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Narodowe Centrum Studiów Strategicznych (NCSS) jest niezale¿nym
oœrodkiem analitycznym i badawczym, który powsta³ w celu pobudzania debaty,
rozwijania innowacyjnego myœlenia oraz dokonywania analiz z dziedziny szeroko
rozumianego bezpieczeñstwa narodowego, w tym w szczególnoœci w zakresie
planowania oraz inwestycji w zdolnoœci obronne dla przysz³ych Si³ Zbrojnych RP.
Celem Narodowego Centrum Studiów Strategicznych jest równie¿ rozwój myœli
strategicznej w Rzeczpospolitej Polskiej, co jest realizowane poprzez dzia³alnoœæ
analityczn¹, naukow¹, wydawnicz¹ oraz edukacyjn¹. W dzia³alnoœci analitycznej
NCSS wspó³pracuje z najlepszymi oœrodkami eksperckimi w kraju i za granic¹.

Podstawowym celem Narodowego Centrum Studiów Strategicznych jest
u³atwienie decydentom politycznym podejmowania dobrych i uzasadnionych
merytorycznie decyzji w sprawach dotycz¹cych strategii, bezpieczeñstwa naro-
dowego, inwestycji oraz alokacji œrodków na kwestie szeroko pojêtej obronnoœci.
NCSS zapewnia i dostarcza przedstawicielom w³adzy wykonawczej i ustawo-
dawczej oraz mediom, podmiotom i organizacjom, zajmuj¹cym siê kwestiami
bezpieczeñstwa narodowego, obiektywne i merytoryczne analizy. NCSS pragnie
wp³ywaæ na proces formu³owania polityki i strategii bezpieczeñstwa Rzeczpospo-
litej Polskiej. Analizy i raporty NCSS koncentruj¹ siê na kluczowych zagadnieniach
zwi¹zanych z istniej¹cymi lub powstaj¹cymi zagro¿eniami dla bezpieczeñstwa
narodowego.
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WSTÊP

Morze Ba³tyckie jest wa¿nym strategicznie obszarem w Europie, gdzie
krzy¿uj¹ siê interesy pañstw regionu oraz morskie szlaki transportowe. W ostatnim
czasie obserwujemy wzmo¿on¹ wspó³pracê dotycz¹c¹ podmorskiego przesy³u oraz
morskiego przewozu przez obszar Ba³tyku kluczowych surowców strategicznych.
Analiza znaczenia strategicznego i militarnego obszaru Ba³tyku dla Polski wskazuje
na jego istotn¹ korelacjê z zagadnieniem istnienia niepodleg³ych pañstw ba³tyckich
oraz suwerennych Bia³orusi i Ukrainy. W takim przypadku dodatkowej wagi nabie-
ra kwestia funkcjonowania skutecznej regionalnej wspó³pracy w zakresie bezpie-
czeñstwa ze Szwecj¹ i Finlandi¹. Niniejszy raport szczegó³owo przedstawia
uwarunkowania strategiczne i wojskowe takiej wspó³pracy w sytuacji napiêcia
w regionie, wskazuj¹c na rekomendowane kierunki modernizacji Si³ Zbrojnych RP,
ze szczególnym uwzglêdnieniem Marynarki Wojennej.
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ZMIANY PO 2008 ROKU

Pocz¹wszy od 2008 roku, zmienia siê sytuacja geopolityczna otoczenia Polski,
a plany modernizacji Si³ Zbrojnych RP, w tym Marynarki Wojennej, musz¹ to
uwzglêdniaæ. Najpowa¿niejsze zmiany to:

– kryzys gospodarczy i polityczny Unii Europejskiej i, co za tym idzie, jej
niepewna przysz³oœæ - niewykluczona jest w nadchodz¹cych latach ewo-
lucja Wspólnoty w kierunku odbiegaj¹cym od pierwotnie przyjêtego przez
ojców za³o¿ycieli UE;

– wzglêdne wycofywanie siê wojskowe i polityczne Stanów Zjednoczonych
z Europy i kryzys gospodarczy i fiskalny ograniczaj¹ce mo¿liwoœci Penta-
gonu oraz os³abiaj¹ce korzystn¹ dla bezpieczeñstwa Polski dominacjê
amerykañsk¹ w kszta³towaniu porz¹dku œwiatowego;

– przynajmniej przejœciowy wzrost si³y i znaczenia Federacji Rosyjskiej oraz
polityka odbudowywania rosyjskich stref wp³ywów; rosyjskie postêpy
w pog³êbianiu integracji z armi¹ Bia³orusi;

– nowa dynamika w œwiatowym uk³adzie geopolitycznym. Obiektywnie
istotne dla Stanów Zjednoczonych wyzwanie na Zachodnim Pacyfiku
mo¿e prowadziæ do przewartoœciowania relacji z innymi partnerami. Nie
mo¿na wykluczyæ nowego modus vivendi z Rosj¹ w zakresie wspó³pracy
energetycznej w regionie Arktyki oraz wspó³pracy w powstrzymywaniu
rosn¹cej potêgi Chin. Tego typu trendy powinny byæ analizowane w kon-
tekœcie konsekwencji dla spoistoœci dotychczasowego sojuszu euroatlan-
tyckiego i wspierania przez USA pañstw Europy Œrodkowo-Wschodniej;

– s³abniêcie zdolnoœci i spadek spójnoœci Sojuszu Pó³nocnoatlantyckiego,
który by³ do tej pory postrzegany jako najwa¿niejszy gwarant bez-
pieczeñstwa Polski. W 2010 roku na szczycie w Lizbonie przyjêto Now¹
Koncepcjê Strategiczn¹ Sojuszu, która rozszerzy³a zakres zadañ, oraz ku
satysfakcji Polski, przywróci³a czêœciowo akcenty zwi¹zane z kolektywn¹
obron¹ terytorium pañstw cz³onkowskich. Ich efektem by³y pierwsze od
dawna æwiczenia reakcji wynikaj¹cej z art. V Traktatu Pó³nocnoatlantyc-
kiego. Ten proces nie mo¿e jednak przes³oniæ negatywnych podskórnych
trendów;

– jednym z takich trendów jest „powrót geopolityki”, który dotyczy tak¿e
kontynentu europejskiego. Coraz wyraŸniejsza rozbie¿noœæ interesów i per-
cepcji zagro¿eñ przez poszczególne pañstwa wspólnoty euro-atlantyckiej,
na której oparte by³y NATO i UE, mo¿e w perspektywie podwa¿aæ zdol-
noœæ Sojuszu Pó³nocnoatlantyckiego do realizacji art. V Traktatu
Waszyngtoñskiego1.
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1 Wiêcej na ten temat: Departament Obrony USA: Sustaining US Global Leadership: Priorities for
21st Century Defense dostêpne na: http://www.defense.gov/news/defense_strategic_guidance.pdf ;
“Strategy in Austerity” – Center for Strategic and Budgetary Assessments; “The Future of American
Landpower: Does Forward Presence Still Matter? the Case of the Army in Europe - Strategic Studies Institute
(United States Army War College). Przyk³adem tego niepokoj¹cego trendu by³ niesatysfakcjonuj¹cy
udzia³ wielu sojuszników w æwiczeniach Steadfast Jazz 2013.



– w tym kontekœcie, a tak¿e w zwi¹zku ze spadkiem wydatków obronnych
w Europie, wzrasta znaczenie regionalnych grup wspó³pracy obronnej.
Obok roli narzêdzia s³u¿¹cego bardziej efektywnemu tworzeniu zdolnoœci
bojowych, grupy te mog¹ mieæ zyskaæ rolê tak¿e podmiotów geopoli-
tycznych. W kontekœcie po³o¿enia Polski niezwykle ciekawa jest pers-
pektywa rozwoju wspó³pracy z krajami le¿¹cymi wokó³ Morza Ba³tyc-
kiego, w tym zw³aszcza ze Szwecj¹ i Finlandi¹. W ostatnim czasie wzrasta
zainteresowanie Stanów Zjednoczonych pog³êbianiem wspó³pracy po-
miêdzy Szwecj¹ i Finlandi¹ a ich s¹siadami z NATO.

Ponadto:

W d³u¿szej perspektywie (okres oko³o dekady) w polskim planowaniu
obronnym nale¿y przygotowaæ siê na powa¿ne zmiany otoczenia bezpieczeñstwa
pañstwa polskiego, w tym na wzrost rosyjskich aspiracji w regionie, popartych
rozpoczêt¹ po wojnie z Gruzj¹ intensywn¹ modernizacj¹ si³ zbrojnych Federacji
Rosyjskiej, w³¹cznie z rosyjsk¹ marynark¹ wojenn¹. Polityka rosyjska stale zmie-
rzaj¹ca do odbudowy sfery wp³ywów i podporz¹dkowania s¹siadów na odcinku
zachodnim i po³udniowym, wynikaj¹ca z obiektywnych przyczyn geopolitycznych,
potencja³u i po³o¿enia geograficznego Rosji, zawsze stanowi³a zagro¿enie dla pod-
miotowoœci Polski oraz innych krajów regionu. Rosja modernizuje swój potencja³
wojskowy i porzuca model armii poborowej s³u¿¹cej obronie terytorium. Aktualnie
wdra¿any model armii s³u¿yæ ma realizacji interesów pañstwa rosyjskiego poza
granicami kraju i zdolnoœci do projekcji si³y w regionie. Po³¹czone jest to ze znacz-
nym – kilkukrotnym w ci¹gu zesz³ej dekady wzrostem wydatków na zbrojenia.
Nale¿y za³o¿yæ, ¿e w perspektywie koñca obecnej dekady kontynuowany bêdzie
skok efektywnoœci armii rosyjskiej zarówno w wymiarze technologicznym, jak
i w zakresie gotowoœci bojowej oddzia³ów, w tym zw³aszcza ich zdolnoœci dzia³ania
w nowoczesnym, nielinearnym i siecio-centrycznym trybie. Wa¿n¹ rolê w tym
procesie mo¿e niestety odgrywaæ potencjalna, i ju¿ widoczna, wspó³praca z niektó-
rymi pañstwami Zachodu2. Paradoksalnie, wzrost rosyjskich zdolnoœci konwencjo-
nalnych ma jeden pozytywny skutek. Mo¿e bowiem wp³yn¹æ na zmniejszenie
zagro¿enia u¿ycia przez Rosjê taktycznej broni nuklearnej w regionie.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e z perspektywy geografii wojskowej Polska jest krajem
l¹dowym i wszystkie wojny z jej udzia³em, lub na jej terytorium rozstrzyga³y siê
w zmaganiach zbrojnych na l¹dzie, a nie poprzez blokadê morsk¹, desant lub inne
zastosowanie si³ morskich. Ba³tyk z wojskowego punktu widzenia operacji
prowadzonych na terenie Polski, w tym obrony jej terytorium stanowi drugorzêdny
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2 Wiêcej na ten temat: „The Russian Military Today and Tomorrow” – Strategic Studies Institute
(United States Army War College); Steven E. Miller – Moscow’s Military Power: Russia’s Search for
Security in an Age of Transition”; Military Modernisation and the Russian Ground Forces” - Strategic
Studies Institute (United States Army War College); Marcel de Haas – Russia’s Military Reforms.
Victory after twenty years of failure?; The Russian Military and the Georgia War: lessons and implications -
Strategic Studies Institute (United States Army War College); “Can Russia Reform? Economic, Political
and Military Perspectives - Strategic Studies Institute (United States Army War College); liczne
opracowania Oœrodka Studiów Wschodnich dostêpne na http://www.osw.waw.pl; opracowania
rosyjskiego oœrodka analitycznego CAST dostêpne na http://www.cast.ru.



teatr zmagañ3. W przypadku konfliktu na skalê œwiatow¹, jak i konfliktu o wielkiej
intensywnoœci sytuacja ta powtórzy³aby siê w przysz³oœci. Ta refleksja powinna byæ
obecna przy ustalaniach priorytetów modernizacyjnych i zwi¹zanych z nimi
wydatkach na si³y zbrojne RP. Jedynym wyj¹tkiem od tej zasady by³aby sojusznicza
operacja obronna pañstw ba³tyckich. Dla swych szans powodzenia taka operacja
wymaga³aby jednak tak¿e zaanga¿owania bardzo istotnych si³ morskich i po-
wietrznych sojuszników, a tak¿e mo¿liwoœci korzystania ze szwedzkiej (ew. tak¿e
fiñskiej) przestrzeni powietrznej i morskiej.

