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INTERPRETACJA CZYNNIKÓW OPERACYJNYCH
W REGULAMINACH I DOKTRYNACH WYBRANYCH
PAÑSTW W KONTEKŒCIE WALKI Z TAK ZWANYM
PAÑSTWEM ISLAMSKIM
Interpretacja czynników operacyjnych w kontekœcie potencjalnej operacji wojskowej przeciwko Daesh (to arabski akronim od skrótu „ISIS” – ang. Islamic State of Iraq
and Syria), wymaga okreœlenia czynników operacyjnych, dziêki którym przysz³e
dzia³ania przynios³yby oczekiwane efekty.
Dotychczasowe operacje oraz misje wojskowe ukaza³y, ¿e „czynnik operacyjny”
dalej jest niezidentyfikowany. W tym aspekcie, brane s¹ pod uwagê czynniki operacyjne Sojuszu Pó³nocnoatlantyckiego. Wobec zmieniaj¹cych siê warunków sytuacji geopolitycznej oraz dynamiki wspó³czesnych konfliktów, nale¿y okreœliæ ich istotê oraz
wykazaæ obszary, które w dalszym ci¹gu, œwiadcz¹ o niezrozumieniu ich przydatnoœci.
Czynniki operacyjne rozpoczêto identyfikowaæ w „sztuce wojennej” po pojawieniu siê
„operacji”. W tym sensie mia³y byæ tym, co na poziomie operacyjnym s³u¿y do identyfikacji, diagnozy i prognozy prowadzenia potencjalnych dzia³añ. Dlatego zasadna jest
teza, i¿ czynniki operacyjne to nie element operacji, a kierunki wskazuj¹ce na zasadnoœci okreœlonych dzia³añ. Dlatego te¿ czynniki operacyjne nie mog¹ byæ analizowane jedynie na poziomie operacyjnym. Planowanie wymaga ich identyfikacjê, na wszelkich
poziomach dzia³añ, poniewa¿ przez ich znajomoœæ mo¿na zaplanowaæ racjonalne
dzia³anie. Dlatego czynniki operacyjne w badanym kontekœcie bêd¹ rozumiane jako
zespó³ w miarê sta³ych elementów, których aspekt pozytywny lub negatywny w sposób
istotny wp³ywa na organizacjê i metody osi¹gania celu. Wnioski z analizy czynników
operacyjnych umo¿liwiaj¹ ocenê warunków osi¹gania celu, a relacje pomiêdzy nimi
dokonaæ wyboru odpowiedniej metody dzia³ania. Ocena czynników operacyjnych i relacji pomiêdzy nimi jest podstaw¹ myœlenia i planowania operacyjnego.
W teorii problemu czynniki operacyjne nie s¹ jednoznacznie postrzegane i interpretowane z wielu przyczyn. Jedn¹ z nich jest próba przypisania czynnikom operacyjnym
znaczenia zasad i odnoszenia ich tylko do operacji. Inne nieporozumienia wynikaj¹
z uproszczonych t³umaczeñ z jêzyka angielskiego na jêzyk polski, co powoduje, ¿e
czynniki operacyjne nabieraj¹ znaczenia taktycznego dzia³ania, co zatraca ich ideê.
Kwestia praktyczna wykorzystania istoty czynników operacyjnych jest o tyle istotna, i¿
ich oprawna identyfikacja umo¿liwi jasne celowe dzia³ania, umo¿liwiaj¹ce podjêcie
dzia³añ poszczególnym komponentom wojskowym.
W niniejszym artykule, g³ównym przedmiotem badañ jest teoria sztuki wojennej
w aspekcie identyfikacji czynników operacyjnych i ich potencjalnych interrekacji
w kontekœcie walki z Daesh. Wyniki dotychczasowych operacji, nie daj¹ jednoznacz-
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noœci, ¿eby w procedurach poznania naukowego dokonaæ rozstrzygniêæ. St¹d w procesie badañ poszukiwano Ÿróde³ czynników operacyjnych, których nie definiowano
w sztuce wojennej przed powstaniem operacji, ale pos³ugiwano siê ich za³o¿eniami
w sposób intuicyjny.
Czynniki operacyjne. Obecnie na poziomie operacyjnym wystêpuj¹ znacz¹ce przewartoœciowania. Zmieniaj¹ siê te¿ priorytety w dzia³aniach dowódców operacyjnych.
Elementy takie jak: cel, si³y (baza operacyjna), œrodowisko dzia³añ, czas, przeciwnik
stanowi¹ sta³e jakoœciowe i iloœciowe.
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Rys. 1. Czynniki wojny jako czynniki operacyjne
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: C. Clausewitz (1993),
O wojnie, Lublin.

Oddzia³uj¹ one na mo¿liwoœæ dzia³ania i obszar swobody dowódców poziomu operacyjnego. Przedmiotem zainteresowania w tym kontekœcie staj¹ siê czynniki operacyjne. Ich okreœlenie i zbadanie stopnia wp³ywu na poziomie operacyjnym staje siê
istotnym elementem wspomagaj¹cym proces decyzyjny i przyjmowane koncepcje
funkcjonalne w tym zakresie. „Czynnik” w tym kontekœcie jest rozumiany jako jedna
z przyczyn dzia³aj¹cych i wywo³uj¹cy skutek. Jako jeden ze sk³adników, rozstrzygaj¹cych o czymœ w decyduj¹cy i istotny sposób. To leksykalne ujêcie terminu „czynnik”
ma swe odniesienie do problematyki dzia³añ operacyjnych i mo¿e mieæ zastosowanie
co do mo¿liwoœci dzia³ania wojsk w³asnych, a tak¿e przeciwnika oraz okreœlenie optymalnego stosunku miêdzy nimi w zale¿noœci od rodzaju dzia³añ i zadania.
Zadaniem dowódców poziomu operacyjnego, stanowi¹cego element ³¹cz¹cy dzia³ania na szczeblu taktycznym z dzia³aniami szczebla strategicznego jest racjonalne
planowanie i prowadzenie walki na p³aszczyŸnie optymalnego zagospodarowania
przestrzeni zadaniowej.
Osi¹ganie celów strategicznych odbywa siê na szczeblu operacyjnym. Dzia³alnoœæ
szczebla operacyjnego musi bezpoœrednio przyczyniaæ siê do osi¹gniêcia wczeœniej
okreœlonych celów strategicznych, które wynikaj¹ z ogólnych politycznych celów operacji. W skali operacyjnej stan koñca operacji jest œciœle zwi¹zany z zaplanowanym
poziomem osi¹gniêcia celu operacji, który powinien obejmowaæ wszystkie z ni¿ej
przedstawionych warunków: Po¿¹dany stan lub rezultat, w którym znalaz³ siê element
dzia³aj¹cy, do którego planowano proces dzia³añ celowych – decyzyjny – zgodnie ze
sformu³owanym zadaniem – i dla którego osi¹gniêcia planowano i wykonano wszystkie przedsiêwziêcia. Sytuacja by³a przewidywana i uwzglêdnia³a niezbêdn¹ reorganizacjê systemu dzia³añ.
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W ujêciu systemowym lub materialnym podmiot dzia³ania posiad³, zdoby³ lub znalaz³ siê w okreœlonej sytuacji, przy uwzglêdnianiu aspektów rzeczowego, czasowego,
przestrzennego lub w integracji tych czynników. Obiekt celowych dzia³añ (jednostkê
organizacyjn¹ lub zbiór jednostek – szczebel operacyjny) zachowuje zdolnoœæ do
utrzymania tego stanu lub sytuacji i jest œwiadomy swej roli w systemie, w którym
dzia³a.
Standard okreœla minimalny poziom, który mo¿na uznaæ za œwiadectwo osi¹gniêcia
celu. Wskazuje on, ¿e przewidywany wynik zosta³ osi¹gniêty w takim stopniu, który
zapewnia mo¿liwoœæ dalszego dzia³ania, po wykorzystaniu rezultatów osi¹gniêcia
celu, lub mo¿e oznaczaæ tylko zdolnoœæ do utrzymania stanu posiadania.
