Oświadczenie złożone
przez senatora Macieja Klimę
na 68. posiedzeniu Senatu
w dniu 9 stycznia 2015 r.
Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz
Szanowna Pani Premier!
Na współczesnym polu walki niezmiernie ważną rolę odgrywają wojska radioelektroniczne, wojska walki
radioelektronicznej. Są one jednym z najmłodszych i najnowocześniejszych rodzajów wojsk. Są w stanie
prowadzić działania oraz walkę radioelektroniczną – WRE – na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, są
w stanie przeprowadzić atak elektroniczny, stosując aktywną i pasywną formę wykorzystania emisji elektromagnetycznej; wykonują obronę elektroniczną własnych oraz sojuszniczych wojsk przed atakiem elektronicznym wroga; dokonują wsparcia elektronicznego dla zdobycia informacji – SIGINT – poprzez pasywne
wykorzystanie promieniowania elektromagnetycznego. Wojska radioelektroniczne skutecznie ochraniają siły
i środki własne, a jednocześnie zakłócają działania przeciwnika oraz prowadzą działania dezinformujące.
Od kilku lat obserwujemy gwałtowną rozbudowę, ilościową i jakościową, wojsk radioelektronicznych
w Federacji Rosyjskiej oraz w Republice Białorusi. We wszystkich współczesnych konfliktach zbrojnych
aktywnie uczestniczyły wojska radioelektroniczne, uzyskując znaczący efekt zaskoczenia, dezintegrujący
ośrodki i centra dowodzenia przeciwnika. Motto wielu jednostek Federacji Rosyjskiej jest następujące: następna wojna będzie wygrana przez stronę, która w najlepszy sposób wykorzysta spektrum elektromagnetyczne.
W okresie 2010–2013 zaobserwowano w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zmniejszenie stanów etatowych oraz zmiany organizacyjne w wojskach radioelektronicznych. W okresie rozbudowy oraz
modernizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, budowy tarczy antyrakietowej oraz rozbudowy wojsk
przeciwlotniczych i innych rola oraz znaczenie wojsk radioelektronicznych znacząco wzrastają.
Zwracam się do Pani Premier z prośbą o odpowiedź na pytania i opinię w następujących sprawach:
1. Czy planowane jest wprowadzenie do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej nowych systemów walki
radioelektronicznej oraz samolotów, śmigłowców, okrętów wyposażonych w nowoczesny sprzęt do walki
pasywnej i aktywnej w zakresie WRE?
2. Czy liczba jednostek oraz stan etatowy wojsk radioelektronicznych są wystarczające do wykonania zadań zleconych tym oddziałom? Czy nie należałoby rozważyć możliwości, aby w najbliższych latach nastąpiła
rozbudowa ilościowa i jakościowa wojsk radioelektronicznych?
3. W jakim zakresie polski przemysł zbrojeniowy będzie uczestniczył w modernizacji oraz rozbudowie
wojsk radioelektronicznych?
Z wyrazami szacunku
Maciej Klima