Celem niniejszego raportu jest wykazanie, ¿e w polskim kontekœcie, w naj-
bardziej prawdopodobnych przypadkach konfliktów, na charakter rozwa¿añ
zwi¹zanych z modernizacj¹ si³ zbrojnych i z rol¹ Ba³tyku mo¿e wp³yn¹æ funda-
mentalnie tylko i wy³¹cznie zmienna polegaj¹ca na uwarunkowaniu, i¿ Bia³oruœ
oraz Ukraina nie bêd¹ s³u¿y³y rosyjskim si³om zbrojnym jako pozycje wyjœciowe do
wojny z Polsk¹, a terytorium ani przestrzeñ powietrzna tych pañstw nie bêdzie
s³u¿yæ wysi³kowi wojennemu Rosji. Mo¿liwoœæ politycznie lub zbrojnie niekontes-
towanego korzystania przez armiê rosyjsk¹ z terytorium bia³oruskiego i ukraiñ-
skiego czyni realizacjê planu wykorzystania Ba³tyku dla polskich dzia³añ
operacyjnych znacznie mniej istotn¹ dla wyniku dzia³añ zbrojnych, gdy¿ nie bêdzie
mia³o to istotnego znaczenia dla przebiegu ewentualnych operacji wojskowych
prowadzonych w samym centrum grawitacyjnym i strategicznym konfliktu, które
przeniesie siê na obszar stricte l¹dowy, po³o¿ony pomiêdzy oddalon¹ 150 km od
Warszawy granic¹ bia³orusk¹ a sam¹ Warszaw¹, a nadto zapewne obejmie oœrodki
zwi¹zane z kluczow¹ infrastruktur¹ krytyczn¹ pañstwa polskiego. Nawet opty-
mistyczne za³o¿enie, ¿e najbardziej prawdopodobny scenariusz bêdzie polega³ na
wspólnej sojuszniczej operacji obrony pañstw ba³tyckich nie musi oznaczaæ koniecz-
noœci polskich inwestycji we flotê pe³nomorsk¹.

W zwi¹zku z powy¿szym, oraz og³oszonym w 2012 roku wieloletnim planem
modernizacji Marynarki Wojennej RP, zachodzi oczywista potrzeba zdefiniowana
na nowo wymagañ dla polskich si³ zbrojnych operuj¹cych na obszarze Ba³tyku,
w tym roli i wyzwañ stoj¹cych przed Marynark¹ Wojenn¹ RP w najbli¿szych dwóch
dekadach. Jest to szczególnie istotne w œwietle wymagañ strategicznych, opera-
cyjnych i technologicznych, które stawia Morze Ba³tyckie. Przede wszystkim
dotyczy to specyficznych uwarunkowañ geograficznych regionu i samego Ba³tyku,
co niesie powa¿ne konsekwencje dla za³o¿eñ strategicznych, na podstawie których
dzia³aj¹ si³y zbrojne, dla ich zdolnoœci operacyjnych, a w szerszym planie tak¿e dla
sposobu pozyskiwania i rodzaju œrodków bojowych, planowania operacji, szkolenia
za³óg oraz personelu itp.
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3 Por. „Assuring Access in Key Strategic Regions” – RAND Corporation; Collin S. Gray, Geoffrey
Sloan – “Geopolitics, Geography and Strategy”.



ZNACZENIE BA£TYKU

Morze Ba³tyckie historycznie jest obszarem morskim o stosunkowo du¿ym
znaczeniu z kilku powodów. W krajach regionu znajdowa³y siê surowce niezbêdne
do budowy okrêtów, jak drzewo, smo³a, konopie, ¿elazo, miedŸ i inne niezbêdne
surowce importowane do Anglii, Niderlandów, Francji, a nawet W³och. Do dnia
dzisiejszego Ba³tyk ma istotne znaczenie handlowe; przez Cieœniny Duñskie prze-
p³ywa kilkaset statków dziennie, w ci¹gu roku daje to liczê oko³o 100 tysiêcy
jednostek4; intensyfikowane jest wydobycie surowców z dna morskiego; na dnie
Ba³tyku po³o¿ony zosta³ gazoci¹gu NordStream transportuj¹cy gaz z Rosji do Niemiec.

Pañstwa regionu jak Rosja (Zwi¹zek Sowiecki), Niemcy, Polska czy Szwecja
wywiera³y istotny wp³yw na bieg spraw europejskich i œwiatowych5. Pañstwa
basenu Morza Ba³tyckiego w du¿ym stopniu zale¿¹ od ba³tyckich linii handlowych
i komunikacyjnych, które maj¹ wp³yw na poziom zamo¿noœci i dobrobyt spo³e-
czeñstw6. Z punktu widzenia wojskowego i strategicznego dla NATO Ba³tyk po
II wojnie œwiatowej stanowi³ czêœæ pó³nocnej flanki obejmuj¹cej Norwegiê,
Pó³nocny Atlantyk i Pó³wysep Kolski. Rozbudowa sowieckiej floty pó³nocnej7 na
Pó³wyspie Kolskim po 1964 roku trwaj¹ca a¿ do po³owy lat 80. XX wieku budzi³a
powa¿ny niepokój analityków zachodnich. Dla ogólnego wysi³ku wojennego
w konfrontacji wschód–zachód Ba³tyk nie mia³ wiod¹cego znaczenia, ale liczono siê
z mo¿liwoœci¹ uchwycenia przez wojska Uk³adu Warszawskiego Cieœnin Duñskich
ze skutkami strategicznymi dla wojny l¹dowej w Europie, oraz dla po³¹czenia
logistycznego z Wyspami Brytyjskimi i Atlantykiem.

Wyjœcie przez Cieœniny Duñskie da³oby te¿ sowieckiej marynarce podwodnej
zdolnoœæ projekcji si³y8 na obszarze Morza Pó³nocnego i Pó³nocnego Atlantyku
w bezpoœredniej bliskoœci portów brytyjskich, niezale¿nie od podobnych operacji
wykonywanych przez sowieck¹ flotê pó³nocn¹. Ze strategicznego punktu widzenia
Ba³tyk musi byæ postrzegany jako oddzielny teatr operacyjny, jako ¿e jest geogra-
ficznie zamkniêty we wszystkich kierunkach. Znaczenie Ba³tyku jako akwenu
morskiego by³o równie¿ istotne z punktu widzenia produkcji okrêtowej oraz
szkolenia za³óg. Zwi¹zek Sowiecki ulokowa³ na tym akwenie ponad 50% produkcji
stoczniowej oraz wiêkszoœæ urz¹dzeñ do testowania okrêtów i poligonów morskich.
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4 http://www.janes.com/products/janes/defence/det-products/fighting-ships.aspx.
5 Dlatego car Piotr Wielki za³o¿y³ i zbudowa³ miasto i port (i stolicê pañstwa) Sankt Peters-

burg, a Polska, Rosja i Szwecja prowadzi³y wojny o dominacjê nad handlem i portami Ba³tyku
(dominis Maris Baltici), przede wszystkim w Inflantach, czyli obecnych pañstwach ba³tyckich (bez
Litwy).

6 Stosunkowo najmniej zale¿na od transportu morskiego jest Polska po³o¿ona na l¹dowej osi
transportu europejskiego wschód-zachód, ale ju¿ pañstwa ba³tyckie czy Finlandia boleœnie od-
czu³yby zak³ócenie transportu morskiego i przewozu cargo przez Ba³tyk.

7 Nale¿y pamiêtaæ, ¿e ze strategicznego, ale i operacyjnego punktu widzenia marynarka
rosyjska (wczeœniej radziecka) sk³ada siê z czterech oddzielnych flot, które w zasadzie nie bêd¹
z sob¹ w stanie wspó³pracowaæ i wzajemnie wspomagaæ w przypadku regionalnego konfliktu
w obszarze Morza Ba³tyckiego: floty ba³tyckiej, pó³nocnej, czarnomorskiej i pacyficznej.

8 W niniejszym opracowaniu termin „projekcja si³y” jest u¿ywany do zobrazowania mo¿li-
woœci oddzia³ywania bojowego pañstwa w danym obszarze w stopniu zmuszaj¹cym potencjalnego
przeciwnika do liczenia siê z tymi mo¿liwoœciami na wypadek konfliktu.



85% wszystkich jednostek nawodnych sowieckiej floty pó³nocnej by³o wybudo-
wane w stoczniach ba³tyckich i obs³ugiwane nastêpnie przez porty ba³tyckie
w zakresie przegl¹dów technicznych, remontów i modernizacji. Rosja kontynuuje tê
tradycjê. Nowe okrêty sowieckie, a obecnie rosyjskie, zwyczajowo odbywaj¹ na
Ba³tyku wielomiesiêczne próby morskie przed wdro¿eniem do s³u¿by. W czasie obu
wojen œwiatowych niemiecka flota podwodna intensywnie szkoli³a swoje za³ogi na
Ba³tyku.
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GEOGRAFIA BA£TYKU Z PERSPEKTYWY WOJSKOWEJ

Morze Ba³tyckie ma oko³o 700 mil morskich d³ugoœci i pomiêdzy 100 a 200 mil
morskich szerokoœci. Wody Ba³tyku s¹ zimne i p³ytkie; g³êbokoœci sporadycznie
przekraczaj¹ 150 metrów. Jedynym wyjœciem z Ba³tyku s¹ po³o¿one na po³ud-
niowym zachodzie akwenu Cieœniny Duñskie, stanowi¹ce podstawowy szlak
komunikacyjny do i z Morza Pó³nocnego. Podejœcia do Cieœnin Duñskich dziel¹ siê
na trzy grupy: Pó³wysep Jutlandzki na zachodzie, wyspy Fionia w œrodkowej czêœci
i Zelandia na wschodzie. Duñska wyspa Bornholm, okupowana przez Zwi¹zek
Sowiecki w 1945 roku, stanowi swojego rodzaju wysuniêty punkt obserwacyjny
pomiêdzy g³ówn¹ czêœci¹ Ba³tyku i podejœciem do Cieœnin prowadz¹cych w kie-
runku Morza Pó³nocnego. Po³udniowe podejœcie do Cieœnin jest bardzo p³ytkie i nie
przekracza 40 metrów. Jedynie w pó³nocnej czêœci Skagerrak g³êbokoœci przekra-
czaj¹ 180 metrów. Kluczowe wyjœcia z Ba³tyku to w¹skie, wij¹ce siê cieœniny: Ma³y
Be³t pomiêdzy Jutlandi¹ i Fioni¹ i Wielki Be³t pomiêdzy Zelandi¹ i Foni¹ oraz Sund
pomiêdzy Zelandi¹ a Szwecj¹. ¯adna z tych arterii nie przekracza 10 mil morskich
szerokoœci. Podczas zimy zdarza siê na nich w ograniczonym zakresie pokrywa
lodowa, co ogranicza ruch ma³ych jednostek. Cieœniny Duñskie oraz podejœcia do
nich by³y tradycyjne miejscami o wielkim znaczeniu ekonomicznym i politycznym.
Stanowi¹ po³¹czenie pomiêdzy Skandynawi¹ a Centraln¹ Europ¹. Stanowi¹ te¿
barierê kontroluj¹c¹ wejœcie i wyjœcie z Ba³tyku. W europejskiej grze o równowagê
si³ stanowi³y obszar o kluczowym znaczeniu strategicznym. Kontrola tego obszaru
by³a celem strategicznym obu stron „zimnej wojny”9.