Czynnik polityczno-wojskowy wg Doktryny D 0/1 oraz dokumentów AJP ³¹czy poziom wojskowy i cywilny w NATO. Zapewnia przep³yw dyrektyw militarnych, do nadrzêdnych organizacji oraz ich przetworzenie na wytyczne polityczne ukierunkowane
na podleg³e struktury dowodzenia. Na tym poziomie strategiczne cele polityczne zamieniane s¹ na strategiczne cele militarne z jednoczesnym okreœleniem po¿¹danego
stanu koñcowego. Dzia³alnoœæ wojskowa na wszystkich szczeblach mo¿e negatywnie
wp³ywaæ na lokaln¹ lub miêdzynarodow¹ sytuacjê polityczn¹. Dlatego te¿ czynnik wymiaru politycznego we wszystkich rodzajach prowadzonych operacji, wymaga wnikliwego rozwa¿enia. Oznacza to i¿, dowodz¹cy na szczeblu operacyjnym niejednokrotnie
bêdzie potrzebowa³ od swojego prze³o¿onego lub od nadrzêdnych organów dowodzenia wskazówek w tym zakresie. Istota czynnika cywilno-wojskowego ma ponadto
zastosowanie w po³¹czonych operacjach we wspó³pracy z agendami rz¹dowymi i pozarz¹dowymi. Udowadnia to fakt, i¿ dzia³ania operacyjne niekoniecznie musz¹ byæ
prowadzone z u¿yciem si³y militarnej lub groŸby jej u¿ycia. Dlatego bardzo wa¿ne jest
skategoryzowanie celów misji lub operacji, uwzglêdniaj¹c cele zarówno polityczne,
militarne, jak i cele ludnoœci cywilnej oraz instytucji w obszarze operacji. Operacje
tego typu bêd¹ charakteryzowaæ siê bardziej z³o¿onym planowaniem wielofunkcyjnym. Wieloaspektowe sytuacje kryzysowe zwykle anga¿uj¹ wiele organów politycznych i rozmaite agencje, a tak¿e organizacje miêdzynarodowe. W takich sytuacjach
rola CIMIC wci¹¿ pozostanie pierwszoplanowym zagadnieniem. Podstawowa wiedza z zakresu ¿ycia regionu umo¿liwi kontakt z miejscow¹ ludnoœci¹, który zapobiegnie nieporozumieniom i konfliktom wynikaj¹cym z nieznajomoœci lokalnej kultury
cywilizacyjnej, jêzyka, obyczajów i religii (Command and Control of Land Forces (TF)
HDv 100/100, 2007: Appendix 1).
Kolejnym elementem jest swoboda dzia³ania, to czynnik, w którym dowódca operacyjny ma obowi¹zek opracowania koncepcji, zaplanowania i skoordynowania wszystkich dzia³añ militarnych niezbêdnych do uzyskania oraz utrzymywania inicjatywy
w sposób umo¿liwiaj¹cy mu rozstrzygniêcie wielu walk na swoj¹ korzyœæ. Osi¹ga
w ten sposób d³ugofalowe cele strategiczne. Zachowanie swobody dzia³ania dowódcy,
dla umo¿liwienia reagowania w niespodziewanych sytuacjach, ustalenia priorytetów,
wykorzystania nadarzaj¹cych siê okazji, wprowadzenia lub przydzielenia morskich,
l¹dowych lub lotniczych odwodów. Stopieñ swobody dzia³ania na szczeblu operacyjnym bêdzie zale¿a³ od natury konfliktu, oddzia³ywania militarnych i pozamilitarnych
ogniw w ramach kolektywnej, ogólnej strategii oraz skali zagro¿enia interesów Sojuszu. Po rozpoznaniu tych ograniczeñ, dowódca og³asza jasn¹ deklaracjê swoich zamia-
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rów, w której okreœla koncepcjê dzia³añ i ustanawia cele, jakie maj¹ osi¹gn¹æ podlegli
mu dowódcy, umo¿liwiaj¹c swobodê dzia³ania na ni¿szych szczeblach.
Kolejny czynnik operacyjny to wspó³praca z mediami, to element, który bêdzie
wprowadzaæ na wszystkich szczeblach dowodzenia strategiê informacyjn¹ NATO.
Wa¿nym punktem wp³ywaj¹cym na morale si³ po³¹czonych jest przychylnoœæ relacji
mediów maj¹ce du¿e znaczenie w utrzymaniu publicznego poparcia i ¿yczliwoœci
spo³ecznoœci miêdzynarodowej. Nale¿y mieæ na uwadze, ¿e media posiadaj¹ olbrzymi
wp³yw na miêdzynarodow¹ opiniê publiczn¹, zarazem zwi¹zan¹ z przeciwnikiem jak
i w³asnym œrodowiskiem. Dostêpnoœæ, obs³uga oraz w³aœciwe informowanie mediów
bêdzie wiêc znacz¹cym i pozytywnym czynnikiem w po³¹czonych oraz wielonarodowych operacjach.
Nale¿y pamiêtaæ, i¿ u¿ycie si³y militarnej w operacjach NATO musz¹ definiowaæ
stopieñ i sposób, w jakim mog¹ zostaæ u¿yte oraz niezbêdne bêdzie opracowanie planu
w celu ich u¿ycia i zapewnienia kontrolowanego wykorzystania si³ przez dowódcê
szczebla operacyjnego. Podczas operacji wykorzystanie zasobów przez si³y koalicyjne
powinno byæ utrzymywane na poziomie zapewniaj¹cym ich najbardziej efektywne
u¿ycie. Nieodzowne bêd¹ dzia³ania dyplomatyczne, które spowoduj¹ umo¿liwienie
dowódcy wykorzystania zasobów lokalnych, takich jak obiekty, materia³y i us³ugi.
Kraje cz³onkowskie Sojuszu NATO uzgodni³y procedury dotycz¹ce obowi¹zków pañstwa gospodarza. Bardzo du¿e znaczenie na szczeblu operacyjnym ma zasada koncentracji si³ wraz z jej nastêpstwem w postaci ekonomii wysi³ku. O ile nie bêdzie problemu
z zastosowaniem jej przy pomocy krajów cz³onkowskich NATO, to na wypadek operacji prowadzonych poza obszarem Sojuszu bêdzie konieczne prowadzenie negocjacji
opartych na zawieraniu umów pomiêdzy rz¹dami i NATO lub w drodze ustaleñ dwustronnych. Za zarz¹dzanie przydzielonymi si³ami i zasobami, prowadzenie i zabezpieczenie dzia³añ w celu osi¹gniêcia celów operacyjnych odpowiedzialny jest dowódca
operacyjny. Ponadto prowadzenie tego typu dzia³añ przez Sojusz jest regulowane prawem miêdzynarodowym i podpisanymi konwencjami oraz prawami wewnêtrznymi
pañstw uczestnicz¹cych w operacji. Nale¿y tu podkreœliæ, ¿e prawo miêdzynarodowe
niesie ze sob¹ ograniczenia i mo¿liwoœci dla prowadzenia operacji, uwzglêdniaj¹c neutralnoœæ stron, zasady u¿ycia broni, wybór celów, przestêpstwa wojenne, samoobronê,
osoby niewalcz¹ce, immunitety i ograniczenia œrodowiskowe.
Przedstawione czynniki operacyjne: cel, si³y (baza operacyjna), œrodowisko dzia³añ, czas i przeciwnik, czynnik cywilno-wojskowy, media, swoboda dzia³ania – znajduj¹ siê w Doktrynie Dzia³añ Operacyjnych D 0/1. Bêd¹c cz³onkiem Sojusz NATO
i uwzglêdniaj¹c obecne cele strategiczne zadaniem dowódców poziomu operacyjnego
jest zbadanie tych czynników co do mo¿liwoœci dzia³ania wojsk sprzymierzonych
i przeciwnika oraz okreœlenie optymalnego stosunku miêdzy nimi w zale¿noœci od rodzaju dzia³añ i zadania. Ich znaczenie bêdzie ulega³o ci¹g³ej zmianie. Z uwagi na efektywnoœæ dzia³añ Sojuszu Pó³nocnoatlantyckiego oraz istotê wspó³czesnych zagro¿eñ
zerwana zosta³a idea oddzielnie wykorzystywanych œrodków dyplomatycznych, wojskowych, finansowych, porz¹dkowych oraz prawnych. Œrodki okaza³y siê niewystarczaj¹ce do wspó³czesnych wyzwañ bezpieczeñstwa miêdzynarodowego. Du¿o bardziej
korzystne dzia³ania Sojusz Pó³nocnoatlantycki podejmuje poprzez zintegrowanie systemu oraz przy pomocy wspó³pracy cywilno-wojskowej. Zaœ do zasadniczych gwaran-
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tów uzyskania powodzenia podczas dzia³añ sojuszniczych i koalicyjnych zalicza siê
osi¹gniêcie przez zaanga¿owane strony za³o¿onego stopnia interoperacyjnoœci, po³¹czonoœæ, która oznacza wspóln¹ ocenê sytuacji, skoordynowane planowanie i podzia³
zadañ pozwalaj¹ce na wykorzystanie mo¿liwoœci rodzajów si³ zbrojnych oraz wspólne
kierowanie przebiegiem operacji po³¹czonej oraz dyspozycyjnoœæ wojsk, która jest niezbêdna do zapewnienia ci¹g³oœci prowadzenia dzia³añ. Operacje reagowania kryzysowego s¹ prowadzone przez Sojusz Pó³nocnoatlantycki z upowa¿nieniem Organizacji
Narodów Zjednoczonych (El Ghamari, 2015: 47).
