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Dr Michał Piekarski  
Instytut Studiów Międzynarodowych,  
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Rozbudowa liczebności Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
Możliwości i uwarunkowania

 
Wstęp i uwagi metodologiczne 

Celem niniejszej analizy jest przedstawienie możliwości i uwarunkowań 
rozbudowy liczebności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: 
SZRP lub ogólnie „armia”, „siły zbrojne”, Wojsko Polskie), w szczególno-
ści w kontekście obecnych w przestrzeni publicznej zapowiedzi znaczne-
go zwiększenia liczebności wojska. Analiza ta została przeprowadzona 
przy wykorzystaniu publicznie dostępnych informacji, zarówno po-
chodzących ze źródeł oficjalnych w tym wypowiedzi osób zajmujących 
stanowiska państwowe, oficjalnych deklaracji przedstawicieli wojska 
- w tym wywiadów udzielanych mediom specjalistycznym oraz arty-
kułów i analiz publikowanych przez osoby zajmujące się obronnością 
państwa z pozycji akademickich i dziennikarskich. 

Dla przejrzystości wywodu analiza została podzielona na trzy za-
sadnicze części: opis stanu aktualnego, analizę zamierzeń w zakresie 
zwiększenia liczebności sił zbrojnych oraz finalną część zawierającą 
rekomendacje dotyczące wyzwań z tym związanych. 

1. Stan aktualny 

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 26 Konstytucji 
„służą ochronie niepodległości państwa i niepodzielności jego teryto-
rium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic”. 
Przyjęta w roku 2022 ustawa z 11 marca o obronie Ojczyzny1 zawiera 
także zapis wskazujący, że „Siły Zbrojne stoją na straży suwerenności 

 1 Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. 2022 poz. 655).
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i niepodległości państwa oraz jego bezpieczeństwa i pokoju” ponadto 
zgodnie z zapisami tej ustawy, mogą brać udział w innych działaniach 
niż obrona suwerenności i niepodległości w tym „w zwalczaniu klęsk ży-
wiołowych i likwidacji ich skutków, działaniach antyterrorystycznych, 
działaniach z zakresu ochrony mienia, akcjach poszukiwawczych, ak-
cjach ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, ochronie i obro-
nie cyberprzestrzeni, oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych 
i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwia-
niu, a także w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego”. 
Dodatkowo ustawa o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej poza granicami państwa2 określa, że poza grani-
cami państwa siły zbrojne mogą być użyte w celu udziału w: konflikcie 
zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, 
misjach pokojowych, działaniach antyterrorystycznych lub ewakuacji 
obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, mogą także przebywać na teryto-
rium innych państw w związku z działaniami poszukiwawczo - ratow-
niczymi lub humanitarnymi, oraz przedsięwzięciami szkoleniowymi 
i zadaniami reprezentacyjnymi. Dodatkowo inne ustawy zawierają zapi-
sy dotyczące szczegółowych zadań sił zbrojnych lub możliwości ich uży-
cia w przypadkach szczególnych, w tym w razie sytuacji kryzysowych, 
działań antyterrorystycznych, udzielenia pomocy Straży Granicznej 
lub Policji, ochrony granicy państwa, zapewnienia bezpieczeństwa że-
gludze i portom morskim oraz działań poszukiwawczo-ratowniczych, 
w tym w systemie ratownictwa lotniczego. Szczegółowa analiza tych za-
dań i regulujących je aktów prawnych wykracza poza ramy niniejszego 
opracowania, należy jednak mieć na uwadze, że posiadają one wpływ 
na zadania sił zbrojnych, ich zdolności, struktury organizacyjne, zasoby 
kadrowe i sprzętowe. 

1.1. Struktury organizacyjne oraz wyposażenie 

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej składają się obecnie z pięciu ro-
dzajów sił zbrojnych a więc: 

1. Wojsk Lądowych, 
2. Marynarki Wojennej, 
3. Sił Powietrznych, 
4. Wojsk Specjalnych, 

 2 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. 1998 Nr 162, poz. 1117).
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5. Wojsk Obrony Terytorialnej. 
Dowódcami rodzajów sił zbrojnych są: 
1. Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, 
2. Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych., 
3. Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej. 
Dowódca Generalny, który zastąpił istniejące do 2014 r. dowództwa: 

Wojsk Lądowych, Marynarki Wojennej, Sił Powietrznych, Wojsk Spe-
cjalnych, właściwy jest w zakresie rozwoju sił zbrojnych, planowania, 
organizowania i prowadzenia szkolenia w tym szkolenia rezerw, reali-
zacji zadań logistyki wojskowej, a więc wykonuje zadania w zakresie 
przygotowania podporządkowanych temu dowódcy komponentów sił 
zbrojnych do użycia. 

Dowódca Operacyjny dowodzi podporządkowaną temu dowódz-
twu częścią sił zbrojnych, w tym w działaniach ratowniczych i poszuki-
wawczo-ratowniczych, humanitarnych, w sytuacjach kryzysowych oraz 
dowodzi siłami przeznaczonymi do wsparcia ochrony granicy państwo-
wej. System ten ma cechy systemu force provider - force user, w którym 
to force provider jest odpowiedzialny za przygotowanie sił pod względem 
kadrowym, logistycznym, szkoleniowym zaś force user zgodnie z nazwą, 
wykorzystuje przygotowane komponenty podczas określonych działań, 
w tym zwłaszcza użycia sił zbrojnych poza granicami państwa. 

Dowódcy Operacyjnemu podlegają: Centrum Operacji Powietrznych 
- Dowództwo Komponentu Powietrznego, Centrum Operacji Morskich - 
Dowództwo Komponentu Morskiego oraz Centrum Operacji Lądowych 
- Dowództwo Komponentu Lądowego. 

Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej odpowiedzialny jest za szko-
lenie i przygotowanie podległych sobie jednostek Wojsk Obrony Tery-
torialnej oraz odpowiedzialny jest zgodnie z art. 22 ustawy o obronie 
Ojczyzny za „planowanie, koordynację i wykonywanie zadań związa-
nych z udziałem oddziałów i pododdziałów sił zbrojnych w zwalczaniu 
klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działań w zakresie ochrony 
mienia, akcjach poszukiwawczych oraz akcjach ratowania lub ochrony 
zdrowia i życia ludzkiego, a także udziału w realizacji zadań z zakresu 
kryzysowego”. 

Ponadto szczególnymi, wydzielonymi komponentami sił zbrojnych, 
zgodnie z ustawą o obronie Ojczyzny są: Żandarmeria Wojskowa, bę-
dąca wyspecjalizowaną i wyodrębnioną służbą wykonującą przede 
wszystkim zadania policyjne w ziłach zbrojnych oraz Wojska Obro-
ny Cyberprzestrzeni, przeznaczone do „realizacji pełnego spektrum 
działań w cyberprzestrzeni, w szczególności w zakresie proaktywnej 
ochrony oraz aktywnej obrony elementów i zasobów cyberprzestrzeni 
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kluczowych z punktu widzenia Sił Zbrojnych”. Oba te komponenty są 
dowodzone odpowiednio przez Komendanta Głównego Żandarmerii 
Wojskowej oraz Dowódcę Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, którzy od-
powiedzialni są zarówno za przygotowanie podległych sobie sił do dzia-
łania jak i ich użycie. 

W razie ogłoszenia mobilizacji i wojny dowodzenie siłami zbrojnymi 
przechodzi w ręce Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych. Zgodnie z art. 
134 Konstytucji, ustawą o obronie Ojczyzny oraz ustawą o stanie wojen-
nym i kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych3, osoba ta jest 
mianowana i odwoływana przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, 
na wniosek Prezesa Rady Ministrów i bezpośrednio podlega prezyden-
towi. Odpowiedzialna jest za dowodzenie siłami zbrojnymi oraz inny-
mi jednostkami organizacyjnymi, podporządkowanymi mu zgodnie 
z narodowymi planami użycia Sił Zbrojnych RP do obrony państwa. 
Ponadto już w czasie pokoju może zostać, także na wniosek premiera, 
wyznaczona przez prezydenta osoba przewidziana do mianowania na 
stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych. Osoba ta przygotowuje 
się do objęcia tej roli, w szczególności poprzez udział w strategicznych 
grach i ćwiczeniach obronnych, planowaniu użycia sił zbrojnych do 
obrony państwa oraz w przygotowywaniu wojennego systemu dowo-
dzenia armią.

Poza ramami ustawowymi, na organizację sił zbrojnych i ich zdol-
ności wpływają także inne uwarunkowania. Z perspektywy funkcjo-
nalnej, rodzaje wojsk różnią się od siebie poprzez swoje zasadnicze 
środowisko działania (domenę) lub szczególny sposób wykonywania 
zadań. Podobnie, kryterium przeznaczenia jest istotnym wyróżnikiem 
innych części składowych sił zbrojnych, np. Inspektoratu Wsparcia Sił 
Zbrojnych lub Dowództwa Garnizonu Warszawa. Z tego też powodu, 
opisane poniżej zostaną zarówno poszczególne rodzaje sił zbrojnych jak 
też inne ważne ich komponenty. 

Wojska Lądowe przeznaczone są do prowadzenia działań w dome-
nie lądowej, a ich główną siłą są związki taktyczne (dywizje i brygady) 
pancerne i  zmechanizowane, jak również siły aeromobilne, wojsk 
rakietowych i artylerii, wojsk inżynieryjnych, rozpoznania i walki ra-
dioelektronicznej oraz inne komponenty, w tym dowodzenia i łączności.  
Trzonem Wojsk Lądowych są cztery dywizje:

 3 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Na-
czelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym or-
ganom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2002 Nr 156, poz. 1301).
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1. 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej, w skład której wcho-
dzą: 10 Brygada Kawalerii Pancernej, 17 Wielkopolska Brygada 
Zmechanizowana, 34 Brygada Kawalerii Pancernej, 23 Śląski 
Pułk Artylerii, 4 Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy, 11 Batalion 
Dowodzenia oraz 11 Batalion Remontowy4. Siły dywizji stacjonu-
ją w zachodniej części Polski, głównie w województwie lubuskim.

2. 12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana, złożona z 12 Bryga-
dy Zmechanizowanej, 2 Brygady Zmechanizowanej, 7 Brygady 
Obrony Wybrzeża (zmechanizowanej), 5 Pułku Artylerii, 8 Pułku 
Przeciwlotniczego, 12 Batalionu Dowodzenia i 8 Batalionu Re-
montowego5. Siły dywizji w czasie pokoju stacjonują w północno-
-zachodniej części Polski w województwie zachodniopomorskim.

3. 16 Dywizja Zmechanizowana, w składzie której znajdują się: 9 
Brygada Kawalerii Pancernej, 15 Giżycka Brygada Zmechanizo-
wana, 20 Brygada Zmechanizowana (20 BZmech), 11 Mazurski 
Pułk Artylerii, 15 Pułk Przeciwlotniczy, 16 Pułk Logistyczny, 9 
batalion dowodzenia6. Miejscem stałej dyslokacji większości sił 
dywizji jest obszar województwa warmińsko-mazurskiego.

4. 18 Dywizja Zmechanizowana (18 DZmech), której dowódz-
twu podporządkowane są: 1 Warszawska Brygada Pancerna (1 
WBPanc), 19 Brygada Zmechanizowana (19 BZmech), 21 Brygada 
Strzelców Podhalańskich (21 BSP), 18 Pułk Przeciwlotniczy, 18 
Pułk Logistyczny, 18 Batalion Rozpoznawczy, 18 Batalion Dowo-
dzenia. Dywizja znajduje się w fazie formowania. Jej siły dyslo-
kowane są głównie we wschodniej części Polski7. 

Jak wynika z powyższej listy, struktura dywizji wojsk lądowych 
składa się z trzech brygad ogólnowojskowych oraz jednostek wspar-
cia i zabezpieczenia. Widoczne różnice wynikają z wdrażanych obecnie 
zmian, polegających na zastąpieniu batalionu remontowego przez pułk 
logistyczny. Zapowiedziano także przekształcenie w 16 Dywizji pułku 
artylerii w brygadę artylerii8.W strukturze 18 Dywizji znajduje się tak-
że batalion rozpoznawczy, pozostałe 3 istniejące dywizje nie posiadają 
obecnie takowego komponentu. 

 4 https://www.wojsko-polskie.pl/11dkpanc/struktura/, dostęp 5.01.2023.
 5 https://www.wojsko-polskie.pl/12dz/jednostkipodlegle/, dostęp 5.01.2023.
 6 https://www.wojsko-polskie.pl/16dz/jbp/, dostęp 5.01.2023. 
 7 https://www.wojsko-polskie.pl/18dz/, dostęp 5.01.2023.
 8 https://www.wojsko-polskie.pl/articles/tym-zyjemy-v/koreanskie-

armatohaubice-k9-wzmocnia-tworzona-1-mazurska-brygade-artylerii/, dostęp 
5.01.2023.
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Brygada pancerna lub zmechanizowana z kolei składa się z trzech 
batalionów: dwóch pancernych i zmechanizowanego w jednostkach pan-
cernych i kawalerii pancernej, w przypadku większości brygad zmecha-
nizowanych - dwóch batalionów zmechanizowanych i jednego batalionu 
czołgów. Niektóre brygady nie posiadają batalionów czołgów, jedynie 
bataliony zmechanizowane9. Ponadto w przypadku 18 Dywizji Zmecha-
nizowanej zaplanowano rozwinięcie liczby batalionów w brygadach do 
czterech. Batalion pancerny lub batalion zmechanizowany składają się 
obecnie z czterech kompanii po 14 pojazdów (czołgów, bojowych wozów 
piechoty - BWP, kołowych transporterów opancerzonych - KTO) oraz 
pododdziałów dowodzenia i wsparcia. Batalion posiada łącznie 58 wo-
zów bojowych, w tym dwa wozy w dowództwie batalionu. 

Na szczeblu brygady występują także: dywizjon artylerii, dywizjon 
przeciwlotniczy, batalion logistyczny oraz batalion dowodzenia i kom-
pania rozpoznawcza. Niektóre brygady w swoich strukturach posiadają 
batalion saperów. 

