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Tarnowskie Góry, 12 grudnia 2016r. 
 
 

 

Siły Zbrojne 
 

 

Siły zbrojne są podstawowym elementem systemu obronnego państwa, przeznaczonym 
do skutecznej realizacji polityki bezpieczeństwa i obronnej.  

 
Zgodnie z obowiązującą Strategią Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej 

Polskiej, Siły Zbrojne RP utrzymują gotowość do realizacji trzech rodzajów misji:  
 

1. zagwarantowanie obrony państwa i przeciwstawienie się agresji, 

2. udział w procesie stabilizacji sytuacji międzynarodowej oraz w operacjach 
reagowania kryzysowego i operacjach humanitarnych,  

3. wspieranie bezpieczeństwa wewnętrznego i pomoc społeczeństwu. 
 

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej stoją na straży suwerenności Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz jej bezpieczeństwa i pokoju.  

Mogą brać udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych, działaniach antyterrorystycznych, 
akcjach poszukiwawczych, a także ratowania życia ludzkiego.  

Biorą też udział w oczyszczaniu terenów z materiałów niebezpiecznych pochodzenia 
wojskowego i unieszkodliwiają je.  

Zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej, który sprawuje 
ogólne kierownictwo nad Siłami Zbrojnymi RP. 

Siłami Zbrojnymi RP, w czasie pokoju, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, dowodzi 
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, który pod względem pełnionej funkcji jest 

najważniejszym żołnierzem pełniącym służbę wojskową. 

W czasie wojny Siłami Zbrojnymi RP oraz innymi podporządkowanymi jednostkami 
organizacyjnymi dowodzi Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych, który jest mianowany przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i podlega mu bezpośrednio. 

22 stycznia 2010 roku zakończył się proces całkowitego uzawodowienia armii.  

 
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej : 
  

 Wojska Lądowe;  

 Siły Powietrzne;  

 Marynarka Wojenna;  

 Wojska Specjalne.  
  

Instytucje dowodzące:  
 

 Sztab Generalny Wojska Polskiego   
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Struktury operacyjne  

 

 Dowództwo Operacyjne;  

 Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych; 

 Żandarmeria Wojskowa; 

 Służba Kontrwywiadu Wojskowego;  

 Służba Wywiadu Wojskowego;  

 Dowództwo Garnizonu Warszawa;  

 Uczelnie wojskowe. 
 

Obecny podział organizacyjny jednostek wojskowych Sił Zbrojnych RP nie różni się  
od zasad  przyjętych w NATO i wygląda następująco: 

 
 
Związki operacyjne (tylko na czas wojny):  
 

 armia (flota).  

Związki taktyczne: 
  

 korpus (okręg wojskowy);  

 dywizja (flotylla okrętów);  

 brygada (brygada okrętów).  
 
Oddziały:  
 

 pułk (dywizjon okrętów II rangi, okręt I rangi, grupa okrętów II rangi);  

 samodzielny batalion (samodzielny dywizjon, samodzielna eskadra, dywizjon 

okrętów III i IV rangi, okręt II rangi, baza).  

Pododdziały: 
  

 batalion (dywizjon, grupa okrętów III i IV rangi);  

 kompania (bateria, szwadron, eskadra, okręt III rangi);  

 pluton, (klucz, okręt IV rangi);  

 drużyna (działon, obsługa, załoga, samolot, śmigłowiec).  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


