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STRESZCZENIE 

Szczególne znaczenie podczas operacji o charakterze ekspedycyjnym ma możliwość 
szybkiego przerzutu ukompletowanych jednostek wojskowych do rejonu działań bojowych. Ta 
potrzeba uwidocznia się w dążeniu do zwiększenia mobilności i elastyczności komponentu mor-
skiego sił zbrojnych. Od proklamowania Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony w siłach 
zbrojnych państw europejskich zauważalna jest tendencja rozbudowy zdolności militarnych ukie-
runkowana na transpozycję strukturalno-funkcjonalną wchodzących w ich skład komponentów. 
Takie rozwiązania mają służyć przede wszystkim długotrwałej gotowości i zdolności do wykony-
wania zadań w oddalonych od baz rejonach działań bojowych. Zazwyczaj rejony te mieszczą się 
w wyznaczonym obszarze operacyjnego zainteresowania Unii Europejskiej charakteryzującym się 
znacznym zasięgiem geograficznym. 

Słowa kluczowe:  
europejskie grupy bojowe, siły ekspedycyjne, operacje desantowe, okręt desantowy. 

WSTĘP 

W obecnej sytuacji politycznej za podstawowe zagrożenia dla światowej 
stabilizacji uznaje się lokalne konflikty oraz działania asymetryczne, takie jak terro-
ryzm międzynarodowy czy zorganizowana przestępczość. Zagrożenia te wymusiły 
przystosowanie armii, również sił zbrojnych państw Unii Europejskiej, do prowa-
dzenia operacji wsparcia oraz wymuszania pokoju.  

Podstawowym kryterium działań sił zbrojnych na potencjalnym morskim 
teatrze działań wojennych jest zdolność do natychmiastowej reakcji na pojawiające się 
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konflikty i sytuacje kryzysowe, których zarówno geograficzne usytuowanie, jak i sto-
pień intensywności są trudne do przewidzenia. Uwarunkowania te znalazły odzwier-
ciedlanie w koncepcji dotyczącej utworzenia sił ekspedycyjnych (expeditionary 
forces), które zgodnie z jej założeniami powinny: 

— mieć możliwość krótkofalowego i uniwersalnego reagowania na kryzysy regio-
nalne; 

— budować siłę od strony morza; 
— zapewniać wsparcie dla prowadzonych długofalowo operacji; 
— używać morskich linii komunikacyjnych jako szlaków transportowych nieza-

leżnie od zgody jakiegokolwiek państwa1. 

Zakłada się, że długofalowo prowadzone operacje mogą wymagać przerzutu  
i rozlokowania sił zbrojnych na obszarach znacznie oddalonych od granic państw 
delegujących te siły. Ekspedycyjny charakter działań współczesnych sił zbrojnych 
powoduje konieczność przerzutu wojsk w rejony świata oddalone od własnych teryto-
riów nawet o 5000–7000 km w linii prostej. Zadania przerzutu wojsk w rejony kon-
fliktów bardzo często wiążą się z koniecznością wysadzenia desantu na bronionym 
przez przeciwnika wybrzeżu, czyli w warunkach braku wsparcia państwa-gospodarza.  

Po drugiej wojnie światowej rozwinęła się koncepcja nowych okrętów desanto-
wych, zdolnych do wysadzania desantu bez konieczności bezpośredniego podchodze-
nia do brzegu. Podczas prowadzenia prac projektowych szczególny nacisk położono na 
poszerzenie skali zadań realizowanych przez te okręty. Co więcej, wspomniana 
wcześniej transpozycja strukturalno-funkcjonalna, realizowana przez gremia woj-
skowe państw członkowskich UE, przyczyniła się do włączenia tych jednostek pły-
wających w specjalistyczne formacje o nazwie Europejskie Grupy Bojowe.  

UWARUNKOWANIA OPERACJI DESANTOWYCH 

Wraz z zakończeniem zimnej wojny i rozpadem Związku Radzieckiego pań-
stwa stanęły przed koniecznością redefinicji zadań stawianych siłom zbrojnym. Po-
ważnym problemem destabilizującym sytuację polityczną w różnych regionach świata 
stały się konflikty lokalne. Ich zarzewiem jest rywalizacja o podłożu etnicznym, 
kulturowym, religijnym itp. Ostatnie, trwające jeszcze konflikty w rejonie Północnej 
                                                 

1 M. Zieliński, Kierunki transformacji sił morskich w aspekcie działań połączonych, 
[w:], Interoperacyjność okrętowych sił wsparcia w aspekcie działań połączonych, materiały kon-
ferencyjne, AMW, Gdynia 2005, s. 71–72. 
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Afryki są tego jaskrawym przykładem, co więcej, w odniesieniu do wydarzeń w Libii 
państwa UE i NATO zadecydowały o rozpoczęciu militarnej interwencji zbrojnej2. 

