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WSTĘP. 

Po zakończeniu ćwiczenia międzynarodowego Sił Powietrznych RP i Stanów 

Zjednoczonych pk. Eagle’s Talon’97 przeprowadzonych w głównej mierze z lotniska  

w Powidzu otrzymałem wezwanie na rozmowy kwalifikacyjne do SG WP. Celem 

prowadzonych kwalifikacji było wybranie kandydatów do udziału w operacjach poza 

granicami państwa w ramach PKW na stanowiska w strukturach międzynarodowych (m.in. w 

ramach wielonarodowych dowództw). Po zdaniu egzaminów z języka angielskiego oraz 

pomyślnie zaliczonych rozmowach kwalifikacyjnych w ramach ośmioosobowej grupy 

oficerów zostałem skierowany do Centrum Przygotowania do Misji Zagranicznych (CPdMZ) 

w Kielcach. Po zakończeniu procedur związanych z badaniami lekarskimi, umundurowaniem, 

wyposażeniem oraz szczepień zostaliśmy skierowani na kurs przygotowawczo-zgrywający  

5-tej zmiany dowództwa Brygady Nordycko-Polskiej SFOR1. Kurs został zorganizowany  

na bazie Międzynarodowego Centrum Szkoleniowego Sił Zbrojnych Szwecji2 zlokalizowanego 

w miejscowości Granhammarsragen w rejonie Södertälje (miejscowość jest położona około 60 

km od Sztokholmu). Centrum posiada bardzo bogatą historię zaczynającą się w okresie wojny 

30-letniej w XVII wieku, kiedy ówczesny król Szwecji założył w tym miejscu szkołę artylerii. 

Kurs w SWEDINT charakteryzował się wysoką intensywnością i został podzielony na dwa 

etapy. W pierwszym uczestnicy kursu, – czyli przyszły personel dowództwa Brygady 

Nordycko-Polskiej oraz Nordyckiej Grupy Wsparcia3 SFOR, uczestniczyli w wykładach  

i seminariach, tak aby przystąpić do drugiego etapu praktycznego połączonego ze zgrywającym 

treningiem sztabowym. Należy podkreślić, że wspomniany kurs doskonale przygotował 

uczestników do realizacji zadań na teatrze, o czym miałem się wkrótce przekonać. Wartością 

dodaną kursu było nawiązanie bliskich kontaktów z oficerami z Danii, Finlandii, Norwegii  

i Szwecji, z którymi wkrótce mieliśmy tworzyć jedną zgraną strukturę. Oprócz tego kurs był 

doskonałą okazją do podniesienia poziomu języka angielskiego, szczególnie w sferze 

frazeologii wojskowej oraz skrótów NATO, a także opanowania informatycznych programów 

operacyjnych, na których do tej pory nie miałem okazji pracować.  

 
Rysunek 1. Widok na szwedzkie centrum szkolenia SWEDINT w m. Granhammarsragen (zbiory autora). 

 
1 Ang. Stabization Forces – SFOR. Więcej informacji o SFOR na stronie: 

https://www.nato.int/sfor/docu/d981116a.htm 
2 Ang. Swedish Armed Forces International Centre – SWEDINT, szw. Almnäs 
3 Ang. Nordic Support Group – NSG. 
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Warto podkreślić, że nasycenie nowoczesnym sprzętem informatycznym w tamtym okresie  

w Siłach Zbrojnych RP było niewielkie a Word i PowerPoint dopiero ,,wchodziły’’ do armii. 

O oficerowie szczebla strategicznego i operacyjnego posiadali w dużej mierze możliwości 

pracy ,,na komputerach’’, to na szczeblu taktycznym taka możliwość była zwykle ograniczona. 

Podsumowując kurs okazał się znacznym wyzwaniem, szczególnie dla oficera zajmującego 

stanowisko na szczeblu batalionu/eskadry, ale wyniesiona wiedza oraz licznie pozyskane 

zgromadzone materiały pozwoliły mi na dobre przygotowanie do udziału w misji. Oprócz tego 

przekazane przez szwedzkich oficerów-instruktorów mapy operacyjne rejonu 

odpowiedzialności oraz materiały szkoleniowe i Standardowe Procedury Operacyjne 

obowiązujące w SFOR 4okazały się bezcenne. W 1997 roku brak było tego typu pomocy  

i materiałów w zasobach Ośrodka w Kielcach. Znaczną część z nich przekazałem przed 

wyjazdem na teatr operacji zaprzyjaźnionym oficerom-instruktorom z Kielc. 

 

SYTUACJA NA TEATRZE OPERACJI. 

Na teatrze operacyjnym w byłej Jugosławii początkowo zostały rozmieszczone siły 

misji pokojowych ONZ, które okazały się jednak mało skuteczne. Stąd też powzięto decyzję  

o zaangażowaniu Sojuszu Północnoatlantyckiego, który wprowadził na tereny objęte 

konfliktem wielonarodowe Siły Implementacyjne5. Do powołania operacji wymuszenia pokoju 

doszło w wyniku presji międzynarodowej dyplomacji, w tym głównie amerykańskiej, 

skierowanej na przywódców Chorwacji, Federacyjnej Republiki Jugosławii i bośniackich 

muzułmanów. Dnia 21 listopada 1995 r. w Dayton zainicjowali, a następnie podpisali  

14 grudnia 1995 r. Porozumienie w sprawie wojskowych aspektów ustanowienia pokoju na 

terenach Bośni i Hercegowiny 6. 

Polska funkcjonowała w tym czasie w programie Partnerstwo dla Pokoju7 i skierowała 

do udziału w operacji batalion operacyjny. Zadanie miał zrealizować 16. batalion powietrzno-

desantowy 6. Brygady Desantowo-Szturmowej, który wszedł w skład wielonarodowej Brygady 

Nordycko-Polskiej8. Brygada została podporządkowana Wielonarodowej Dywizji Północ9 

(MND-N). Dywizja zorganizowała Siły Zadaniowe noszące kryptonim Eagle10, których 

rejonem odpowiedzialności miało być północno-wschodnie terytorium Bośni. Dowództwo, 

którego rdzeń tworzył sztab 1. Dywizji Pancernej Stanów Zjednoczonych zostało 

rozmieszczone na obszarze lotniska wojskowego w Tuzli. Rejon odpowiedzialności 

NORDPOLBde obejmował północno - zachodnią flankę obszaru działania MND-N. 