Oprócz dywizji, w skład Wojsk Lądowych wchodzą także samo-
dzielne brygady, w tym 6 Brygada Powietrznodesantowa, 25 Brygada 
Kawalerii Powietrznej, 1 Brygada Lotnictwa Wojsk Lądowych. 6 Bry-
gada składa się z trzech batalionów powietrznodesantowych, batalionu 
logistycznego i batalionu dowodzenia. Jest to brygada przeznaczona do 
działań z wykorzystaniem desantu spadochronowego lub desantu śmi-
głowcowego jako metody przerzutu w obszar działań, jest także zdol-
na do wykonywania innych zadań typowych dla lekkiej piechoty10. 25 
Brygadę tworzą dwa bataliony kawalerii powietrznej - lekkiej piechoty 
przeznaczonej do przerzutu przy pomocy śmigłowców, dwa dywizjony 
lotnicze (śmigłowców) oraz batalion logistyczny, batalion dowodzenia, 
Powietrzna Jednostka Ewakuacji Medycznej (śmigłowców ewakuacji 
medycznej) oraz Ośrodek Szkolenia Aeromobilno-Spadochronowego11. 
1 Brygada Lotnictwa Wojsk Lądowych oraz pułki w tym: rozpoznaw-
cze (2 Pułk Rozpoznawczy, 9 Pułk Rozpoznawczy, 18 Pułk Rozpoznaw-
czy), pułki inżynieryjne i saperskie (1 Pułk Saperów, 2 Pułk Saperów, 2 
Pułk Inżynieryjny, 5 Pułk Inżynieryjny), chemiczne (4 Pułk Chemicz-
ny, 5 Pułk Chemiczny) oraz pułk przeciwpancerny (14 Suwalski Pułk 

 9 Dotyczyło to 17 Brygady Zmechanizowanej, 12 Brygady Zmechanizowanej (bryga-
dy wyposażone w kołowe transportery opancerzone Rosomak), 7 Brygady Obro-
ny Wybrzeża. Do 2022 roku także 21 Brygada Strzelców Podhalańskich posiadała 
w swojej strukturze batalion czołgów, przekazany do nowo tworzonej, 19 Brygady 
Zmechanizowanej.

 10 https://www.wojsko-polskie.pl/6bpd/jednostki-podlegle/, dostęp 6.01.2023.
 11 https://www.wojsko-polskie.pl/25bkpow/jednostki-podlegle/, dostęp 6.01.2023.
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Przeciwpancerny). Wojska Lądowe posiadają także ośrodki szkolenia 
poligonowego i centra szkolenia.

Według danych z 2021 roku, Wojska Lądowe posiadały następującą 
liczbę podstawowych typów sprzętu wojskowego:

– 797 czołgów, w tym 247 czołgów Leopard w wersjach Leopard 
2A4, 16 Leopard 2PL, 105 Leopard 2A5, 232 PT-91 Twardy, 318 
T-72;

– 1611 bojowych wozów piechoty, w tym 1252 BWP-1 i 359 KTO 
Rosomak;

– 751 dział, moździerzy i wyrzutni rakietowych o kalibrze powyżej 
100mm w tym 410 armatohaubic samobieżnych (227 2S1 Goździk 
kal. 122 mm, 111 152mm Dana, 72 155mm Krab, 179 wyrzutni 
rakiet kal. 122mm, 162 moździerze kal. 120mm;

– 407 bojowych wozów rozpoznawczych;
– ponad 248 rakietowych i artyleryjsko rakietowych zestawów 

przeciwlotniczych (w tym systemów Kub, Osa, Poprad) oraz 270 
dział przeciwlotniczych;

– 134 śmigłowce, w tym 28 bojowych (oraz ok. 70 uzbrojonych śmi-
głowców wielozadaniowych)12.

W roku 2022 do Wojsk Lądowych trafiły nowe typy sprzętu woj-
skowego, w tym czołgi M1 Abrams. Aspekty związane z modernizacją 
techniczną opisane są w dalszej części analizy.

Siły Powietrzne, przeznaczone do wykonywania zadań w domenie 
powietrznej, składają się z czterech skrzydeł lotniczych, dwóch brygad 
oraz jednej Bazy Lotnictwa Transportowego:

– 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, któremu podporządkowane 
są trzy Bazy Lotnictwa Taktycznego (21, 22, 23 BLT) oraz 12 Baza 
Bezzałogowych Statków Powietrznych13;

– 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, któremu podporządkowane 
są dwie Bazy Lotnictwa Taktycznego (31 i 32) oraz 16 Batalion 
Remontu Lotnisk14;

– 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego, które składa się z dwóch 
Baz Lotnictwa Transportowego (8 i  33) oraz trzech Grup 
Poszukiwawczo-Ratowniczych; 

– 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego, złożonego z dwóch Baz Lot-
nictwa Szkolnego (41  i  42) oraz dwóch ośrodków szkolenia: 

 12 Dane za: The Military Balance, Volume 122, Issue 1 (2022) oraz T. Dmitriuk Moder-
nizacja Wojsk Lądowych 2012-2035  „Nowa Technika Wojskowa” 9/2022.

 13 https://www.wojsko-polskie.pl/1slt/None/, dostęp 6.01.2023.
 14 https://www.wojsko-polskie.pl/2slt/jednostki-bezposrednio-podlegle/, dostęp 

6.01.2023.
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Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego i  Ośrodka 
Szkolenia Wysokościowo-Spadochronowego15;

– 1 Bazy Lotnictwa Transportowego;
– 3 Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej, składającej się z sze-

ściu dywizjonów rakietowych obrony powietrznej i dywizjonu 
zabezpieczenia16;

– 3 Brygady Radiotechnicznej, w skład której wchodzą cztery bata-
liony radiotechniczne, w składzie których znajdują się kompanię 
i posterunki radiotechniczne (pododdziały radarów obserwacji 
przestrzeni powietrznej)17. 

Każda z baz lotniczych jest jednostką składającą się z komponen-
tu latającego (Grupa Działań Lotniczych), obsługi technicznej (Grupa 
Obsługi Technicznej) oraz Grupy Wsparcia. Struktura brygad jest od-
zwierciedleniem ich przeznaczenia a ich pododdziały rozmieszczone są 
w różnych miejscach Polski. 

Uzbrojeniem Sił Powietrznych są, według dostępnych publicznie 
informacji, następujące typy sprzętu wojskowego:

– 48 wielozadaniowych samolotów bojowych F-16C/D,
– 28 samolotów myśliwskich MiG-29 (w tym 6 szkolno-bojowych 

UB),
– 12 samolotów szturmowych Su-22M4 i  szkolno-bojowych 6 

Su-22UM3K,
– 44 samoloty transportowe typów C-130, C-295, M-28 oraz 5 sa-

molotów pasażerskich,
– 73 śmigłowce Mi-2, SW-4 (szkolne), Mi-8 (transportowe, pasażer-

skie, poszukiwawczo- ratownicze, Mi-17 (wsparcia wojsk specjal-
nych), W-3 Sokół (pasażerskie i poszukiwawczo - ratownicze),

– bezzałogowe samoloty rozpoznawcze typu FlyEye, Orbiter oraz 
dostarczone w roku 2022; 

– 1 zestaw przeciwlotniczy dalekiego zasięgu S-200 oraz 17 zesta-
wów bliskiego zasięgu S-125 Newa SC18. 

W przypadku sił morskich, ich zasadniczymi komponentami są 
dwie flotylle okrętów Marynarki Wojennej oraz Brygada Lotnictwa Ma-
rynarki Wojennej:

 15 https://www.wojsko-polskie.pl/4slsz/jednostki-podlegle/, dostęp 6.01.2023.
 16 https://www.wojsko-polskie.pl/3brop/jednostki-podlegle/, dostęp 6.01.2023.
 17 https://www.wojsko-polskie.pl/3brt/bataliony/, dostęp 12.01.2023.
 18 Dane za The Military Balance, Volume 122, Issue 1 (2022), T. Dmitruk Samoloty 

polskich Wojsk Lotniczych - dziś i jutro „Nowa Technika Wojskowa” 8/2022.
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– 3 Flotylla Okrętów składa się z Dywizjonu Okrętów Podwodnych, 
Dywizjonu Okrętów Bojowych, Dywizjonu Okrętów Wsparcia, 
Morskiej Jednostki Rakietowej, Dywizjonu Zabezpieczenia Hy-
drograficznego, 9 dywizjonu przeciwlotniczego oraz 43 batalionu 
saperów19;

– 8 Flotylla Obrony Wybrzeża składa się z 2 Dywizjonu Okrętów 
Transportowo-Minowych, 12 Dywizjonu Trałowców, 13 Dywi-
zjonu Trałowców, 8 Dywizjonu Przeciwlotniczego, 8 Batalionu 
Saperów20;

– Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej składa się z 43 Bazy 
Lotnictwa Morskiego oraz 44 Bazy Lotnictwa Morskiego21. 

Wymienione związki taktyczne posiadają następujący sprzęt 
wojskowy:

– 1 okręt podwodny;
– 2 fregaty rakietowe, jedną korwetę zwalczania okrętów podwod-

nych, jedną korwetę patrolową, 3 małe okręty rakietowe;
– 1 okręt dowodzenia siłami obrony przeciwminowej, 3 niszczyciele 

min, 17 trałowców; 
– 2 okręty rozpoznawcze, 2 okręty hydrograficzne, 2 okręty ratow-

nicze, 2 kutry ratownicze, 2 okręty szkolne;
– 5 okrętów transportowo-minowych oraz 3 kutry transportowe;
– dwa dywizjony (cztery baterie, 12 wyrzutni) pocisków przeciw-

okrętowych NSM. 
Wojska Specjalne, jako najmniejszy liczebnie rodzaj sił zbrojnych 

nie składają się ze związków taktycznych. W ich skład, oprócz do-
wództwa komponentu, wchodzi pięć jednostek wojskowych o różnym 
przeznaczeniu: Jednostka Wojskowa GROM, Jednostka Wojskowa Ko-
mandosów, Jednostka Wojskowa Formoza, Jednostka Wojskowa Agat, 
Jednostka Wojskowa Nil oraz Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych. 

Wojska Obrony Terytorialnej w swojej strukturze posiadają bryga-
dy obrony terytorialnej w liczbie osiemnastu oraz dwa centra szkolenia22. 
Brygady składają się z batalionów obrony terytorialnej, a z uwagi na 
wciąż trwający proces tworzenia tego rodzaju sił zbrojnych, ich struk-
tury są zróżnicowane. 

 19 https://www.wojsko-polskie.pl/3fo/units/, dostęp 9.01.2023.
 20 https://www.wojsko-polskie.pl/8fow/struktura, dostęp 9.01.2023.
 21 https://www.wojsko-polskie.pl/blmw/bazy_lotnictwa_morskiego/,  dostęp 

9.01.2023.
 22 https://www.wojsko-polskie.pl/dwot/brygady/, dostęp 9.01.2023.
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Żandarmeria Wojskowa jako wydzielona służba w  ramach sił 
zbrojnych wykonująca zadania policyjne, nie posiada własnych związ-
ków taktycznych w swojej strukturze, na która składają się Komenda 
Główna, oddziały terenowe, dwa oddziały specjalne i centrum szkolenia. 

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych jest strukturą odpowiedzialną 
za logistyczne zabezpieczenie sił zbrojnych. Podporządkowane są mu 
dwie brygady logistyczne – 1 Pomorska Brygada Logistyczna oraz 10 
Brygada Logistyczna, cztery Regionalne Bazy Logistyczne, Batalion Do-
wodzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Batalion Ochrony Bazy23 
jak również inne jednostki organizacyjne, w tym ośrodki szkolenia24.

W strukturze armii znajduje się także Dowództwo Garnizonu 
Warszawa, wykonujące zadania na rzecz centralnych organów Mini-
sterstwa Obrony Narodowej i organów kierowania Sił Zbrojnych RP. 
Podlegają mu: 

– 15 Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia,
– 10 Wrocławski Pułk Dowodzenia,
– 10 Warszawski Pułk Samochodowy,
– Pułk Ochrony,
– Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego,
– 24 Polowa Techniczna Baza Wojsk Łączności,
– oddziały zabezpieczenia, orkiestry wojskowe, ośrodek 

szkoleniowo-kondycyjny i inne komórki organizacyjne25.
Ponadto funkcjonują komponenty organizacyjne sił zbrojnych odpo-

wiedzialne za wsparcie dowodzenia, w tym 9 Brygada Wsparcia Dowo-
dzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, przeznaczona 
do zapewnienia sił wsparcia dowodzenia Dowódcy Generalnemu oraz 
Dowódcy Operacyjnemu, Brygada Wsparcia Dowodzenia Wielonarodo-
wego Korpusu Północ-Wschód, Pułk Wsparcia Dowodzenia Wielonaro-
dowej Dywizji Północny-Wschód (wspierające odpowiednie dowództwa 
wielonarodowe).

Istnieją także komponenty rozpoznania i walki radioelektro-
nicznej: 2 Przasnyski Ośrodek Radioelektroniczny, 6 Oliwski Ośro-
dek Radioelektroniczny, Centrum Rozpoznania i  Wsparcia Walki 
Radioelektronicznej, oraz działań psychologicznych (Centralna Gru-
pa Działań Psychologicznych). Istnieją akademie wojskowe (Akademia 
Sztuki Wojennej, Akademia Marynarki Wojennej, Wojskowa Akademia 

 23 Odpowiedzialny za ochronę bazy systemu obrony przeciwrakietowej w Redziko-
wie.

 24 https://www.wojsko-polskie.pl/iwsp/jednostki-podlegle/, dostęp 9.01.2023.
 25 https://www.wojsko-polskie.pl/jwpodlegle-dgw/, dostęp 12.01.2023.
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Techniczna, Akademia Wojsk Lądowych, Lotnicza Akademia Wojsko-
wa), ośrodki szkolenia, struktury wojskowej służby zdrowia (inspektorat 
wojskowej służby zdrowia, w tym szpitale wojskowe). Istnieją również 
terenowe organy administracji wojskowej – wojewódzkie sztaby woj-
skowe oraz wojskowe centra rekrutacji. 