Do momentu wprowadzenia za³o¿eñ dokumentu The Military Concept for NATO
Peace Support Operations opracowanego przez Komitet Wojskowy – pos³ugiwano siê
terminologi¹ Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie operacji reagowania
kryzysowego (The Military Concept for, 1997). U¿ywano terminu obejmuj¹cego szeroki zakres operacji reagowania kryzysowego spoza artyku³u 5 (ang. Non-Article 5 Crisis
Response Operations – NA5CRO).
Z uwagi na powy¿sze, dokument Sojuszu Pó³nocnoatlantyckiego The Military Concept for NATO Peace Support Operations wprowadzi³ dodatkowy podzia³ operacji
(schemat 7). Dokument wprowadzi³ nowe pojêcie tzw. Peace Support Operations
(PSO), co oznacza operacje wsparcia pokoju i stanowi wielofunkcyjne operacje prowadzone na zasadzie bezstronnoœci, na podstawie mandatu ONZ/OBWE z zaanga¿owaniem: si³ wojskowych, dzia³añ dyplomatycznych i humanitarnych w celu osi¹gniêcia
d³ugoterminowego porozumienia politycznego pomiêdzy stronami konfliktu lub innych warunków sprecyzowanych w mandacie (Allied Joint Doctrine for Non-Article 5,
2007).
Operacje wsparcia pokoju, obejmuj¹ zgodnie z klasyfikacj¹ Sojuszu Pó³nocnoatlantyckiego nastêpuj¹ce typy operacji:
– zapobieganie konfliktom,
– tworzenie pokoju,
– utrzymanie pokoju,
– wymuszanie pokoju,
– budowanie pokoju,
– operacje humanitarne (Allied Joint Doctrine, Peace Support Operations, 2010).
Zapobieganie konfliktom (ang. conflict prevention) to katalog ró¿nych przedsiêwziêæ, którego podstaw¹ jest rozdzia³ VI Karty Narodów Zjednoczonych. Dzia³ania te
obejmuj¹ œrodki:
– dyplomatyczne,
– polityczne,
– wojskowe/obronne,
– spo³eczne,
– szkoleniowe,
– prewencyjne (Karta Narodów Zjednoczonych, 1945: Art. 33–38).
Ich celem jest zapobiegniêcie przekszta³ceniu siê lokalnego, regionalnego lub narodowego sporu w konflikt zbrojny oraz jego ewentualnemu rozprzestrzenieniu
siê. Dzia³ania, które s¹ podejmowane w tym zakresie, zawieraj¹ w sobie elementy takie jak: ustalanie faktów, konsultacje, ostrze¿enia, inspekcje, nadzorowanie oraz obserwacje (Directive for NATO Doctrine for PSO, 1998: 11). W operacji wsparcia
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pokoju, jak¹ jest zapobieganie konfliktom, zastosowanie œrodków militarnych jest
ostatecznoœci¹.
Pañstwa europejskie, mimo przynale¿noœci do organizacji miêdzynarodowych
(NATO, Unia Europejska) posiadaj¹ swoje narodowe rozwi¹zania realizacji procesu
dowodzenia na wszystkich poziomach. Przeprowadzone badania teoretyczne dokumentów doktrynalnych wybranych pañstw, pozwoli³y wygenerowaæ wnioski wskazuj¹ce podobieñstwa i ró¿nice w sposobie analizy i doborze czynników maj¹cych
wp³yw na planowanie i prowadzenie operacji.
W niniejszej czêœci przedstawione zostan¹ rozwi¹zania przyjête w si³ach zbrojnych
Niemiec i Wielkiej Brytanii. Szczegó³owej analizie poddano zapisy zawarte w Regulaminie walki wojsk l¹dowych Bundeswehry, opracowane wnioski jednoznacznie wskazuj¹, ¿e podczas okreœlania celów i planowania ka¿dej operacji uwzglêdnia siê si³y,
czas, obszar na którym ma byæ ona prowadzona oraz informacjê. Dodatkowo podkreœlone s¹, zmieniaj¹ce siê w sposób ci¹g³y, zale¿noœci pomiêdzy powy¿szymi czynnikami. Nale¿y d¹¿yæ do jak najszybszego dostrze¿enia tych zmian, wyci¹gniêcia wniosków
i wybrania sposobów dzia³ania, zapewniaj¹cych sukces, doskonal¹c si³y, ugrupowania
wojskowe, sprawnoœæ wojsk, efektywnoœæ, skutecznoœæ broni, organizacjê, wyposa¿enie, szerokoœæ, g³êbokoœæ, rozproszenie i koncentracjê si³ w zale¿noœci od sytuacji, zadania (misje), zamiar dowódcy oraz teren.
Analizuj¹c pokrótce powy¿sze czynniki, si³y to odpowiednio do zadañ ugrupowane
wojska, które dowódca ma do dyspozycji w celu realizacji misji. Wojska musz¹ byæ odpowiednio zorganizowane i wyposa¿one. Ich mo¿liwoœci bojowe wynikaj¹ z liczebnoœci, rodzaju i stanu wyposa¿enia, stanu wyszkolenia, gotowoœci bojowej, systemu
dowodzenia oraz kondycji fizycznej i psychicznej. Decyduj¹ce znaczenie ma ponadto
osobowoœæ dowódcy oraz duch bojowy ¿o³nierzy. Sprawnoœæ wojsk znajduj¹cych siê
bezpoœrednio w walce okreœlana jest mianem zdolnoœci bojowej, zaœ predyspozycje
wojsk do realizacji konkretnego zadania to ich mo¿liwoœci bojowe. Istotne jest to, ¿eby
wojska by³y wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. Efektywnoœæ si³ przejawia siê w sprawnoœci i skutecznoœci u¿ycia broni i innych œrodków do oddzia³ywania
na przeciwnika, strony konfliktu lub poszczególnych grup w okreœlonym czasie i na
okreœlonym obszarze. Wyznaczniki te okreœlaj¹ przydatnoœæ si³ dla danej misji.
W przypadku si³ wielonarodowych, ich efektywnoœæ zale¿y dodatkowo od uwarunkowañ narodowych, uzgodnieñ w zakresie ujednolicenia systemu dowodzenia oraz interoperacyjnoœci, sprawnoœci jednostek logistycznych i medycznych, które s¹ zwykle
w gestii narodowej.
Wyznacznikiem w analizie si³, jako czynnika operacyjnego, jest równie¿ odpowiednia ich organizacja i wyposa¿enie. Sk³ad i ugrupowanie wojsk musi byæ okreœlone poprzez pryzmat zadañ operacji, jakie przed nimi stoj¹, czêsto powoduje to koniecznoœæ
zmian podstawowej organizacji. Jednostki organizacyjne mog¹ byæ wzmacniane, zmniejszane lub organizowane jako kombinacja ró¿nych rodzajów wojsk i si³ zbrojnych.