Pozostałymi jednostkami MND-N były amerykańskie 1., 2. i 4. Brygada Zmechanizowana, 

Brygada Rosyjska i Batalion Turecki. 

 
4 Ang. Standing Operation Procedures –SOP. 
5 ang. Implementation Force - IFOR. 
6 Ang. Dayton Peace Agreement. 
7 Ang. Partnership for Peace – PfP. 
8 Ang. Nordic-Polish Brigade – NORDPOLBde. 
9 Ang. Multinational Division North - MND-N.  
10 Ang. Task Force Eagle. Więcej informacji na stronie: http://www.first-team.us/tableaux/chapt_13/ 
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Rysunek 2. Rozmieszczenie sił międzynarodowych w ramach operacji IFOR oraz po transformacji w operację 

SFOR w lipcu 1997 r. 

Dowództwo NORDPOLBde zostało rozmieszczone w m. Doboj. W skład Brygady 

wchodziło pięć batalionów: duński batalion piechoty zmotoryzowanej, polski 16 batalion 

powietrzno-desantowy, szwedzki batalion piechoty zmechanizowanej, fiński batalion 

inżynieryjny i norweski batalion logistyczny oraz kompania dowodzenia i kompania 

żandarmerii wojskowej. Razem siły brygady liczyły ok. 4.500 żołnierzy z wymienionych 

krajów oraz dodatkowo wzmocnionych żołnierzami z Estonii, Islandii, Litwy i Łotwy. 

W dniu 19 stycznia 1996 r. do Bośni została przerzucona grupa przygotowawcza licząca 

około 100 osób. W ramach IFOR na początku 1996 r. znalazło się 668 oficerów i żołnierzy WP, 

z tego 624 w batalionie operacyjnym. Po raz pierwszy Polakom przyszło w takiej skali pełnić 

służbę według procedur i standardów NATO. 

Struktura oraz obsada batalionu wydzielonego do NORDPOLBde znacznie różniła się 

od organizacji polskich batalionów operacyjnych uczestniczących w misjach pokojowych 

ONZ. W jego strukturach znalazła się kompania szturmowa z 10 bojowymi wozami piechoty 

BWP-1 (wcześniej nieużywanych przez jednostki spadochronowe) oraz dwie kompanie 

szturmowe na 42 wozach opancerzonych BRDM-2. Kompania wsparcia uzbrojona została  

w moździerze oraz systemy przeciwpancerne. 

Ze względu na charakter zadań, polskim spadochroniarzom przyszło działać w Bośni  

w roli piechoty zmechanizowanej. Pierwszy z pięciu posterunków kontrolnych, które objęli, 

znajdował się w strefie rozdzielenia wojsk serbskich i bośniackich, 10 kilometrów na 

południowy wschód od uzdrowiskowej miejscowości Banja Vrucica (kryptonim „Zulu 007”). 

Rejon odpowiedzialności polskiego batalionu obejmował obszar trzech gmin Teslic, Zepce  

i Zavidovici oraz część gminy Maglaj. Większość z obszaru liczącego 1380 km² stanowiły 

tereny górskie zamieszkałe przez Bośniaków, Chorwatów i Serbów. Populacja rejonu 

odpowiedzialności batalionu liczyła około 100 tys. ludzi. Warto podkreślić, że tylko polski 

batalion, jako jedyny w NORDPOLBde, posiadał w swojej strefie odpowiedzialności 

mieszkańców wszystkich trzech narodowości i trzech wyznań tj. katolików, prawosławnych  

i muzułmanów. Mandat IFOR przewidziano na 12 miesięcy i miał zostać zakończony z dniem 

20 grudnia 1996 r. Siły Implementacyjne nie zdołały doprowadzić do pełnej realizacji 
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postanowień układu pokojowego, głównie w zakresie tzw. cywilnych aspektów porozumienia 

z Dayton. Dlatego też na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 1088 z 12 grudnia 

1996 r. Siły IFOR, po udanym przeprowadzeniu wyborów11 we wrześniu 1996 r. zostały 

zredukowane do 40 tys. żołnierzy wraz ze zmianą charakteru działań oraz przemianowaniem 

na Siły Stabilizujące - SFOR. 

 
Rysunek 3. Siły SFOR w BiH w 1998 r. (źródło: Memory Book 1998, Nordic Support Group and Nordic 

Support Elements, Pécs, Hungary, September 1998). 

IFOR wypełniał swoje zadania zgodnie z wojskowym aneksem ogólnego Porozumienia 

dla Pokoju. Do SFOR Polska wydzieliła 16 batalion powietrzno-desantowy oraz oficerów do 

sztabu NORDPOLBde SFOR i jej wspó1nych jednostek. Brygadzie, liczącej teraz ok. 3 tys. 

ludzi pozostawiono dotychczasowy rejon odpowiedzialności z zapewnieniem przez siły 

amerykańskie funkcjonowania systemów dowodzenia, łączności i rozpoznania a także wsparcia 

artyleryjskiego, lotniczego oraz zabezpieczenia medycznego. W połowie 1998 r. dowódcą 

NORDPOLBde SFOR po raz pierwszy został Polak, gen. bryg. Mieczysław Bieniek. Należy 

nadmienić, że zanim generał Bieniek objął obowiązki dowódcy NORDPOLBde to  

w okresie od 29.01. do 30.07.1998 r. pułkownik Józef Kowalczyk piastował obowiązki 

dowódcy NSG, czyli był pierwszym oficerem dowodzącym strukturą, w skład, której 

wchodziły elementy z państw NATO (Dania i Norwegia) oraz współpracującymi z sojuszem 

państwami (Szwecja i Finlandia). 