Konsekwencj¹ istnienia Cieœnin Duñskich jest fakt, ¿e pañstwo je kontroluj¹ce
mo¿e w przypadku uzale¿nienia od dostaw morskich narzuciæ rozwi¹zania poli-
tyczne pañstwu od nich uzale¿nionemu. Wojna pomiêdzy krajami uzale¿nionymi
od dostaw lub uzupe³nieñ morskich bêdzie wówczas krótka, a przychylnoœæ kontro-
luj¹cego Cieœniny Duñskie kluczowa dla sukcesu w wojnie. Dotyczy to równie¿
sytuacji, gdy Polska oczekiwaæ bêdzie pomocy ze Stanów Zjednoczonych lub
Wielkiej Brytanii, a Niemcy, Szwecja lub Dania nie sprzyja³yby Polsce w konflikcie
lokalnym w Europie Œrodkowowschodniej lub na Ba³tyku.

Jedyne pozosta³e wyjœcia z Ba³tyku to dwa sztuczne kana³y, które zosta³y
wybudowane w celu bezpiecznego przejœcia okrêtów i statków niemieckich z Ba³ty-
ku na Morze Pó³nocne (Kana³ Kiloñski) i do Morza Bia³ego/Barentsa (od Sankt
Petersburga przez Jezioro £adoga), i dla Zwi¹zku Sowieckiego (Kana³ Bia³omorski).
Kana³ Kiloñski zosta³ ukoñczony w roku 1898 i u³atwi³ Niemcom dyslokacjê
okrêtów wojennych z Ba³tyku na Morze Pó³nocne. Oba powy¿sze wyjœcia z Ba³tyku
s¹ podatne na zniszczenie lub zablokowanie w przypadku wojny i posiadaj¹ ewi-
dentne s³aboœci strategiczne (s³aba przepustowoœæ i mo¿liwoœæ zniszczenia przez
si³y powietrzne) na wypadek kryzysu zbrojnego.
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9 Wiêcej o wojskowych aspektach geografii Ba³tyku: John L. Green – „The Baltic – a Sea in
Transition”, Naval Postgraduate School; The Bundesmarine – Operational Capabilities and Contributions
to the Alliance” – National War College.



Spogl¹daj¹c na Morze Ba³tyckie z perspektywy Arktyki widzimy akwen
przypominaj¹cy zamkniêty pazur homara, w którym Norwegia i Szwecja stanow¹
górn¹ czêœæ, Niemcy i Dania doln¹ czêœæ, a Polska, pañstwa ba³tyckie, Obwód
Kaliningradzki, rejon Petersburga i Finlandia wnêtrze pazura. Koñcówki obu czêœci
pazura zawsze by³y regionami o pierwszorzêdnym znaczeniu strategicznym, a wnêtrze
pazura by³o obszarem najwiêkszych zmagañ militarnych w historii ludzkoœci10.

Dominuj¹c¹ i rzucaj¹c¹ siê w oczy cech¹ Ba³tyku, zw³aszcza pó³nocno-
-wschodniego (Finlandia), zachodniego i po³udniowego, jest wystêpowanie du¿ej
liczby wysp i wysepek. Kilka z nich ma strategiczne po³o¿enie, a wiele z nich
stanowi idealne miejsce na bazy, centra logistyczne, miejsca wypadowe i miejsca
dzia³añ si³ specjalnych lub urz¹dzania zasadzek na przeciwnika. Zelandia, Fionia
i Bornholm s¹ kluczowe dla kontroli Cieœnin Duñskich i dla realizacji planów
kontroli wód Ba³tyku na poziomie strategicznym. Szwedzka wyspa Gotlandia
znajduj¹ca siê na œrodku morza rozdziela szlaki morskie na stronê szwedzk¹ oraz
pañstw ba³tyckich, stwarzaj¹c mo¿liwoœæ ca³kowitej kontroli wszystkich szlaków
morskich i ruchu statków oraz okrêtów na œrodkowym Ba³tyku11. Fiñskie Wyspy
Alandzkie ulokowane u wejœcia do Zatoki Botnickiej kontroluj¹ w pe³ni wszelki
ruch w kierunku pó³nocnym. Wyspy Alandzkie z powodu swojego po³o¿enia oraz
mnogoœci stanowi³y w przesz³oœci doskona³e bazy wypadowe podczas wszystkich
konfliktów zbrojnych na Ba³tyku12. W¹skie wyjœcie z Zatoki Fiñskiej jest kolejnym na
Ba³tyku obszarem o kluczowym znaczeniu strategicznym. Niemcy skutecznie
wykorzystali je podczas II wojny œwiatowej dla zamkniêcia marynarki sowieckiej
w Leningradzie. Postawiono bowiem pola minowe oraz za³o¿ono sieci przeciw
okrêtom podwodnym w poprzek wejœcia do Zatoki. Te metody oraz zimowa
pokrywa lodowa w samej Zatoce skutecznie ograniczy³y dzia³ania ba³tyckiej floty
sowieckiej13. Zatoka Fiñska ma szczególnie istotne znaczenie obecnie, gdy¿ istnienie
niepodleg³ej Estonii powoduje, ¿e z samych powodów geograficznych flota rosyjska
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10 Z punktu widzenia wielkich koncepcji geopolitycznych obszar ten stanowi strefê starcia
(crushzone) pomiêdzy rimlandem a heartlandem, czyli obszar œcierania siê wp³ywów oœrodków
politycznych kontroluj¹cych obszar ci¹¿¹cy gospodarczo i politycznie ku morzom i oceanom
z oœrodkiem politycznym ci¹¿¹cym w g³¹b kontynentu euroazjatyckiego i eksploatuj¹cy jego zasoby.
Wed³ug powy¿szych koncepcji geopolitycznych strefa starcia, w której jest po³o¿ona Polska, to jeden
z najwa¿niejszych obszarów, których kontrola jest niezbêdna dla sprawowania dominacji w Euro-
azji, czyli w najwa¿niejszym obszarze l¹dowym œwiata – por. Halford Mackinder, Democratic Ideals
and Reality, Robert. D. Kaplan, The Revenge of Geography.

11 Z drugiej strony, na co zwraca uwagê choæby gen. rez Karlis Neretnieks z Królewskiej
Szwedzkiej Akademii Nauk Wojennych, utrata Gotlandii i zainstalowanie na nich wrogich
systemów obrony powietrznej (np. S-400) stanowi³aby czynnik uniemo¿liwiaj¹cy swobodê dzia³ania
zachodnich si³ powietrznych.

12 W 1921 roku Wyspy Alandzkie zosta³y zdemilitaryzowane, co znalaz³o potwierdzenie
w Traktatach Paryskich w dodatkowej klauzuli z 1947 roku. Wiadomym jest natomiast, ¿e marynar-
ka fiñska patroluje wody wokó³ wysp i na wypadek wojny bêdzie z nich korzystaæ i ich broniæ.

13 Atak armii niemieckiej w kierunku Leningradu zmusi³ sowieck¹ flotê ba³tyck¹ do ewa-
kuacji portów w Lipawie, Rydze i Tallinie i zamkniêcia siê w Zatoce Fiñskiej; po prze³amaniu
oblê¿enia Leningradu w 1944 sowieckie lekkie si³y morskie wspomaga³y flanki armii dzia³aj¹cych na
kierunku ba³tyckim atakuj¹c niemieckie linie komunikacyjne, dokonuj¹c l¹dowañ oraz ataków
artyleryjskich z morza.



mo¿e byæ ³atwo zamkniêta we w³asnych portach w Zatoce Fiñskiej14. Sam ten fakt
pokazuje, jak wa¿ne dla po³o¿enia geopolitycznego Polski jest istnienie suweren-
noœci pañstwa estoñskiego. Powy¿sze pokazuje tak¿e jaki potencja³ strategiczny ma
wspó³dzia³anie w regionie z Finlandi¹ i Szwecj¹.

Na Ba³tyku wystêpuje du¿a iloœæ zalewów, zatok, pó³wyspów oraz wysp
i wysepek, szczególnie licznych przy wybrze¿ach pó³nocnym i zachodnim. Œrednia
g³êbokoœæ akwenu wynosi 52,3 m, maksymalna – 459 m (G³êbia Landsort na
pó³nocny zachód od Gotlandii). G³êbia po³o¿ona najbli¿ej Polski – G³êbia Gdañska –
liczy 118 m. Niskie zasolenie Ba³tyku spowodowane jest wzglêdnie niskimi tempe-
raturami i zwi¹zanym z tym mniejszym tempem parowania wody w obszarze
szerokoœci geograficznych akwenu. Ba³tyk jest morzem burzliwym, a fale s¹ krótkie
i strome. Typowa wysokoœæ fali wynosi 5 m. W czasie silnych sztormów fale s¹
gwa³towne, nieuporz¹dkowane, czêsto odbite i nadchodz¹ce z ró¿nych kierunków,
a ich wysokoœæ siêga 10 m. Odleg³oœci miêdzy grzbietami fal s¹ przy tym niewielkie,
siêgaj¹ zaledwie 50 m. Z powy¿szych powodów Ba³tyk jest uznawany za akwen
bardzo wymagaj¹cy. Najsilniejsze falowania wywo³ane s¹ przez cyklony (ni¿e ba-
ryczne), nadci¹gaj¹ce z zachodu lub ze wschodu. Morze jest najbardziej burzliwe
w styczniu, najspokojniejsze w czerwcu. Na polskim wybrze¿u Ba³tyku rocznie
notuje siê 20–25 dni sztormowych. Temperatura wody powierzchniowej w zale¿-
noœci od pory roku wynosi od –0,5 do +20 °C.

Morze Ba³tyckie, zw³aszcza w swojej pó³nocnej czêœci, stwarza warunki
morskie bliskie arktycznym. Zatoka Botnicka, Zatoka Fiñska i Zatoka Ryska s¹
pokryte lodem w zimie w okresie od 2 do 5 miesiêcy. W tej czêœci akwenu przydatne
s¹ lodo³amacze oraz jednostki przystosowane do operacji w takich warunkach. Ma³e
jednostki uderzeniowe jak kutry rakietowe, okrêty podwodne w stanie wynurzenia,
oraz mniejsze tra³owce i niszczyciele min maj¹ trudnoœci z manewrowaniem i reali-
zacj¹ zadañ w przypadku wystêpowania pokrywy lodowej.
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14 I dysponuje na Ba³tyku jedynie w przybli¿eniu 100 milami morskimi wybrze¿a oraz
Obwodem Kaliningradzkim otoczonym strategicznie przez Polskê i Litwê.



KONSEKWENCJE UWARUNKOWAÑ GEOGRAFICZNYCH
BA£TYKU DLA OPERACJI WOJSKOWYCH

Wymiar morski jest wed³ug prof. Colina S. Gray jedynie czynnikiem umo¿li-
wiaj¹cym („enabling factor”), a nie wprost decyduj¹cym o zwyciêstwie w klu-
czowym œrodowisku strategicznym, czyli na l¹dzie („land matters most”). Nie
podwa¿aj¹c znaczenia blokady morskiej, tê tezê potwierdza dobitnie fakt, ¿e Napo-
leon Bonaparte, czy Adolf Hitler mogli dominowaæ na kontynencie europejskim
pomimo swej s³aboœci na morzu. Do ich pokonania konieczne by³o ostateczne
zwyciêstwo na l¹dzie – Lipsk, Waterloo, Stalingrad czy l¹dowanie we Francji.
Przewaga aliantów na morzach by³a jedynie tym „umo¿liwiaj¹cym” i wstêpnym acz
nieprzes¹dzaj¹cym czynnikiem. Podobnie w okresie „zimnej wojny”, gdy uwaga
mocarstw by³a skupiona na zasadniczej rozgrywce militarnej znaczenie si³ morskich
w wojnie NATO z Uk³adem Warszawskim, mia³o byæ jedynie drugorzêdne.