Wspó³czesne zagro¿enia generuj¹ zadania, których wykonanie wymaga po³¹czenia
wysi³ku poszczególnych rodzajów wojsk, a nawet si³ zbrojnych. Analizuj¹c przypadek
Bundeswehry rozwi¹zaniem jest integracja elementów w celu stworzenia grupy zadaniowej. Grupy takie tworzy siê zwykle w sile stanowi¹cej ekwiwalent batalionu z ujednoliconym systemem dowodzenia i zabezpieczenia w celu zapewnienia jej zdolnoœci
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bojowej. Niezwykle istotnym elementem w ramach analizy si³ jest organizacja ugrupowania si³ Bundeswehry. Szerokoœæ, g³êbokoœæ, rozproszenie i koncentracja si³, szczególnie w operacjach wojennych, okreœlane s¹ w zale¿noœci od sytuacji, zadania (misji),
zamiaru dowódcy oraz terenu.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w oddzia³ach Bundeswehry, preferuje siê wykorzystywanie organicznych jednostek, co gwarantuje odpowiedni poziom kompatybilnoœci pomiêdzy
elementami ugrupowania, w tym wspólne szkolenie, znajomoœæ procedur planowania
i dowodzenia. Powodem takiej organizacji jest, fakt, i¿ szerokie ugrupowanie umo¿liwia u¿ycie wiêkszej iloœci si³ jednoczeœnie, jednak¿e utrudnia to szybk¹ reorganizacjê.
Zbyt szerokie ugrupowanie obni¿a spójnoœæ oraz si³ê ataku i obrony. Z kolei zbyt
w¹skie ugrupowanie, ogranicza mo¿liwoœæ u¿ycia si³ jednoczeœnie. W sytuacji, kiedy
intencj¹ dowódcy jest szybkie natarcie, si³y powinny byæ ugrupowane g³êboko, zapewniaj¹c swobodê dzia³ania.
Dalsza interpretacja czynników, wskazuje na istotê stosowania przez si³y NATO
„rozproszenia i koncentracji si³”. Rozproszenie utrudnia przeciwnikowi ich rozpoznanie, maskuje zamiar dowódcy oraz redukuje zagro¿enie oddzia³ywania przeciwnika.
W walce, nadmierne rozproszenie, zmniejsza efektywnoœæ si³, zarówno nacieraj¹cych,
jak i broni¹cych siê oraz utrudnia mo¿liwoœæ szybkiej reakcji na pojawiaj¹ce siê zagro¿enia. Koncentracjê si³ natomiast, przeprowadza siê w celu realizacji zadañ zdefiniowanych poprzez punkty decyduj¹ce. Musi ona przebiegaæ szybko, jednak tak póŸno
jak to mo¿liwe i tylko na taki czas, jaki jest niezbêdny w danej sytuacji. Koncentracja
i rozpraszanie si³ w zmiennych warunkach w obszarze operacji mo¿e spowodowaæ powstanie luk i niezabezpieczonych obszarów w ugrupowaniu, co z kolei stwarza mo¿liwoœci do przenikania, obejœcia, a nawet okr¹¿enia si³ w³asnych przez przeciwnika.
Si³y musz¹ dostosowaæ swoje dzia³ania do czasu, jaki maj¹ do dyspozycji. Celowe zagospodarowanie czasu zapewnia znaczne korzyœci. Podczas prowadzenia
operacji bardzo wa¿ne jest, aby byæ szybszym od przeciwnika. Szybkoœæ dzia³ania
umo¿liwia uzyskanie korzyœci czasowych, a tym samym zaskoczenie przeciwnika
oraz utrzymanie lub te¿ zdobycie swobody dzia³ania. D¹¿enie do szybkiego dzia³ania – równie¿ w sytuacjach kryzysowych – nie mo¿e jednak doprowadziæ do pospiesznych poczynañ.
Zasadnym jest równie¿ analiza „czasu”, jaki jest potrzebny do przeprowadzenia
procesu dowodzenia. Nale¿y jednak wykorzystaæ wszystkie mo¿liwoœci jego skrócenia. S³u¿y temu zw³aszcza stosowanie technologii informatycznych, dok³adne uregulowanie wsparcia logistycznego i medyczno-sanitarnego, odpowiednio wczesne
zaplanowanie i utworzenie systemu ³¹cznoœci oraz wstêpne dokumenty rozkazodawcze, maj¹ce przygotowaæ wojska do czekaj¹cych je zadañ.
Kolejnym elementem analizowanym w ramach tego czynnika operacyjnego jest
czas potrzebny do przygotowania operacji okreœlany przez pryzmat wyboru i generacji si³, przemieszczenia ich do rejonu operacji oraz zintegrowania w ramach miêdzynarodowych struktur. Przestrzeñ – okreœla rozmiar i charakteryzuje miejsce, w którym
bêdzie prowadzona operacja, co ma du¿y wp³yw na sposób dzia³ania i rodzaj zaanga¿owanych si³. Jest dzielona na:
– teatr operacji – terytorium okreœlone przez mandat narodowy, na którym niemieckie
si³y zbrojne realizuj¹ swoje misje;
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– obszar operacji po³¹czonej – przestrzeñ przydzielona dowódcy po³¹czonemu w celu

prowadzenia operacji;
– obszar dzia³ania – przestrzeñ okreœlona przez dowódcê po³¹czonego i przydzielona

podleg³emu dowódcy w celu prowadzenia dzia³añ;
– obszar odpowiedzialnoœci – przestrzeñ, w której dowódcy na ka¿dym poziomie dowodzenia mog¹ prowadziæ operacjê/dzia³ania, o której posiadaj¹ wszechstronn¹
wiedzê (teren, pogoda, infrastruktura itp.) w zakresie korzyœci i ograniczeñ, jakie
stwarza dla ich si³;
– obszar zaanga¿owania – czêœæ teatru operacji, w którym lub z którego niemieckie
si³y zbrojne realizuj¹ swoje misje;
– obszar zainteresowania – przestrzeñ, poza obszarem odpowiedzialnoœci, która jest istotna dla prowadzonej operacji lub gdzie wydarzenia mog¹ mieæ wp³yw na jej przebieg;
– pole walki – przestrzeñ, w której toczone s¹ dzia³ania zbrojne.
Ka¿dy dowódca musi dok³adnie poznaæ teren na swoim obszarze odpowiedzialnoœci, aby wykorzystaæ sprzyjaj¹ce warunki terenowe i co najmniej os³abiæ jego niekorzystne oddzia³ywanie (Command and Control of Land Forces, 2007: Appendix 1).
Regulamin HDv 100/100 identyfikuje równie¿ elementy zawieraj¹ce siê w powy¿szym czynniku operacyjnym, które maj¹ zasadniczy wp³yw na charakter dzia³ania
i ugrupowanie si³ na poziomie taktycznym. Przeprowadzone badania wskazuj¹, ¿e do
takich elementów nale¿y rejon kluczowy definiowany jako czêœæ przestrzeni, której
utrzymanie lub panowanie nad ni¹ decyduje o powodzeniu operacji. W swoim planie
operacji dowódca ustala czy rejon kluczowy ma zostaæ zajêty, utrzymany czy te¿
w inny sposób ochraniany przed przeciwnikiem. Zwraca siê jednak uwagê na to, aby
podporz¹dkowanym dowódcom okreœlaæ rejon kluczowy tylko w wyj¹tkowych sytuacjach (ibidem).
Odpowiednio do zadañ i potrzeb si³om przydziela siê strefy, obszary, pasy i rejony.
Wojska nie musz¹ w pe³ni wykorzystaæ przydzielonej im przestrzeni. Odpowiadaj¹
jednak za jej rozpoznanie, ubezpieczenie i os³onê. Do zarz¹dzania przestrzeni¹ oraz koordynacji czasowej i przestrzennej wojsk wykorzystuje siê linie dowodzenia.
Strefy, obszary, pasy oraz rejony okreœla siê liniami rozgraniczenia. Linie te nie
mog¹ byæ traktowane jako nieprzekraczalne granice. Nie mog¹ one równie¿ u³atwiaæ
przeciwnikowi prowadzenia operacji. Dlatego te¿ szczególnie starannie nale¿y uregulowaæ wspó³dzia³anie i wzajemne wspieranie siê s¹siaduj¹cych wojsk.