Służba Wywiadu Wojskowego oraz Służba Kontrwywiadu Woj-
skowego nie są częściami sił zbrojnych w czasie pokoju, mimo wykony-
wania zadań na rzecz obronności państwa i samych Sił Zbrojnych RP. 
Stają się ich częścią dopiero w razie ogłoszenia mobilizacji. 

Należy przy tym zwrócić uwagę, że struktury organizacyjne omó-
wione w tej części analizy, są strukturami czasu pokoju. W tym czasie 
nie wszystkie związki taktyczne, oddziały i pododdziały posiadają peł-
ną obsadę kadrową oraz zasoby sprzętowe. W razie wybuchu konfliktu 
zbrojnego lub zagrożenia jego wybuchem, może zostać ogłoszona mobi-
lizacja, której skutkiem dla sił zbrojnych jest rozwiniecie mobilizacyjne. 
Wówczas następuje uzupełnienie stanów etatowych żołnierzami rezerwy, 
stanu sprzętu wojskowego i środków transportu (pochodzącego z zasobów 
wojskowych lub pobieranego z gospodarki narodowej na podstawie prze-
pisów o świadczeniach rzeczowych), może także mieć miejsce formowanie 
oddziałów i pododdziałów nieistniejących w czasie pokoju. Zagadnienia 
związane ze sprawami kadrowymi są tematem kolejnej części analizy. 

1.2. Aspekty kadrowe 

Według decyzji budżetowej Ministerstwa Obrony Narodowej z 2022 r. 
oraz oficjalnych danych resortu26, tzw. limity stanów średniorocznych 
żołnierzy zawodowych oraz stany etatowe Sił Zbrojnych RP w wybra-
nych kategoriach w tymże roku kształtowały się następująco (z zastrze-
żeniem opisanych poniżej zmian prawnych, wpływających na status 
osób pełniących służbę wojskową a więc na faktyczne dane liczbowe 
– patrz tabela 1.). 

Dostępne dane należy przy tym analizować, biorąc pod uwagę ak-
tualny stan prawny i możliwe do odbycia formy służby wojskowej, re-
gulowanej obecnie przez ustawę o obronie Ojczyzny27, która zastąpiła 
liczne wcześniejsze akty prawne, w tym zwłaszcza ustawy o powszech-
nym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawę o służbie 

 26 https://www.dz.urz.mon.gov.pl/zasoby/dziennik/pozycje/zalaczniki/2022/02/
bzaaczniki-sig.pdf, dostęp 9.01.2023.

 27 Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.
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wojskowej żołnierzy zawodowych. Wyróżnia się na mocy ustawy służ-
bę wojskową czynną (zawodową, terytorialną, zasadniczą dobrowolną 
i obowiązkową) oraz w rezerwie (aktywnej i pasywnej).

Podstawową formą służby wojskowej w czasie pokoju jest służba 
zawodowa, pełniona w sposób stały, pełnoetatowy przez osoby, które do-
browolnie zgłosiły się do jej podjęcia. Obecnie status żołnierzy zawodo-
wych przysługuje również osobom, które pobierają naukę na uczelniach 
wojskowych, po ukończeniu pierwszego roku kształcenia, określone-
go programem studiów uczelni wojskowej, osobom kształcącym się 
w szkole podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodku szkolenia, jak 
też w przypadku kształcenia w formie kursu oficerskiego absolwentów 
wyższych uczelni cywilnych28. 

Terytorialna służba wojskowa jest rodzajem służby pełnionej wy-
łącznie w Wojskach Obrony Terytorialnej i może być pełniona dyspozy-
cyjnie lub rotacyjnie, przy czym służba rotacyjna oznacza pełnienie jej 
w jednostce wojskowej albo innym miejscu określonym przez dowód-
cę jednostki wojskowej, co najmniej raz w miesiącu przez okres 2 dni 
w czasie wolnym od pracy. Służba dyspozycyjna oznacza pozostawanie 
w gotowości do stawienia się do służby, poza jednostką wojskową. Poza 
podstawowym wymiarem służby, żołnierze terytorialnej służby wojsko-
wej mogą zostać wezwani w trybie natychmiastowego stawiennictwa, 
w celu wykonywania zadań służbowych29.  

 28 Dział IX Rozdział 6 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.
 29 Dział IX Rozdział 5 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny. 

Tabela 1. Liczebność rodzajów sił zbrojnych

Ogółem 163 100 

Żołnierze zawodowi - ogółem 115 500

Wojska Lądowe 53 939

Siły Powietrzne 17 182

Marynarka Wojenna 6 950

Wojska Specjalne 3 580

Żandarmeria Wojskowa 3 330

Cyberbezpieczeństwo i wsparcie kryptologiczne 2 125

Zabezpieczenie wojsk 13 865

Wojska Obrony Terytorialnej - żołnierze zawodowi 4 940

Wojska Obrony Terytorialnej - żołnierze terytorialnej 
służby wojskowej (TSW)

31 000  

Źródło: Opracowanie własne autora na podstawie decyzji budżetowej MON z 2022 r. 
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Służba w rezerwie aktywnej także oznacza pełnienie służby okre-
sowo, lecz w mniejszym wymiarze czasowym: raz na kwartał, przez co 
najmniej 2 dni w czasie wolnym od pracy oraz przez 14 dni, co najmniej 
raz na 3 lata (co pozwala na odbycie np. ćwiczeń poligonowych), jak rów-
nież może być pełniona w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz 
w większym wymiarze czasu na wniosek żołnierza lub w porozumieniu 
z nim, także w ramach polskich kontyngentów wojskowych za granicą30. 

Oznacza to, że żołnierze w aktywnej rezerwie mogą zostać użyci 
(wezwani do natychmiastowego stawiennictwa) w razie konieczności 
wykonywania zadań. Ten rodzaj służby został wprowadzony w roku 
2022 przez ustawę o obowiązku obrony Ojczyzny. Wcześniej istniał zbli-
żony model pełnienia służby w ramach tzw. Narodowych Sił Rezerwy 
(NSR). Żołnierze NSR na mocy przepisów przejściowych stali się żoł-
nierzami aktywnej rezerwy. 

Rezerwa pasywna jest rodzajem służby wojskowej, pełnionej tyl-
ko podczas okresowych ćwiczeń wojskowych. Zgodnie z ustawą, żoł-
nierzy pasywnej rezerwy można powołać na ćwiczenia trwające do 24 
godzin nie więcej niż trzy razy w roku oraz raz w roku na ćwiczenia 
dłuższe, trwające maksymalnie 90 dni. Żołnierze pasywnej rezerwy 
mogą zostać także powołani do działań mających na celu zwalczanie 
klęsk żywiołowych i ich skutków, ratowania życia ludzkiego i poszu-
kiwawczych31. Do pasywnej rezerwy przenosi się osoby, które zgod-
nie z zapisem art. 131 ustawy: mają uregulowany stosunek do służby 
wojskowej i nie pełnią innego rodzaju służby wojskowej, nie podlegają 
militaryzacji, a ich wiek nie przekroczył 55. roku życia (63. w przypad-
ku oficerów i podoficerów). Nie muszą to być więc zawsze osoby, które 
odbyły wcześniej służbę wojskową, gdyż zgodnie z definicją ustawową 
z art. 2, uregulowanie obowiązku może zostać spełnione także poprzez 
nadanie danej osobie kategorii zdolności do służby wojskowej i przenie-
sienie jej do rezerwy. 

W zakresie przeszkolenia wojskowego, istniejącą wcześniej służbę 
przygotowawczą zastąpiono dobrowolną zasadniczą służbą wojskową. 
Jest to służba pełniona przez osoby zgłaszające się ochotniczo do jej peł-
nienia, złożona z dwóch etapów. Pierwszym jest szkolenie podstawowe 
w wymiarze do 28 dni, zakończone przysięgą wojskową, a drugim jest 
szkolenie specjalistyczne, połączone z wykonywaniem obowiązków na 
stanowisku służbowym bądź kształceniem w szkole lub uczelni woj-
skowej. Szczególnym przypadkiem szkolenia w ramach dobrowolnej 

 30 Dział X Rozdział 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny. 
 31 Dział X Rozdział 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.
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zasadniczej służby wojskowej jest szkolenie w ramach praktycznej czę-
ści szkolenia Legii Akademickiej, będącego programem szkolenia woj-
skowego osób studiujących w uczelniach cywilnych oraz absolwentów 
tych uczelni. Szkolenie teoretyczne tych osób prowadzone jest w okresie 
roku akademickiego, praktyczne odbywa się w jednostkach wojskowych 
podczas przerwy wakacyjnej, zakończeniem całego cyklu jest egzamin 
na podoficera lub oficera32. Osoby te mogą podjąć służbę zawodową lub 
pełnić służbę w innym trybie (rezerwy pasywnej lub aktywnej). Dodat-
kowo możliwe jest także, aby osoba studiująca otrzymała stypendium, 
pod warunkiem ukończenia szkolenia w ramach Legii Akademickiej 
włącznie z kursem oficerskim, zdania egzaminu oficerskiego i podjęcia 
na okres co najmniej 5 lat zawodowej służby wojskowej33. 

Ponadto osoby należące do organizacji proobronnych, które to or-
ganizacje zawarły porozumienie z Ministerstwem Obrony Narodowej, 
mogą zostać powołane na szkolenie podstawowe w ramach dobrowol-
nej zasadniczej służby wojskowej i przeniesione do aktywnej rezerwy34. 

Zgodnie z obecnymi przepisami, obowiązek odbycia zasadniczej 
służby wojskowej (a więc powszechny pobór), może być wprowadzony, 
jeśli Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Rady Ministrów, 
podejmie taką decyzję35. Służba ta trwa dziewięć miesięcy, może zostać 
jednak wydłużona o kolejne sześć miesięcy lub skrócona. Nie są przy 
tym wymagane żadne szczegółowe kryteria wprowadzenia takiego obo-
wiązku, nie jest wymagane także poinformowanie o tym parlamentu. 
Wprowadzenie obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej nie jest tak-
że równoznaczne z mobilizacją lub konstytucyjnym wprowadzeniem 
stanu nadzwyczajnego. Do służby obowiązkowej, zgodnie z art. 155 usta-
wy „kwalifikuje się osoby uznane za zdolne do tej służby, posiadające 
wykształcenie co najmniej podstawowe, z wyłączeniem wykształcenia 
uzyskanego w szkole specjalnej oraz które nie ukończyły 35 roku życia”, 
a powołuje uwzględniając potrzeby sił zbrojnych, wyniki orzeczeń ko-
misji lekarskich oraz stosownie do potrzeb – orzeczenia psychologiczne, 
kwalifikacje zawodowe tych osób. Dopuszcza się także powołanie osób 
zgłaszających się w trybie ochotniczym.

Zasób osób, mogących zostać powołanymi do odbycia obowiązkowej 
zasadniczej służby wojskowej lub ćwiczeń, tworzą osoby, które podczas 

 32 Dla osób, które są absolwentami uczelni wyższych
 33 Dział VIII Rozdział 4 Oddział 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.
 34 Dział VIII Rozdział 5 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.
 35 Dział VIII Rozdział 4 Oddział 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.
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kwalifikacji wojskowej opisanej w ustawie36 zostały uznane za zdolne do 
pełnienia służby – zarówno mężczyźni jak również kobiety posiadające 
kwalifikacje zawodowe, przydatne do służby wojskowej. Ponadto do tego 
zasobu zaliczają się osoby, które odbywały służbę wojskową – zarówno 
zawodową, terytorialną, w rezerwie aktywnej lub przeszły przeszko-
lenie wojskowe, w tym w jednej z form służby zasadniczej i nie podjęły 
służby wojskowej czynnej lub w rezerwie aktywnej. 

Z  perspektywy całości funkcjonowania Sił Zbrojnych RP moż-
na wskazać, że poszczególne rodzaje służby wojskowej pozwalają na 
uzyskanie różnych poziomów gotowości do szkolenia i działań, przypo-
minających odwróconą piramidę. Służba zawodowa z założenia pozwala 
na uzyskanie najwyższego stopnia gotowości bojowej i poziomu wyszko-
lenia poprzez ciągłe szkolenie i największą dyspozycyjność żołnierzy 
oraz całych oddziałów i pododdziałów, także w czasie pokoju. Niższe 
poziomy gotowości posiadają: terytorialna służba wojskowa (DZSW), 
służba w rezerwie aktywnej, dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. 
Jeszcze niższym poziomem gotowości i przeszkolenia charakteryzuje 
się z definicji rezerwa pasywna, a ostatnim zasobem, po który można 
sięgnąć, są osoby przeznaczone do odbycia obowiązkowej zasadniczej 
służby wojskowej, co wymaga podjęcia wspomnianej wcześniej decyzji 
o wprowadzeniu obowiązku odbycia służby. Ma to istotne znaczenie dla 
analiz możliwości rozbudowy liczebności sił zbrojnych. 

2. Rozbudowa liczebności Sił Zbrojnych RP

2.1. Dostępne informacje w zakresie planów rozbudowy 
liczebności sił zbrojnych

W ostatnim okresie zasadniczym źródłem informacji w zakresie pla-
nów transformacji Wojska Polskiego, rozbudowy jego liczebności, zmian 
struktur organizacyjnych oraz zakupu sprzętu wojskowego, są przede 
wszystkim wypowiedzi osób zajmujących stanowiska kierownicze 
w resorcie obrony narodowej oraz w samych siłach zbrojnych. 

Ostatni jawny dokument zawierający wizję przyszłej armii to opu-
blikowana w roku 2017 „Koncepcja Obronna Rzeczypospolitej Polskiej”37, 
zawierająca deklarację sformowania czwartej dywizji wojsk operacyj-

 36 Dział VI Rozdział 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.
 37 https://www.gov.pl/attachment/78e14510-253a-4b48-bc31-fd11db898ab7,  dostęp 

13.01.2023.
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nych, a w aspekcie liczebności – wskazanie jako celu – osiągnięcia liczeb-
ności armii przekraczającej 200 tysięcy żołnierzy (w tym żołnierzy Wojsk 
Obrony Terytorialnej) w ciągu ośmiu lat – a więc do roku 2025. 