 
11 Polski batalion zabezpieczał w nich 202 punktów wyborczych. 
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Rysunek 4. Struktura organizacyjna Brygady Nordycko- Polskiej, wg. stanu z lipca 1998 r. oraz oficjalny symbol 

grupy (źródło: Memory Book 1998, Nordic Support Group and Nordic Support Elements, Pécs, Hungary, 

September 1998). 

 

 
Rysunek 5. Dowódca NSG NORDPOLBde w okresie 29.01.-30.07.1998 r. (źródło: Memory Book 1998, Nordic 

Support Group and Nordic Support Elements, Pécs, Hungary, September 1998). 

 

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH SFOR. 

Po powrocie z kursu ze Szwecji w grudniu 1997 r. rozpocząłem proces przygotowania 

do wyjazdu w rejon operacji. Styczeń i część lutego 1998 r. spędziłem w CPdMZ w Kielcach, 

gdzie obok rutynowego szkolenia przed wyjazdem uwagę skupiłem na tłumaczeniu 

Standardowych Procedur Operacyjnych, które pozyskałem w wersji elektronicznej podczas 

pobytu w Szwecji. Należy nadmienić, że ośrodek w Kielcach do czasu, kiedy moja grupa 

powróciła ze szkolenia w SWEDINT praktycznie nie posiadał żadnych istotnych materiałów 

odnoszących się do Operacji SFOR. Stąd też materiały, które nasza ósemka zgromadziła 

podczas kursu znacząco zasiliły kielecki ośrodek i służyły kolejnym zmianom. Od drugiej 

połowy lutego czas oczekiwania na wyjazd w rejon misji spędziłem w macierzystej jednostce 

w Bydgoszczy przygotowując się indywidualnie do wyjazdu. W końcu otrzymałem rozkaz 

stawiennictwa w Kielcach, gdzie uzupełniłem wyposażenie oraz wręczono mi dokumenty 

wyjazdowe i bilet kolejowy do miejscowości Pécs na Węgrzech, gdzie zlokalizowana została 

baza logistyczna NSG. Tak, więc w dniu 1.04.1998 r. dotarłem do m. Pécs, gdzie z dworca 

zostałem odebrany przez polskich żołnierzy pełniących służbę w ramach Narodowego 
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Elementu Zabezpieczenia12 NSG NORDPOLBde, którzy zawieźli mnie do bazy logistycznej 

noszącej nazwę Camp Aneli. 

 
Rysunek 6. Pierwsze dni w SFOR w bazie Camp Aneli w m. Pécs na Węgrzech – od lewej autor, w środku oficer 

prasowy NORDPOLBde mjr Janusz Gimzicki oraz po prawej kapitan Hoffman ze Szwedzkiego NSE. Wszyscy 

razem braliśmy udział w kursie w SWEDINT – ta znajomość zaprocentowała na teatrze (zbiory autora). 

Pierwszy tydzień służby w SFOR spędziłem rutynowo na szkoleniu adaptacyjnym, 

które przechodził każdy żołnierz NORDPOLBde. Od drugiego tygodnia zacząłem zapoznawać 

się szczegółowo z obowiązkami na stanowisku oficera zaopatrywania NSE oraz krok po kroku 

przejmować zadania od poprzednika, który w sposób jak najbardziej profesjonalny starał się 

przekazać mi maksymalną ilość informacji oraz doświadczenie zdobyte podczas rocznej służby 

na misji. Od pierwszego dnia pobytu spisywałem uwagi i wnioski z mojej służby już pod kątem 

tego, co i w jaki sposób będę chciał przekazać następcy. Należy podkreślić, że zadania  

i wyzwania realizowane w SFOR były całkowicie odmienne od tych, jakie realizowaliśmy do 

tej pory w kraju. Służący w NSG i NSE polscy żołnierze, którzy wcześniej pełnili służbę  

w ramach misji ONZ również potwierdzali moje spostrzeżenia, że operacja NATO jest 

całkowicie odmienna i potrzebny jest czas, aby nasze siły zbrojne zaadoptowały się do nowych 

wyzwań. Mimo, że merytorycznie nie można było nam nic zarzucić i nasi partnerzy z państw 

nordyckich oceniali realizację zadań przez nas wysoko, to jednak mentalnie tkwiliśmy jeszcze 

głęboko w poprzedniej epoce. Nasi sojusznicy często żartowali, że nawet noszone przez nas 

pasy do mundurów ze skrótem WP (Wojsko Polskie) i pochodzą ze starych zapasów a sam 

skrót oznacza Warsaw Pact.  

 
12 Ang. National Support Element – NSE. 
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Rysunek 7. Rejon odpowiedzialności MND-NORTH, czyli dywizji amerykańskiej uzupełnionej  

o NORDPOLBde, Rosyjską Brygadę Powietrzno-Desantową oraz Brygadę Turecką, wg. stanu w 1998 r. Po 

prawej symbol Sił Zadaniowych Eagle oraz 1-szej Dywizji Kawalerii (źródło: zbiory autora z prezentacji 

PowerPoint przygotowanej na zakończenie misji, 21.07.1999 r.) 

Koncepcja logistyczna MND-N i NORDPOLBde SFOR zakładała, że poszczególne 

NSE zostaną rozmieszczone poza rejonem misji i tak NSE dywizji amerykańskiej znajdował 

się w bazie lotniczej Tasar a NSG/NSE w bazie Camp Aneli w Pécs na Węgrzech. Przyjęte 

rozwiązanie pozwalało na rozmieszczenie części logistyki i zasobów poza rejonem Bośni i 

Hercegowiny, gdzie trudno było znaleźć właściwe i w miarę zabezpieczone miejsce dla 

kolejnych sił SFOR. Nie można pominąć faktu, że zaopatrzenie z kraju (w tym realizowane w 

większości przez transport komercyjny) docierało do bezpiecznej  bazy logistycznej skąd już 

transportem wojskowym było przerzucane do jednostek w Bośni. Słabą stroną tego rozwiązania 

była konieczność pokonania znacznej odległość z NSE do polskiego batalionu, co wymagało 

stałej koordynacji utrzymywania zakładanego poziomu zapasów13 i sprawności sprzętu.  