Odnosz¹c siê do rozwa¿anego w tej analizie teatru dzia³añ warto zauwa¿yæ,
¿e na aspekt morski w strategii sk³adaj¹ siê trzy czynniki. Pierwszym z nich, jest
insularny charakter wiêkszoœci obszaru l¹dowego wobec oblewaj¹cych ich mórz
i oceanów. Drugim jest fakt, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ obszarów ludzkiej aktyw-
noœci po³o¿ona jest w promieniu 200 km od wybrze¿a morskiego b¹dŸ ¿eglownych
rzek. Trzecim czynnikiem jest znaczenie dróg morskich, jako autostrad œwiatowego
handlu oraz koniecznoœæ ich ochrony. Ten aspekt by³ i jest istotny wobec potêg
opieraj¹cych swe znacznie na kontroli handlu (w przesz³oœci Fenicjanie, Królestwo
Niderlandów, tak¿e obecnie Zjednoczone Królestwo i USA). Ju¿ w zesz³ym stuleciu
Halford Mackinder wskazywa³, i¿ rola potêg morskich bêdzie jednak mala³a wraz
z rozwojem alternatywnych l¹dowych i powietrznych œrodków transportu. Powrót
czêœci pañstw zachodnioeuropejskich do „strategii b³êkitnych mórz", czyli dzia³añ
oceanicznych wynika³ z przywrócenia pewnej równowagi po zakoñczeniu wybitnie
l¹dowo-powietrznego zagro¿enia czasów „zimnej wojny”. Nie ma on jednak cha-
rakteru ogólnego trendu dla dzia³añ wojennych.

Jak wynika z poprzednich rozwa¿añ, rola tych trzech czynników jest ograni-
czona w naszym otoczeniu geograficznym. Ba³tyk jest wrêcz wyj¹tkiem od tych
trzech zasad. Wobec kszta³tu Morza Ba³tyckiego i jego niewielkiej odleg³oœci od
brzegu do brzegu, oraz rozwoju technicznego (w tym zw³aszcza zasiêgu i precyzji)
œrodków ogniowych i rozpoznawczych, jest ono w zasadzie jeziorem wewnêtrz-
nym. Wp³ywa to na zmniejszenie znaczenia marynarki wojennej na tym akwenie
w zwi¹zku ze zwiêkszon¹ mo¿liwoœci¹ oddzia³ywania z l¹du na morze. W obecnej
sytuacji geopolitycznej Polski istniej¹ spore szanse na doœæ zró¿nicowane l¹dowe
i powietrzne alternatywy wobec morskich szlaków zaopatrzenia. Jednoczeœnie
omawiany wczeœniej charakter geograficzny wejœcia do Ba³tyku (Cieœniny Duñskie)
powoduje i¿ w ewentualnym przysz³ym konflikcie na tym morzu utrzymanie linii
komunikacyjnych przez Cieœniny Duñskie nie bêdzie w najmniejszym stopniu
zale¿ne od zdolnoœci i potencja³u Marynarki Wojennej RP, która w przypadku
wrogiego lub nieprzyjaznego nastawienia pañstw wokó³ Cieœnin nie bêdzie w stanie
panowaæ nad tamtejszymi szlakami morskimi. Sojusznicze, a co najmniej neutralnie
przychylne nastawienie pañstw kontroluj¹cych ten obszar bêdzie niezbêdne do
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zapewnienia morskich szlaków handlowych z Polski na Atlantyk i Morze Pó³nocne.
To samo dotyczy mo¿liwoœci Marynarki Wojennej RP do projekcji si³y na akwenach
poza-ba³tyckich. Niezale¿nie od tego, jak du¿a bêdzie polska flota, jej operowanie
poza Ba³tykiem bêdzie w pe³ni zale¿ne od nastawienia pañstw kontroluj¹cych
Cieœniny Duñskie. Innymi s³owy, geografia przes¹dza, ¿e z punktu widzenia w³as-
nych interesów, priorytetem zdolnoœci bojowych Marynarki Wojennej RP powinien
byæ akwen Morza Ba³tyckiego, gdy¿ wszystkie inne plany operacyjne i mo¿liwoœci
s¹ ca³kowicie uzale¿nione od przejœcia przez Cieœniny. Kalkuluj¹c koszt z efektem
w sytuacji, gdy budowa floty jest bardzo kosztown¹ inwestycj¹ nale¿y za³o¿yæ, i¿
posiadanie licznej i kosztownej floty, zw³aszcza nawodnej, nie bêdzie mia³o sensu,
jeœli chodzi o operacje poza Ba³tykiem15, a zobowi¹zania sojusznicze Polska mo¿e
wype³niæ posiadaj¹c na przyk³ad silne i nadaj¹ce siê do uniwersalnego zastosowa-
nia lotnictwo lub si³y specjalne. W innym wypadku jakakolwiek obecnoœæ morska
Polski poza Ba³tykiem ma wymiar jedynie symboliczny (wywieszenie bandery).

Podnoszona czasem kwestia zabezpieczenia dostaw gazu skroplonego,
wydaje siê raczej mrzonk¹. Tego typu zadanie bêdzie praktycznie niemo¿liwe do
wykonania w³asnymi si³ami w przypadku otwartej wojny. Bezpieczeñstwo
energetyczne w przypadku klasycznej wojny bêdzie kwesti¹ zmagazynowanych
rezerw. Do zabezpieczenia dostaw przed dzia³aniami terrorystycznymi nie s¹ zaœ
potrzebne wielozadaniowe, wyposa¿one w zaawansowane uzbrojenie czy niewi-
doczne dla radarów okrêty nawodne.

Innym zagadnieniem, które nale¿y wci¹¿ pod uwagê z punktu widzenia
strategii dla Marynarki Wojennej RP, jest operacyjny charakter wojny morskiej i jego
dwie zasadnicze ró¿nice w stosunku do dzia³añ na l¹dzie. Po pierwsze, w odró¿-
nieniu od œrodowiska l¹dowego, gdzie wed³ug s³ynnej zasady sformu³owanej przez
Carla von Clausewitza, obrona jest efektywniejsz¹ metod¹ prowadzenia dzia³añ, to
wg. czo³owego teoretyka wojny morskiej Alfreda T. Mahana œrodowisko morskie
sprzyja stronie ofensywnej, kosztem broni¹cego siê. Po drugie, w przeciwieñstwie
do l¹du, morze nie wybacza s³aboœci. Nie oferuje ono ¿adnego schronienia s³absze-
mu przeciwnikowi, który na l¹dzie móg³by zniwelowaæ swoj¹ s³aboœæ wykorzystu-
j¹c ukszta³towanie i z³o¿onoœæ terenu. Dlatego wg. wspomnianego ju¿ prof. Colina
S. Gray’a, jak i prof. Sir Lawrence’a Freedmana, na morzu znacznie wiêksze zna-
czenie ma czysta i matematyczna przewaga, zarówno w wieloœci si³y, jak
i w parametrach technicznych. Warto jednak zwróciæ uwagê, ¿e te prawid³owoœci
maj¹ zasadnicze znaczenie dla dzia³añ nawodnych. W mniejszym stopniu stosuj¹
siê do wojny podwodnej (z uwagi na mo¿liwoœæ „schowania siê” w g³êbinach
morskich, i wykorzystania ró¿nego rodzaju anomalii hydrograficznych), a tak¿e
wojny minowej – ta ostatnia umo¿liwia s³abszemu parali¿owanie panowania na
morzu przez przeciwnika. Jest to jedna ze strategii asymetrycznych. Polegaj¹ one na
mierzeniu siê z przeciwnikiem w odmienny od niego sposób, wykorzystuj¹c s³abe
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15 Tzw. “blue-water capability” floty wojennej, zwykle bardzo kosztowne w pozyskaniu
i utrzymaniu, zarezerwowane zwykle dla prawdziwych potêg morskich jak USA, czy obecnie
w mniejszym zakresie Wielka Brytania lub Japonia, w przeciwieñstwie do „white-water capability”
lub „littoral warfare capability” jak floty operuj¹ce na Ba³tyku i innych morzach zamkniêtych lub
przybrze¿nych.



strony jego si³y militarnej. Innym kierunkiem rozwijaj¹cych siê zdolnoœci
asymetrycznych, które mog¹ umo¿liwiæ obronê jest zbiór instrumentów A2/AD
(anti-access/area denial). Do arsena³u tych œrodków nale¿¹ bazuj¹ce na tanich, zamas-
kowanych, ufortyfikowanych b¹dŸ rozproszonych platformach precyzyjne œrodki
ogniowe, których celem jest pozbawienie przeciwnika swobody operowania
w danym obszarze16.

Morze Ba³tyckie cechuje siê charakterystyk¹ morza przybrze¿nego (littoral)
i to uwarunkowanie decyduje o specyfice rozwoju si³ morskich w regionie. Floty
pañstw regionu przede wszystkim k³ad¹ nacisk na wojnê podwodn¹ w oparciu
o okrêty podwodne z napêdem klasycznym, okrêty do wojny minowej oraz mniej-
sze jednostki rakietowe17. Wraz z rewolucyjnym rozwojem technologicznym syste-
mów rakietowych, si³y zbrojne w regionie pozyskuj¹ nabrze¿ne, mobilne systemy
rakietowe ziemia-woda i ziemia-ziemia zdolne raziæ cele z zamaskowanych pozycji
na wybrze¿u.

W ci¹gu ostatniej dekady dosz³o do rozwoju i dojrzewania operacyjnego
technologii napêdu niezale¿nego od powietrza dla klasycznych okrêtów
podwodnych, pojawi³y siê mo¿liwoœci operacyjnego u¿ycia okrêtów podwodnych
na skalê oraz ze skutecznoœci¹ bojow¹ dotychczas niedostêpn¹ przy jednoczesnym
wykorzystaniu tych atutów okrêtów klasycznych w stosunku do atomowych,
jakimi s¹ ma³y rozmiar, trudna wykrywalnoœæ i du¿o ni¿szy koszt pozyskania
i szkolenia za³ogi. Technologia AIP (Air-Independent Propulsion) mo¿e mieæ istotny
wp³yw na dzia³ania morskie na Ba³tyku w najbli¿szych dekadach oraz na taktykê
wojny podwodnej. AIP umo¿liwiaj¹cy okrêtowi pozostanie w sta³ym zanurzeniu
przez kilka tygodni pozostaj¹c przy tym bardziej cichym, zwrotniejszym i mniej-
szym ni¿ ogromne okrêty atomowe, co daje okrêtom z systemem AIP ogromn¹
przewagê operacyjn¹ na Ba³tyku wzglêdem wszystkich rodzajów okrêtów
nawodnych, wobec okrêtów podwodnych starszych generacji, zw³aszcza g³oœnych
pod wod¹ okrêtów rosyjskich18, a nawet wobec podwodnych okrêtów atomowych.
Napêd AIP umo¿liwia nowoczesnym okrêtom podwodnym wykorzystanie atutów
Morza Ba³tyckiego w prowadzeniu tzw. „littoral warfare”, czyli wojny podwodnej
w warunkach morza przybrze¿nego (p³ytkiego, sonarowo g³oœnego i wymaga-
j¹cego zwrotnoœci), a zatem idealnego dla okrêtów podwodnych z napêdem
klasycznym. Istotnym znakiem zapytania jest jednak relacja kosztu do efektu
napêdu AIP. Tego typu okrêty s¹ wci¹¿ istotnie dro¿sze od klasycznych jednostek.
Ta relacja bêdzie siê prawdopodobnie zmieniaæ w czasie. Na razie jednak¿e wydaje
siê, ¿e o celowoœci zastosowania AIP powinno przes¹dzaæ przeznaczenie jednostek.
Czêœæ ekspertów twierdzi, i¿ dla klasycznych zadañ hunter-killer na Ba³tyku
rozs¹dniejszym rozwi¹zaniem by³oby u¿ycie wiêkszej liczby klasycznych okrêtów
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16 Wiêcej na temat strategii A2/AD i rozwoju precyzyjnych œrodków ra¿enia patrz:
http://www.csbaonline.org/publications/2013/08/the-evolution-of-precision-strike.