26 października 2021 r., podczas prezentacji założeń projektu ustawy 
o obowiązku obrony Ojczyzny, Minister Obrony Narodowej M. Błaszczak 
zapowiedział rozbudowę armii. Celem miało być osiągnięcie liczebności 
250 tysięcy żołnierzy wojsk operacyjnych i 50 tysięcy żołnierzy Wojsk 
Obrony Terytorialnej38. W udzielonym w tym samym miesiącu wywia-
dzie dla portalu Defence24.pl, minister Błaszczak podkreślił dodatko-
wo, że „250 tys. żołnierzy to nasz plan minimum. Będzie on obejmował 
żołnierzy zawodowych oraz tych pełniących nową formę służby, czyli 
dobrowolną zasadniczą służbę wojskową”39. Zapowiedzi te były podawa-
ne w komunikatach prasowych także w 2022 r., ponownie wskazując, 
że będzie to „250 tys. żołnierzy zawodowych i 50 tys. żołnierzy Wojsk 
Obrony Terytorialnej”40. Fraza ta została znów powtórzona w majowym 
komunikacie prasowym, towarzyszącym inauguracji szkolenia żołnie-
rzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej („300 tys. w tym 250 tys. 
żołnierzy zawodowych”)41.

W październiku 2022 r., podczas posiedzenia Sejmowej Komisji 
Obrony Narodowej, Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych 
i Szkolenia P-3/7 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. bryg. Cezary 
Janowski przedstawił prezentację dotyczącą szkolenia wojskowego. Je-
den z jej slajdów zawierał wykres przewidzianej do osiągnięcia w 2035 r. 
liczebności sił zbrojnych. Powtórzyła się liczba 300 tysięcy żołnierzy, 
przy czym ma się na nią składać:

– 187 127 żołnierzy zawodowych,
– 50 000 żołnierzy terytorialnej służby wojskowej,
– 50 000 żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej,
– 9 373 żołnierzy zawodowych w okresie kształcenia,
– 3 500 żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej na 

potrzeby kształcenia42.

 38 https://www.wojsko-polskie.pl/articles/tym-zyjemy-v/ustawa-o-obronie-
ojczyzny-wzmocnienie-sil-zbrojnych-rp/, dostęp 13.01.2023.

 39 https://defence24.pl/polityka-obronna/blaszczak-250-tys-zolnierzy-to-nasz-
-plan-minimum, dostęp 13.01.2023.

 40 https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/ustawa-o-obronie-ojczyzny-przyje-
ta-przez-rzad, dostęp 13.01.2023.

 41 https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/300-tysiecne-wojsko-nabor-do-
zasadniczej-sluzby-wojskowej, dostęp 13.01.2023.

 42 https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/biuletyn.xsp?skrnr=OBN-91 zapis obrazu 
wraz z prezentacją  https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp?u-
nid=C1B4F1FD45B8A2A9C12588CD0031DA7C, dostęp 15.01.2023. 
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Prawdopodobnie dwie ostatnie liczby odnoszą się do osób pobierających 
naukę w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich oraz uczest-
niczących w programie Legii Akademickiej. 

Początkowo nie zostały upublicznione żadne bardziej precyzyjne 
informacje dotyczące kształtu tak powiększonych sił zbrojnych. Dopie-
ro w czerwcu 2022 r., podczas odprawy koordynacyjno-rozliczeniowej 
kadry kierowniczej, pojawiła się zapowiedź utworzenia dwóch nowych 
dywizji wojsk lądowych. Dwie nowe dywizje ogólnowojskowe zostaną 
według słów ministra „zlokalizowane wzdłuż Wisły, w centralnej czę-
ści Polski”43. W kolejnych miesiącach plany te zostały doprecyzowane. 

We wrześniu 2022 r. powołano pełnomocnika do spraw utworze-
nia piątej dywizji wojsk lądowych44, mającej stacjonować w obszarze 
określonym jako znajdujący się między obszarem dyslokacji 16 Dywizji 
Zmechanizowanej i 18 Dywizji Zmechanizowanej. W styczniu 2023 r. 
ogłoszono, że nowy związek taktyczny będzie nosić nazwę 1 Dywizji 
Piechoty Legionów (1 DPLeg)45. 

Odnośnie do szóstej dywizji, w chwili pisania analizy, nie są dostęp-
ne żadne oficjalne informacje wskazujące na jej kształt lub miejsce dys-
lokacji. W szczególności nie wiadomo, czy będzie to dywizja pancerna, 
zmechanizowana, czy też jej kształt będzie inny. 

Kolejne zapowiedzi dotyczyły powiększenia istniejącej już 16 Dy-
wizji Zmechanizowanej. W sierpniu 2022 r., minister obrony zapowie-
dział, że dywizja ta zyska nową brygadę, zaś jedna z brygad (20 BZmech) 
zostanie powiększona o nowy batalion czołgów. Zapowiedziano także 
przekształcenie dywizyjnego pułku artylerii w brygadę artylerii46.

W przypadku innych rodzajów sił zbrojnych niż Wojska Lądowe, 
zapowiedzi zmian struktur były mniej widoczne i dostępnych infor-
macji jest znacznie mniej. 

W przypadku Wojsk Obrony Terytorialnej, pierwotne plany zakła-
dały sformowanie po jednej brygadzie w każdym województwie i dwóch 
w województwie mazowieckim. Nie doszło do utworzenia brygad w wo-
jewództwie opolskim i lubuskim – choć nie zrezygnowano z planów 
ich utworzenia. W 2021 r. podjęto natomiast decyzję, aby utworzyć 

 43 https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/powstana-nowe-dywizje-wojska-
polskiego-wyposazone-w-nowoczesne-uzbrojenie, dostęp 13.01.2023.

 44 https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/rozpoczyna-sie-formowanie-
kolejnej-dywizji-zmechanizowanej, dostęp 13.01.2023. 

 45 https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/ruszylo-formowanie-nowej-dywizji-
wojska-polskiego---1-dywizji-piechoty-legionow, dostęp 13.01.2023. 

 46 https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/wojsko-polskie-wraca-do-ostrody, 
dostęp 13.01.2023. 
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trzy nowe brygady WOT: w województwach lubelskim, podkarpackim 
oraz w Warszawie. Rozważane było także utworzenie nowych brygad 
w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim. Brygady w wo-
jewództwach przygranicznych miały być związkami taktycznymi „wy-
specjalizowanymi we wsparciu Straży Granicznej”. Ponadto rozpoczęto 
formowanie Jednostki Działań Niekonwencjonalnych przeznaczonej 
do przygotowania struktur ruchu oporu i działań niekonwencjonalnych 
oraz przekształcenie Zespołu Działań Cyberprzestrzennych Dowódz-
twa WOT w Jednostkę Działań Cybernetycznych47. We wrześniu 2022 r. 
minister obrony narodowej zapowiedział utworzenie w ramach WOT 
elementu przeznaczonego do wsparcia ochrony i obrony granicy pań-
stwowej, o nazwie Komponent Ochrony Pogranicza, co koresponduje 
z wcześniejszymi zapowiedziami48.

W  przypadku Marynarki Wojennej i  Sił Powietrznych nie są 
dostępne informacje wskazujące na możliwe przekształcenia struktur 
tych rodzajów sił zbrojnych. 

Dodatkową wskazówką w  zakresie możliwych przekształceń 
struktur organizacyjnych Sił Zbrojnych, zwłaszcza Wojsk Lądowych 
są – realizowane i planowane – zakupy sprzętu wojskowego. Część 
spośród tych zamówień wskazuje na dążenie do zastąpienia już posia-
danego sprzętu lub uzupełnienia go w ramach istniejących struktur. 
Przykładowo, pozyskanie samolotów F/A-50 dla Sił Powietrznych, 
może pozwolić na stopniowe wycofanie posiadanych już samolo-
tów MiG-29 i Su-22 w 1 Skrzydle Lotnictwa Taktycznego. Fakt, że 
pierwsze samoloty tego typu mają trafić do podległej dowództwu 
tego związku taktycznego 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego (20 BLT) 
w Mińsku Mazowieckim, potwierdza tę możliwość49. Podobnie wyglą-
da sytuacja związana z innymi typami sprzętu lotniczego: pięć samo-
lotów C-130H będzie zastępować taką samą liczbę starszych C-130E, 
zakup śmigłowców AW101 dla lotnictwa morskiego pozwala na za-
stąpienie dotychczas używanych śmigłowców Mi-14PŁ, a nabycie 
śmigłowców AW149 dla 25 Brygady Kawalerii Powietrznej pozwolić 

 47 Sejmowa Komisja Obrony Narodowej. Zapis przebiegu posiedzenia 10.02.2022 r. 
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/biuletyn.xsp?skrnr=OBN-57,  dostęp 
15.01.2023.

 48 https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/w-wojskach-obrony-terytorialnej-
powstanie-komponent-obrony-pogranicza, dostęp 15.01.2023.

 49 E. Korsak FA-50 – idealny dla polskich sił powietrznych https://polska-zbrojna.
pl/home/articleshow/37927.
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może na zastąpienie używanych przez jeden z dywizjonów tej brygady 
śmigłowców W-3W Sokół50.

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku zakupu sprzętu dla 
Wojsk Lądowych, z uwagi na wspomniane wcześniej plany rozbudowy 
tego rodzaju sił zbrojnych, w tym formowanie 18 Dywizji Zmechanizo-
wanej. Dywizja ta powstała na bazie trzech istniejących brygad, jednak 
zaplanowano rozbudowę struktur już istniejących sił. W chwili tworze-
nia posiadała ona trzy bataliony czołgów, w planach jest zwiększenie tej 
liczby do czterech. 

Stąd też umowa na zakup czołgów M1A2 Abrams w ilości 250 egzem-
plarzy zawarta w 2021 r., która pozwala na wyposażenie w nie trzech 
istniejących batalionów pancernych i czwartego pierwotnie planowa-
nego w 18 Dywizji Zmechanizowanej oraz na przesunięcie już eksplo-
atowanego sprzętu do innych jednostek51. Dodatkowe zamówienie na 
116 czołgów w starszej wersji M1A1SA, pozwoli uzbroić dwa kolejne ba-
taliony pancerne. 

Oprócz tego, podpisane zostały umowy na zakup dwóch partii czoł-
gów K2 z Korei: pierwszej obejmującej 180 wozów w wersji K2 i 820 
sztuk w wersji zmodyfikowanej pod kątem polskich wymagań ozna-
czonej K2PL. 

Dotychczas posiadany sprzęt pancerny – czołgi T-72, PT-91 i Le-
opard 2, pozwalał wyposażyć w nie 13 batalionów czołgów: cztery w czoł-
gi Leopard 2, cztery w PT-91 i pięć w T-72. W razie pełnej realizacji 
zamierzeń w zakresie pozyskania czołgów K2 i M1, posiadane zasoby 
umożliwiają doposażenie sześciu batalionów wozami M1 oraz siedem-
nastu – K2/K2PL. Łącznie zaopatrzyć można co najmniej 23 batalionów, 
czyli już istniejące i dziesięć nowych. 

Mając na uwadze pojawiające się zarówno w mediach jak i w oficjal-
nych komunikatach informacje o tym, że dostawy czołgów M1Abrams 
przeznaczone są dla 18 Dywizji Zmechanizowanej52, można uznać za 
prawdopodobne, że 18 Dywizja Zmechanizowana będzie wyposażona je-
dynie w ten typ czołgów. Najliczniejszym czołgiem w wojskach lądowych 
będzie natomiast czołg K2. Liczba siedemnastu batalionów pozwala przy 

 50 M. Strembski Modernizacja techniczna polskiego lotnictwa wojskowego w  latach 
2021-2022 „Lotnictwo” 9/2022.

 51 M. Cielma M1 Abrams dla Polski „Nowa Technika Wojskowa” 8/2021. 250 pojaz-
dów przy tym pozwala posiadać ponad stan etatowy batalionów (232 wozy) 18 po-
jazdów służących do szkolenia i jednocześnie stanowiących niewielką rezerwę dla 
pododdziałów bojowych. 

 52 https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/116-czolgow-abrams-m1a1-trafi-na-
wyposazenie-wojska-polskiego, dostęp 16.01.2023. 
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tym ocenić, że możliwe będzie wycofanie wszystkich czołgów innych 
typów w dziesięciu batalionach z pozostałych (11, 12, 16) Dywizji przy 
założeniu, że liczba batalionów czołgów w już istniejących brygadach nie 
uległaby zmianie (dwa bataliony w brygadach kawalerii pancernej, jeden 
w brygadach zmechanizowanych). Pozostawia to miejsce na zagospoda-
rowanie sprzętu dla siedmiu batalionów. Mając na uwadze, że w roku 
2022 ogłoszono formowanie nowego batalionu czołgów w 20 Brygadzie 
Zmechanizowanej, który ma być wyposażony właśnie w czołgi K2, po-
zostawia to „nadwyżkę” w liczbie sześciu batalionów. Ta liczba pozwala 
na przykład sformować trzy bataliony pancerne w ramach rozbudowy 
już istniejących dywizji (11, 12 i 16)53 oraz pozostawia możliwość sfor-
mowania do trzech batalionów czołgów w 1 Dywizji Piechoty Legionów. 

Należy przy tym jednak zauważyć, że według słów ministra obrony 
narodowej, dywizja ta ma posiadać zarówno czołgi K2, jak i M1 Abrams. 
Ponieważ w tym samym komunikacie wskazane zostało, że w struktu-
rze dywizji znajdzie się brygada pancerna, jest możliwe, że to właśnie 
ta brygada będzie posiadać czołgi typu M154. Może to oznaczać zakup 
kolejnych czołgów lub zmiany proporcji batalionów pancernych i zme-
chanizowanych w brygadach 18 DZmech. Możliwe jest przykładowo, że 
18 DZmech będzie składać się z jednej brygady pancernej (1 WBPanc) 
z dwoma batalionami czołgów, dwóch brygad zmechanizowanych (19 
BZmech i nowo tworzona brygada) z jednym batalionem czołgów każda 
oraz pozbawionej ich 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Wówczas 
jest możliwe, że 1 DPLeg będzie posiadać brygadę pancerną z dwoma 
batalionami czołgów M1 oraz trzy brygady zmechanizowane – każda 
z jednym batalionem czołgów. 