Z drugiej strony będący w dyspozycji NSG pluton transportowy regularnie i sprawnie 

realizował konwoje a wypracowane rozwiązania pozwoliły na bezproblemowe działanie 

logistyki w ramach całej NORDPOLBde. 

 Warto wspomnieć, że podczas mojej służby w SFOR główny wkład w MND-N dawała 

słynna 1-sza Dywizja Kawalerii, której stanowisko dowodzenia i główna baza została 

rozmieszczona w bazie Tuzli, na miejscu dawnego lotniska wojskowego Sił Powietrznych 

Jugosławii. Kiedy po raz pierwszy byłem służbowo w tej bazie w schrono-hangarach można 

było jeszcze zobaczyć pozostawione samoloty typu Soko G-2 Galeb i Mig-21. 

  

 
13 Ang. Day of Supply – DOS. 
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Rysunek 8. Rejon odpowiedzialności NORDPOLBde. Na mapce polską flagę zaznaczono w rejonie m. Teslic, 

zgodnie z obowiązującym schematem rozmieszczenia sił brygady. Natomiast polski batalion został rozmieszczony 

faktycznie w m. Banja Vrucica, pod Teslicem oraz w m. Zepce w rejonie m. Zavidovici  (źródło: zbiory autora  

z prezentacji PowerPoint przygotowanej na zakończenie misji, 21.07.1999 r.) 

Polski NSE składało się z trzech sekcji: finansowej, operacyjnej i materiałowej. 

Zadaniem elementu logistycznego było zapewnienie płynności finansowej polskich sił 

wchodzących w skład SFOR, utrzymywania zapasów, realizacji zakupów na rynkach lokalnych 

oraz realizacji transportów na teatrze oraz z krajem. 

 
Rysunek 9. Struktura NSE (źródło: Memory Book 1998, Nordic Support Group and Nordic Support Elements, 

Pécs, Hungary, September 1998). 
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Rysunek 10. Zapewnienie ciągłości zaopatrzenia należało do podstawowych zadań NSE – na zdjęciu załadunek 

kontenera w Camp Aneli dla batalionu rozmieszczonego w BiH (zbiory autora). 

Do podstawowych zadań na zajmowanym stanowisku należało organizacja transportu 

na teatrze oraz koordynacja transportu z krajem. Teoretycznie zadanie to leżało w gestii Sekcji 

Operacyjnej, ale praktycznie wykonywał je Oficer Sekcji Zaopatrywania, który posiadał 

wszystkie dane dotyczące wysyłanego zaopatrzenia. W tym miejscu warto podkreślić, że dzięki 

szkoleniu w SWEDINT posiadałem dostateczną wiedzę w zakresie organizacji transportu  

i ruchu wojsk w rakach operacji SFOR oraz potrafiłem sporządzać dokumenty celno-

przewozowe obowiązujące w rejonie misji i państwach NATO oraz tranzytowych. Ta wiedza 

przydała mi się od pierwszego tygodnia służby i procentowała z każdym tygodniem, tak, aby 

można było przygotować transport kolejowy w ramach rotacji sprzętu i wyposażenia 16 

batalionu z m. Pécs do Krakowa oraz 18 batalionu w ramach ćwiczeń pk. Dynamic Response 

98 z poligonu Glamoc do Polski. Kolejnym obszarem odpowiedzialności było utrzymywanie 

zapasów batalionu operacyjnego w wybranych klasach zaopatrywania, w tym środków 

bojowych. Należy nadmienić, że warunki magazynowania w Camp Aneli oraz Camp Rambo 

(teren, gdzie NSG/NSE przechowywało zapasy środków bojowych na obszarze magazynów 

uzbrojenia węgierskiej brygady artylerii) znacznie odbiegały od obowiązujących przepisów 

narodowych, co było przyczyną szeregu nieporozumień podczas kontroli prowadzonych przez 

oficerów z kraju. Wnioski i doświadczenia z tego okresu wysyłane były na bieżąco do kraju 

zarówno do Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych oraz Zakładu Budżetowego 

MON jak i poszczególnych zarządów SG WP.  

 
Rysunek 11. Wyładunek zaopatrzenia dostarczonego z kraju w NSE w Camp Aneli. Z polski transport kołowy był 

realizowany (zwykle jedna ciężarówka) średnio raz na kwartał, podczas gdy dla porównania kontyngenty 

nordyckie otrzymywały zaopatrzenie minimum raz w miesiącu. Stąd też personel NSE realizował zakupy na rynku 

lokalnym (zbiory autora).  
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 Istotnym obszarem działalności była realizacja napraw i przeglądów sprzętu i pojazdów 

będących na wyposażeniu batalionu operacyjnego oraz pozostałego polskiego wkładu do 

SFOR. PKW w BiH posiadał na wyposażeniu pojazdy zarówno będące na wyposażeniu Sił 

Zbrojnych RP, dopiero wprowadzanych na wyposażenie jaki i pozyskanych w rejonie misji. 

Realizacja zabezpieczenia części realizowana była w oparciu o dostawy z kraju lub zakup na 

rynku lokalnym. Obsługa realizowana była w oparciu o organiczne struktury batalionu a dla 

pojazdów pozyskanych z ONZ (Nissan, Mitsubishi) oraz przydzielonego na potrzeby dowódcy 

NORDPOLBde Daewoo Musso w wyspecjalizowanych serwisach. 

Ostatnim obszarem odpowiedzialności, nie mniej ważnym z punktu widzenia 

funkcjonowania batalionu operacyjnego oraz pozostałych narodowych elementów 

funkcjonujących w strukturach ponad batalionowych była realizacja zapotrzebowań. 

Wykonywana ona była dwutorowo – poprzez zaopatrzenie przesyłane z kraju oraz realizację 

zakupów na rynku lokalnym. Mówiąc o rynku lokalnym mamy na myśli zarówno Węgry jak  

i Chorwację, Słowenię, Włochy i Austrię oraz jeśli warunki na to pozwalały również Bośnię  

i Hercegowinę. Z dzisiejszej perspektywy, kiedy w wielu państwach europejskich, jako walutę 

przyjęto Euro, tamten okres wydawał się koszmarem, gdyż należało posługiwać się nie tylko 

lokalnymi walutami, ale także każdy rachunek tłumaczyć na język polski.  