Dla zapewnienia globalnego i regionalnego bezpieczeństwa istotnego znacze-
nia nabrało prowadzenie militarnych działań stabilizacyjnych. Siły zbrojne pozostają 
nadal ważnym instrumentem polityki zagranicznej państw, dlatego wspomniana rede-
finicja stawianych im zadań wynikała z: 

— przesunięcia rejonu działań bojowych (RDB) z akwenów mórz otwartych (oce-
anów) do akwenów przybrzeżnych; 

— rozwoju ekspedycyjnego charakteru działań prowadzonych w warunkach dłu-
gotrwałego przebywania w odległych RDB, czyli w oderwaniu od macierzys-
tych baz; 

— faktu pojawienia się przeciwnika asymetrycznego; 
— selektywnego użycia sił zbrojnych do działań o charakterze militarnym oraz 

pozamilitarnym, tj. ewakuacji osób niemających statusu kombatanta, przeciw-
działania proliferacji broni masowego rażenia, likwidacji skutków klęsk żywio-
łowych itp.; 

— postępującej redukcji stanów osobowych, uzbrojenia i wyposażenia sił zbrojnych3. 

Wyszczególnione czynniki znacząco wpłynęły na poziom możliwości re-
agowania na pojawiające się sytuacje kryzysowe i konflikty lokalne. W rezultacie 
działania sił zbrojnych na współczesnym teatrze działań wojennych przyjęły charak-
ter działań ograniczonych, przejawiający się odejściem od klasycznej koncentracji 
sił w czasie i przestrzeni w celu wykonania zmasowanego uderzenia na przeciwnika. 

Rozważania nad rolą okrętów desantowych w strukturze ekspedycyjnego 
zespołu sił morskich poprzedzono analizą charakteru operacji morskich w aspekcie 
działań połączonych. 

Dążeniem zaangażowanych w konflikt sił zbrojnych jest połączenie efektów 
oddziaływania poszczególnych ich rodzajów na wybrane cele przeciwnika w okre-
ślonym czasie i miejscu. Stanowi to istotny wyróżnik operacji połączonej polegającej 
na wykorzystaniu efektu synergii sił lądowych, morskich, powietrznych i specjalnych 

                                                 
2 19 marca 2011 r. państwa UE i NATO przystąpiły do operacji ‘Odyssey Dawn’ („Świt 

Odysei”). Jest to militarna operacja reagowania kryzysowego w Libii, zgodna z rezolucją ONZ  
nr 1973, realizowana przez wydzielone siły zbrojne koalicji państw, w skład której wchodzą Stany Zjed-
noczone, Holandia, Norwegia, Katar, Dania, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Hiszpania oraz Włochy. 
Celem operacji jest ochrona cywilów przed brutalnymi działaniami podejmowanymi przez wojska 
Muammara al-Kaddafiego. Dowodzenie operacją odbywa się z pokładu okrętu USS „Mount Whitney”. 

3 Por. K. Kubiak, Siły morskie we współczesnych i przyszłych operacjach, [w:] Charak-
ter przyszłych operacji, materiały konferencyjne, AON, Warszawa 2004, s. 15. 
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działających na rzecz osiągania wspólnego celu operacji. Przewodnią ideą tych dzia-
łań jest kompensowanie ujemnych cech jednego rodzaju sił zbrojnych dodatnimi 
cechami drugiego, ponieważ każdy rodzaj sił charakteryzują odrębne, zarówno do-
datnie, jak i ujemne, właściwości operacyjno-taktyczne.4 W działaniach połączonych 
biorą udział komponenty co najmniej dwóch rodzajów sił zbrojnych (RSZ). Kom-
ponentem nazywa się wydzieloną do działań część RSZ, i tak rozróżnia się kompo-
nent lądowy, morski, powietrzny oraz sił specjalnych.  

Celem operacji połączonych jest zapewnienie pokoju, gwarancji nienaru-
szalności terytorialnej, politycznej wolności i bezpieczeństwa państw członkowskich 
sojuszu (koalicyjnych) oraz wnoszenie wkładu do zapobiegania kryzysom. Strate-
giczne cele militarne dla operacji połączonych są określane przez organy polityczne, 
natomiast dowódcy wojskowi określają cele operacyjne.  

Początkowo w operacji połączonej rodzaje sił zbrojnych prowadziły działa-
nia na rzecz osiągania wspólnego celu, jednak z zachowaniem ich autonomii, dlatego 
działania te charakteryzowała p o ł ą c z o n o ś ć  w y s p e c j a l i z o w a n a . Koordy-
nacja zróżnicowanych możliwości i działań RSZ nie była ukierunkowana na integra-
cję ich wysiłków, lecz po to, by nie przeszkadzały sobie wzajemnie. Przykładem 
operacji tego typu są działania w Zatoce Perskiej w 1991 roku. 

W kolejnym stadium działań o charakterze połączonym wyróżnia się p o -
ł ą c z o n o ś ć  s y n e r g i c z n ą  (działania w Bośni w 1996 roku). Do działań wy-
korzystuje się wspólną doktrynę dotyczącą wzajemnego wsparcia RSZ. Doktryna ta 
synchronizuje zróżnicowane zdolności i możliwości RSZ w osiąganiu wspólnego celu.  