Nie jest także jasne, czy przyszła struktura zakłada utrzymanie 
w eksploatacji czołgów Leopard 2, a jeśli tak, to w jakich związkach tak-
tycznych miałyby pozostać. Rozważania te są istotne z punktu widze-
nia zwiększenia liczebności sił zbrojnych, nie tylko w wymiarze stricte 
sprzętowym, ale także zapotrzebowania na kadry. W przypadku pod-
oddziałów czołgów, załogi wozów liczą trzy lub cztery osoby, w podod-
działach piechoty zmechanizowanej liczba żołnierzy jest większa – na 

 53 Brak danych nie pozwala przy tym jednoznacznie określić, ile dywizji otrzyma te 
bataliony. Jest możliwe, że nowe brygady będą jednolite: batalion czołgów i trzy 
bataliony zmechanizowane ale możliwe jest np. sformowanie jednej brygady 
pancernej (dwa bataliony czołgów) jednej zmechanizowanej z jednym batalionem 
czołgów oraz jednej bez czołgów. 

 54 https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/ruszylo-formowanie-nowej-dywizji-
wojska-polskiego---1-dywizji-piechoty-legionow, dostęp 17.01.2023. 
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drużynę piechoty składa się załoga pojazdu i przewożeni nim żołnierze 
(do dziewięciu). 

W przypadku wojsk rakietowych i artylerii również widoczne są 
tendencje do znacznego wzmocnienia sprzętowego. Wojska te w 2020 r. 
posiadały jedenaście dywizjonów artylerii w brygadach pancernych 
i zmechanizowanych oraz sześć dywizjonów artylerii lufowej i sześć 
dywizjonów artylerii rakietowej w dywizyjnych pułkach artylerii. Za-
kładano także sformowanie jednego dywizjonu brygadowego i jedne-
go pułku artylerii55. Przed rokiem 2022 podpisano umowy na dostawy 
pięciu dywizjonów armatohaubic Krab (po 24 działa), zaś dostępne 
w mediach szacunki wskazywały, że pełne przezbrojenie tych sił będzie 
wymagać pozyskania 480 dział 155mm (Krab i lżejszy Kryl) oraz posia-
dania 174 artyleryjskich wyrzutni rakietowych, w tym M142 HIMARS 
(zamówiono jeden dywizjon)56. 

W roku 2022 także zdecydowano się na zakup dużej liczby syste-
mów artyleryjskich – zarówno lufowych, jak i rakietowych. W lipcu 
2022 r. podpisano umowę ramową na dostawę 672 haubic 155mm K9A1 
i K9PL, z czego 212 mają stanowić K9A1 produkcji koreańskiej, a 460 
K9PL ma być produkowanych w Polsce. Także w 2022 r. wystosowano 
zapytanie do Stanów Zjednoczonych w sprawie zakupu 486 wyrzutni 
systemu M142 HIMARS – co odpowiada 27 dywizjonom57. W listopa-
dzie zatwierdzona została natomiast kolejna ramowa umowa na zakup 
sprzętu z Korei Południowej w postaci 218 wyrzutni rakiet K239, zbli-
żonych parametrami do systemu HIMARS58. 

Liczby te sugerują zamiary znacznego zwiększenia liczebności, 
jak również potencjału wojsk rakietowych i artylerii. W szczególności 
zwraca uwagę liczba zamawianych lub planowanych do zamówienia 
systemów rakietowych. Jest ona znacznie większa niż stany etatowe 
wynikające z aktualnych struktur. Nawet w razie realizacji planu stwo-
rzenia sześciu dywizji, które według aktualnych struktur posiadałyby 
po jednym pułku/brygadzie artylerii z dwoma dywizjonami rakieto-
wymi (obok dwóch dywizjonów artylerii lufowej) – łącznie dwanaście 
dywizjonów artylerii rakietowej. Prawdopodobne jest więc dążenie do 

 55 M. Cielma Artyleria Wojska Polskiego – stan obecny „Nowa Technika Wojskowa” 
11/2020.

 56 T. Dmitruk Modernizacja techniczna Wojsk Rakietowych i Artylerii” „Nowa Tech-
nika Wojskowa” 11/2020.

 57 T. Dmitruk Modernizacja Wojsk Lądowych 2012 – 2035” „Nowa Technika Wojsko-
wa” 09/2022 

 58 https://twitter.com/mblaszczak/status/1588436981373194242?ref_src=twsr-
c%5Etfw. 
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utworzenia dywizjonów artylerii rakietowej podporządkowanych bry-
gadom pancernym i zmechanizowanym. 

Należy także pamiętać, że w przypadku jednej dywizji podjęto już 
decyzję w sprawie przeformowania pułku artylerii w brygadę artylerii. 
Jest prawdopodobne, że taka zmiana będzie miała miejsce w przypadku 
pozostałych dywizji wojsk lądowych. Nie jest jednak jasne, czym struk-
tura brygady miałaby się różnić od pułku. Pewną podpowiedzią jest fakt 
zakupu systemu bezzałogowych statków powietrznych Gladius, które 
mają trafić do pułków artylerii. Podobnie używanie nazwy „bateryjne 
moduły” sugeruje traktowanie tego rozwiązania jako stworzenia doce-
lowo części wojsk rakietowych i artylerii59. Możliwe jest więc, że brygada 
artylerii będzie składać się z dywizjonów artylerii lufowej, rakietowej 
oraz systemów rozpoznawczo-uderzeniowych bezzałogowych statków 
powietrznych. 

W kontekście formowania piątej dywizji wojsk lądowych i rozbu-
dowy dywizji do czterech brygad, oznacza to konieczność sformowa-
nia czterech dywizjonów dla dywizyjnych pułków/brygad artylerii (18 
DZmech, 1 DPLeg), dwudziestu dywizjonów artylerii rakietowej, pod-
porządkowanych brygadom ogólnowojskowym oraz ośmiu nowych dy-
wizjonów artylerii lufowej dla nowo tworzonych brygad. Sumarycznie 
oznacza to konieczność posiadania trzydziestu dywizjonów artylerii 
lufowej i trzydziestu dywizjonów artylerii rakietowej. Jeśli zaś dodana 
zostałaby szósta dywizja wojsk lądowych, ogólna liczba dywizjonów ar-
tylerii rakietowej zwiększyłaby się do trzydziestu sześciu dywizjonów 
obu kategorii. Należy także dodać do tej liczby cztery już zamówione 
bateryjne moduły systemu Gladius oraz możliwe przyszłe zakupy tego 
rodzaju środków. 

Kolejną wskazówką dotyczącą możliwego kierunku reform jest re-
alizacja programu pozyskania rakietowych niszczycieli czołgów pod 
kryptonimem Ottokar-Brzoza. Podczas uroczystości z okazji zatwier-
dzenia umowy na dostawy tych systemów zapowiedziano, że trafią one 
do pułków przeciwpancernych – zarówno do istniejącego już 14 Pułku 
oraz do nowo formowanych oddziałów. Sformułowanie „w każdej dy-
wizji będą pułki przeciwpancerne” może przy tym sugerować, że pułki 
zostaną podporządkowane dowództwom dywizji wojsk lądowych60.

 59 https://zbiam.pl/dostawy-pierwszych-elementow-systemu-gladius/, dostęp 
19.01.2023. 

 60 https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/wojsko-otrzyma-niszczyciele-c-
zolgow-pierwsze-trafia-do-jednostek-ulokowanych-na-przesmyku-suwalskim, 
dostęp 13.01.2023. 
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Kolejnym sygnałem w sprawie możliwych zmian struktur jest zło-
żone we wrześniu 2022 r. zapytanie ofertowe dotyczące nabycia do 96 
śmigłowców bojowych AH-64E Apache61. Liczba ta oznacza, że gdyby 
pozyskano właśnie tyle maszyn (co oznaczałoby wycofanie używanych 
obecnie Mi-24D/W), stan posiadania śmigłowców bojowych zwięk-
szyłby się trzykrotnie – z 28 do 96 sztuk, zaś stan całej floty śmigłow-
cowej lotnictwa wojsk lądowych zwiększyłby się dwukrotnie. Ponadto 
w oficjalnym komunikacie zacytowano ministra obrony wskazując, że 
śmigłowce „W pierwszej kolejności trafią do 18 Dywizji Zmechanizowa-
nej. Nie wszystkie, ale pierwsze egzemplarze.”. Nie jest jasne, czy ozna-
cza to zamiar formowania jednostki śmigłowcowej podporządkowanej 
dywizji (takie rozwiązanie stosuje np. US Army, gdzie każda dywizja 
ma swoją brygadę lotniczą), czy też będzie to komponent pozostający 
w strukturze jednej z istniejących baz lotniczych i wydzielany w opera-
cyjne podporządkowanie dowództwu dywizji na czas działań. To drugie 
rozwiązanie jest spotykane częściej i jest typowe także dla polskiego 
lotnictwa wojsk lądowych. 

Sama liczba 96 śmigłowców jest podzielna przez sześć, co mając 
na uwadze wspomniane powyżej plany dotyczące powiększenia Wojsk 
Lądowych do sześciu dywizji, pozwolić może na sformowanie sześciu 
pododdziałów śmigłowców po 16 sztuk. Należy zauważyć, że nie jest to 
jedyny możliwy sposób zagospodarowania tej liczby maszyn. Oczywi-
ście nie jest także pewne, czy zostanie pozyskanych aż 96 śmigłowców, 
jednak samo zapytanie musiało mieć podstawę w dokumentach dotyczą-
cych planowania rozwoju sił zbrojnych, które nie zostały opublikowane. 

W chwili pisania niniejszej analizy nie jest również jasne, jaki 
wpływ na struktury organizacyjne sił zbrojnych będą miały także inne 
zakupy sprzętu lotniczego. Pozyskanie 32 samolotów F-35 przy pozosta-
wieniu w służbie 48 samolotów F-16 i zakupie samolotów F/A-50 będzie 
wymagało sformowania dwóch eskadr lotnictwa taktycznego (choć po-
tencjalnie możliwe są inne rozwiązania organizacyjne). Pozyskiwanie 
środków bezzałogowych, jak systemy Bayraktar TB-262, Wizjer63 czy Or-
lik64 oraz samolotów bezzałogowych MQ-9 i śmigłowców bezzałogowych 

 61 https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/nowoczesne-smiglowce-apache-dla-
-wojska-polskiego, dostęp 19.01.2023. 

 62 https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/bezzalogowce-bayraktar-tb2, dostęp 
19.01.2023.

 63 https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/bezzalogowce-wizjer,  dostęp 
19.01.2023. 

 64 https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/bsp-orlik (dostęp 19.01.2023 r. ).



26

w programie Albatros65 wiąże się z ich dostawami do już istniejących 
jednostek (np. 12 Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w przy-
padku TB-2 i MQ-9 lub pododdziałów i oddziałów rozpoznawczych 
Wojsk Lądowych), może jednak oznaczać konieczność zwiększenia sta-
nów etatowych oraz przeszkolenia personelu w zakresie eksploatacji 
tego wyposażenia. 

2.2. Analiza przyszłych możliwych struktur sił zbrojnych 

Mając na uwadze ograniczony zakres dostępnych informacji, trudno jest 
wskazać jaka jest docelowa struktura Sił Zbrojnych RP. W szczególności 
można wymienić zasadnicze niewiadome dotyczące tych planów.

Po pierwsze, nie jest jasne jaki jest przewidywany zamiar użycia sił 
zbrojnych – poza dość ogólnym założeniem obrony terytorium Polski 
w ramach konstytucyjnych zadań, działań poza granicami państwa, po-
działu zadań pomiędzy poszczególnymi rodzajami sił zbrojnych i ocze-
kiwanych ogólnych zdolności. Wcześniejsze dokumenty, jak na przykład 
„Koncepcja Obronna Rzeczypospolitej Polskiej”66, „Biała Księga Bez-
pieczeństwa Narodowego”67, „Strategiczna Koncepcja Bezpieczeństwa 
Morskiego”68 czy „Wizja Sił Zbrojnych RP 2030”69 zawierały takie de-
klaracje, przynajmniej częściowo. Nie jest więc jasne, czy istnieją jakieś 
preferencje odnośnie do, na przykład, roli komponentu morskiego lub 
powietrznego, co wpływa na planowane zadania oraz przyznawane im 
priorytety, struktury i wyposażenie. 

Po drugie, nie jest wiadome, jaki jest zamiar w zakresie utworzenia 
szóstej dywizji wojsk lądowych. Może ona okazać się dywizją pancer-
ną, zmechanizowaną, aeromobilną lub mieć formę mieszaną, łączącą 
np. brygady aeromobilne i zmotoryzowane. Jedyną podpowiedzią jest 
informacja, że dwie nowe dywizje mają być ogólnowojskowe, co su-
geruje, że może być to dywizja zmechanizowana lub pancerna. Moż-
na przy tym zauważyć, że w sytuacji posiadania już czterech dywizji 

 65 M. Strembski Modernizacja techniczna polskiego lotnictwa wojskowego w  latach 
2021-2022 „Lotnictwo” 9/2022.

 66 https://www.gov.pl/attachment/78e14510-253a-4b48-bc31-fd11db898ab7, dostęp 
13.01.2023.

 67 Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Biuro Bezpie-
czeństwa Narodowego, Warszawa 2013.

 68 Strategiczna Koncepcja Bezpieczeństwa Morskiego Biuro Bezpieczeństwa Warsza-
wa 2017.

 69 Wizja Sił Zbrojnych RP - 2030, Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa 2008.
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zmechanizowanych i jednej pancernej, szósta dywizja może być plano-
wana jako dywizja pancerna – pozwoliłoby to wystawić dwa zgrupo-
wania (korpusy) w składzie po dwie dywizje zmechanizowane i jedna 
pancerna każde. Wymagałoby to sformowania dowództw korpusów 
oraz jednostek wsparcia i zabezpieczenia. Jest to tylko jedna z możli-
wości i nie musi mieć odzwierciedlenia w faktycznych, nieujawnionych 
dotąd planach. 