 
Rysunek 12. Dobre relacje utrzymywałem szczególnie z żołnierzami duńskiego kontyngentu, z których znaczna 

część wywodziła się z jednostek rozlokowanych w rejonie Älborga, gdzie miałem okazję w 1996 roku przebywać 

w ramach kursu zapoznawczego z lotnictwem NATO i eskadrami wyposażonymi w samoloty F-16. Na zdjęciu  

z jednym z przyjaciół z duńskiego NSE, widoczny pojazd duńskiego kontyngentu: MOVAG (zbiory autora). 

Pewną trudność sprawiał fakt, że nie zawsze można było płacić przelewem bankowym 

(o kartach płatniczych dopiero myślano i były stopniowo wprowadzane) stąd też często 

realizujący zakupy żołnierze posiadali przy sobie forinty, kuny, szylingi, dolary, marki, które 

na koniec okresu sprawozdawczego należało rozliczyć zgodnie z obowiązującym kursem. 

Istotne wyzwanie dla NSE pojawiło się w raz z wprowadzeniem ustawy o zakupach 

publicznych, która obowiązywała również w Siłach Zbrojnych RP. Znaczna część zapisów 

całkowicie nie pasowała do warunków panujących w rejonie operacji. Kontrolującym ten 

obszar działalności oficerom z kraju trudno było wytłumaczyć, że np. część dostawców nie 

posiada własnego konta bankowego, nie wystawiają rachunków czy nie posiadają pieczątki 

instytucji. Sytuacja zmieniała się z każdym miesiącem na lepsze, niemniej szereg uwag  

i wniosków przesyłanych do przełożonych dotyczyło tej sfery działalności. W drugim półroczu 

misji objąłem stanowisko szefa grupy wspólnych zakupów14 tj. realizowanych na rynku 

lokalnym przez pięć nacji wchodzących w skład NSG. Celem grupy było poprzez 

 
14 Ang. Joint Purchasing Group – JPG. 
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skumulowanie w jednym zapotrzebowaniu większej ilości asortymentu, przez co uzyskiwane 

były znaczące obniżki cen oraz oszczędności podczas transprtu. Najwięcej zamówień składały 

kontyngenty Danii i Norwegii, nieco mniej Szwedzi i Finowie a my Polacy najmniej. Niemniej 

dzięki wspomnianej inicjatywie pod koniec mojej ,,kadencji’’ w JPG osiągnęliśmy średni 

poziom obniżek cen w stosunku do I zmiany SFOR w wysokości 30% (m.in. materiały biurowe, 

środki czystości, meble biurowe, materiały eksploatacyjne dla sprzętu informatycznego, itp.). 

Do największych wyzwań podczas służby w SFOR zalicza realizację zakupu kompletu 

wyposażenia dla saperów, wyposażenia kontenerów sanitarnych oraz koordynacji transportu 

kontenerów mieszkalnych i sanitarnych z Chorwacji do rejonu stacjonowania polskiego 

batalionu operacyjnego. 

 
 

 
Rysunek 13. Oprócz pojazdów bojowych w PKW pojawiło się szereg nowych marek nieużytkowanych w SZ RP. Powyżej 

Daewoo Musso dowódcy NORDPOLBde generała M. Bieńka oczekujący w NSE na przekazanie do przeglądu okresowego. 

Poniżej terenowy Mercedes – koń roboczy NSE –podczas kolejnej misji z zaopatrzeniem dla 16 batalionu (zbiory autora). 

Pierwsze zadanie wpłynęło jeszcze przed moim przybyciem a realizacja zainicjowana 

została przez mojego poprzednika i sfinalizowana już w trakcie przekazywania stanowiska. 

Niemniej, co istotne z punktu oficera, który wcześniej nie realizował zakupu sprzętu 

wojskowego za granicą to fakt, że nie można go zrealizować w ,,pierwszym lepszym sklepie  

i nie leży on na półce’’. Na szczęście w roku 1998 Internet był dostępny i wszelkie zapytania 

oraz uzgodnienia były realizowane za pomocą poczty elektronicznej a wszystkie kroki 

podejmowane były za zgodą Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych i Zakładu 

Budżetowego MON. Wybrane zostały oferty austriackich firm Ulbrich i Schiebel, które dotarły 

do 16 batalionu i w dniu 3 maja 1998 r. zostały zaprezentowane delegacji z Polski pod 

przewodnictwem ministra ON Janusza Onyszkiewicza podczas oficjalnej wizyty w PKW. 

Sprzęt zakupiony w Austrii dotarł na czas, choć krótki termin na realizację jego zakupu oraz 
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spełnienie wymogów Austriaków, których przepisy związane z importem wyposażenia 

wojskowego były restrykcyjnie i znacznie dłuższe od czasu, jaki mieliśmy na realizację 

zadania. Z pomocą przyszła dyrektor ds. marketingu firmy Schiebel, która ,,załatwiła’’ zgodę 

na wcześniejszy wywóz zakupionego wyposażenia a MON Austrii wykazało się dużą 

wyrozumiałością dla strony polskiej. Polscy saperzy w BiH wykorzystywali z powodzeniem 

ww. wyposażenie a co istotne inne kontyngenty, w tym m.in. brytyjski obserwując nasze 

działania były zainteresowane pozyskaniem również podobnych zestawów, które okazały się 

jednymi z nowocześniejszych w tamtym okresie na teatrze operacji SFOR. 

 
Rysunek 14. Dowódca polskiego batalionu płk E. Gruszka prezentuje dowódcy brytyjskiej strefy wyposażenie 

polskich saperów – widoczny hełm firmy Ulbrich oraz ubranie ochronne sapera zakupione w Austrii. Dowódcy 

batalionu asystuje zastępca ppłk Sapieżyński (po prawej) oraz saperzy (zbiory autora). 