Informacja – ma wp³yw na planowanie, dobór oraz wykorzystanie si³ i œrodków we
wszystkich rodzajach operacji. Zbieranie, przetwarzanie i dystrybucja wymaganych informacji dotycz¹cych realizacji misji jest podstaw¹ sukcesu w ka¿dej sytuacji. Tu jednak¿e pojawia siê problem. Bowiem w dobie zbyt du¿ej iloœci informacji wymagana
jest niezwyk³a precyzja analityków oraz si³ wywiadowczych, które odseparuj¹ propagandê medialn¹ od faktów. Do tego nale¿y do³¹czyæ informacje, które s¹ wysy³ane
w œwiat celowo, by zmyliæ podejmowanie jakichkolwiek dzia³añ specjalnych w terenie
operacyjnym. W dokumentach doktrynalnych, mo¿na przeczytaæ, ¿e dowódcy na
wszystkich poziomach dowodzenia nie mog¹ czekaæ na informacje, przeciwnie oni
musz¹ j¹ zdobywaæ nawet przy u¿yciu si³y. Tu w mojej osobistej opinii, pojawia siê
b³¹d taktyczny. Dzia³ania musz¹ podlegaæ planowaniu, ale nale¿y wzi¹æ pod uwagê
g³ównie dostêpne Ÿród³a informacji z danego obszaru. By celowo przeprowadzaæ ope-
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racje, nale¿y wczeœniej mieæ przygotowan¹ bazê wywiadowcz¹ na danym terenie. Nie
mog¹ to byæ przypadkowe osoby, tak samo jak Ÿród³a informacji, znajduj¹ce siê w teatrze dzia³añ zbyt krótko. Niestety, siatkê buduje siê przez lata, dlatego tak trudno
w obliczu obecnego zagro¿enia przeprowadziæ jakiekolwiek dzia³ania. Normy oraz dokumenty doktrynalne staj¹ siê naszym przeciwnikiem. Zapisy, jakie zosta³y przedstawione powy¿ej w teorii siê zgadzaj¹, ale w praktyce pojawia siê wiele czynników,
których nie da siê zaplanowaæ – dlatego bêd¹ nazywane czynnikiem ludzkim, bowiem
tylko on jest nieprzewidywalny. Organizacja poziomych i pionowych wiêzi informacyjnych, systemu ³¹cznoœci oraz sposobu zarz¹dzania jest kluczowa dla w³aœciwej dystrybucji informacji i tworzenia obrazu sytuacji operacyjnej, co z kolei jest warunkiem
koniecznym dzia³ania sieci oraz zapewnienia ¿e funkcjonuj¹ systemy rozpoznania, dowodzenia i zaanga¿owania si³. Dowódca musi byæ œwiadomy potencja³u i mo¿liwoœci
systemu wymiany informacji, ale równie¿ jego ograniczeñ i s³aboœci.
Informacje zgromadzone przez wywiad i rozpoznanie stanowi¹ podstawê do oceny
mo¿liwoœci i prawdopodobnego zamiaru dzia³ania przeciwnika lub stron konfliktu.
Dowódcy musz¹ posiadaæ mo¿liwie aktualny obraz sytuacji operacyjnej przez ca³y
czas, zapewniaj¹c sobie przewagê informacyjn¹. To z kolei pozwala im, po pierwsze,
zdobyæ przewagê pod wzglêdem czasu, a po drugie, przewagê pod wzglêdem dzia³ania.
Przewaga informacyjna jest kluczowa dla uzyskania i utrzymania inicjatywy w operacji. Dowódca musi oddzia³ywaæ informacyjnie na przywódców i si³y przeciwnika lub
stronê przeciwn¹ oraz miejscow¹ ludnoœæ (spo³eczeñstwo).
Zdobywanie informacji jest ci¹g³ym wysi³kiem w ramach ca³oœciowej wiedzy sytuacyjnej, obejmuj¹cej przeciwnika lub strony konfliktu, si³y sprzyjaj¹ce i inne czynniki,
które maj¹ zasadniczy wp³yw na operacjê. Proces ten jest konieczny, aby umo¿liwiæ
dowódcy podejmowanie decyzji na podstawie najbardziej aktualnej informacji.
Celem oddzia³ywania informacyjnego jest wp³yw na si³y przeciwnika, strony konfliktu oraz osoby bêd¹ce pod ich kontrol¹ tak, aby doprowadziæ do zmiany w ich zachowaniu. Szczególnie w operacjach o ma³ej i œredniej intensywnoœci, takie oddzia³ywanie
przyczynia siê do tworzenia i utrzymania poczucia zaufania w przestrzeni operacyjnej,
a tym samym do poprawy bezpieczeñstwa zaanga¿owanych si³. Informacja wykorzystywana jest równie¿ do oddzia³ywania na system dowodzenia przeciwnika lub stron
konfliktu. W zale¿noœci od zamiaru dowódcy oddzia³ywanie takie mo¿e byæ prowadzone w celu zak³ócenia, wprowadzenia w b³¹d, zneutralizowania, manipulowania,
sparali¿owania lub zniszczenia systemu dowodzenia i rozpoznania.
Dostarczenie ¿o³nierzom aktualnej i prawdziwej informacji powoduje zbudowanie
i utrzymanie ich zaufania do dowódców oraz redukuje skutki oddzia³ywania informacyjnego przeciwnika.
Przeprowadzone badania dokumentów doktrynalnych stosowanych w Wielkiej
Brytanii pozwoli³y zidentyfikowaæ obszary zainteresowania w czasie analizy czynników, które maj¹ wp³yw na planowanie i prowadzenie operacji. Wed³ug doktryny pt.
Planowanie kampanii we wspó³czesnym œrodowisku operacyjnym, charakter wojny
pozostaje niezmienny, ale charakter konfliktu siê zmienia. Z tego wzglêdu, mimo
wniosków i doœwiadczeñ z minionych konfliktów, koniecznym jest reagowanie na zachodz¹ce zmiany. W³aœciwa ich interpretacja okreœli mo¿liwe dzia³ania. W tym celu
nale¿y poznaæ aktualn¹ sytuacjê z odpowiedni¹ szczegó³owoœci¹ tak, aby zminimalizo-
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waæ mo¿liwoœæ ca³kowitego zaskoczenia. W dokumentach doktrynalnych Wielkiej
Brytanii szczególny nacisk k³adzie siê na w³aœciwe zrozumienie powsta³ej sytuacji kryzysowej (ang. situational understanding) jako wstêp do efektywnego planowania poprzez identyfikacjê problemu do rozwi¹zania. W tym celu zdefiniowano obszary, które
bêd¹ poddawane szczegó³owej analizie:
– identyfikacja okolicznoœci i otoczenia danej sytuacji kryzysowej, zarówno z obecnego, jak i historycznego punktu widzenia;
– analiza potencjalnych Ÿróde³ konfliktu, zw³aszcza tych, które wydaj¹ siê byæ najwa¿niejsze.
W ramach analizy prowadz¹cej do zrozumienia sytuacji kryzysowej dowództwa
poziomu operacyjnego analizuj¹ obiekty i czynniki wp³ywaj¹ce na zaistnia³¹ sytuacjê.
Obiekty to si³y i œrodki, na które bêdzie skierowane oddzia³ywanie. Sztab ocenia okolicznoœci, otoczenie, uczestników i ich wp³yw na œrodowisko operacyjne, okreœlaj¹c
jednoczeœnie mo¿liwe oddzia³ywanie na przebieg operacji.
Powy¿sze czynnoœci realizuje siê w ramach oceny operacyjnej, która jest logicznym procesem rozumowania (postêpowania), w którym dowódca, w obliczu zaistnia³ej
sytuacji kryzysowej, podejmuje decyzje dotycz¹ce koniecznych dzia³añ, aby wype³niæ
misjê. Ocena operacyjna powinna skupiæ siê na podstawach problemu militarnego oraz
na mo¿liwoœciach, jakie stwarzaj¹ g³ówne czynniki, takie jak zdolnoœci, zasoby, zasadnoœæ, czas i przestrzeñ (Joint Doctrine Publication, 2008: 10–16).
Przeprowadzone badania dokumentów doktrynalnych Wielkiej Brytanii wskazuj¹,
¿e analiza czynników operacyjnych obejmuje szczegó³ow¹ ocenê œrodowiska operacyjnego, grupuj¹c jego elementy w sposób odmienny ni¿ tradycyjnie przyjêty podzia³
na przestrzeñ, si³y, czas i informacjê.