Po trzecie, nie jest jasne jakie mają być struktury dywizji i brygad, 
poza ogólnymi deklaracjami. Przykładowo, w strukturze 18 DZmech 
znajduje się batalion rozpoznawczy, którego pozostałe dywizje nie po-
siadają, gdyż do 2011 rozformowano takie pododdziały dywizyjne, a ich 
rolę przejęły samodzielne pułki rozpoznawcze. Były ich trzy – co od-
powiadało ówczesnej liczbie dywizji. Nie jest jasne czy np. pułki zosta-
ną przekształcone w bataliony lub pułki dywizyjne, czy też planowane 
struktury są inne. Wpływa to na potrzeby w zakresie pozyskiwania 
sprzętu wojskowego oraz szkolenia kadr. 

Po czwarte, nie wiadomo jak w istniejących planach zamierza się 
wykorzystać inne niż zawodowa, terytorialna i dobrowolna zasadnicza 
formy służby wojskowej, w szczególności aktywną rezerwę i rezerwę 
pasywną. Istnieje bowiem możliwość, że w ramach tych dwóch rodzajów 
służby będą utrzymywane pododdziały, oddziały a wręcz całe związki 
taktyczne, przeznaczone do rozwinięcia w czasie kryzysu, a zwłaszcza 
mobilizacji. 

Po piąte, nie jest także jasne jakie są plany dotyczące wykorzystania 
dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz charakteru szkolenia 
osób w razie wprowadzenia obowiązkowej służby zasadniczej. 

Po szóste, nie jest jasne, jaki zakres zadań sił zbrojnych a co za 
tym idzie ich zasobów, będzie wykorzystywany w zakresie szer-
szym niż obronność państwa, a więc w realizacji zadań antyterro-
rystycznych oraz z zakresu zarządzania kryzysowego. Wpływa to 
na podział zadań, zasobów i zdolności pomiędzy siłami zbrojnymi 
a strukturami pozamilitarnymi. Można tutaj jedynie ekstrapolować 
już przyjęte zasady, w tym ramy prawne i struktury organizacyjne 
(np. oddziały Wojsk Specjalnych posiadające zdolności do działań 
kontrterrorystycznych).

Reasumując, prawdopodobny kształt Sił Zbrojnych RP według aktu-
alnych planów może obejmować sześć dywizji Wojsk Lądowych, w tym 
obecnie rozwinięte: 11 Lubuską Dywizję Kawalerii Pancernej, 12 Szcze-
cińską Dywizję Zmechanizowaną, 16 Warmińsko-Mazurską Dywizję 
Zmechanizowaną, 18 Dywizję Zmechanizowaną, 1 Dywizję Piechoty 
Legionów oraz nienazwaną jeszcze szóstą dywizję. Potencjalny kształt 
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zasadniczej części sił lądowych na podstawie dostępnych informacji 
zawierają poniższe tabele. 

Tabela 2. zawiera możliwe struktury, jeśli szósta dywizja będzie dy-
wizją zmechanizowaną lub pancerną. Kolorem niebieskim zaznaczono 
jednostki lub związki taktyczne, które należy sformować od podstaw. 
Nie zaznaczono pododdziałów lotniczych, z uwagi na brak informa-
cji w zakresie ich przyszłych struktur, nie jest także jasne jaki będzie 
przyszły kształt struktur rozpoznawczych, inżynieryjnych oraz obrony 
przed bronią masowego rażenia. 

Poza strukturami dywizyjnymi pozostają wówczas obie brygady 
aeromobilne oraz komponenty lotnictwa wojsk lądowych, pułki inży-
nieryjne oraz chemiczne. Nie wyklucza to kolejnych reform, na przy-
kład włączenia w struktury dywizji pododdziałów inżynieryjnych oraz 
obrony przed bronią masowego rażenia. 

Niezbędne wówczas będzie sformowanie dwunastu nowych bry-
gad zmechanizowanych lub pancernych, dwóch brygad artylerii, dwóch 
pułków przeciwlotniczych, pięciu pułków przeciwpancernych i czte-
rech pułków logistycznych. Nowo formowane brygady będą wymagać 
sformowania czterdziestu ośmiu batalionów pancernych lub zmecha-
nizowanych, dwunastu batalionów dowodzenia, dwunastu batalionów 
logistycznych, dwunastu dywizjonów artylerii lufowej i dwunastu dywi-
zjonów przeciwlotniczych. Ponadto w dwunastu już istniejących bryga-
dach należy sformować jedenaście nowych batalionów oraz na potrzeby 

Tabela 2. Możliwa struktura Sił Zbrojnych RP przy założeniu, że szósta dywizja będzie dywizją zmechanizowa-
ną lub pancerną

11 DKPanc 12 DZmech 16 DZmech 18 DZmech 1 DPLeg 6 Dywizja

bdow bdow bdow bdow bdow bdow

10 BKPanc 12 BZmech 9 BKPanc 21 BSP BPanc B BPanc/ 
BZmech

34 BKPanc 2 BZmech 20 BZmech 1 BPanc BZmech BPanc/ BZmech

17 BZmech 7 BOW 15 BZmech 19 BZmech BZmech BPanc/ BZmech

BPanc/BZmech BPanc/Zmech BPanc/Zmech BPanc/Zmech BPanc/Zmech BPanc/ BZmech

18 brozp

23 BArt? 5 Bart? 1 BArt 18 BArt? BArt? BArt?

ppanc ppanc 14 ppanc? ppanc ppanc ppanc

4pplot 8 pplot 15 pplot 18 pplot pplot pplot

PLog? PLog? 16 PLog 18 PLog PLog? PLog?

Źródło: Opracowanie własne autora 
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nowo formowanych i już posiadanych brygad należy sformować dwa-
dzieścia cztery dywizjony artylerii rakietowej. 

Inną, alternatywną strukturę można opisać przy założeniu, że szó-
sta dywizja powstanie na bazie istniejących jednostek aeromobilnych, 
którą ilustruje poniższa tabela.

W przypadku przyjęcia takiego wariantu, wymagane będzie sfor-
mowanie dziesięciu nowych brygad zmechanizowanych lub pancernych. 
Pozostałe wymagania pozostają zbliżone, choć należy mieć na uwadze 
konsekwencje tworzenia dywizji z silnym komponentem aeromobilnym. 
Aby osiągnąć stan czterech batalionów w brygadzie, należy sformować 
jeden batalion w 6 Brygadzie Powietrznodesantowej oraz dwa w 25 Bry-
gadzie Kawalerii Powietrznej. Na potrzeby istniejących już pozostałych 
brygad należy sformować jedenaście batalionów. Ponadto wyszkolenie 
i wyposażenie w hipotetycznej dywizji aeromobilnej/lekkiej piechoty było-
by odmienne niż w pozostałych związkach taktycznych wojsk lądowych. 

Rozbudowa struktur Sił Zbrojnych jest zadaniem wykonalnym, 
jednak już choćby sformowanie piątej dywizji i dokończenie formowania 
czwartej, jak również wzmocnienie istniejących związków taktycznych, 
będzie procesem długotrwałym i wymagającym znacznego wysiłku 
organizacyjnego, szkoleniowego, logistycznego i finansowego. Samo two-
rzenie 1 DPLeg będzie procesem wysoce skomplikowanym, gdyż mowa 
tu o tworzeniu związku taktycznego od podstaw. Skomplikowany będzie 
także proces ewentualnego formowania szóstej dywizji. 

Tabela 3. Możliwa struktura Sił Zbrojnych RP przy założeniu, że szósta dywizja powstanie na bazie istnieją-
cych jednostek aeromobilnych

11 DKPanc 12 DZmech 16 DZmech 18 DZmech 1 DPLeg 6 Dywizja

bdow bdow bdow bdow bdow bdow

10 BKPanc 12 BZmech 9 BKPanc 21 BSP BPanc 6 BPDes

34 BKPanc 2 BZmech 20 BZmech 1 BPanc BZmech 25 BKPow

17 BZmech 7 BOW 15 BZmech 19 BZmech BZmech BZmech/BZMot

BPanc/BZmech BPanc/Zmech BPanc/Zmech BPanc/Zmech BPanc/Zmech BZmech/BZMot

18 brozp

23 BArt? 5 Bart? 1 BArt 18 BArt? BArt? BArt?

ppanc ppanc 14 ppanc? ppanc ppanc ppanc

4 pplot 8 pplot 15 pplot 18 pplot pplot pplot

PLog? PLog? 16 PLog 18 PLog PLog? PLog?

Źródło: Opracowanie własne autora
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2.3. Analiza ograniczeń i uwarunkowań sprzętowych 
w zakresie rozbudowy liczebności sił zbrojnych

Omówione powyżej zamiary w zakresie rozbudowy Sił Zbrojnych RP po-
zwalają nakreślić wstępny obraz możliwych do pozyskania ilości sprzętu 
wojskowego. W szczególności należy mieć na uwadze trzy zasadnicze 
czynniki:

1. Występujący w Siłach Zbrojnych RP sprzęt jest przestarzały. 
Z powodu parametrów oraz wieku poszczególnych egzemplarzy 
nieadekwatny w realiach współczesnego i przyszłego pola walki 
oraz kłopotliwy z uwagi na dostępność części zamiennych i moż-
liwości obsługowe. Jest to przede wszystkim sprzęt pochodzący 
sprzed roku 1989. 

2. Trwający proces przekazywania sprzętu wojskowego Ukrainie. 
Dotyczy to zwłaszcza czołgów T-72, dział samobieżnych 2S1 Goź-
dzik oraz bojowych wozów piechoty BWP-1, jak również sys-
temów przeciwlotniczych. Należy założyć, że proces ten będzie 
w roku 2023 kontynuowany. 

3. Zwiększenie liczebności sił zbrojnych wymagające pozyskania 
nowych egzemplarzy sprzętu wojskowego na potrzeby nowo for-
mowanych jednostek. Należy przy tym zwrócić uwagę, że do-
tyczy to zarówno sprzętu etatowego jak również może okazać 
się celowe pozyskanie egzemplarzy na potrzeby szkolenia oraz 
rezerw. 

4. Konieczność modyfikacji wcześniejszych założeń, mając na uwa-
dze przebieg walk w Ukrainie zarówno w zakresie efektywno-
ści zachodnich systemów uzbrojenia, jak i sposobu działania sił 
zbrojnych Rosji, w tym możliwych do zidentyfikowania silnych 
i słabych stron potencjalnego przeciwnika oraz możliwej ewolucji 
sił zbrojnych tego państwa. 

Uwzględniając te czynniki można wskazać, że będzie wymagany 
znaczny wysiłek w zakresie pozyskania i wdrożenia do eksploatacji 
sprzętu wojskowego. Jednym z kierunków tego wysiłku jest opisany 
wcześniej program pozyskania czołgów M1 i K2, który może zakończyć 
się pozyskaniem do 1366 czołgów obu typów. W przypadku bojowych 
wozów piechoty, zastąpienie BWP-1 w już istniejących i rozwiniętych 
czterech dywizjach oznacza konieczność pozyskania sprzętu w posta-
ci nowych gąsienicowych wozów bojowych dla dwunastu batalionów, 
a więc 696 pojazdów. 

18 Dywizja Zmechanizowana rozwinięta do czterech brygad wy-
magać będzie pozyskania sprzętu dla kolejnych ośmiu batalionów 
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zmechanizowanych, co podnosi wymaganą liczbę o 464 wozy – do 1160. 
Sformowanie 1 Dywizji Piechoty Legionów będzie wymagać pozyskania, 
przy założeniu, że będzie ona miała pięć batalionów czołgów na szesna-
ście batalionów, ogółem aż 638 bojowych wozów piechoty dla jedenastu 
batalionów zmechanizowanych, podnosząc ich sumę do 1798. Zważając 
na inne ewentualne potrzeby, jest możliwe, że dla ich zaspokojenia będą 
niezbędne zakupy jeszcze większej liczby sprzętu wojskowego. Sformo-
wanie czwartych brygad w już istniejących dywizjach będzie wyma-
gać pozyskania sprzętu dla szesnastu batalionów. Ponieważ wcześniej 
wskazano, że trzy spośród nich będą mogły zostać uzbrojone w czołgi 
K2, to jeśli pozostałe bataliony będą batalionami zmechanizowanymi, 
potrzeby będą wynosić 754 wozy. Może się więc okazać, że stan podod-
działów liniowych wyposażonych w BWP będzie wynosić 2552 wozy. 
W przypadku szóstej dywizji, jeśli byłaby pancerną lub zmechanizo-
waną, należy szacować, że miałaby ona co najmniej osiem batalionów 
zmechanizowanych a więc byłoby to 3016 pojazdów. 

Do tej liczby należy dodać zapotrzebowanie na pojazdy przezna-
czone do szkolenia i rezerwę sprzętową oraz warianty specjalistyczne. 
Oczywiście możliwe jest, że liczba ta będzie inna, na przykład z uwagi 
na zwiększenie liczby batalionów pancernych lub zmianę stanów eta-
towych, ale nawet gdyby zdecydowano się na drastyczne redukcje – np. 
powrót do dawnej liczby 31 wozów w batalionie, liczby niezbędnego do 
pozyskania sprzętu są bardzo duże. 52 bataliony po 31 pojazdów to 1612 
pojazdów jedynie w jednostkach liniowych. 

Te kalkulacje zakładają, że brygady wyposażone (17 BZmech, 12 
BZmech) oraz przewidziane do wyposażenia (21 BSP) w KTO Rosomak 
nie będą przezbrajane na gąsienicowe bojowe wozy piechoty. Te brygady 
to obecnie dziesięć batalionów, a według obecnych zamierzeń – w przy-
szłości dwanaście, a więc 696 pojazdów, w tym maszyn przezbrojonych 
w nową wieżę bezzałogową ZSSW-30.  