Kolejnym zadaniem było zorganizowanie oraz koordynacja transportu kontenerów 

przekazanych stronie polskiej przez ONZ (w ramach spłaty długu za udział polskich żołnierzy 

w misjach ONZ) z lotniska Cliso pod Zagrzebiem do rejonu stacjonowania 16 batalionu w m. 

Zepce i Banja Vrucica. Przejęte przez stronę polską (komisja z kraju) kontenery posiadały 

zróżnicowany stan techniczny i wymagały dokonania drobnych napraw i uzupełnienia 

wyposażenia. O ile z kontenerami mieszkalnymi nie było większych problemów to sfera 

podłączenia oraz wymiany urządzeń w kontenerach sanitarnych okazała się poważnym 

wyzwaniem. Kontenery były te wyprodukowane w zakładach Słowenii, ale część wyposażenia 

(m.in. pompy) pochodziła również z Włoch. Pozyskanie części i agregatów okazało się bardziej 

czasochłonne niż to sugerowała notatka komisji przejmującej kontenery od ONZ, która nie 

uwzględniła właśnie faktu, że producent kontenerów posiadał szereg podwykonawców,  

z których część przestawiła się w międzyczasie na inny profil produkcji lub nowsze modele 

urządzeń. Komisja nie miała również możliwości sprawdzenia czy wszystkie kontenery 

sanitarne są w pełni sprawne. Niemniej jednak udało się nam (stronie polskiej) stosunkowo 

tanim kosztem pozyskać znaczną ilość kontenerów, które po raz pierwszy w takiej ilości trafiły 

na wyposażenie sił zbrojnych. Oprócz tego, również w ramach spłaty długu, pozyskano z ONZ 

znaczną ilość nowoczesnych i ekonomicznych agregatów prądotwórczych, które trafiły  

w większości do 16 batalionu w BiH z niewielka liczbą przekazaną do Krakowskiego Okręgu 

Wojskowego.   
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Rysunek 15. Powyżej nordycki pluton transportowy NSG podczas przemieszczenia kontenerów z bazy ONZ Cliso 

do AOR 16 batalionu w BiH (źródło: Memory Book 1998, Nordic Support Group and Nordic Support Elements, 

Pécs, Hungary, September 1998). Poniżej kontenery w Zgrupowaniu Zepce wkrótce po zakończeniu ich 

przemieszczenia i przystosowania do zamieszkania przez polskich żołnierzy (zbiory autora). 

 

PODSUMOWANIE – WNIOSKI I DOŚWIADCZENIA. 

 Moja służba w ramach SFOR trwała od 01.04.1998 do 29.07.1999 r. Planowo miałem 

wziąć udział w V zmianie z możliwością przedłużenia służby na VI. Polacy praktycznie jako 

jedynie pozostawali w strefie działań 12 miesięcy, podczas gdy pozostałe nacje NORDPOLBde 

SFOR rotowały się co sześć miesięcy. Jak się okazało w praktyce ze względu na brak 

przeszkolonego zmiennika musiałem pozostać na misji kilka miesięcy dłużej. Co ciekawe 

jesienią 1998 r. żegnałem zaprzyjażnionych kolegów z kontyngentów nordyckich, z których 

znaczny procent powrócił na VII zmianę wiosną 1999 r. niezmiernie zdziwionych widząc mnie 

witajacego ich w Camp Aneli.  

 Z drugiej strony ten wydłużony pobyt pozwolił na udział w niezwykłej uroczystości, 

kiedy polska flaga była wciągana na maszt w bazie w dniu przystąpienia naszego państwa do 

NATO. Oprócz tego podczas wizyty w bazie lotniczej w m. Tasar miałem okazję zapoznania 

się (bardzo ogólnego, bez szczegółów) z nowowprowadzanym przez Siły Powietrzne Stanów 

Zjednoczonych BSP RQ-1 Predator. 
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Rysunek 16. Ciekawe podsumowanie wspólnych działań w ramach NORDPOLBde SFOR – bardzo wymowny 

symbol wysiłku żołnierzy pięciu nacji (źródło: Memory Book 1998, Nordic Support Group and Nordic Support 

Elements, Pécs, Hungary, September 1998). 

 

W trakcie trwania służby w SFOR polski personel pełniący służbę w NSG oraz NSE przekazał 

przełożonym w kraju szereg wniosków i rekomendacji (kierowanych do SG WP, DWSZ, ZB 

WMP MON) zarówno w formie pisemnej w ramach oficjalnych pism jak i w formie 

bezpośredniej podczas oficjalnych wizyt roboczych na teatrze przedstawicieli MON i Sił 

Zbrojnych RP. Szereg doświadczeń udało się wdrożyć jeszcze w czasie V i VI zmiany 

natomiast z wdrożeniem innych siły zbrojne nie poradziły sobie praktycznie do czasu 

zaangażowania w operacje w Iraku i w dalszej perspektywie w Afganistanie. 

 

Wnioski i rekomendacje zgłaszane w trakcie i po zakończeniu misji: 

1. Realizacja zadań w środowisku międzynarodowym w oparciu o Standardowe Procedury 

Operacyjne (SOP) NATO wymagała przygotowania jeszcze w kraju przed wysłaniem 

w rejon operacji. Przed przystąpieniem do NATO proces ten był znacznie utrudniony  

i znaczna część oficerów dopiero w trakcie obejmowania obowiązków na teatrze 

zmuszona była równolegle poznawać procedury. Osobiście miałem to szczęście, że 

uczestniczyłem w kursie przygotowawczym na 6 miesięcy przed wyjazdem do SFOR, 

gdzie pozyskałem wiedzę wystarczającą do realizacji zadań. Wartością dodaną kursu 

była możliwość pozyskania niezbędnych materiałów w wersji elektronicznej (na 

dyskietkach przekazanych przez oficerów-instruktorów SWEDINT) oraz kompletu map 

taktycznych i operacyjnych dla operacji SFOR. 