P o ł ą c z o n o ś ć  k o h e r e n t n a  stanowi kolejny etap ewolucji operacji 
połączonych. W odróżnieniu od połączoności synergicznej charakteryzuje się pełną 
integracją zdolności i możliwości RSZ oraz uwzględnia jedność działania dla osią-
gnięcia wspólnych celów. Trzeba jednocześnie stwierdzić, iż jest to stadium rozwoju 
połączoności, którego osiągnięcie jest jeszcze ciągle przyszłością5.  

Do zasadniczych wyróżników form operacji połączonych zalicza się środowi-
sko geograficzne, w którym mogą one być prowadzone. Na tej podstawie w środowisku 
morskim działania połączone rodzajów sił zbrojnych będą się odbywały w następują-
cych wariantach: 

— lądowo-morskim; 
— morsko-powietrznym; 
— lądowo-morsko-powietrznym6. 

                                                 
4 M. Zieliński, Sztuka operacyjna, cz. 1, Operacje morskie, AMW, Gdynia 2007, s. 37. 
5 M. Wiatr, Operacje połączone, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 175. 
6 M. Zieliński, Sztuka…, wyd. cyt., s. 35. 
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W szczególnych przypadkach do każdego wariantu operacji połączonej może 
być włączony komponent sił specjalnych7.  

W kontekście geograficznym spektrum zadaniowe komponentu morskiego 
(rys. 1.) w ramach obrony i ochrony na obszarze/akwenie własnym zakłada prezen-
tację obecności i dozorowanie oraz zdobywanie informacji. Na akwenach morza 
pełnego siły morskie będą realizowały te przedsięwzięcia, które są związane z trans-
portem wojsk i techniki wojskowej, a także obroną i ochroną linii komunikacyjnych. 
Na obszarach/akwenach położonych w RDB siły morskie muszą być przystosowane 
między innymi do zapewnienia dowodzenia, prowadzenia rozpoznania, blokady mor-
skiej (przerwanie linii komunikacyjnych strony przeciwnej), a także w szczególnych 
przypadkach do ewakuacji. 
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Rys. 1. Zadania komponentu sił morskich w aspekcie geograficznym 

Źródło: M. Zieliński, Sztuka operacyjna, cz. 1, Operacje morskie, s. 37. 
 

Kontynuując analizę zadań sił morskich, należy zaznaczyć, że z powodu 
przesunięcia środka ciężkości ich działań z akwenów mórz otwartych w stronę rejo-
nów przybrzeżnych, komponent morski będzie pełnił funkcję wspierającą działania 
                                                 

7 M. Wiatr, Operacje…, wyd. cyt., s. 174. 
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komponentu lądowego i powietrznego. Polegać ma to przede wszystkim na trans-
porcie siły żywej, sprzętu i techniki wojskowej sił lądowych i powietrznych do rejonu 
planowanych działań, a w razie nagłej zmiany sytuacji na przeprowadzeniu działań 
ewakuacyjnych. Ponadto siły morskie mogą oddziaływać na cele lądowe i powietrzne 
za pomocą organicznych środków rażenia, czyli tych środków, które wchodzą w skład 
etatowego wyposażenia jednostek nawodnych. 

Istotnym wyznacznikiem współczesnych operacji morskich jest fizyczno- 
-geograficzne umiejscowienie teatru działań wojennych w strefie wód przybrzeż-
nych. Oznacza to, że w celu wykonania zadań siły morskie będą musiały przemiesz-
czać się z rejonu litoralnego znajdującego się pod kontrolą sił własnych przez rejony 
mórz otwartych (oceanów) do rejonu litoralnego objętego kryzysem czy też będące-
go miejscem walki zbrojnej.  

Konieczność działania zespołów sił morskich w otoczeniu wód przybrzeż-
nych przeciwnika, usytuowanych z dala od własnych baz morskich pozwala wysunąć 
tezę, że operacje połączone w przeważającej części będą miały charakter ekspedycyj-
ny. Biorące w nich udział siły ekspedycyjne muszą być mobilne, interoperacyjne, 
samowystarczalne oraz wyposażone w najnowszy sprzęt. Przejawia się to również  
w rozbudowie zdolności tzw. sił inicjujących (enabling forces), których zadaniem 
jest przygotowanie i zabezpieczenie wejścia sił głównych do połączonego rejonu 
operacji (Joint Operation Area — JOA). Do ich podstawowych zdolności zalicza się 
zdolność przemieszczania komponentu lądowego drogą morską oraz zdolność prze-
ciwdziałania środkom rażenia przeciwnika.  