Badanie oparto na nastêpuj¹cych dokumentach:
– British Defence Doctrine (4th Edition);
– Defence Strategic Direction;
– The DCDC Global Strategic Trends – Out to 2040;
– JDP 01 Campaigning (2nd Edition);
– JDP 04, Understanding;
– JDP 2-00 Understanding and Intelligence Support to Joint Operations (3rd Edition);
– JDP 3-00 Campaign Execution (3rd Edition, Change 1);
– JDP 3-40 Security and Stabilisation: The Military Contribution;
– JDP 4-00 Logistics for Joint Operations (3rd Edition);
– JDP 6-00 Communications and Information Systems Support to Joint Operations
(3rd Edition, Change 1);
– AJP 5-00 Allied Joint Doctrine for Operational-Level Planning;
– Allied Command Operations Comprehensive Operations Planning Directive (Interim
version 1.0);
– JDP 5-00 Allied Joint Publication (AJP)-01 Allied Joint Doctrine;
– AJP-3 Allied Joint Operations;
– AJP-5 Allied Joint Operational-Level Planning;
– AJP 5 Operational-level planning (with UK supplement);
– Comprehensive Operations Planning Directive (COPD);
– JDP 5-00 Campaign Planning (ibidem: 8).
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Realizuj¹c zasady zapisane w powy¿szych dokumentach, w si³ach zbrojnych Wielkiej Brytanii ocenê operacyjn¹ rozpoczyna siê od analizy otoczenia i przyczyn powstania sytuacji kryzysowej, w ramach której rozpatruje siê:
– historiê konfliktu,
– po³o¿enie geostrategiczne,
– œrodowisko fizyczne,
– infrastrukturê,
– spo³eczeñstwo,
– kulturê,
– media,
– prawo,
– politykê, ekonomiê i sprawy socjalne.
Przyczyny kryzysów s¹ czêsto bardzo skomplikowane. Wiele z nich ma pod³o¿e historyczne, ale pojawiaj¹ siê te¿ takie, które s¹ wywo³ane przez sytuacje wspó³czesne.
Analiza powinna pe³niæ funkcjê eksplanacyjn¹ i t³umaczyæ istotne zdarzenia i relacje, postrzegane przez jedn¹ lub wiêcej stron, jako fundamentalne dla ich to¿samoœci lub jako
decyduj¹ce momenty w ich historii. Zmiany przebiegu granic mog¹ przyczyniaæ siê do
wzrostu napiêæ i konfliktów. Pod³o¿e historyczne wyjaœnia równie¿ ostatnie wydarzenia, które zapocz¹tkowa³y obecny kryzys.
Po³o¿enie geostrategiczne pañstwa, w ramach którego analizuje siê: po³o¿enie geograficzne (³¹cznie ze stosunkami z s¹siadami), zasoby bogactw naturalnych (np. ropa
naftowa) lub szczególne mo¿liwoœci (takie jak posiadanie broni masowego ra¿enia).
Œrodowisko fizyczne, nale¿y podzieliæ na nastêpuj¹ce elementy: klimat i œrodowisko, geografiê, hydrografiê i oceanografiê. Zmiany klimatyczne mog¹ powodowaæ klêski ¿ywio³owe (np. susze, powodzie itp.) co istotnie mo¿e wp³ywaæ na planowane
dzia³ania poprzez ograniczony dostêp do infrastruktury drogowej, zasobów wody oraz
poprzez wymuszone migracje ludnoœci. Ukszta³towanie terenu determinuje potencjaln¹ aktywnoœæ si³ w obszarze operacji. Warunki hydrograficzne i oceanograficzne
ograniczaj¹ dzia³ania morskie, na wodach œródl¹dowych oraz w obszarach nadbrze¿nych. Istotnymi czynnikami w tym obszarze s¹ te¿ pogoda oraz pora roku, które nale¿y
poddaæ analizie, planuj¹c dzia³ania morskie i l¹dowe (ibidem: 18–31).
Stan infrastruktury mo¿e mieæ znacz¹cy wp³yw na œrodowisko operacyjne, zarówno bezpoœredni (np. jakoœæ i iloœæ us³ug œwiadczonych na rzecz ludnoœci, si³) oraz
poœredni (np. mo¿liwoœæ udzia³u innych podmiotów, w ramach kompleksowego podejœcia). Najwa¿niejsze elementy to:
– sieæ transportowa: drogi, kolej, ¿egluga, lotnictwo, porty i lotniska;
– energetyka: dostawy energii elektrycznej i j¹drowej, wêgla, ropy i gazu;
– komunikacja: Internet i telefonia (stacjonarna i mobilna);
– media: telewizja, radio i prasa;
– s³u¿ba zdrowia: szpitale, kliniki, apteki;
– edukacja: szko³y podstawowe, œrednie i wy¿sze;
– bezpieczeñstwo: policja, wojsko, s¹dy, wiêzienia;
– przemys³: zbrojeniowy, chemiczny, nuklearny, elektroniczny i inne.
Niezwykle wa¿nym aspektem w kontekœcie planowania operacyjnego jest spo³eczeñstwo. To od niego zale¿y sukces operacji. Ludnoœæ w obszarze operacji nale¿y
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analizowaæ, uwzglêdniaj¹c wyró¿niki kulturowe, religijne, etniczne, demograficzne
lub klasowe. Uwarunkowania etniczne ukazuj¹ charakterystyczne cechy kulturowe danej grupy, jej zwyczaje, obyczaje, jêzyk oraz zachowania. Ponadto granice etniczne,
czêsto inaczej przebiegaj¹ce ni¿ granice pañstw, mog¹ mieæ zasadniczy wp³yw na swobodê manewru w obszarze operacji. Do tego, jêzyk, który jest kluczowym elementem
to¿samoœci narodowej czy grupowej. Nale¿y wzi¹æ równie¿ pod uwagê podzia³ spo³eczeñstwa pod wzglêdem np. zamo¿noœci lub wykonywanego zawodu.
Znajomoœæ zasad miêdzykulturowych i wzajemnych interakcji obyczajów, sposobów postêpowania i zachowania przestrzeganych w obszarze operacji jest niezbêdna
nie tylko w procesie dowodzenia, ale równie¿ do w³aœciwego przygotowania i wyszkolenia si³. W tym celu nale¿y poddaæ analizie: ró¿nice religijne, fundamentalizm, ró¿nice kulturowe, obyczajowe, podejœcie do „obcego”, czy te¿ czynnika wojskowego.
Ró¿nice w tych obszarach s¹ istotne ze wzglêdu na cel operacji oraz wynikaj¹ najczêœciej z ró¿nic miêdzy œrodowiskami miejskim, wiejskim lub te¿ z prezentowanych
pogl¹dów tradycyjnych, modernistycznych oraz alokacji zasobów determinuj¹cych jakoœæ ¿ycia. Niektóre grupy spo³eczne charakteryzuj¹ siê odmiennymi tradycjami, np.
prowadz¹ koczowniczy tryb ¿ycia.
Zrozumienie roli mediów, pozwala na identyfikacjê teatru dzia³añ. Spe³niaj¹ one
podwójn¹ rolê, stanowi¹ Ÿród³o informacji dla miejscowej ludnoœci i spo³ecznoœci miêdzynarodowej, ale równie¿ kszta³tuj¹ opinie odbiorców lokalnych, regionalnych, a nawet globalnych.
Analiza obszaru prowadzonych dzia³añ, nie mog³aby byæ kompletna bez zastosowania prawa. System prawny danego pañstwa w sytuacji kryzysowej oraz wewnêtrzne
i miêdzynarodowe przepisy maj¹ce zastosowanie do wszystkich zaanga¿owanych si³.
Nie mo¿na równie¿ zapomnieæ o polityce, ekonomii oraz sprawach socjalnych.
Mog¹ powodowaæ niezadowolenie oraz sporadycznie konflikty spo³eczne. G³ówne
elementy tych obszarów to: rz¹d, ekonomia oraz zorganizowane grupy przestêpcze.
Sprawowanie w³adzy zgodnie ze standardami miêdzynarodowymi mo¿e powodowaæ
sytuacjê kryzysow¹, w takich sytuacjach nale¿y uwzglêdniaæ wp³ywy grup religijnych,
etnicznych, plemiennych i innych, które odgrywaj¹ znacz¹c¹ rolê w spo³eczeñstwie
w obszarze operacji. W³aœciwe zidentyfikowanie potrzeb ekonomicznych regionu,
pañstwa, spo³eczeñstwa czêsto decyduje o d³ugotrwa³ej stabilizacji sytuacji w obszarze
operacji. Ponadto nale¿y d¹¿yæ do identyfikacji zorganizowanych grup przestêpczych,
które (w wielu pañstwach) maj¹ wp³yw na politykê, gospodarkê i struktury pañstwa,
a tym samym na podejmowane decyzje.