2. Poziom znajomości języka angielskiego, który był określony dla zajmowanego 

stanowiska nie odpowiadał w pełni posiadanym zdolnościom językowym. Przed 

przystąpieniem do NATO kursy organizowane na potrzeby SZ RP nieco różniły od 

wymagań określonych w STANAG-ach. Jadąc na misję posiadałem pełny poziom ,,2’’. 

Po powrocie z SFOR kontynuowałem naukę w formie samokształcenia oraz następnie  

na kursie, tak aby przed kolejną planowaną misją posiadać już poziom znajomości 

języka angielskiego wg. STANAG 3-3-3-3. Należy nadmienić, ze oficerowie 

posiadający wcześniejsze doświadczenia z misji ONZ posiadali ogólnie dobre 

przygotowania językowe, ale podobnie jak pozostali musieli zmierzyć z zapisami SOP 

dla SFOR oraz licznie wykorzystywanymi skrótami obowiązującymi w NATO. 
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Rysunek 17. Medal Parade NSG na dziedzińcu katedry w Pécs. Powyżej wejście kontyngentu szwedzkiego. 

Poniżej dowódca NSE przypina medal za udział w operacji SFOR (zbiory autora). 

3. Poznanie systemów i rozwiązań funkcjonujących w obszarze logistyki NATO (m.in. 

MOVCON i ADAMS). Posiadając wcześniejsze doświadczenie w zakresie Służby 

Inżynieryjno-Lotniczej oraz materiałowej bez wiedzy zdobytej na kursie w SWEDINT 

trudno by mi było w początkowym okresie sprostać zadaniom w zakresie 

przygotowania, koordynacji i realizacji zadań w zakresie transportu i ruchu wojsk. 

Należy podkreślić, że w ramach kursu w SWEDINT miałem możliwość bezpośredniego 

kontaktu z oficerem odpowiedzialnym na obszar MOVCON w SFOR, który znacznie 

przybliżył mi zadania, jakie będę musiał wykonywać na teatrze działań oraz wskazał mi 

zarówno właściwe dla obszaru MOVCON SOP jak i wzory dokumentów, które będę 

przygotowywał rutynowo w rejonie operacji. Natomiast już po przybyciu do Camp 

Aneli mój poprzednik w trakcie przekazywania stanowiska zapoznał mnie  

z dokumentacją celno-przewozową, którą również miałem wykonywać podczas 

realizacji transportu zaopatrzenia. Opuszczając misję przygotowałem pakiet ,,wiedzy 

niezbędnej’’ dla następcy oraz podobny (w wersjach elektronicznych na dyskietkach) 

dla ośrodka szkoleniowego w kraju oraz tworzących się nowych struktur logistycznych 

w Opolu i przyszłego Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk. 

4. Realizacja zadań w oparciu o system informatyczny – elektroniczny obieg informacji. 

Tego jeszcze w SZ RP nie było na szczeblu taktycznym. Posiadałem pewne 

doświadczenie nabyte na zajmowanym stanowisku w Polsce, gdzie wdrażana była sieć 

komputerowa oraz z ćwiczenia pk. Eagle’s Talon’97, ale dopiero podczas kursu  
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w SWEDINT mogliśmy się przekonać, co nas będzie czekało podczas misji SFOR. Na 

szczęście nasz pokoje były doskonale wyposażone a jeden z naszych oficerów posiadał 

wysoki poziom wiedzy w zakresie bieżących programów i systemów informatycznych. 

Stąd też codziennie po zakończeniu zajęć kursowych organizowane były ,,indywidualne 

zajęcia doskonalące’’, dzięki którym udało nam się zdecydowanie podnieść poziom 

wiedzy i umiejętności.  

5. Wykorzystanie w działalności bieżącej dostępnych w ramach SFOR systemów 

rozpoznawczych, które okazały się pomocne podczas realizacji transportu do/z teatru. 

SOP funkcjonujące w SFOR dawały możliwości korzystania w uzasadnionych 

okolicznościach wykorzystywanie danych i informacji pozyskiwanych ze środków 

rozpoznania powietrznego. Dzięki temu planując kolejne misje konwojów 

logistycznych posiadałem możliwość uzyskania najnowszych informacji  

z planowanej trasy przemieszczenia. Wspomniane możliwości obok istotnych 

informacji dodawały również pewności żołnierzom realizującym zadania na obszarze 

BiH, że systemy rozpoznawcze praktycznie cały czas monitorują sytuację. Było to  

o tyle istotne, iż nie cała trasa z Camp Aneli na Węgrzech do baz polskiego batalionu  

i dowództwa NORDPOLBde posiadała w tym czasie pokrycie siecią łączności 

(dotyczyło to zarówno radiostacji pokładowych w samochodach jak i telefonów sieci 

GSM). 

 
 

 
Rysunek 18. Na zdjęciu powyżej przystosowany do użycia przez węgierskich saperów most w Slavonskim 

Brodzie, który został zniszczony podczas działań wojennych. Poniżej na trasie w Austrii w drodze do 16 batalionu 

z zakupionym wyposażeniem dla saperów – droga prowadziła częściowo przez Alpy – tu pokonanie drogi na 

wysokości 2250 m. (zbiory autora). 
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6. Służba w strukturze MND-N (podczas mojego pobytu trzon sił stanowiła 1 Dywizja 

Kawalerii Powietrznej) dawała możliwości nawiązywanie kontaktu z żołnierzami 

amerykańskimi. Dla mnie, jako oficera Sił Powietrznych była możliwością bliższego 

zapoznania się z jednostkami lotniczymi stacjonującymi w bazach w Tuzli (m.in. AH-

64 Apache) i Tasar (C-130, F-16 oraz RQ-1 Predator). Po kursie w Danii w eskadrze 

F-16 oraz udziale w ćwiczeniu pk. Eagle’s Talon’97 była to kolejna możliwość 

podniesienia wiedzy dotyczącej systemu zabezpieczenia technicznego, logistycznego, 

szkolenia oraz realizacji misji powietrznych. 