W typowym składzie sił ekspedycyjnych delegowanych do rejonu operacji 
znajdą się następujące zespoły okrętowe: 

— zespół lotniskowcowy wraz ze stacjonującym na jego pokładzie komponentem 
powietrznym; 

— zespół okrętów transportowo-desantowych transportujących żołnierzy, uzbrojenie 
i technikę wojskową; 

— zespół okrętów uderzeniowych reprezentowany przez niszczyciele, fregaty i kor-
wety do osłony zespołów lotniskowcowego i desantowego; 

— zespół okrętów przeciwminowych przeznaczony do obrony przeciwminowej sił 
morskich na przejściu morzem i w RDB; 

— zespół okrętów podwodnych wydzielony do osłony zespołów lotniskowcowego 
i transportowo-desantowego. 

Dopełnieniem analizy otoczenia operacyjnego działań sił połączonych jest 
charakterystyka ich uwarunkowań wynikająca z jednoczesnego udziału w operacji 
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sił i środków militarnych delegowanych z krajów członkowskich sojuszu i spoza 
niego. Wielonarodowe formacje sił ekspedycyjnych realizując działania militarne  
i niemilitarne, wymagają wdrożenia i uaktualniania wspólnej doktryny, która dotyczy 
ich efektywnego i sprawnego współdziałania.  

Jednoczesne użycie sił morskich, lądowych i powietrznych w ramach opera-
cji połączonej umożliwia realizację: 

— działań desantowych; 
— działań przeciwdesantowych; 
— działań blokadowych; 
— operacji obrony wybrzeża; 
— operacji militarnych innych niż wojna8. 

W celu przedstawienia zdolności jednostek desantowych komponentu mor-
skiego posłużono się przykładem operacji desantowej, z uwagi na zaangażowanie 
dużego nakładu sił i środków niezbędnych do jej przeprowadzenia. Wyróżnia się 
cztery typy operacji desantowych: 

— amfibijny szturm/atak (Amphibious Assault); 

• na wybrzeżu przeciwnika (on Hostile Shore), 
• na potencjalnym wybrzeżu przeciwnika (on Potentially Hostile Shore); 

— amfibijny rajd (Amphibious Raid); 
— amfibijna demonstracja (Amphibious Demonstration); 
— amfibijny odwrót/wycofanie (Amphibious Withdrawl)9. 

Amfibijny szturm na potencjalnym wybrzeżu przeciwnika spośród wymie-
nionych wyżej typów operacji przeprowadzanych w ramach działań sił połączonych 
wyróżnia współdziałanie wszystkich klas okrętów, rodzajów lotnictwa, systemów 
uzbrojenia oraz sił desantowych w celu wykonania uderzenia, w postaci zabezpie-
czenia lądowania wojsk, na wybrany punkt systemu obrony przeciwnika10. Z pozycji 
siły rozjemczej wykorzystywany w tego typu operacji desantowej potencjał militarny 
może posłużyć jako środek oddziaływania na strony konfliktu prowadzące działania, 
bez podejmowania akcji wspierającej jakąkolwiek z nich.  

                                                 
8 M. Zieliński, Sztuka…, wyd. cyt., s. 36. 
9 Tenże, Współczesne okręty desantowe, AON, Warszawa 2005, s. 22; tenże, Siły reago-

wania Unii Europejskiej — nowy komponent sił stabilizacyjnych, Wydawnictwo Adam Marszałek, 
Toruń 2008, s. 40–41. 

10 Tamże, s. 39. 
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Ze względu na charakter zadań i środowisko tego rodzaju operację zalicza się 
do działań lądowo-morskich. W ogólnym ujęciu operację desantową przeprowadza się 
w kilku fazach (rys. 2.) według ustalonej kolejności: 

— faza I planowania; 
— faza II załadunku wojsk desantu i wyposażenia; 
— faza III ćwiczeń przed desantowaniem (operacja próbna); 
— faza IV przejścia morzem do rejonu walki o lądowanie (RDB) z równoczesnym 

przygotowaniem obszarów/akwenów do lądowania; 
— faza V walki o lądowanie oraz wsparcie wojsk desantu podczas ich działań 

na brzegu11. 
 

planowanie

załadunek
wojsk

przejście 
zespołu 
do RDB

działania 
zespołu
w RDB

operacje połączone w środowisku morskim
operacja 
próbna

 
Rys. 2. Rola komponentu morskiego w operacjach desantowych 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Przeniesienie, względnie podjęcie działań na innym obszarze lądowym po 
przemieszczeniu sił drogą morską obejmuje cztery zasadnicze fazy — załadunek, 
operację próbną (ćwiczenia przed desantowaniem), przejście desantu morzem oraz 
walkę o lądowanie. W fazie załadunku wojsk (faza II) jednostki nawodne zespołu sił 
morskich zaokrętowują sprzęt i technikę wojskową komponentu lądowego i powietrz-
nego oraz pobierają zapasy bojowe i okrętowe. Następnie okręty desantowe i transpor-
towce zajmują nakazane przez dowódcę zespołu miejsce w ugrupowaniu marszowym 

                                                 
11 K. Rokiciński, T. Szubrycht, M. Zieliński, Zasady wykorzystania sił morskich, AON, 

Warszawa 2006, s. 169. 
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(bojowym)12, po czym wszystkie jednostki biorą udział w ćwiczeniach (faza III), 
których scenariusz opracowuje się na podstawie przewidywanych działań. Wraz z za-
kończeniem operacji próbnej rozpoczyna się faza przejścia zespołu morzem (faza IV). 
Faza V rozpoczyna się z chwilą wejścia sił głównych desantu do RDB i trwa do 
wysadzenia desantu na zaplanowane odcinki lądowania na wybrzeżu przeciwnika. 