Ponadto można oszacować, że znaczne zwiększenie liczebności sił 
zbrojnych i liczby związków taktycznych, oddziałów i pododdziałów, 
wpływa także na pozyskanie innego wyposażenia. Wspomniane już 
bataliony zmechanizowane wymagać będą na przykład pozyskania 
sprzętu artyleryjskiego, który obecnie jest wdrażany w postaci kom-
panijnych modułów ogniowych Rak – jeden na batalion, każdy złożony 
z 8 samobieżnych moździerzy i pojazdów wsparcia. Łącznie 52 bataliony 
zmechanizowane oraz 12 batalionów na KTO Rosomak będą wymagały 
dostarczenia 64 takich modułów, a więc 512 wozów bojowych. Moduł 
składa się także z pojazdów dowodzenia, rozpoznania i logistycznych, 
co zwiększa zapotrzebowanie na sprzęt. 
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W zakresie sprzętu artyleryjskiego na wyższych szczeblach – bry-
gady i dywizji, można oszacować, że planowane struktury Wojsk Lądo-
wych będą wymagać zakończenia procesu modernizacji artylerii lufowej 
i pełnego zastąpienia posiadanych dział kalibru 122 i 152mm armato-
haubicami 155mm. Przy sześciu dywizjach po cztery brygady – docelowy 
stan artylerii wymagać będzie posiadania 36 dywizjonów po 24 dzia-
ła, a więc 864 dział. W przypadku artylerii rakietowej, jeśli dywizjony 
będą również liczyć po 24 wyrzutnie, również będzie ich musiało być 
864. Liczba te zmniejsza się do 648 sztuk przy założeniu, że dywizjon 
posiada 18 wyrzutni. 

Kolejne ważne obszary w zakresie pozyskania sprzętu wojskowego 
to systemy obrony przeciwlotniczej. Zwiększenie liczebności wojsk lą-
dowych będzie wymagać zwiększenia potencjału w tym zakresie, a więc 
zwiększy się liczba sprzętu, który będzie musiał zostać pozyskany. 

Podobnie należy spodziewać się zwiększenia stanów ilościowych 
w zakresie sprzętu latającego. Potrzeby w tym zakresie będą zależne od 
faktycznych planów, zwłaszcza kształtu szóstej dywizji. Należy jednak 
mieć na uwadze, że w przypadku lotnictwa śmigłowcowego, wymagane 
będzie zastąpienie zarówno śmigłowców bojowych, jak również wielo-
zadaniowych i transportowych. 

W przypadku innych rodzajów sił zbrojnych, z uwagi na mniejszy 
zasób dostępnych publicznie informacji, trudniej jest szacować wpływ 
zmian strukturalnych i powiększenia liczebności na pozyskiwanie 
sprzętu wojskowego, zwłaszcza, że – w szczególności w domenie lot-
niczej i morskiej – możliwa jest rozbudowa jakościowa potencjału bez 
zwiększania potencjału ilościowego. 

Należy przy tym zauważyć, że zwiększanie struktur będzie niemoż-
liwe bez pozyskiwania sprzętu logistycznego, wsparcia i pomocniczego. 
Dotyczy to takich kategorii pojazdów jak samochody terenowo-osobowe, 
opancerzone samochody terenowe, samochody ciężarowe – zarówno 
przeznaczone do transportu osób i zaopatrzenia, jak również nośniki 
wyposażenia specjalistycznego i niektórych typów uzbrojenia. Potrzeby 
w tym zakresie należy szacować na co najmniej takie same jak w przy-
padku czołgów, bojowych wozów piechoty i systemów artyleryjskich 
– zarówno w zakresie liczby jak również jakości i pilności pozyskania. 
Jeszcze większe będą potrzeby w zakresie umundurowania, lekkiego 
uzbrojenia i wyposażenia indywidualnego. 

Ograniczenia objętościowe pozwalają jedynie zasygnalizować naj-
ważniejsze czynniki związane z technicznym aspektem rozbudowy 
ilościowej. Najważniejszym wnioskiem jest konieczność pozyskania du-
żej liczby sprzętu wojskowego licznych rodzajów, zarówno na potrzeby 
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jednostek już istniejących, jak również nowo formowanych. Niezbęd-
ne będzie także zapewnienie wyposażenia dla zaplecza szkoleniowego 
(ośrodki szkolenia, pododdziały szkolne) oraz rezerw, zwłaszcza wlicza-
jąc rozmiar potencjalnych strat w razie wybuchu konfliktu zbrojnego. 

Sprzęt wojskowy będzie musiał zostać zakupiony w  przemyśle 
polskim lub za granicą – nowy lub używany. W zakresie pozyskania 
sprzętu używanego oczywistym ograniczeniem jest jego dostępność, 
formalne warunki pozyskania i adekwatność dla potrzeb Sił Zbrojnych 
RP. W przypadku sprzętu fabrycznie nowego, ograniczeniem jest czas 
potrzebny na przeprowadzenie formalnego postępowania w sprawie 
jego dostawy, zawarcie umowy, wyprodukowanie i dostawę uzbrojenia. 

W każdym przypadku niezmiennym ograniczeniem będzie ko-
nieczność utrzymania sprzętu w toku eksploatacji oraz możliwość do-
konywania modyfikacji i modernizacji. Ma na to wpływ zarówno aspekt 
finansowy, jak również posiadanie lub nie krajowej bazy produkcyjnej 
i obsługowej. 

Pozyskanie sprzętu wojskowego, pozwalającego na wyposażenie 
dwóch nowych dywizji wojsk lądowych, sformowanie nowych brygad 
i batalionów oraz uzupełnienie stanów i przezbrojenie istniejących sił 
będzie procesem długotrwałym, skomplikowanym i obarczonym wie-
loma czynnikami ryzyka. 

2.4. Analiza ograniczeń i uwarunkowań społecznych  
i demograficznych w zakresie rozbudowy liczebności  
sił zbrojnych

Jednym z istotnych czynników, jaki należy brać pod uwagę przy ana-
lizie możliwości rozbudowy sił zbrojnych, jest możliwość osiągnięcia 
zaplanowanych stanów etatowych. 

Zgodnie z prognozą demograficzną Głównego Urzędu Statystycz-
nego z 2014 r.70, obejmującą okres do roku 2050, w 2035 r. ludność Polski 
będzie liczyć 36 476 771 osób, przy czym dla grupy wiekowej 20–59 wy-
niesie 18 801 996, a w przedziale 20–29 – już tylko 3 904 758. Wydzielenie 
tych przedziałów wiekowych jest z punktu widzenia niniejszej analizy 
ważne z dwóch powodów. 

Przedział wiekowy 20–59 pozwala w przybliżeniu określić popula-
cję ludności zbliżoną do wieku produkcyjnego, zbliżoną także do granic 

 70 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-
-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html.
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wieku ustalonych przepisami o służbie wojskowej, zaś kohorta demogra-
ficzna 20–29 lat to najważniejszy przedział wiekowy pod kątem rozpo-
częcia służby wojskowej, zwłaszcza służby zawodowej. Należy bowiem 
mieć na uwadze specyfikę tej służby, zwłaszcza wymogi odnośnie do 
stanu zdrowia, kondycji psychofizycznej i inne uwarunkowania. 

Z drugiej strony, dostępne dane mówią o zamiarze utrzymywa-
nia 300 000 żołnierzy, w tym 50 000 żołnierzy terytorialnej służby 
wojskowej i 50 000 dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Przy 
uwzględnieniu pozostałych grup żołnierzy, zwłaszcza 187 127 żołnierzy 
zawodowych, 12 873 żołnierzy zawodowych i DZSW pełniących służ-
bę na potrzeby kształcenia, możliwe jest wstępne określenie potrzeb 
rekrutacyjnych. 

Z uwagi na trwający maksymalnie rok czas trwania dobrowolnej 
zasadniczej służby wojskowej corocznie niezbędne będzie pozyskanie 
do 50 000 osób. W przypadku liczby 187 127 żołnierzy zawodowych, 
należy zakładać, że każdego roku z sił zbrojnych będzie odchodzić około 
5% stanu osobowego71. Niezbędne więc będzie pozyskanie rokrocznie 
do służby około 9 000 osób, podobnie można wstępnie oszacować rotację 
wśród żołnierzy w terytorialnej służbie wojskowej, co daje liczbę około 
2500 osób. Z uwagi na nieprecyzyjność danych, jakie są publicznie do-
stępne – nie jest także jasne, jak prognozowane są potrzeby kadrowe 
w siłach zbrojnych, dotyczące żołnierzy zawodowych jako całości, osób 
szkolących się w szkołach podoficerskich (w przypadku szkół, gdzie pro-
wadzony będzie nabór wśród osób niebędących żołnierzami) oraz aka-
demiach wojskowych. Dodatkowo, należy brać pod uwagę konieczność 
prowadzenia naboru do szkół Legii Akademickiej. 

Można więc szacować, że od 2035 r. do czynnej służby wojskowej 
niezbędne będzie coroczne pozyskiwanie co najmniej 61 500 osób, a re-
alne potrzeby mogą okazać się większe. Jest to scenariusz zakładający, że 
cel stanu osobowego wyznaczony na poziomie 300 000 został osiągnięty 
i niezbędne jest tylko jego utrzymanie. 

To oznacza jednak, że w latach wcześniejszych niezbędne będzie 
zwiększenie stanu osobowego o 72 000 żołnierzy zawodowych i 19 000 
żołnierzy terytorialnej służby wojskowej. Corocznie należy także wcie-
lić kolejne grupy żołnierzy dobrowolnej służby zasadniczej. W roku 
2022 było to 16 000, w roku 2023 przewiduje się przeszkolenie 25 000 

 71 Por dane z  artykułu  https://defence24.pl/sily-zbrojne/chetnych-do-wojska-w-
iecej-niz-odejsc-wielu-doswiadczonych-zolnierzy-zdejmuje-mundur, dostęp 
22.01.2023.
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żołnierzy72. Analizując aktualną sytuację demograficzną, można odwo-
łać się tu do danych GUS na temat ludności Polski w roku 2022: ludność 
w przedziale wiekowym 20–29 to 4 081 361 osób. Koncentrując się tylko 
na grupie żołnierzy zawodowych, oznacza to, że aby osiągnąć w ciągu 12 
lat liczbę 187 000 żołnierzy, należy po pierwsze utrzymać stany etatowe 
– a więc wcielać do służby zawodowej 5% stanu, czyli około 5000 osób 
oraz zapełniać nowe etaty. Oznacza to, że przy założeniu równomiernej 
rozbudowy sił zbrojnych, w ciągu 12 lat należałoby wcielać do służby 
zawodowej ok 11 000 osób rocznie. Jest to minimum, przy założeniu, że 
nie doszło do zwiększenia się potrzeb kadrowych, na przykład zwiększe-
nia liczby osób kończących w danym roku służbę wojskową z powodów 
społecznych lub gospodarczych. 

Pozornie liczba ta, zestawiona ze wspomnianą wcześniej liczebno-
ścią ludności w przedziale wiekowym 20–29 wynoszącą 4 081 361, jest 
niewielka. Także w odniesieniu do prognoz na rok 2035, zapotrzebo-
wanie na całość uzupełnień – wspomniane 61 500 osób jest liczbą wie-
lokrotnie mniejszą od 3 904 758 osób w wieku 20–29 lat. Należy jednak 
mieć na uwadze kilka istotnych czynników. 

Z tej grupy należy bowiem odliczyć osoby, które nie będą mogły 
pełnić służby wojskowej (ze względu na stan zdrowia, bądź np. skazanie 
prawomocnym wyrokiem sądu). 

Kolejnymi czynnikami wpływającymi na wielkość puli kandydatów 
do służby wojskowej są uwarunkowania wynikające z faktu, że w sytu-
acji wyłącznie dobrowolnego pełnienia służby, siły zbrojne muszą kon-
kurować na rynku pracy z innymi podmiotami. Są to przede wszystkim 
przedsiębiorstwa prywatne, cywilny sektor publiczny oraz inne służby 
i formacje mundurowe. Ponadto będą cały czas występować procesy 
migracyjne, a więc wspomnianą pulę uszczuplą osoby, które wyjadą 
z Polski na pobyt stały. Służba wojskowa (podobnie jak w innych struk-
turach mundurowych) z definicji oznacza konieczność pracy w forma-
cji uzbrojonej, charakteryzującej się szczególną dyscypliną służbową 
i wynikającymi z niej ograniczeniami, co osoby podejmujące się tego 
obowiązku muszą zaakceptować. Dotyczy to możliwości wyznaczenia 
na stanowisko służbowe w miejscowości odległej od miejsca zamiesz-
kania, trudności w pogodzeniu życia zawodowego z prywatnym oraz 
zauważalnych ograniczeń w zakresie wolności i swobód obywatelskich. 

 72 https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/prawie-2800-zolnierzy-dobrowolne-
j-zasadniczej-sluzby-wojskowej-rozpoczyna-dzis-szkolenie-podstawowe, dostęp 
22.01.2023. 
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Kolejne ograniczenia stawia charakter służby, wymagający ade-
kwatnego do wymagań wojska poziomu kondycji fizycznej, stanu zdro-
wia, a także w przypadku wielu stanowisk – spełnienia wymogów 
w zakresie dostępu do informacji niejawnych. Należy mieć również na 
uwadze ryzyko dla życia i zdrowia w razie udziału w działaniach bojo-
wych. Te czynniki sprawiają, że siły zbrojne i inne formacje mundurowe 
są pracodawcą znacznie bardziej wymagającym niż większość sektora 
publicznego oraz prywatnego. Osoby chętne do podjęcia służby, akcep-
tujące powyższe ograniczenia i uwarunkowania, mogą podjąć służbę 
wojskową, policyjną lub w innej formacji. 

Należy w szczególności zauważyć, że przytoczone powyżej dane de-
mograficzne obejmują osoby obu płci. Mimo braku formalnych ogra-
niczeń w pełnieniu służby wojskowej przez kobiety, jest ona obecnie 
zdominowana przez mężczyzn. Wynika to zarówno z uwarunkowań 
kulturowych – postrzegania służby wojskowej (ochotniczej lub przymu-
sowej) jako pełnionej głównie przez mężczyzn, socjalnych – związanych 
z nierównościami społecznymi i trudnościami w pogodzeniu sfery pry-
watnej i zawodowej, nie można także pominąć wpływu negatywnych 
zjawisk o charakterze dyskryminacyjnym w samych siłach zbrojnych 
i ich otoczeniu.  