Dokonuj¹c oceny operacyjnej, zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentach
doktrynalnych NATO, dowództwa analizuj¹ równie¿ Ÿród³a potêguj¹ce rozwój kryzysu, do których zalicza siê bogactwa naturalne. Mog¹ byæ one przyczyn¹ konfliktów,
bowiem dostêp do zasobów naturalnych mo¿e stanowiæ Ÿród³o finansowania dla ró¿nych podmiotów lub te¿ odciêcie od takich Ÿróde³. Wp³yw bogactw naturalnych na
rozwój sytuacji kryzysowej bêdzie zale¿ne od dostêpnoœci i ³atwoœci ich eksploatacji.
ród³em mo¿e byæ te¿ przebieg granic i linii podzia³ów oraz infrastruktura krytyczna
i linie komunikacyjne. Ustanowione granice pañstwowe i wewn¹trzpañstwowe, szczególnie te które nie uwzglêdniaj¹ obszarów spójnych etnicznie, plemiennie itp., czêsto
s¹ przyczyn¹ niezadowolenia spo³ecznego. Dostêp lub jego brak do narodowej infra-
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struktury krytycznej oraz linii komunikacyjnych ma zasadniczy wp³yw na rozwój sytuacji kryzysowej.
W omawianych czynnikach operacyjnych, osi¹gniêcie po¿¹danego celu polityczno-wojskowego wymaga cierpliwoœci oraz wytrwa³oœci w trakcie prowadzenia dzia³añ.
W kontekœcie walki ze zorganizowanym terroryzmem oraz grup¹ radykalnych islamistów,
proklamuj¹cych w³asne pañstwo islamskie, wymaga równie¿ skoncentrowanego d¹¿enia
do osi¹gniêcia sukcesu, które musi uwzglêdniaæ zadania polityczne, wojskowe, ekonomiczne, kulturowe oraz spo³eczne (œrodowiskowe). Z tego wzglêdu celowoœæ jest niezmiernie wa¿na w aspekcie wielokulturowoœci, bowiem sposób osi¹gniêcia celu operacji
oraz prowadzonych dzia³añ mo¿e byæ wspomagany przez aspekty spo³eczno-kulturowe.
Wiarygodnoœæ jest podstaw¹ budowy zaufania, przez któr¹ si³y koalicyjne prezentuj¹ szczer¹, profesjonaln¹, efektywn¹ postawê w trakcie prowadzenia operacji. Tak
samo istotna jest jednoœæ wysi³ku, jak i jednoœæ dowodzenia. Zastosowanie zasad
obowi¹zuj¹cych w poszczególnych organizacjach wymaga spójnoœci kierowania oraz
dowodzenia. Dowodzenie wymaga okreœlonego systemu dzia³ania, wzajemnych zale¿noœci, jasno sprecyzowanej roli oraz wzajemnie postanowionych zadañ. Wspólny
wysi³ek buduje szereg kompleksowych dzia³añ, maj¹cych na celu spójne, wspólne,
wiarygodne dzia³anie kontyngentów wojskowych oraz sektora cywilnego. Dochodzi
do szeregu interakcji w zakresie wspó³pracy cywilno-wojskowej. Jednoœæ celu,
wspó³praca oraz poszanowanie w³asnych wartoœci powoduje skuteczne dzia³anie na
wszystkich szczeblach dowódczych oraz stanowi jedn¹ z g³ównych zasad podejœcia
miêdzykulturowego.
Posiadanie mandatu do okreœlonego dzia³ania jest równie¿ decyduj¹cym czynnikiem uzyskiwania poparcia na arenie miêdzynarodowej i uwiarygodnieniem legitymizacji dzia³ania w danym rejonie. Ogólna zgoda na przeprowadzenie dzia³añ
operacyjnych staje siê fundamentem wsparcia oraz wspó³pracy miêdzy pañstwami sojuszniczymi. Zasada mandatu wynika g³ównie z postanowieñ prawnych i jest zgodna
z nimi. Posiadanie mandatu wydawanego przez ONZ zwiêksza liczbê sprzymierzeñców równie¿ spoza NATO („Przegl¹d Wojsk L¹dowych”, 2008: 8).
Chc¹c prowadziæ dzia³ania zmierzaj¹ce w kierunku zwyciêstwa nad asymetrycznym przeciwnikiem wymagana jest „odpowiednia” ocena operacyjna. Analiza czynników, zawieraj¹cych siê w „ocenie operacyjnej” stanowi aktywne oraz potencjalne
si³y zaanga¿owane w zaistnia³¹ sytuacjê kryzysow¹ (pojawienie siê tak zwanego Pañstwa Islamskiego), które wp³ywaj¹ na jej rozwój w sposób pozytywny lub negatywny,
czasowy lub trwa³y. Wiêkszoœæ kryzysów wywo³ywanych jest przez nag³¹ zmianê
zachowañ uczestników spo³ecznoœci w okreœlonym regionie, pañstwie, obszarze. Dlatego te¿ bardzo istotne jest zrozumienie relacji oraz motywacji do dzia³ania poszczególnych si³ w obszarze operacji. Przeprowadzone badania wskazuj¹, i¿ kategoryzuje
siê uczestników jako:
– przeciwnicy – najczêœciej wrogo nastawieni, d¹¿¹cy do ró¿nych celów – np. bojownicy Daesh;
– agresorzy – strony walcz¹ce ze sob¹, paramilitarne grupy w obszarze Syrii i Iraku,
Libii;
– neutralni – powstrzymuj¹cy siê od aktywnoœci, neutralni uczestnicy to np. organizacje miêdzynarodowe lub pozarz¹dowe – mieszkañcy tak zwanego Kalifatu;
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– przeciwnicy zmian – czerpi¹cy zyski z aktualnej sytuacji – pañstwa, „gracze poli-

tyczni” oraz firmy zbrojeniowe etc.
Istnieje wiele ró¿nych indywidualnoœci, grup i organizacji w obszarze operacji, ich
identyfikacja oraz zrozumienie roli, jak¹ odgrywaj¹, mo¿e mieæ kluczowe znaczenie
dla osi¹gniêcia stanu koñcowego. Do najwa¿niejszych nale¿¹:
· kluczowi liderzy, którzy odgrywaj¹ najwa¿niejsz¹ rolê, najczêœciej s¹ to przywódcy
polityczni, religijni, plemienni lub wojskowi dzia³aj¹cy samodzielnie lub w sposób
zorganizowany. Nale¿y d¹¿yæ do identyfikacji: rzeczywistych przywódców, struktur
organizacyjnych, zaplecza politycznego, stylów kierowania, mocnych i s³abych
stron oraz wra¿liwych punktów, celów i intencji;
· pozosta³ych liderów, gdzie oprócz najwa¿niejszych podmiotów, liderzy podleg³ych
i wspó³pracuj¹cych organizacji (lokalnych, regionalnych) mog¹ równie¿ odgrywaæ
wa¿n¹ rolê, mo¿na do nich zaliczyæ:
1) „szare eminencje”:
– partie polityczne i inne organizacje niepolityczne,
– przywódcy wojskowi i grupy zbrojne,
– w³adza tradycyjna (wodzowie plemienni, starszyzna),
– przywódcy organizacji religijnych;
2) „popularne si³y”:
– spo³eczeñstwo,
– populacja (wraz z uchodŸcami),
– diaspory;
3) grupy biznesowe/handlowe ( np. wp³ywu terytorialnego):
– pañstwa s¹siedzkie,
– ambasady zagraniczne,
– organizacje regionalne, np.: Liga Arabska, Unia Afrykañska,
– miêdzynarodowe i pozarz¹dowe organizacje (El Ghamari, 2015: 13–37).