Do prowadzenia działań desantowych formowany jest zespół sił głównych 
desantu zwany zespołem sił lądowania (Amphibious Task Force — ATF), w skład 
którego każdorazowo wchodzą komponenty morski i lądowy, a w razie potrzeby po-
wietrzny. W strukturach ATF dodatkowo organizuje się tymczasowe siły wysunięte 
(Advanced Force — AF), które manewrują przed zespołem sił lądowania na trasie 
jego przejścia do rejonu wysadzania desantu (rys. 3.)13. 

 

siły wysunięte 
zespołu sił lądowania 

AF

zespół sił lądowania 
ATF

 
Rys. 3. Zasadnicza struktura zespołu sił lądowania 

Źródło: opracowanie własne. 
                                                 

12 Zespół okrętów w zależności od sytuacji działa w ugrupowaniu marszowym lub bo-
jowym. W ugrupowaniu marszowym siły główne i siły zabezpieczenia są rozmieszczone względem 
siebie w sposób umożliwiający prowadzenie skutecznych obron oraz szybkie rozwinięcie w ugrupo-
wanie bojowe. W ugrupowaniu bojowym siły główne i zabezpieczenia są rozmieszczane względem 
przeciwnika tak, by możliwe było skuteczne użycie przeciwko niemu środków rażenia. Zob. R. Miecz-
nikowski, Taktyka marynarki wojennej. Taktyka ogólna marynarki wojennej, AMW, Gdynia 1997, 
s. 70–73. 

13 Wcześniej siły wysunięte określano jako oddział wydzielony lub rzut szturmowy. Zob. 
M. Zieliński, Współczesne okręty…, wyd. cyt., s. 34.  
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Skład komponentu morskiego sił desantowych nie stanowi ściśle ustalonej 
struktury, jednak można w niej wyróżnić najistotniejsze elementy, a mianowicie: 
grupy transportowe, grupy kierowania, grupy kontroli lotnictwa taktycznego, grupy 
wsparcia ogniowego, grupy morskiego lotnictwa, taktycznego bazowania brzegowego, 
lotniskowcowe siły wsparcia, grupy ochrony, grupy obrony przeciwminowej, grupy 
rozpoznania i nurków-minerów, grupy dezinformacji taktycznej, grupy nurków spe-
cjalnych, grupy bliskiego wsparcia, grupę patrolowych statków powietrznych, grupę 
transportu powietrznego, grupę administracyjną, grupy brzegowe sił morskich oraz 
wojska desantu. 

W ramach przygotowania zespołu sił lądowania do przejścia morzem (faza I) 
realizuje się szereg przedsięwzięć zapewniających zachowanie zdolności do wyko-
nania zadania głównego. Spodziewając się przeciwdziałania ze strony przeciwnika, 
organizuje się i prowadzi obronę zespołu w zakresie obrony przeciwlotniczej (OPL), 
przed okrętami podwodnymi (OPOP), przed okrętami nawodnymi (OPON), prze-
ciwdywersyjną (OPDyw), przed bronią masowego rażenia (OPBMAR) oraz prze-
ciwminową (OPM)14. 

Jak wcześniej zaznaczono, w strukturze ATF tymczasowo są powoływane 
siły wysunięte, których zadaniem jest podjęcie działań wstępnych w RDB przed 
nadejściem okrętów desantowych i transportowców15. Do działań AF należą między 
innymi: rozpoznanie, ostrzał wstępny, niszczenie przeszkód podwodnych oraz po-
szukiwanie i niszczenie min wzdłuż wybrzeża przeciwnika.  

OTOCZENIE OPERACYJNE DZIAŁAŃ  
EUROPEJSKICH SIŁ DESANTOWYCH 

Decyzja o prowadzeniu przez NATO operacji pokojowej poza traktatowym 
obszarem sojuszu (na przykład realizowana na terenie Afganistanu operacja Mię-
dzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa (International Security Assistance 
Force — ISAF)) oraz przygotowanie do przekazania Unii Europejskiej operacyjnej 
odpowiedzialności za wszystkie prowadzone przez nią od 2001 roku misje na Bałkanach 

                                                 
14 R. Miecznikowski, Sztuka operacyjna marynarki wojennej, cz. 3, Operacje wspólne, 

WSMW, Gdynia 1986, s. 23. 
15 Siły wysunięte są oddelegowywane do RDB nawet do dwóch tygodni przed nadej-

ściem sił głównych zespołu sił lądowania. Zob. The United Kingdom approach to amphibious 
operations, Royal Navy, 1997, s. 59. 
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wpłynęła na transformację charakteru zadań przez tę ostatnią. Przejawem tego jest 
realizacja programu budowania wojskowych zdolności w formie tzw. grup bojo-
wych (EU Battle Groups), zgodnie z ogłoszonym Europejskim Celem Operacyjnym 
2010 (European Headline Goal — EHG). 

