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KONSTYTUCYJNOŚĆ

Konstytucja, zwłaszcza art. 26, 134, 136, ustanawia następujące 

fundamenty systemu kierowania i dowodzenia SZ RP:

1) trzy konstytucyjne zadania SZ: ochrona niepodległości 

państwa, niepodzielności jego terytorium oraz 

bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic;

2) neutralność polityczną SZ oraz cywilną i demokratyczną 

kontrolę nad nimi;

3) zwierzchnictwo PRP (w czasie pokoju za pośrednictwem MON) 

nad SZ, w tym kompetencje do decyzji (na wniosek Premiera) 

o mobilizacji i użyciu SZ do obrony RP;

4) skład najwyższych organów wojskowych: szef Sztabu 

Generalnego WP i dowódcy wojskowi, tzn. dowódcy RSZ oraz –

na czas wojny – Naczelny Dowódca SZ, którego kompetencje 

określa się na poziomie ustawowym (zwraca uwagę odrębne
potraktowanie przez Konstytucję funkcji szefa SGWP i funkcji dowódców wojskowych)



POMOCNICZOŚĆ

1. Aby kompetentnie realizować konstytucyjną zasadę cywilnej 

kontroli nad SZ (zwierzchnictwo Prezydenta, kierowanie 

całokształtem działalności SZ przez MON), cywilne 

(polityczne) władze państwa (PRP, RM, MON) muszą mieć 

fachowy (strategiczny) organ pomocniczy

2. Konstytucyjne wyodrębnienie szefa SGWP od najwyższych 

dowódców wojskowych oraz wielowiekowa praktyka 

polityczno-wojskowego kierowania SZ wskazują, że organem 

tym powinien być szef Sztabu Generalnego WP

3. Sztab Generalny WP z kompetencjami doradztwa dla MON/PRP, 

planowania obrony państwa i programowania rozwoju SZ oraz 

nadzoru nad realizacją przez najwyższe dowództwa wojskowe 

zadań stawianych przez zwierzchników politycznych – jest 

zwornikiem (łącznikiem) politycznego/cywilnego 

zwierzchnictwa z wojskowym dowodzeniem w jeden spójny 

system kierowania polityczno-wojskowego siłami zbrojnymi.



POŁĄCZONOŚĆ

1. Współczesne właściwości konfliktów zbrojnych już od wielu 

lat wymagają połączonego, zintegrowanego działania różnych 

rodzajów sił zbrojnych (operacje połączone). Oznacza to także 

potrzebę połączonego szkolenia i przygotowywania wojsk do 

takich operacji.

2. Obecnie w USA przygotowuje się doktrynę tzw. 

„bitew/operacji wielowymiarowych” (multi-domain battle), 

które w istocie  są jeszcze bardziej wzmocnionymi operacjami 

połączonymi (uwzględniają nowe wymiary walki, np. cyber…)

3. Dla optymalizacji przygotowywania wojsk (w tym szkolenia już 

od najniższych szczebli) do takich działań należy maksymalnie 

integrować oddzielne jeszcze do niedawna rodzaje sił 

zbrojnych, w tym ich dowództwa (taką rolę pełni dziś 

Dowództwo Generalne)