   
Rysunek 19. Po lewej podczas postoju przed wjazdem na teren BiH – w ,,połączonym umundurowaniu’’ -  polski 

polowy mundur letni wraz z amerykańskimi butami Magnum i bielizną ,,oddychającą’’, który sprawdzał się  

w panującym tam klimacie. W środku medal za uczestnictwo w Operacji SFOR oraz po prawej pamiątkowe zdjęcie 

z okazji przystąpienia Polski do NATO (zbiory autora). 

7. Wyposażenie indywidualne żołnierza kierowanego w rejon misji generalnie wydawało 

się dobre. Po dotarciu do bazy oraz po pierwszych tygodniach spędzonych w rejonie 

operacji SFOR pierwsze obserwacje dotyczyły butów oraz skarpet, które w moim 

przypadku słabo sprawdzały się w tym klimacie. Spędzałem za kierownicą samochodu 

po kilka godzin dziennie i przydzielone buty taktyczne były niewygodne  

i nieergonomiczne. Zakupiłem bardzo szybko w amerykańskim PX lekkie typu 

Magnum wraz ze skarpetami oraz bielizną oddychająca. Inwestycję oceniam za bardzo 

udaną a znaczną część wyposażenia wykorzystywałem również w miarą możliwości po 

powrocie do kraju.  

 

PODSUMOWANIE. 

 Udział w operacji SFOR oceniam za niezwykle istotny. Zdobyta wiedza  

i doświadczenie miało wkrótce procentować zarówno podczas służby na kolejnych 

stanowiskach służbowych w kraju jak również podczas ćwiczeń międzynarodowych oraz  

w ramach kolejnych operacjach poza granicami państwa. Udział w operacji SFOR pokazał 

jednoznacznie, w jakim kierunku powinno dokonywać się zmian w wyszkoleniu oraz 

wyposażaniu sił zbrojnych oraz roli państwa w tym zakresie. Obserwując zaangażowanie 

państw nordyckich w operację w BiH zaobserwowałem widoczną różnicę w ich podejściu do 

tej operacji. Tam praktycznie wszystkie najważniejsze organy państwowe i poszczególne 

ministerstwa były w pewnych stopniu zaangażowane, podczas gdy w Polsce udział w operacji 

był sprawą sił zbrojnych i MON. Najczęściej aktywność państwa pojawiała się równolegle  
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z oficjalnymi wizytami delegacji na teatrze operacji lub podczas negatywnego wydarzenia  

z udziałem polskiego żołnierza. Brakowało mi m.in. promocji polskich produktów, przemysłu 

i ogólnie Polski na arenie międzynarodowej, w tym wypadku w ramach SFOR. Biorąc pod 

uwagę tą oraz kolejne operacje poza granicami państwa nasuwa się wniosek, że państwo  

w dalszym ciągu nie potrafi wykorzystać poświęcenia i wysiłku polskich żołnierzy zarówno na 

szczeblu politycznym jak i gospodarczym. 

 

ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1 

Zagrożenie minowe na obszarze BiH. 

 
Rysunek 20. Wycinek mapy AOR MND-N z zaznaczonymi polami minowymi oraz miejscami, gdzie służyli 

polscy żołnierze – Doboj (Dowództwo NORDPOLBde), Banja Vrucica i Zepce – bazy 16 batalionu, Slavonskij 

Brod – miejsce przekraczania granicy Chorwacji z BiH na trasie z Campu Aneli (zbiory autora). 
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Załącznik nr 2 

Kryptonimy dróg w ramach Operacji SFOR w BiH. 

 
Rysunek 21. Wycinek mapy AOR SFOR z zaznaczonymi kryptonimami dróg przeznaczonymi do wykorzystania 

przez siły SFOR – w strefie MND-N przeważają kryptonimy odpowiadające amerykańskim nazwom 

geograficznym (zbiory autora). 
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Załącznik nr 3 

Usytuowania lądowisk dla śmigłowców oraz miejsc tankowania pojazdów SFOR. 

 
Rysunek 22.Wycinek mapy AOR SFOR z zaznaczonymi miejscami lądowania śmigłowców oraz tankowania 

pojazdów – niezwykle istotna na wypadek zdarzenia podczas przemieszczeń w strefie (zbiory autora). 
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Załącznik nr 4 

Skan jednej z partii kontenerów odbieranych z ONZ (misji UNTAES) na potrzeby PKW  

w BiH. Zwraca uwagę stosunkowa niska cena za sztukę używanego kontenera mieszkalnego. 

Po przeprowadzonych pracach adaptacyjno-remontowych cena jednostkowa wzrosła 

wprawdzie do około 2.200 USD, ale i tak była niższa od ofert rynkowych. Oprócz tego 

kontenery trafiły do PKW w BiH stosunkowo szybko w porównaniu do czasu realizacji 

kontraktu na nowe kontenery, na które po prostu w tym czasie nie było Polski stać. 
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Załącznik nr 5 

Przykładowy dokument przewozowy sporządzony w ramach przemieszczania SpW 

transportem międzynarodowym. W tym wypadku dotyczył transportu kolejowego z Węgier do 

Krakowa. 
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Załącznik nr 6 

Przykład wykonywanych dokumentów celno-przewozowych dla SpW przemieszczającego się 

transportem międzynarodowym.   

 

Ppłk. rez. Dariusz SIUDA, specjalista w Wydziale Wykorzystania 

Doświadczeń IWsp SZ. W latach 1995-2012 pełniący służbę na 

stanowiskach w Oddziale Analiz Operacji poza Granicami Państwa CDiS 

SZ, Oddziale Analiz i Wymagań Operacyjnych DO RSZ, Wydziale 

Działań Specjalnych DO RSZ oraz jednostkach Sił Powietrznych: 3 pplsz, 

3 ełt, 29 PWL, 2 elt i LGPR. Uczestnik operacji poza granicami państwa 

SFOR w Bośni i Hercegowinie, UNIFIL w Libanie i UNOMIG w Gruzji 

oraz szeregu ćwiczeń międzynarodowych takich jak Eagle’s Talon 97, 

Clean Hunter 2004 i 2005 czy Victory Stricke V. 

 

 