Eskalacja konfliktu na terenie byłej Jugosławii obnażyła słabość zdolności 
obronnych integrujących się państw europejskich. Kraje UE zdając sobie sprawę  
z deficytu w dziedzinie obronności oraz międzynarodowej współpracy wojskowej, 
przystąpiły do rozwoju koncepcji Europejskiej Tożsamości Bezpieczeństwa i Obrony 
(European Security and Defence Identity — ESDI). Budowanie tożsamości europejskiej 
w obrębie NATO okazało się przedsięwzięciem wymagającym reformy wewnętrznej 
sojuszu. Związane to było z podjęciem współpracy wojskowej poza jego strukturami16. 

W Wiedniu w 1998 roku na spotkaniu ministrów obrony narodowej UE 
George Robertson, jaszcze zanim objął stanowisko Sekretarza Generalnego NATO, 
wystąpił z propozycją utworzenia mobilnych sił zbrojnych. Zgodnie z jego koncep-
cją siły te miały być przeznaczone do prowadzenia operacji pokojowych (głównie 
operacji utrzymania pokoju (peacekeeping), „z możliwością rozlokowania i pozo-
stawienia ich w rejonie kryzysu”. 

Pierwszym etapem procesu nabywania autonomicznych możliwości reago-
wania na sytuacje kryzysowe (poza strukturami Sojuszu Północnoatlantyckiego) 
było proklamowanie Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony — EPBiO 
podczas szczytu Rady Europejskiej w Helsinkach. Utworzone struktury EPBiO dys-
ponować miały narzędziami wykonawczymi, tj. europejskimi siłami szybkiego re-
agowania oraz cywilnymi zdolnościami reagowania kryzysowego wraz z organami 
zarządzającymi. 

W swoim założeniu koncepcja ESDI również służyła podkreśleniu gotowości 
Unii Europejskiej do przejęcia odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo, dlatego 
w 2000 roku UE przejęła zdolności operacyjne od Unii Zachodnioeuropejskiej.  
W tym czasie w skład sił zbrojnych podległych UZE wchodziły narodowe i wielona-
rodowe zgrupowania desantowe: 

— brytyjsko-holenderskie siły desantowe (United Kingdom/Netherlands Landing 
Force — UK/NL LF);  

— hiszpańsko-włoskie siły desantowe (Spanish-Italian Amphibious Force — SIAF); 
— Admiral Benelux (ABNL). 

                                                 
16 R. Zięba, Europejska Tożsamość Bezpieczeństwa i Obrony, Wydawnictwo Naukowe 

Scholar, Warszawa 2000, s. 119. 
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UK/NL LF utworzono 9 maja 1973 roku jako jedne z pierwszych europej-
skich połączonych sił desantowych szybkiego reagowania, na mocy porozumienia 
rządów Wielkiej Brytanii i Holandii. Korpus stanowi ważne narzędzie państw UE 
oraz NATO do przeciwdziałania kryzysom militarnym oraz do likwidowania ich we 
wstępnej fazie. Siły UK/NL Landing Force liczą 5000 żołnierzy piechoty morskiej 
(marines) i realizują: 

— morskie operacje desantowe; 
— operacje desantowe w celu uchwycenia przyczółków. 

Żołnierze tego korpusu brali udział w operacji „Pustynna Burza” na terenie 
Iraku, gdzie ochraniali kurdyjskich uchodźców. Oprócz tego byli angażowani do misji 
pokojowych ONZ na terenie Liberii, Konga oraz na terenie byłej Jugosławii.  

SIAF dysponują nawodnymi jednostkami transportowymi. Na sesji Rady 
Ministerialnej UZE w Bonn w czerwcu 1992 roku przyjęto koncepcję utworzenia 
hiszpańsko-włoskich sił amfibijnych. Proces ich formowania rozpoczął się od spo-
tkania ministrów obrony obydwu państw w Bolonii we wrześniu 1997 roku, gdzie 
podjęto wspólną deklarację o utworzeniu SIAF. 23 listopada 1998 roku w Barcelonie 
szefowie sztabów generalnych podpisali porozumienie pomiędzy państwami o utwo-
rzeniu SIAF, i tak: 

— hiszpańska marynarka wydziela okręty desantowe klasy Galicia („Galicia”  
i „Castylia”) oraz okręty desantowe „Hernan Cortes” i „Pizarro”; 

— włoska marynarka wydziela okręty ze składu Terza Divisione Navale stacjonu-
jące w Brindisi; są to trzy okręty desantowe LPD typu San Giorgio („San Giorgio”, 
„San Marco” i „San Giusto”). 