17 Aczkolwiek zbyt ma³e okrêty rakietowe nie dysponuj¹ najczêœciej nowoczesnym uzbro-
jeniem przeciwlotniczym, co czyni je ³atwymi do zniszczenia przez samoloty przeciwnika, zw³aszcza
na ma³ym akwenie, jakim jest Ba³tyk.

18 Rosjanie próbuj¹ opracowaæ w³asne systemy AIP do okrêtów podwodnych, ale na razie
bezskutecznie; kolejne próby techniczne nie przynosz¹ satysfakcjonuj¹cych wyników.



z napêdem dieslowskim. W przypadku decyzji powierzenia okrêtom podwodnym
innych zadañ o strategicznym znaczeniu, takich jak operacje typu „blue water” czy
te¿ funkcji odstraszania, poprzez wyposa¿enie ich w precyzyjne pociski samoste-
ruj¹ce dalekiego zasiêgu, wzrasta racjonalnoœæ zastosowania napêdu AIP. Istotnym
novum, które warto rozwa¿yæ niezale¿nie od klasy pozyskiwanych okrêtów pod-
wodnych powinno byæ wyposa¿enie tych jednostek w systemy obrony przeciw-
lotniczej typu niemieckiego IDAS. To rozwi¹zanie nie tylko powinno zwiêkszyæ
prze¿ywalnoœæ tych okrêtów, ale i podnieœæ koszty dzia³añ przeciwpodwodnych
przeciwnika.

Na Morzu Ba³tyckim istotn¹ technologi¹ jest tak¿e zdolnoœæ do prowadzenia
wojny minowej i przeciwminowej za pomoc¹ zdalnie sterowanych okrêtów
i œrodków rozpoznania, zw³aszcza w technologii stealth. To, podobnie jak napêd AIP
dla okrêtów podwodnych, bêdzie mia³o istotny wp³yw na dzia³ania morskie w re-
gionie. Przy dzia³aniach okrêtów podwodnych interesuj¹cym rozwi¹zaniem jest
zastosowanie ci¹gnionych sieci z zapasem kilkudziesiêciu min po ka¿dej stronie
kad³uba.

Jakiekolwiek dzia³ania przeciw okrêtom podwodnym na Ba³tyku s¹
trudniejsze ni¿ na innych akwenach z powodu niskiej temperatury wody oraz ma³ej
g³êbokoœci morza. Trudnoœci w zwalczaniu okrêtów podwodnych potêguj¹ du¿e
zmiany z temperaturze wody oraz jej zasoleniu, bardzo poszarpane i nierówne dno
morskie Ba³tyku, podwodne archipelagi wzniesieñ dna morskiego, liczne wyspy,
zaobserwowane na Ba³tyku zak³ócenia magnetyczne, bardzo s³aba widzialnoœæ,
silne pr¹dy morskie o ró¿nych, nieprzewidywalnych czêsto kierunkach. S³odka
woda z pokrywy lodowej oraz licznych wysp zasilaj¹ca ten ma³y akwen morski
czyni warunki wojny anty-podwodnej jeszcze trudniejszymi. Wszystkie powy¿sze
okolicznoœci potêguj¹ efektywnoœæ floty podwodnej, której zwalczanie na Ba³tyku
jest tak trudne. Z drugiej strony te same trudne warunki dotycz¹ dzia³añ dla
okrêtów podwodnych. Sztuka dowodzenia i operowania na Ba³tyku okrêtem pod-
wodnym nale¿y do najtrudniejszych wyzwañ rzemios³a morskiego. Ma³y rozmiar
akwenu, p³ytkie wody, liczne wyspy sprzyjaj¹ stosunkowo ma³ym, cichym okrêtom
podwodnym o napêdzie klasycznym. Co do zasady mniejsze od atomowych, okrêty
podwodne o napêdzie klasycznym s¹ trudniejsze do namierzenia ni¿ wiêksze i g³oœ-
niejsze atomowe giganty19. Technologia AIP uczyni³a z nich prawie tak wydajne jak
okrêty atomowe, co wraz ze spadkiem jej kosztu w przysz³oœci prawdopodobnie
zrewolucjonizuje wojnê podwodn¹20.
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19 S¹ te¿ kilkukrotnie tañsze i ³atwiejsze jest szkolenie za³óg.
20 Jak wa¿ne w czasie wojny, równie¿ wspó³czesnej, s¹ okrêty podwodne, niech œwiadczy

nastêpuj¹cy przyk³ad: w czasie wojny o Falklandy w 1982 roku argentyñski okrêt podwodny
z napêdem klasycznym (bez systemu AIP) mia³ niedoœwiadczon¹ i dopiero co skompletowan¹
za³ogê, a i tak Brytyjczycy zdaj¹c sobie sprawê z zagro¿enia, które stwarza, musieli przeznaczyæ do
jego tropienia dwa okrêty œmig³owcowe przeznaczone i szkolone do walki z okrêtami podwodnymi,
15 fregat i niszczycieli oraz dodatkowe samoloty do zwalczania okrêtów podwodnych, jak równie¿
w³asnych kilka okrêtów podwodnych; mimo to argentyñski okrêt wykona³ 800-milowy patrol
bojowy w ci¹gu szeœciu tygodni oraz trzy ataki torpedowe. Brytyjczycy zu¿yli oko³o 200 bomb
g³êbinowych i rakiet, a i tak mieli szczêœcie, ¿e nie stracili okrêtu. Technologia AIP uczyni sztukê
zwalczania okrêtów podwodnych jeszcze trudniejsz¹, zw³aszcza na Ba³tyku.



Ma³a g³êbokoœæ wody czyni bardzo efektywn¹ równie¿ wojnê minow¹. G³ê-
bokoœæ wody czêsto odpowiada maksymalnej efektywnej g³êbokoœci min dennych
w wielu kluczowych dla komunikacji morskiej miejscach. Po³o¿enie min jest szcze-
gólnie istotne dla zapobie¿enia operacjom desantowym na w³asnym wybrze¿u;
samo usuniêcie min zajmuje dni i tygodnie oraz jest obarczone ryzykiem
uszkodzenia lub utraty okrêtu21. Miny s¹ tanie i proste w u¿yciu, a szeroki wachlarz
ich rodzajów u³atwia planowanie ich u¿ycia. Miny zatopi³y w czasie II wojny
œwiatowej wiêcej okrêtów i statków ni¿ ³¹cznie inne œrodki bojowe, a w czasie wojny
w Zatoce w 1991 roku uszkodzi³y wiêcej okrêtów koalicji ni¿ inne œrodki bojowe.
Wa¿nym jest, aby zdolnoœci stawiania min mia³y wszystkie jednostki floty, w tym
tak¿e okrêty podwodne, jak równie¿ samoloty.

Ma³y rozmiar oraz kszta³t Ba³tyku (bliskoœæ do brzegów) powoduje, ¿e si³y
powietrzne, zarówno uderzeniowe jak i komponent rozpoznawczy, stanowi¹ na
tym obszarze istotny element strategii dzia³añ morskich, a bazy powietrzne na
wybrze¿u zastêpuj¹ w pewnej mierze lotniskowce. St¹d te¿ pañstwa regionu (takie
choæby jak pañstwa nordyckie) znaczn¹ czêœæ szkolenia swoich si³ powietrznych
poœwiêcaj¹ zagadnieniom zwi¹zanym z dzia³aniami nad morzem. Kluczem dla
okreœlenia roli du¿ych okrêtów wielozadaniowych (fregata, niszczyciel, okrêty
projekcji si³y) w si³ach morskich mniejszych pañstw po³o¿onych w rejonie Ba³tyku
(czyli wszystkich poza Rosj¹ i Niemcami), s¹ zadania stawiane ich si³om morskim.
Z uwagi na po³o¿enie geograficzne, i niezale¿noœæ od, b¹dŸ te¿ kontrolê Cieœnin
Duñskich, marynarki Norwegii i Danii przesz³y znaczn¹ metamorfozê. O ile wczeœ-
niej – w okresie „zimnej wojny” polega³y na si³ach minowych i ma³ych, szybkich
³odziach rakietowych i torpedowych, obecnie do s³u¿by wprowadzaj¹ nowe du¿e
jednostki oceaniczne (klasa okrêtów projekcji si³y Absalon i fregat Fridtjof Nansen).
Trend ten jedynie w niewielkim stopniu dotkn¹³ si³y morskie Finlandii i Szwecji.
W okresie post-zimnowojennym, najwiêksza jednostka bojowa si³ szwedzkich jest
bardzo ma³a (wypornoœæ powy¿ej 600 ton) korweta Visby. Finlandia w okresie
przed wojn¹ w Gruzji rozwa¿a³a zast¹pienie swoich ma³ych jednostek minowych
i rakietowych typami podobnymi, lecz bardziej zdolnymi do dzia³añ miêdzynaro-
dowych. Mo¿na domniemywaæ, ¿e w zwi¹zku z ponown¹ asertywnoœci¹ rosyjsk¹
w regionie, nawet ten bardzo umiarkowany trend w stronê zdolnoœci „blue water
navy” zostanie poddany ponownej rewizji.

Zwa¿ywszy na przedstawione powy¿ej uwarunkowania geograficzne Ba³ty-
ku, przy za³o¿eniu priorytetu obrony terytorium kraju, g³ównymi p³ywaj¹cymi
jednostkami Marynarki Wojennej RP powinny byæ klasyczne okrêty podwodne.
Okrêty te powinny byæ zdolne do zwalczania okrêtów nawodnych i podwodnych
przeciwnika za pomoc¹ torped i rakiet, stawiania pól minowych i powinny byæ
zdolne do samoobrony przed lotnictwem. Kwestia spektrum ich mo¿liwoœci
operacyjnych i zdolnoœci bojowych: potrzeby u¿ycia poza Ba³tykiem, przewozu
i wspó³pracy z si³ami specjalnymi, wspó³pracy z dronami, robotami podwodnymi
i nawodnymi powinna byæ kryterium przy podejmowaniu decyzji co do zastoso-
wania napêdu AIP. Dotyczy to w szczególnoœci decyzji o rozwijaniu si³ odstraszania
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21 To zadecydowa³o o nieprzeprowadzaniu desantu morskiego podczas pierwszej wojny
w Zatoce w 1991 roku.



opartych o precyzyjne taktyczne pociski manewruj¹ce. Okrêty AIP mog³yby byæ
bardzo dobr¹, choæ stosunkowo dro¿sz¹ platform¹ do operowania t¹ broni¹
w uderzeniach na wra¿liwe elementy przeciwnika, czy to na wybrze¿u czy w g³êbi
jego terytorium.

Wnioski dla zdolnoœci polskiej Marynarki Wojennej

W zwi¹zku z opisanymi wy¿ej uwarunkowaniami polskie plany na wypadek
wojny nie powinny pok³adaæ zbytniej nadziei w utrzymaniu szlaków na poziomie
notowanym w czasie pokoju. Geografia powoduje, ¿e si³y morskie zgromadzone na
Ba³tyku pozostan¹ najprawdopodobniej na nim podczas trwania kryzysu. Rozwój
technologiczny mo¿liwoœci prowadzenia wojny podwodnej (w szczególnoœci napêd
AIP) oraz minowej (nowe rodzaje min, roboty podwodne, drony rozpoznawcze
wspó³pracuj¹ce z okrêtami podwodnymi, wojskami specjalnymi czy rakietowymi
dywizjonami nadbrze¿nymi zwiadowcze, okrêty z kad³ubami niemagnetycznymi
itp.) u³atwiaj¹ prowadzenie dzia³añ przeciwko nawet znacznie silniejszemu
przeciwnikowi22, jeœli musi on wyjœæ ze swoich portów przez w¹skie przejœcia
potencjalnie kontrolowane przez inne pañstwa pokonuj¹c przeszkody minowe oraz
flotê cichych i trudnych do prewencyjnego zniszczenia okrêtów podwodnych
(w szczególnoœci tych wyposa¿onych w napêd AIP)23.