Należy więc oprócz czynników stricte demograficznych mieć na 
uwadze inne, społeczne i gospodarcze. Mają one bezpośrednie przeło-
żenie na możliwość pozyskiwania – i co równie ważne – utrzymania 
w służbie osób o pożądanych predyspozycjach i kwalifikacjach. 

Można to zilustrować przykładem odnoszącym się do wspo-
mnianych wcześniej planów rozbudowy sił zbrojnych pod względem 
sprzętu wojskowego. Wyrzutnie rakietowe – M142 HIMARS czy K239 
budowane są na podwoziu samochodu ciężarowego. Pojazdy wsparcia 
i zabezpieczenia innych systemów wykorzystują pojazdy ciężarowe 
i terenowe o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3500 
kg. Dotyczy to na przykład systemów obrony przeciwlotniczej czy 
logistyki wojsk pancernych. Oznacza to, że wystąpi zwiększone za-
potrzebowanie na osoby posiadające stosowne uprawnienia (prawo 
jazdy kategorii C oraz C+E). Te same uprawnienia pozwalają na pod-
jęcie pracy w gospodarce cywilnej. Można więc dążyć do pozyska-
nia do służby osób już posiadających odpowiednie uprawnienia lub 
umożliwić ich nabycie podczas służby wojskowej. Ten drugi wariant 
oznacza, że zachętą do podjęcia służby może być nabycie kwalifi-
kacji przydatnych także poza wojskiem, ale oznacza także koniecz-
ność utrzymania w służbie osób, które nabyły je w ramach szkolenia 
wojskowego. 
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Zbliżone zjawiska występują także w przypadku innych kategorii 
sprzętu wojskowego i specjalności wojskowych. Osoby posiadające pre-
dyspozycje i kwalifikacje do służby w Wojskach Obrony Cybernetycznej 
mogą posiadane lub nabyte podczas służby kwalifikacje wykorzystać 
także na rynku cywilnym. 

Zamiar pozyskania 96 śmigłowców bojowych będzie wymagał 
znacznego zwiększenia nakładów na szkolenie personelu latającego 
i technicznego. W każdym aspekcie rozbudowy sił zbrojnych będzie po-
jawiać się konieczność po pierwsze zachęcenia do podjęcia służby, a po 
drugie – utrzymania kadr w służbie. Będzie także występować zjawi-
sko rywalizacji o kadry pomiędzy Siłami Zbrojnymi RP, innymi służ-
bami mundurowymi, sektorem publicznym (cywilnym) i gospodarką 
narodową. W przypadku sił zbrojnych istotnym czynnikiem pozytyw-
nym, wpływającym na możliwość prowadzenia działań rekrutacyj-
nych, jest dostępność innych niż zawodowa form służby wojskowej. 
Zarówno bowiem terytorialna służba wojskowa, aktywna rezerwa 
oraz ochotnicze przeszkolenie wojskowe (dobrowolna służba wojskowa) 
pozwalają na szkolenie osób oraz utrzymywanie ich w strukturach 
wojska bez ponoszenia kosztów utrzymania etatów żołnierzy zawo-
dowych. Dotyczy to w szczególności jednostek o niższym stopniu go-
towości bojowej. Powracając do przykładu osób posiadających prawo 
jazdy kat C/C+E – nie jest niewykonalne, aby osoby te pozostawały 
w aktywnej rezerwie, szkoląc się okresowo w obsłudze pojazdów woj-
skowych, a na co dzień wykorzystując te uprawnienia w sferze cywil-
nej. Brak szerszych informacji dotyczących zagospodarowania osób 
w aktywnej rezerwie utrudnia ocenę wykorzystania takich szans, ale 
należy zaznaczyć, że one istnieją. 

Z  perspektywy demograficznej i  społecznej należy więc oce-
nić, że plany rozbudowy sił zbrojnych nie są nierealne, ale ich re-
alizacja będzie wymagać znacznego wysiłku rozłożonego na wiele 
lat i  stosowania zróżnicowanych bodźców, zachęt i  programów.  
Należy przy tym liczyć się z potrzebą prowadzenia przejrzystej i prze-
widywalnej polityki kadrowej oraz efektywnego zarządzania zasobami 
ludzkimi, w tym także w zakresie tworzenia rezerw osobowych. Nie-
zbędne jest również uwzględnienie konsekwencji wzmocnienia państwa 
w innych obszarach, na przykład odbudowy formacji obrony cywilnej 
lub wzmocnienia innych niż wojsko służb mundurowych.

Wreszcie, brak jest informacji dotyczących zamiaru wprowadzenia 
obowiązkowej służby wojskowej. Formalnie możliwe jest jej wprowa-
dzenie, natomiast zapisy ustawy pozwalają na znaczną elastyczność 
i wprowadzenie np. krótszego niż dziewięć miesięcy okresu tej służby. 
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3. Rekomendacje w zakresie rozbudowy liczebności  
Sił Zbrojnych RP

3.1. Rekomendacje ogólne

Ze względu na brak ujawnionego dokumentu, dotyczącego planowane-
go kształtu Sił Zbrojnych RP w 2035 r., pozwalającego na wyjście poza 
sferę analiz możliwych wariantów i ocenę pojedynczych komunikatów 
czynników oficjalnych, pierwszą rekomendacją jest zmiana prowadzo-
nej polityki informacyjnej i upublicznienie jawnego dokumentu zawie-
rającego najważniejsze informacje dotyczące planowanego kształtu sił 
zbrojnych oraz realizowanych długoletnich planów ich transformacji 
i modernizacji. 

Biorąc pod uwagę sytuację międzynarodową należy założyć, że bę-
dzie występować potrzeba zarówno jakościowego jak i w pewnym za-
kresie ilościowego rozwoju armii. Jest to zasadniczy warunek brzegowy 
dotyczący jakichkolwiek analiz przyszłego kształtu polskiej obronności. 

Należy przy tym zauważyć, że także z powodu sytuacji międzynaro-
dowej, w obszarze bezpieczeństwa narodowego, zwłaszcza obronności, 
widoczne jest znaczne pole do merytorycznych uzgodnień. Procesy prze-
mian i transformacji sił zbrojnych są wieloletnie, trwają dłużej niż jedna 
kadencja parlamentu. Długotrwałość i stopień skomplikowania tych 
procesów nakazuje rekomendować dążenie do tworzenia warunków do 
szerokiego konsensusu w zakresie kierunków rozwoju Sił Zbrojnych RP 
pod względem budżetowym, kadrowym, strukturalnym i technicznym, 
zbliżonego np. do duńskiego porozumienia obronnego73. Oczywistym 
warunkiem jest także gotowość do zawarcia kompromisu, nie zaś je-
dynie oczekiwanie, że wszystkie strony dialogu zgodzą się bezwarun-
kowo na jedyną proponowaną opcję. Z drugiej strony, nie jest możliwy 
dialog w sytuacji negowania proponowanych rozwiązań, tylko dlatego 
że przedstawiła je strona rządowa. 

Należy więc dążyć do tworzenia warunków prowadzenia meryto-
rycznego dialogu, w szczególności poprzez dyskusję zarówno nad pro-
ponowanymi przez stronę rządową rozwiązaniami i planami reform, 
analizę alternatywnych propozycji oraz szerokie wykorzystanie moż-
liwości współpracy ze środowiskami eksperckimi i akademickimi. Ich 
rezultatem powinno być przyjęcie rozwiązania akceptowalnego przez 
znaczną część elit politycznych, a więc takiego, jakie będzie realizowane 

 73 https://www.fmn.dk/globalassets/fmn/dokumenter/forlig/-danish-defence-
-agreement-2018-2023-pdfa-2018.pdf, dostęp 24.01.2023.
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w toku wieloletnich, konsekwentnie implementowanych planów rozwoju 
Sił Zbrojnych RP. Analogicznie, także ich modyfikacje i zmiany powinny 
być wynikiem konsensusu wypracowanego w drodze debaty. Przy wie-
loletnich planach rozwoju nie opóźnia to procesów decyzyjnych, pozwala 
natomiast stworzyć lepsze warunki realizacji tych planów. 

W zakresie praktycznym, debaty te można toczyć na płaszczyźnie 
posiedzeń parlamentarnych komisji i podkomisji, debat i konferencji 
oraz na drodze prac analitycznych prowadzonych przez instytucje pań-
stwowe, jak również organizacje pozarządowe i partie polityczne. 

3.2. Rekomendacje w zakresie reform struktur 
organizacyjnych

Mając na uwadze przedstawioną rekomendację o najwyższym stopniu 
ogólności, można wskazać możliwe kierunki wypracowania rozwią-
zań w zakresie rozbudowy sił zbrojnych. Przyszłe struktury są bowiem 
szkieletem dla późniejszych decyzji dotyczących spraw kadrowych oraz 
pozyskiwania sprzętu wojskowego. 

Dialog dotyczący tej sfery bezpieczeństwa militarnego, powinien 
skoncentrować się na prowadzonej z wykorzystaniem wiedzy eksperc-
kiej, analizie uwarunkowań środowiska bezpieczeństwa Polski oraz jej 
przyszłej ewolucji, co pozwoli wypracować podstawy dialogu na temat 
struktur sił zbrojnych. 

Nie ulega przy tym wątpliwości, że zarówno obecna, jak i toczona 
w najbliższej przyszłości debata w tym zakresie przebiegać będzie 
w kontekście ujawnionych przez rząd zamiarów rozbudowy armii 
i może wręcz przybrać formę swoistego targu, gdzie różne strony 
będą sugerować kontynuację, odstąpienie lub modyfikację tego pla-
nu. Jak wykazuje powyższa analiza, plany budowy sześciu dywizji 
i dwudziestu czterech brygad nie są niewykonalne – acz obarczone 
znacznymi czynnikami ryzyka. Możliwe jest także przyjęcie innych 
wariantów, w toku debaty możliwe jest de facto proponowanie wie-
lu rozwiązań. Podejmowanie decyzji w drodze debaty jest atutem, 
gdyż można dążyć do wypracowania kilku wstępnych wariantów 
rozwoju armii, by ostatecznie wybrać jeden. Przykładowo, możliwe 
jest, odnosząc się do koncepcji sześciu dywizji, sformułowanie na-
stępujących wariantów:

– wariant maksymalistyczny – pełna realizacja planu budowy sze-
ściu dywizji po cztery brygady;

– wariant pośredni – sformowanie jedynie piątej dywizji (1 DPLeg); 
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– wariant minimalistyczny – dokończenie formowania jedynie 18 
DZmech. 

Każdy z tych wariantów ma swoje wady i zalety, możliwe do oceny 
z perspektywy operacyjnej (zamiar użycia sił zbrojnych, role rodzajów 
sił zbrojnych) logistycznej i wreszcie gospodarczej. 

3.3. Rekomendacje w obszarze modernizacji technicznej 

Niezależnie od wypracowanych rozwiązań w zakresie reform struktur, 
przeprowadzenie modernizacji technicznej jest warunkiem koniecz-
nym, z uwagi na uwarunkowania zarysowane w pkt. 2.3. Także w tym 
przypadku należy dążyć, zwłaszcza w kwestii dużych i wieloletnich pro-
gramów modernizacji technicznej, do stworzenia warunków sprzyja-
jących uzyskaniu akceptacji dla podejmowanych w ich trakcie decyzji 
– zwłaszcza o wyborze konkretnego dostawcy i typu sprzętu – tak, aby 
uniknąć rezygnacji z podpisanych już umów lub zmian wymagań pod-
czas prowadzonych postępowań.

Specyfika programów modernizacyjnych, których analiza i oce-
na wymagają posiadania odpowiedniej wiedzy, zarówno w sprawach 
wojskowych jak i technicznych, może prowadzić do sytuacji pomijania 
tych kluczowych aspektów w debacie publicznej i parlamentarnej, na ko-
rzyść zagadnień bardziej efektownych medialnie. Ponownie, tworzenie 
warunków do wykorzystania wiedzy eksperckiej oraz wykorzystanie 
możliwości współpracy ze środowiskami analitycznymi i akademickimi 
może pozwolić na toczenie merytorycznej, efektywnej debaty dotyczącej 
modernizacji technicznej. Należy przy tym mieć na względzie znacze-
nie szerszego kontekstu pozyskiwania sprzętu wojskowego, zwłaszcza 
w aspekcie współpracy z przemysłem rodzimym. 

3.4. Rekomendacje w zakresie rozbudowy stanów 
osobowych

Niezależnie od wybranego kierunku rozwoju Sił Zbrojnych RP, zagad-
nienia dotyczące polityki kadrowej będą szczególnie istotne. Niezbędne 
będzie bowiem zarówno coroczne pozyskiwanie osób do służby celem 
zastępowania odchodzących ze służby czynnej, mniejszą lub większą 
rozbudowę liczebną, jak również przygotowanie rezerw.

Polityka kadrowa będzie zawsze pochodną przyjętych założeń, doty-
czących struktur i wyposażenia armii. W oparciu o te czynniki niezbędne 



jest wypracowanie rozwiązań zapewniających realizację długoletnich 
programów naboru, kształcenia i szkolenia kadr zawodowych oraz re-
zerwy. Niezbędne będzie także uwzględnienie oczekiwań dotyczących 
powszechnej odporności i obronności państwa, w tym zakresu szkoleń 
osób cywilnych. W szczególności należy doprowadzić do wypracowania 
porozumienia ponad politycznymi podziałami dotyczącego:

– preferowanego modelu służby wojskowej; 
– relacji wojsko-obywatele, w tym szkolenia rezerw, stosunku 

do obowiązkowych szkoleń wojskowych i zasad wprowadzenia 
służby obowiązkowej w razie potrzeby (a także transparent-
nego zdefiniowania sytuacji, gdy byłaby wprowadzona służba 
obowiązkowa);

– określenie zakresu oczekiwanej partycypacji osób cywilnych 
oraz organizacji i innych podmiotów. 

Znaczenie dyskusji w tym obszarze jest szczególnie ważne, gdyż 
wykracza poza sferę strice wojskową, a dotyczy również edukacji czy 
gospodarki. Celowe jest tworzenie warunków wykorzystania wiedzy 
specjalistycznej, w tym będącej wynikiem analiz eksperckich i badań 
naukowych. 
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