Podsumowaniem analizy si³, jako czynnika operacyjnego, jest identyfikacja mo¿liwoœci oraz stopnia oddzia³ywania na zaistnia³¹ sytuacjê przez poszczególnych aktorów,
co nale¿y ustaliæ poprzez analizê:
– celi – mog¹ byæ bardzo ogólne lub œciœle sprecyzowane obejmuj¹ce sprawy lokalne,
narodowe, regionalne, a nawet globalne;
– motywacji – zakres motywacji bêdzie siê ró¿ni³ w zale¿noœci od organizacji lub
miejsca zajmowanego w organizacji, pañstwie, regionie itp.;
– nastawienia – ró¿ni uczestnicy mog¹ prezentowaæ ró¿ne postawy w stosunku do
poszczególnych zagadnieñ, bez wzglêdu na interesy i cele innych;
– intencji – rozumiane jako plany bie¿¹cej i krótkookresowej dzia³alnoœci;
– subkultury – zachowania wp³ywaj¹ce na sposób osi¹gania celów;
– powi¹zañ, relacji, zale¿noœci – ukazuj¹ interakcje pomiêdzy uczestnikami na
ró¿nych poziomach, ze szczególnym uwzglêdnieniem: zale¿noœci historycznych; aktualnych powi¹zañ; mo¿liwych przysz³ych relacji w zmienionej sytuacji;
– zdolnoœci – mo¿liwoœæ oddzia³ywania na sytuacjê, pozytywnie lub negatywnie.
Zdolnoœæ uwzglêdnia si³y i œrodki, zasoby, powi¹zania i sojusze w okreœlonej sytuacji w okreœlonym czasie;
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– wra¿liwoœci – ka¿dy z uczestników posiada s³abe punkty, które s¹ kluczowymi czyn-

nikami w czasie analizy œrodków ciê¿koœci.
Zapisy zawarte w dokumentach doktrynalnych Wielkiej Brytanii oraz innych dokumentach NATO, stanowi¹, ¿e zrozumienie dlaczego w danej sytuacji dosz³o do u¿ycia
si³y jest niezbêdne do planowania i prowadzenia operacji. Czynniki, które spowodowa³y kryzys wskazuj¹ zarówno dlaczego zdarzenia mia³y miejsce oraz jaki mog¹ mieæ
wp³yw w przysz³oœci. Analiza ich powinna obejmowaæ: w jakim stopniu przyczyni³y
siê do powsta³ej sytuacji, ich si³ê i charakter oraz wzajemne powi¹zania. Jej wynik powinien przedstawiaæ jasny i zrozumia³y obraz zaistnia³ej sytuacji opracowany w dowództwie poziomu operacyjnego. Wnioski z analizy, opracowane na podstawie ró¿nych
opinii, perspektyw i punktów widzenia, odpowiadaj¹ na pytania: co siê dzieje, dlaczego
tak siê dzieje i co to mo¿e spowodowaæ w przysz³oœci. Interakcje pomiêdzy poszczególnymi czynnikami mog¹ powodowaæ wiele konsekwencji, generuj¹c najbardziej
prawdopodobne, najlepsze i najgorsze rozwi¹zania zaistnia³ej sytuacji, okreœlaj¹c jednoczeœnie mo¿liwe konsekwencje.
Analiza dokumentów doktrynalnych i regulaminów pañstw europejskich na przyk³adzie Niemiec i Wielkiej Brytanii pozwala wyci¹gn¹æ wnioski, ¿e czynniki operacyjne s¹ rozpatrywane w ró¿ny sposób. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, i¿ elementy podlegaj¹ce
szczegó³owej ocenie, które maj¹ zasadniczy wp³yw na powstanie, rozwój i mo¿liwoœci
oddzia³ywania w okreœlonej sytuacji kryzysowej zawieraj¹ siê w tych samych obszarach. W dokumentach niemieckich istnieje jasny i czytelny podzia³ czynników operacyjnych, elementy podlegaj¹ce analizie s¹ pogrupowane w obszarach dotycz¹cych
przestrzeni, si³, czasu i informacji. W Wielkiej Brytanii, dokumenty dotycz¹ce przebiegu procesu dowodzenia na poziomie operacyjnym takiego podzia³u nie zawieraj¹. Tak
kompleksowa analiza czynników operacyjnych realizowana jest w celu zrozumienia
problemu w ramach oceny operacyjnej.
Efektem analizy czynników, które s¹ kluczowe w zaistnia³ej sytuacji kryzysowej,
niezale¿nie od przyjêtego algorytmu postêpowania oraz sposobu ich grupowania,
w przedstawionych pañstwach europejskich, jest identyfikacja celów, ograniczeñ
i mo¿liwoœci planowanej operacji.
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STRESZCZENIE
G³ówn¹ przyczyn¹ sk³aniaj¹c¹ do podjêcia niniejszego tematu, by³o samouœwiadomienie problemów wynikaj¹cych z postrzegania i definiowania czynników operacyjnych w sztuce wojennej, wobec potencjalnych operacji wojskowych przeciwko tak zwanemu Pañstwu Islamskiemu.
Czynniki operacyjne nie posiadaj¹ jednoznacznego Ÿród³a ich definiowania i postrzegania
w sztuce wojennej. Ich znaczenie w sztuce wojennej by³o i jest traktowane w wielu przypadkach
instrumentalnie, st¹d w ich aspekcie opisywano zjawisko operacji lub przypisywano im tylko
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element opisu oceny œrodowiska prowadzenia przysz³ych dzia³añ. Analiza znaczenia czynników
operacyjnych wskazuje na ich szerszy zakres i znajduje swoje uzasadnienie w rozwoju myœlenia
operacyjnego w sztuce wojennej. Nale¿y podkreœliæ, ¿e zdolnoœæ myœlenia operacyjnego jest kategori¹ psychologiczn¹ zwi¹zan¹ z rozwojem podmiotu myœlenia. Natomiast po³¹czenie procesu myœlowego podmiotu z jego przedmiotem daje uzasadnion¹ podstawê do u¿ywania pojêcia
myœlenie operacyjne w sztuce wojennej.
Proces myœlenia operacyjnego dotyczy zwi¹zków i zale¿noœci pomiêdzy postrzeganymi
przedmiotami materialnymi sztuki wojennej i wp³ywem tych relacji na przygotowanie i organizowanie skutecznych dzia³añ. Zatem czynniki operacyjne stanowi¹ podstawê rozwoju myœlenia
operacyjnego w sztuce wojennej. Identyfikacja materialnych przedmiotów sztuki wojennej jest
podstaw¹ do postrzegania wytwarzanych relacji. Nale¿y posiadaæ œwiadomoœæ, ¿e w praktyce
oznacza to prawid³ow¹ identyfikacjê rejonu prowadzonych dzia³añ oraz precyzyjne okreœlenie
stron, walcz¹cych. W opracowaniu sformu³owano za³o¿enia wspó³czesnego postrzegania i interpretowania czynników operacyjnych jako procesu inicjuj¹cego wszelkie dzia³ania zbrojne.
W konkluzji nale¿y stwierdziæ, ¿e przyjêty zakres oraz uk³ad (struktura) pracy zdeterminowany
zosta³ charakterem rozwa¿anych problemów.
S³owa kluczowe: czynniki operacyjne, terroryzm, sztuka wojenna, dokumenty doktrynalne
NATO, operacje wojskowe, myœlenie operacyjne

INTERPRETATION OF OPERATIONAL FACTORS IN THE RULES
AND DOCTRINES SELECTED COUNTRIES IN THE CONTEXT
OF THE FIGHT AGAINST THE SO-CALLED ISLAMIC STATE
ABSTRACT
The main reason, to take this subject was self-perception of the problems arising from the
perception and definition of the operating factors in the art of war, to potential military operations against the so-called Islamic State. Operational factors do not have a clear source of their
definition and perception of the art of war. Their importance in the art of war was and is treated in
many cases instrumentally, their aspect of the phenomenon described operations or attributed to
them only part of the description of environmental assessment to guide future actions. Analysis
of the importance of operational factors indicating their wider range and finds its justification in
the development of operational thinking in the art of war. It should be stressed that the ability to
think of operating a psychological category entity associated with the development of thinking
and mutual understanding. While the combination of thought process entity with its subject provides a reasonable basis for the use of the concept of thinking operating in the art of war.
The thinking process operating relates to compounds and the relationship between perceived
material objects of art of war and the influence of these relations on the preparation and organization of effective action. Therefore operational factors are the basis for the development of operational thinking in the art of war. Identification of the material objects of art of war is essential to
perceive the relationship produced. You must have the awareness that in practice this means the
correct identification of the area of operations and precise description of the parties, fighting. The
study formulates assumptions of contemporary perception and interpretation of operational factors
as the process of initiating any military action. It must be concluded that the accepted scope and
structure (structure) of the work was determined the nature of the problems under consideration.
Key words: operational factors, terrorism, warfare, documents doctrinal NATO military operations, operational thinking