Istnieje równie¿ potrzeba rozwa¿enia przez Si³y Zbrojne RP przygotowania
eskadr lotnictwa wielozadaniowego równie¿ do zadañ morskich i ich szkolenia
w tym kierunku. Pe³na zdolnoœæ do wykonywania zadañ nad Ba³tykiem musia³aby
siê ³¹czyæ z posiadaniem samolotów zdolnych do operowania w promieniu oko³o
1.000 km24, a zatem wiêkszym ni¿ aktualnie u¿ywane przez Si³y Powietrzne F16C/D,
wyposa¿onych tak¿e do prowadzenia wojny morskiej oraz obs³ugiwanych przez
przygotowane do tego za³ogi. Taki promieñ dzia³ania umo¿liwia³by projekcjê si³y
nad obszarem Cieœnin Duñskich oraz u wejœcia do Zatoki Fiñskiej, a zatem w dwóch
kluczowych miejscach dla kontroli dzia³añ na Ba³tyku, nie mówi¹c ju¿ o zadaniach
wykonywanych wokó³ Obwodu Kaliningradzkiego. Taki promieñ dzia³ania
dawa³by tak¿e swobodê operacyjn¹ powietrznym dzia³aniom bojowym nad Zatok¹
Rysk¹, co mog³oby mieæ istotne znaczenie dla wykonywania zadañ uderzeniowych
przy wykorzystaniu przestrzeni powietrznej pañstw ba³tyckich. Samoloty te
powinny otrzymaæ tradycyjne uzbrojenie do walki z okrêtami przeciwnika. Nale¿y
tak¿e rozwa¿yæ wyposa¿enie ich w trudno wykrywalne rakiety manewruj¹ce
o du¿ym zasiêgu. Lotniska, z których operowa³yby nowe eskadry powinny byæ
zlokalizowane tak, aby promieniem operacji obejmowaæ zachodni¹ (w tym Cieœniny
Duñskie), jak i pó³nocnowschodni¹ czêœæ Ba³tyku (a¿ po wejœcie do Zatoki Fiñskiej).
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22 Na Ba³tyku geografia powoduje, ¿e Rosja jest w trudnym po³o¿eniu strategicznym
i operacyjnym, bowiem stosunkowo ³atwo mo¿na zablokowaæ jej flotê w portach: Kronsztad, Peters-
burg, Ba³tijsk i Kaliningrad.

23 O strategicznym znaczeniu cieœnin, przesmyków, w¹skich zatok dla kontroli danego
akwenu morskiego i zwyciêstwa w starciu morskim vide: Alfred Mahan, The Influence of Sea Power
Upon History oraz Nicholas Spykman, America’s Strategy in World Politics.

24 Aktualnie warunki te spe³niaj¹ Rafale, Eurofighter Typhoon i F35A Lightning II.



Ta sama uwaga dotyczy wyboru miejsca ulokowania bazy macierzystej nowych
okrêtów podwodnych, które bêd¹ przyjmowane do s³u¿by w Marynarce Wojennej
RP. Ich znaczenie, jako si³y morskiej na Ba³tyku, ale te¿ strategicznej si³y uderze-
niowej (w wypadku decyzji o wyposa¿eniu tych jednostek w rakiety manewruj¹ce
dalekiego zasiêgu) powinno sk³oniæ do bazowania floty podwodnej w oddaleniu od
wschodniego skraja morskiej granicy RP.
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STRATEGICZNE ZNACZENIE BA£TYKU.
SCENARIUSZ HIPOTETYCZNEGO KONFLIKTU

Analizuj¹c potencjalny konflikt na Ba³tyku, nale¿y wzi¹æ pod uwagê nie-
bezpieczeñstwo utraty spójnoœci, solidarnoœci oraz si³y wojskowej NATO, jak
równie¿ stopniowego pogarszania siê sytuacji geopolitycznej Polski. W takich w³aœ-
nie warunkach istnieje najwiêksze prawdopodobieñstwo wyst¹pienia klasycznego
konfliktu zbrojnego z udzia³em Polski. Jeœli NATO utrzyma wiarygodnoœæ
odstraszania, oraz swoj¹ spójnoœæ, taki scenariusz jest mniej realny. W wypadku
jednak zaistnienia takiej ewentualnoœci, czy to w scenariuszu zagro¿enia pañstw
ba³tyckich, b¹dŸ tak¿e Polski, Si³y Zbrojne RP mog¹ przyj¹æ na siebie rolê pañstwa
specjalizuj¹cego siê w l¹dowym ewentualnie czêœciowo tak¿e powietrznym
wymiarze dzia³añ wojennych. Takiemu podejœciu sprzyja oparta na kryteriach
ekonomicznych tendencja do specjalizacji pomiêdzy pañstwami sojuszniczymi
(w ramach inicjatyw Smart Defence czy Framework Nations). Przyjmuj¹c jednak
wspomniane wczeœniej za³o¿enie negatywnego rozwoju sytuacji, uwarunkowania
geograficzne obszaru Ba³tyku oraz Europy Œrodkowej i Wschodniej powoduj¹, i¿
w starciu ze zbrojnymi si³ami Federacji Rosyjskiej, zw³aszcza w konflikcie o mniej-
szym natê¿eniu, rola Ba³tyku mo¿e siê ró¿niæ w zale¿noœci od kilku zmiennych.
Najbardziej istotne zmienne, w szczególnoœci w zakresie mo¿liwoœci dla strony
polskiej, to:

1. Kwestia sojuszniczego wspó³dzia³ania z Finlandi¹ i Szwecj¹

Szwecja zajmuje geograficznie dominuj¹c¹ pozycjê na Ba³tyku25 i dysponuje
1.100 mil morskich wybrze¿a oraz oko³o 25 tysi¹cami wysp, co faktycznie podwaja
jej d³ugoœæ wybrze¿a. Zwa¿ywszy na posiadanie licznych i nowoczesnych si³
powietrznych oraz stosunkowo dobrze wyposa¿onej floty (okrêty podwodne
z technologi¹ AIP, korwety rakietowe stealth) od jej dobrej woli mo¿e zale¿eæ
komunikacja oraz panowanie w powietrzu na wschodnim i œrodkowym Ba³tyku26.
Korzystne po³o¿enie strategiczne Finlandii u pó³nocnych brzegów Zatoki Fiñskiej
daje temu pañstwu kontrolê nad komunikacj¹ do i z rosyjskich portów w Peters-
burgu i Kronsztadzie, potencjaln¹ kontrolê nad rosyjskim przemys³em stocznio-
wym w tym rejonie, odpowiedzialnym za budowê oraz remonty okrêtów zarówno
floty ba³tyckiej, jak i pó³nocnej, oraz bezpieczeñstwem, pomyœlnoœci¹ i prosperity
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25 St¹d w czasie „zimniej wojny” NATO zabiega³o o dobre relacje z formalnie neutraln¹
Szwecj¹, a sama Szwecja liczy³a siê z braniem udzia³u w wojnie przeciw Zwi¹zkowi Sowieckiemu
i dysponowa³a, jak na warunki Ba³tyku, naprawdê ogromn¹ marynark¹ wojenn¹ (dla przyk³adu
w latach 50-tych XX wieku mia³a na stanie 7 pancerników obrony wybrze¿a, 4 kr¹¿owniki,
29 niszczycieli, 26 okrêtów podwodnych, 21 kutrów torpedowych i by³a najsilniejsz¹ flot¹ na
Ba³tyku); w czasie II wojny œwiatowej neutralna, nieuczestnicz¹ca w wojnie Szwecja mia³a na Ba³tyku
silniejsz¹ flotê ni¿ niemiecka Kriegsmarine).

26 Reformy szwedzkiego potencja³u obronnego prowadzone w ostatniej dekadzie doprowa-
dzi³y do zmniejszenia klasycznych zdolnoœci obronnych. W wyniku rosyjskich demonstracyjnych
manewrów w 2013 r. Szwecja zaczyna ponownie k³aœæ nacisk na obronê interesów oraz terytorium
kraju.



samego Petersburga jako drugiego najwiêkszego miasta Federacji Rosyjskiej27.
Finowie zdaj¹ sobie sprawê z w³asnego po³o¿enia geograficznego i rozbudowuj¹
zdolnoœci do wojny minowej. Dodatkowo zadbali o uzyskanie w 2012 roku od
Amerykanów trudno-wykrywalnych rakiet manewruj¹cych klasy AGM-158 JASSM

do swoich samolotów F-18C/D oraz wprowadzaj¹ do s³u¿by mobilne rakietowe
dywizjony nadbrze¿ne, które bêd¹ mia³y istotny wp³yw na swobodê ¿eglugi
w Zatoce Fiñskiej. Brak polskiego wspó³dzia³ania ze Szwecj¹ i Finlandi¹ powoduje,
¿e rosyjskie si³y morskie zyskuj¹ znacznie wiêksz¹ swobodê operowania na
Ba³tyku, w³¹cznie z zyskaniem pozycji do oddzia³ywania na polskie wybrze¿e
i przeciêcia, a nawet kontroli nad polskimi szlakami morskimi.

2. Za³o¿enie niepodleg³oœci pañstw ba³tyckich oraz obrony terenu Estonii

Przynajmniej w pocz¹tkowej fazie dzia³añ niepodleg³oœæ pañstw ba³tyckich
uniemo¿liwi wykorzystanie przez przeciwnika ich portów, a za³o¿enie obrony
terenu Estonii pomo¿e zablokowaæ wspólnym (w zale¿noœci od scenariusza –
NATO-wskim lub przynajmniej si³om z udzia³em Estonii, Szwecji czy Finlandii)
si³om ujœcie Zatoki Fiñskiej. Rosyjskie wybrze¿e Ba³tyku to obecnie jedynie 100 mil
morskich u zwieñczenia Zatoki Fiñskiej z portami w Petersburgu i Kronsztadzie.
Podobn¹ d³ugoœæ wybrze¿a ma enklawa kaliningradzka z portami w Kaliningradzie
i Ba³tijsku. Oba porty enklawy maj¹ kluczowe znaczenie dla operacji morskich floty
rosyjskiej na Ba³tyku. W przypadku wspó³dzia³ania z si³ami NATO b¹dŸ przy-
najmniej z si³ami szwedzkimi i fiñskimi wyjœcia te ³atwo mog³yby byæ zamkniête
przez Marynarkê Wojenn¹ RP wspó³dzia³aj¹c¹ z si³ami powietrznymi zdolnymi do
niszczenia okrêtów. Flota rosyjska mo¿e te¿ byæ neutralizowana w przypadku
uniemo¿liwienia przez stronê polsk¹ uzyskania przez Rosjan pe³nej dominacji
w powietrzu28 nad Obwodem Kaliningradzkim i wodami przybrze¿nymi. Dla sy-
tuacji operacyjnej na Ba³tyku jedn¹ z podstawowych kwestii jest wiêc fakt
niepodleg³oœci Litwy, £otwy i Estonii, niezale¿nych od Rosji, z portami w Tallinnie
(port niezamarzaj¹cy przez wiêksz¹ czêœæ roku), Rydze, Windawie (port bardzo
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27 Waga po³udniowej Finlandii dla interesów sowieckich (teraz rosyjskich) i pozycji
strategicznej Leningradu by³a jednym z powodów wojny zimowej z Finlandi¹ roku 1939/40. Celem
operacji by³o uchwycenie kontroli zarówno nad po³udniowym brzegiem Zatoki (Estonia) jaki
i pó³nocnym (Finlandia). W wyniku wojny Finlandia musia³a oddaæ Sowietom kluczowe wyspy
w Zatoce oraz przymusowo wydzier¿awiæ na 30 lat bazê morsk¹ w Hanko strzeg¹c¹ wejœcia do
Zatoki; po II wojnie œwiatowej Finlandia zosta³a zmuszona do wydzier¿awienia strategicznego,
po³o¿onego obok Helsinek, pó³wyspu Porkkala na 50 lat (zwróconego Finom w 1955 roku).