Belgijsko-holenderska umowa o współpracy dotycząca powołania wspól-
nych struktur ABNL została podpisana w 1948 roku, a w 1995 roku została ona 
rozszerzona o działania sił w czasie kryzysu i wojny. Na jej podstawie siły morskie 
zobowiązały się do: 

— zażegnywania, przy wsparciu sojuszników, kryzysów wynikających z narusze-
nia zasad prawa międzynarodowego; 

— ochrony suwerenności wyznaczonych obszarów morskich oraz sojuszniczych 
morskich linii komunikacyjnych, a także portów przed atakiem z powietrza, lądu 
oraz wody; 

— udziału w sojuszniczych operacjach wsparcia za granicą.  
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W swoich doświadczeniach ABNL ma niesienie pomocy humanitarnej dla 
Somalii, kontrolę embarga przeciwko Irakowi, a także działanie przeciw piractwu  
u wybrzeży Somalii. Wydzielane do działań okręty desantowe to „Rotterdam” oraz 
„Johan de Witt”. 

Wraz z proklamowaniem w 1999 roku Europejskiej Polityki Bezpieczeń-
stwa i Obrony rozpoczęto prace nad powołaniem, sformowaniem, a później moder-
nizacją międzynarodowych (europejskich) sił szybkiego reagowania (European 
Union Rapid Reaction Force), które miały umożliwić realizację działań unijnych 
zawartych w Deklaracji petersberskiej z 1992 roku.  

W Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa z 2003 roku istnieje zapis mówiący 
o tym, że z powodu rosnących zależności między państwami w dobie globalizacji 
linia obrony przebiega poza obszarem terytorium UE. Dlatego sformowane siły będą 
przeznaczone głównie do eliminacji zagrożeń dotyczących zarządzania i reagowania 
kryzysowego17 oraz operacji przywracania pokoju. Uzupełnieniem działalności sił 
zbrojnych w ramach EPBiO jest prowadzenie operacji humanitarnych oraz akcji 
ratowniczych. 

Na posiedzeniu Rady Europejskiej w Brukseli w 2004 roku wraz z przyję-
ciem Europejskiego Celu Operacyjnego 2010 (2010 Headline Goal) rozwinięto kon-
cepcję budowania europejskich sił szybkiego reagowania i zainicjowano program 
formowania europejskich grup bojowych (EU’s Battlegroups). Zgodnie z założeniem 
grupy bojowe w sile 1500 żołnierzy mają być gotowe do przemieszczenia w rejon 
konfliktu w ciągu 5–10 dni od decyzji o podjęciu operacji18. 

W Koncepcji Grup Bojowych UE19 wskazuje się na potrzebę przygotowania 
sił do prowadzenia operacji zarządzania kryzysowego poza obszarem UE. Dla celów 
planistycznych przyjęto, że rejon operacji grup bojowych może znajdować się w pro-
mieniu do 6000 kilometrów wokół Brukseli. 

Operacyjną gotowość grup bojowych do działań ogłoszono z dniem 1 stycz-
nia 2007 roku. W ten sposób UE uzyskała możliwość prowadzenia dwóch operacji 
jednocześnie. W grudniu 2008 roku RE przyjęła deklarację w sprawie wzmocnienia 
zdolności w dziedzinie EPBiO. UE zadeklarowała polityczną wolę ewentualnego 
przeprowadzenia równolegle: 

                                                 
17 W nomenklaturze UE operacje tego typu są nazywane Crisis Management Operations 

— CMO’s. 
18 EU Battlegroup Concept, Counsil of the European Union — Military Staff, Brussels 

2006, p. 6. 
19 Tamże, s. 44. 
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— dwóch poważnych operacji stabilizacyjnych (z udziałem do 10 tysięcy personelu 
wojskowego); 

— dwóch operacji szybkiego reagowania z wykorzystaniem grup bojowych; 
— operacji ewakuacji ludności cywilnej; 
— misji obserwacyjnej dotyczącej zakazu żeglugi morskiej lub lotów powietrznych; 
— operacji humanitarnej (cywilno-wojskowej); 
— kilkunastu misji cywilnych w zakresie EPBiO. 

Pierwszymi państwami, które przekazały swoje jednostki do grup bojowych 
były Francja, Wielka Brytania, Włochy oraz Hiszpania, czyli w przeważającej czę-
ści te państwa, które w 2000 roku powołały specjalną strukturę o nazwie Europejska 
Inicjatywa Desantowa. Głównym determinantem uzasadniającym potrzebę formo-
wania grup bojowych jest usytuowanie geopolityczne Unii Europejskiej, której ze-
wnętrzną granicę niemal w 70% wytycza morska linia brzegowa. Na tej podstawie 
można uznać, że działania europejskich sił zbrojnych będą miały głównie charakter 
ekspedycyjny.  