28 Chodzi tutaj o uniemo¿liwienie stronie rosyjskiej uzyskanie bezwzglêdnej dominacji
w powietrzu, a nie osi¹gniêcie przewagi przez stronê polsk¹. Zwa¿ywszy na korzystne po³o¿enie
geograficzne sprzyjaj¹ce stronie polskiej samo zakwestionowanie rosyjskiej dominacji w powietrzu
doprowadzi do sytuacji, w której kalkulacja ryzyka nieakceptowalnych strat, spowoduje pozostanie
rosyjskich jednostek w portach oraz zablokuje transport powietrzny z zaopatrzeniem do i z enklawy.
Powy¿sze oczywiœcie zadzia³a przy za³o¿eniu, ¿e Litwa, Bia³oruœ i Ukraina pozostan¹ wystarczaj¹co
niezale¿ne do Rosji w tym sensie , ¿e ich terytoria nie bêd¹ wykorzystywane przez rosyjskie systemy
ofensywne; a w szczególnoœci przez wojska l¹dowe, które mog¹ próbowaæ uzyskaæ po³¹czenie
l¹dowe z Kaliningradem z terytorium Litwy lub Bia³orusi.



rzadko zamarzaj¹cy i o wiêkszej przepustowoœci ni¿ Ryga), Lipawie i K³ajpedzie29.
Z wojskowego punktu widzenia istotne jest tak¿e uniemo¿liwienie stronie rosyjskiej
przejêcia kontroli nad wybrze¿em Estonii w trakcie trwania konfliktu, co u³atwi³oby
prze³amanie tej blokady. Spe³nienie trzech powy¿szych zmiennych powoduje, ¿e
sytuacja operacyjna na Ba³tyku staje siê znacznie korzystniejsza dla strony polskiej.
Istniej¹ wówczas spore szanse na zablokowanie wyjœcia si³ rosyjskich na obszar
w³aœciwego Ba³tyku. Teoretycznie si³y sojusznicze, w tym polskie, zyskuj¹ lepsze
pozycje do ra¿enia przeciwnika wystrzeliwanymi z okrêtów podwodnych i samo-
lotów wielozadaniowych precyzyjnymi pociskami dalekiego zasiêgu. Tego typu
œrodki mog¹ nie byæ w stanie przechyliæ szali. Mog¹ jednak stanowiæ element
eskalacyjnej strategii odstraszania, na wypadek u¿ycia przez przeciwnika
taktycznej broni j¹drowej. W tym przypadku niebezpieczeñstwo niekontrolowanej
eskalacji (kwestia doboru celów) dawa³oby szansê na wczeœniejsz¹ interwencjê
pañstw przyjaznych, w celu zakoñczenia konfliktu na akceptowalnych dla polskich
warunkach. Ponadto oddzia³ywania rosyjskich si³ powietrznych i zdolnoœci A2/AD
poprzez terytorium pañstw ba³tyckich, i z rejonu Zatoki Fiñskiej mo¿e uniemo¿liwiæ
swobodê dzia³ania sojuszniczych si³ powietrznych i nawodnych z rejonu pó³nocno-
-wschodniego Ba³tyku, w tym skuteczne przyjœcie z pomoc¹ pañstwom ba³tyckim.
Nawet jednak w takim, doœæ korzystnym dla strony polskiej scenariuszu, Ba³tyk jest
wci¹¿ jedynie pomocniczym teatrem dzia³añ, bior¹c pod uwagê oœ g³ównego, l¹do-
wego ataku z terytorium Bia³orusi.

3. Najbardziej teoretyczna zmienna – niezale¿noœæ Bia³orusi i Ukrainy i nie-
mo¿noœæ wykorzystania ich terytorium w trakcie trwania konfliktu.

Ju¿ obecnie, w przypadku Bia³orusi takie za³o¿enie wydaje siê oderwane od
realiów. Warto je jednak przeanalizowaæ, aby zwróciæ uwagê, jak¹ zmianê roli
akwenu ba³tyckiego dla sytuacji operacyjnej Polski i planów modernizacyjnych ze
sob¹ niesie. Utrzymanie terytorium Bia³orusi i Ukrainy z dala od wojny unie-
mo¿liwia Rosji przerzucenie si³ i œrodków w pobli¿e teatru wojny i pomoc si³om
w Obwodzie Kaliningradzkim, oraz stwarza Rosjanom wielkie wyzwania natury
planistycznej i logistycznej przy planowaniu uderzeñ na Polskê z samego powodu
odleg³oœci i geografii oraz geograficznej przewagi strony polskiej w teatrze dzia³añ
wojennych, ubezpieczanej tak¿e przez przychylnoœæ sojuszników w rejonie Ba³tyku.
Bliskoœæ zaplecza, mo¿liwoœci operowania po liniach wewnêtrznych i kontroli przez
si³y zbrojne RP przebiegu operacji l¹dowych wobec enklawy kaliningradzkiej. Ana-
liza mapy Europy Œrodkowej i Wschodniej prowadzi do obserwacji, i¿ w sytuacji,
gdy porty, terytorium oraz przestrzeñ powietrzna Litwy, £otwy i Estonii nie bêd¹
kontrolowane od pocz¹tku wojny przez Rosjê, a Ukraina i Bia³oruœ30 nie bêd¹
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29 Sowiecki admira³ Czernawin wielokrotnie wypowiada³ siê, ¿e nieodleg³oœæ pañstw
ba³tyckich otworzy „okno w sowieckim systemie obrony powietrznej wprost na kluczowym dla
istnienia i funkcjonowania pañstwa kierunku Psków-Nowogród-Moskwa-Petersburg, oraz odetnie
szlaki komunikacyjne do enklawy kaliningradzkiej.

30 W przypadku Bia³orusi ju¿ aktualnie mocno dyskusyjne jest, czy kraj ten jest wci¹¿
niepodleg³y i czy jego si³y zbrojne stanowi¹ komponent niepodlegaj¹cy kontroli rosyjskiej, w szcze-
gólnoœci dotyczy to systemu wojsk obrony powietrznej, który jest ponoæ zintegrowany z rosyjskim;
niemniej jednak wed³ug stanu na czerwiec 2013 roku wojska rosyjskie jeszcze nie stacjonuj¹ na
Bia³orusi. Og³oszony zosta³y jednak w³aœnie rosyjski plan zbudowania i funkcjonowania na Bia³orusi



stanowi³y terytorium rosyjskiego w znaczeniu wojskowym, to znaczy, ¿e nie bêd¹
tam stacjonowa³y, i na wypadek konfliktu, nie bêd¹ mog³y dokonaæ operacyjnego
rozwiniêcia rosyjskie si³y l¹dowe, rakietowe i powietrzne, ewentualny konflikt
zbrojny pomiêdzy Rosj¹ a Polsk¹ musi byæ zlokalizowany przede wszystkim na
szeroko rozumianym obszarze Morza Ba³tyckiego oraz wokó³ Obwodu Kalinin-
gradzkiego.

Spe³nienie wszystkich powy¿szych przes³anek w stopniu gwarantuj¹cym, i¿
si³y zbrojne Federacji Rosyjskiej nie rozpoczn¹ i nie bêd¹ prowadziæ wojny z Polsk¹
maj¹c mo¿liwoœæ korzystania z terytoriów, portów morskich lub przestrzeni po-
wietrznej pañstw ba³tyckich, zmienia bilans strategiczny w rejonie Morza Ba³tyc-
kiego z powodu korzystnego po³o¿enia geograficznego Polski i umo¿liwia si³om
zbrojnym RP operuj¹cym w³aœciwie po liniach wewnêtrznych teatru na prze-
niesienie operacyjne ciê¿aru nowoczesnych dzia³añ wojennych w pewnym zakresie
na terytorium przeciwnika. Dokonaæ siê to mo¿e poprzez wykorzystanie Morza
Ba³tyckiego jako tzw. „sanktuarium”, to jest przestrzeni i miejsca, z którego mog¹
byæ, bez mo¿liwoœci prewencyjnego wyeliminowania przez rosyjskie si³y zbrojne,
dokonywane uderzenia si³ zbrojnych RP.

W takim scenariuszu, sama geografia powodowa³aby, ¿e Polska mia³aby
przewagê operacyjn¹ nad stron¹ rosyjsk¹. Nadal jednak istnieæ bêd¹ wszelkie
ograniczenia takiej strategii – zwi¹zane choæby z zagro¿eniem u¿ycia taktycznej
broni nuklearnej, czy rosyjskimi zdolnoœciami A2/AD za wschodni¹ granic¹
pañstw ba³tyckich znacznie utrudniaj¹ce przeciwdzia³anie rosyjskiej agresji l¹dowej
na teren tych pañstw. Co wiêcej, w wypadku powodzenia tej agresji œrodki te mog¹
byæ doœæ szybko przemieszczone na wschodnie wybrze¿e Ba³tyku. Obszar Morza
Ba³tyckiego nie bêdzie wówczas niczyim sanktuarium, lecz wzajemn¹ „no-go
zone”. Trzeba jednak przyznaæ, ¿e w takim scenariuszu rosyjskie si³y morskie
pozostan¹ najprawdopodobniej zamkniête w portach. Co wiêcej, g³ównym orê¿em
takiego konfliktu stan¹ siê precyzyjne pociski manewruj¹ce dalekiego zasiêgu. Przy
za³o¿eniu, ¿e strona rosyjska nie ucieknie siê do zastosowania taktycznej broni
nuklearnej scenariusz takiego konfliktu nie niesie ze sob¹ istotnej groŸby dla
¿ywotnych interesów RP i stwarza symetryczne zagro¿enia dla obydwu stron.
Przyjêcie, i¿ Bia³oruœ oraz Ukraina nie bêd¹ s³u¿y³y rosyjskim si³om zbrojnym jako
pozycje wyjœciowe do wojny z Polsk¹, a terytorium ani przestrzeñ powietrzna tych
pañstw nie bêdzie s³u¿yæ wysi³kowi wojennemu Rosji, ma charakter funda-
mentalny. Mo¿liwoœæ korzystania przez armiê rosyjsk¹ z terytorium bia³oruskiego,
nie mówi¹c ju¿ dodatkowo o ukraiñskim, w sytuacji oczywistej ró¿nicy potencja³u,
zw³aszcza iloœciowego, pomiêdzy si³ami zbrojnymi RP a armi¹ rosyjsk¹, w³aœciwie
uniemo¿liwia realizacjê planu wykorzystania Ba³tyku jako sanktuarium, gdy¿ nie
bêdzie mia³o to istotnego znaczenia dla przebiegu operacji wojskowych prowa-
dzonych w samym centrum grawitacyjnym i strategicznym konfliktu, które
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od 2014 roku bazy samolotów wielozadaniowych. Powy¿sze pokazuje z perspektywy geo-
politycznej, jak ogromne znaczenie ma niepodleg³a Bia³oruœ dla bezpieczeñstwa narodowego RP
i jak bardzo ten fakt wp³ywa na polskie plany obronne oraz poziom znaczenia, jaki wówczas ma dla
Polski Morze Ba³tyckie oraz plany modernizacyjne Marynarki Wojennej RP.



przeniesie siê na obszar stricte l¹dowy, po³o¿ony pomiêdzy po³o¿on¹ 150 km na
wschód od Warszawy granic¹ bia³orusk¹ a sam¹ Warszaw¹31.