Do zasadniczych zadań sił morskich należy odstraszanie, projekcja siły, za-
pobieganie kryzysom oraz uczestnictwo w akcjach humanitarnych20. Ponadto istnieje 
możliwość oddelegowania sił morskich do niesienia pomocy poszkodowanym w ra-
mach klęsk żywiołowych i katastrof naturalnych (disaster relief) oraz akcji ewaku-
acyjnych osób nieposiadających statusu kombatanta w przypadku ewakuacji ludności 
cywilnej lub personelu cywilnego krajów członkowskich (Non-combatant Evacu-
ation Operations — NEO). Przykładem operacji NEO jest przeprowadzona w lipcu 
2006 roku ewakuacja cudzoziemców z Libanu. Była to największa tego typu opera-
cja od czasów drugiej wojny światowej. Podczas niej sformowano ad hoc flotyllę 
statków, które ewakuowały w krótkim czasie z Bejrutu do portów w Turcji i na Cyprze 
około 30 000 cudzoziemców i członków ich najbliższych rodzin. Do udziału w akcji 
zaangażowały się takie państwa, jak Francja, Grecja, Włochy, Indie, Wielka Brytania  
i Stany Zjednoczone21. 

Unia Europejska decydując się na powołanie grup bojowych określiła goto-
wość do szybkiej odpowiedzi i prowadzenia działań przez okres od 30 do 120 dni. 
Wynika z tego wniosek, że rozwinięcie grupy bojowej będzie zależało od mobilności 

                                                 
20 Assembly of the WEU, European defence — the role of naval power, Document No. A/1813, 

3.06.2003, pp. 21–34. 
21 M. Zieliński, Evacuation Operations, ‘Polish Journal of Environmental Studies’, 

2008, Vol. 17, No. 5A, p. 114.  
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komponentu morskiego oraz będącego w jego zasobach zaplecza logistycznego dla 
jednostek lądowych i powietrznych22. Należy przy tym zaznaczyć, że formowanie 
komponentu morskiego sił szybkiego reagowania odbywa się z dobrowolnych 
wkładów państw członkowskich wydzielających jednostki ze składu narodowych sił 
zbrojnych.  

WNIOSKI 

Reasumując, przesunięcie rejonu działań bojowych z akwenów wód otwar-
tych do akwenów przybrzeżnych powiązane jest z ekspedycyjnym charakterem dzia-
łań sił morskich. Oznacza to, że jednostki pływające komponentu morskiego w celu 
wykonania zadania będą musiały pokonywać duże odległości oraz działać w ode-
rwaniu od własnych baz przez długi czas. Na tym tle wyłania się najistotniejszy 
czynnik środowiska geograficznego, który jest bezpośrednio związany z przerzutem 
sił do odległych rejonów działań bojowych. Potwierdzeniem tego jest przykład ob-
szaru operacyjnego zainteresowania Unii Europejskiej, który swoim zasięgiem 
obejmuje akweny znajdujące się w promieniu do 6000 kilometrów wokół Brukseli. 

Podstawową cechą prezentowanej koncepcji formowanych wielonarodo-
wych europejskich grup bojowych jest gotowość do natychmiastowej reakcji na 
pojawiające się zagrożenia dla bezpieczeństwa. W ujęciu globalnym ekspedycyjny 
charakter działań współczesnych sił zbrojnych powoduje, że ważnym elementem 
planowania operacji wojskowej jest transport strategiczny, którego głównym zada-
niem jest przemieszczanie wojsk zgodnie z planem ich operacyjnego wykorzystania 
w oddalone od granic państw delegujących rejony działań bojowych, chociażby w celu 
ochrony morskich linii komunikacyjnych.  

Zauważając, że najpoważniejsze zadanie w zakresie przerzutu głównych sił 
i ciężkiego sprzętu wojsk ekspedycyjnych spoczywa na transporcie morskim, należy 
wziąć pod uwagę fakt, że wysadzenie desantu może odbywać się na bronionym przez 
przeciwnika wybrzeżu. Wówczas istotnymi operacyjnymi determinantami powo-
dzenia jest mobilność i autonomiczność przemieszczającego się zespołu. Obecnie 
jest to zauważalne w zakresie prędkości oraz autonomiczności (udogodnieniem jest 
wspomniany system zaopatrywania okrętów na morzu RAS oraz rozbudowa infra-
struktury logistycznej FLS). W ramach transformacji funkcjonalnej przewiduje się 

                                                 
22 EU Battlegroup Concept, wyd. cyt., s. 45. 
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wykorzystanie na szerszą skalę nowoczesnych technologii, które mają wpłynąć na 
zwiększenie szybkości przemieszczających się do rejonu działań bojowych zespo-
łów zadaniowych sił morskich.  
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ABSTRACT 

Ability to fast deploy combat ready units to a battle area is especially significant in expe-
ditionary operations. This requirement is reflected in attempts at increasing mobility and flexibility 
of the maritime component of armed forces. Since the Common European Security and Defense 
Policy was proclaimed a tendency has been noticable to build up military capabilities aimed at 
structural and functional transposition of the components of the armed forces of European countries. 
Such solutions are intended to support long-time readines and capability to carry out missions in 
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areas of combat operation far away from bases. Usually these areas are in zones of EU opera-
tional interest and are characterized by large geographic distances. 
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