Nale¿y dodatkowo wspomnieæ, i¿ ze strategicznego punktu widzenia
niezmiernie istotnym by³oby, aby Niemcy pozosta³y w konflikcie przynajmniej
neutralne. Kompletny rozk³ad NATO, wiod¹cy np. do de facto wspó³dzia³ania
niemiecko-rosyjskiego, który powodowa³by, i¿ np. Niemcy dostarczaj¹ Rosjanom
informacji rozpoznawczych oraz blokuj¹ pomoc wojskow¹ dla Polski, lub te¿ unie-
mo¿liwiaj¹ istnienie sanktuariów w zachodniej Polsce wolnych od bojowego od-
dzia³ywania rosyjskiego, czyni³yby wojnê z Rosj¹ bardzo trudn¹ dla strony polskiej.

W przypadku przed³u¿enia trwania wojny i koniecznoœci sprowadzania
zasobów wojennych od sojuszników z zachodniej Europy lub USA, rola Niemiec
jako arbitra konfliktu polsko-rosyjskiego wzroœnie, gdy¿ niemo¿liwym stanie siê
prowadzenie jakiejkolwiek d³u¿szej wojny z Rosj¹ przy blokowaniu dostaw l¹do-
wych, morskich i powietrznych przez Niemcy. Wa¿nym elementem dla warunków
niemieckiego arbitra¿u bêdzie lokalizacja i funkcjonowanie w warunkach wojen-
nych gazoci¹gu NordStream, a tak¿e jego przysz³a rola dla interesów ekonomicznych
Niemiec. Wa¿nym elementem bêdzie tak¿e wywieranie presji na opiniê publiczn¹
w Niemczech w celu sprzyjania polityce polskiej32. Kluczowym bêdzie tak¿e umie-
jêtne poprowadzenie od pocz¹tku konfliktu i wygranie wojny informacyjnej,
w szczególnoœci w sytuacji konfliktu krótkiego, szczególnie o mniejszym natê¿eniu,
ale którego rezultat mo¿e mieæ niebagatelne geopolityczne konsekwencje dla Polski,
Rosji i pañstw regionu przez nastêpne kilkadziesi¹t lat.
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31 Pozycja dok³adnie odwrócona wobec sytuacji z wrzeœnia 1939 roku, gdy Warszawa by³a
po³o¿ona blisko granic niemieckich.

32 Strona polska powinna dobrze wybraæ moment, w którym bêdzie chcia³a umiêdzyna-
rodowiæ konflikt oraz przygotowaæ scenariusze umiêdzynarodowienia, równie¿ w przypadku
obojêtnoœci lub niechêci pañstw regionu i mocarstw.



WNIOSKI DLA KIERUNKÓW MODERNIZACJI
MARYNARKI WOJENNEJ RP

1. Pog³êbianie siê niekorzystnej zmiany uwarunkowañ geopolitycznych otoczenia
Polski zwiêksza ryzyko wyst¹pienia konfliktu politycznego i zbrojnego z udzia-
³em Polski w najbli¿szych dwóch dekadach. Potencjalnym przeciwnikiem Si³
Zbrojnych RP mog¹ byæ Si³y Zbrojne Federacji Rosyjskiej. Polska musi byæ
przygotowana na udzia³ w konflikcie zbrojnym, w szczególnoœci relatywnie
krótkotrwa³ym o wysokiej intensywnoœci, lecz niekoniecznie wysokim natê-
¿eniu. Prawdopodobieñstwo konfliktu wzrasta wraz z utrat¹ oparcia w sojusz-
nikach zachodnich.

2. Ba³tyk z punktu widzenia wojskowego jest morzem zamkniêtym. Polska Mary-
narka Wojenna wyposa¿ona w nowoczesne œrodki bojowe powinna skoncen-
trowaæ siê na tym akwenie. Przyjmuj¹c dla si³ morskich priorytet zwi¹zany
z obron¹ wybrze¿a i przerwaniem szlaków morskich, nie ma potrzeby roz-
budowy floty, zw³aszcza nawodnej, w celu prowadzenia operacji poza Ba³ty-
kiem, gdy¿ jest to nieop³acalne ekonomicznie i wojskowo a politycznie niesie za
sob¹ niewystarczaj¹ce zyski. Budowa i utrzymanie du¿ej floty, zw³aszcza
nawodnej, sporo kosztuje; polityczne zobowi¹zania sojusznicze mog¹ byæ wy-
pe³niane przez polskie si³y powietrzne lub si³y specjalne. Tak¿e udzia³
w sojuszniczej operacji pomocy pañstwom ba³tyckim nie musi nieœæ za sob¹
koniecznoœci posiadania przez Polskê powa¿nej floty nawodnej, ani tym bardziej
okrêtów projekcji si³y. Polska Marynarka nigdy nie bêdzie wystarczaj¹co silna
aby sprostaæ takiemu zadaniu samodzielnie. Si³y Zbrojne RP maj¹ wiele innych
kluczowych zadañ, które powinny byæ sfinansowane w pierwszej kolejnoœci
i mog¹ stanowiæ bardziej efektywny wk³ad w operacje sojusznicze. Podsumo-
wuj¹c, w powy¿ej opisywanych scenariuszach nie ma uzasadnienia militarnego
dla dzia³añ polskiej marynarki wojennej poza Ba³tykiem; podmiot polityczny
kontroluj¹cy Cieœniny Duñskie sprawowa³by kontrolê nad losem polskiej floty
wykonuj¹cej ambitne zadania poza Morzem Ba³tyckim.

3. W wypadku koniecznoœci stoczenia wojny obronnej samotnie, lub w koalicji
chêtnych w oparciu lub bez oparcia NATO, Ba³tyk przestaje byæ pomocniczym,
drugorzêdnym teatrem w jedynie przypadku ³¹cznego spe³nienia dalszych
przes³anek: utrzymania niepodleg³oœci £otwy, Litwy i Estonii, oraz zdolnoœci do
obrony wybrze¿a Estonii, uzyskania przychylnoœci lub, optymalnie, zawi¹zanie
sojuszu wojskowego ze Szwecj¹ i Finlandi¹, oraz niedopuszczenie do
wykorzystania przez rosyjskie si³y zbrojne terytoriów Bia³orusi i Ukrainy do
wojny z Polsk¹. Istotnym dla bilansu strategicznego jest tak¿e zapewnienie
neutralnoœci lub przychylnoœci Niemiec.

4. Operacyjne implikacje geografii Ba³tyku powoduj¹, ¿e g³ównym orê¿em mor-
skich si³ Marynarki Wojennej RP powinny byæ nowoczesne okrêty podwodne
o napêdzie klasycznym. Ewentualny wybór obiecuj¹cej, choæ drogiej technologii
AIP powinien byæ kwesti¹ misji oraz wyposa¿enia tych jednostek (oprócz
tradycyjnych œrodków bojowych, w tym rakiet przeciw-okrêtowych w rakiety
manewruj¹ce dalekiego zasiêgu zdolne raziæ cele w g³êbi l¹du). Zamiast
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ambitnej rozbudowy floty nawodnej (w tym tzw. okrêtów obrony wybrze¿a)
zaleca siê wprowadzenie do s³u¿by wiêkszej liczby okrêtów podwodnych nowej
generacji ni¿ trzy planowane. Oprócz przydatnoœci operacyjnej, zwiêkszy to
racjonalnoœæ przeniesienia ich produkcji do Polski. Zwa¿ywszy na powy¿sze
uwarunkowania Ba³tyku, nowoczesne okrêty podwodne, które maj¹ znaleŸæ siê
niebawem na wyposa¿eniu Marynarki Wojennej RP oraz stanowiæ jej podsta-
wow¹ si³ê bojow¹ przez najbli¿sze dekady, powinny mieæ posiadaæ przynaj-
mniej zdolnoœci do zwalczania okrêtów nawodnych i podwodnych przeciwnika
za pomoc¹ torped i rakiet, stawiania pól minowych, wspó³pracy z dronami,
robotami podwodnymi i nawodnymi. Kwesti¹ wyboru koncepcji odstraszania
jest decyzja o wyposa¿eniu tych jednostek w zdolnoœæ do wykonywania
precyzyjnych uderzeñ rakietami manewruj¹cymi na wra¿liwe cele po³o¿one na
wybrze¿u lub w g³êbi terytorium przeciwnika. Nale¿y rozwa¿yæ wprowadzenie
zasady trwa³ych patroli bojowych w okolicach wejœcia do Zatoki Fiñskiej oraz
w Zatoce Ryskiej oraz sta³ego œledzenia ruchów okrêtów podwodnych i na-
wodnych Federacji Rosyjskiej. Nale¿y w zwi¹zku z tym rozwa¿yæ wprowadze-
nie etatowych dwóch za³óg okrêtowych wymieniaj¹cych siê po ka¿dym rejsie
bojowym. Nale¿y rozbudowaæ i zmodernizowaæ port wojenny z dala od wschod-
niej czêœci polskiego wybrze¿a i przystosowaæ go do bazowania nowoczesnych
okrêtów podwodnych stanowi¹cych broñ strategiczn¹ si³ zbrojnych RP.

5. Nale¿y rozbudowaæ zdolnoœci Marynarki Wojennej RP do prowadzenia wojny
minowej, poprzez wdro¿enie do s³u¿by nowoczesnych tra³owców, niszczycieli
min oraz okrêtów podwodnych zdolnych do stawiania min, jak równie¿
cechuj¹cych siê zdolnoœciami wspó³pracy z robotami i dronami. Niezwykle
wa¿n¹ kwesti¹ jest uzgodnienie planów wojny minowej z pañstwami ba³tyckimi
i nordyckimi.

6. W zwi¹zku z ma³ym prawdopodobieñstwem zaistnienia zarysowanych wy¿ej
przes³anek, które pozwoli³yby na zamkniêcie si³ rosyjskich w Zatoce Fiñskiej,
najbardziej zasadne jest aktualnie realizowane wprowadzanie do s³u¿by w si³ach
zbrojnych RP mobilnego, nabrze¿nego dywizjonu rakietowego. System ten
umo¿liwia Polsce kontrolê z wybrze¿a ruchu statków i okrêtów na po³ud-
niowym i zachodnim Ba³tyku oraz wszelkiego ruchu okrêtów wychodz¹cych
z portów Obwodu Kaliningradzkiego. Uzasadnione jest rozwa¿enie zakupu
i wprowadzenia do s³u¿by dodatkowych wyrzutni. Personel dywizjonów
powinien byæ w pe³ni ukompletowany, w wysokiej gotowoœci bojowej i nie-
ustannie æwiczyæ operacje obronne oraz uderzeniowe na cele l¹dowe i morskie
przeciwnika; powinien tak¿e æwiczyæ maskowanie oraz przemieszczenie siê
baterii rakietowych z jednoczesnym zwodzeniem œrodków rozpoznania prze-
ciwnika. Stanowiska obrony powietrznej ulokowane na wybrze¿u i nowoczesne,
mobilne, nabrze¿ne si³y rakietowe s¹ na ma³ym morzu, jakim jest Ba³tyk,
swoistym zamiennikiem dla wymagaj¹cych nasycenia personelem i sprzêtem
du¿ych, uderzeniowych okrêtów nawodnych, w tym nawodnych okrêtów
rakietowych, które stanowi¹ jednoczeœnie wra¿liwy cel dla przeciwnika.

7. Aby wyzyskaæ nowe technologiczne mo¿liwoœci Si³y Zbrojne powinny posiadaæ
zdolnoœæ zwiêkszonego zasiêgu patrolowania i kontroli obszaru morskiego,
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w tym zw³aszcza obserwacji celów poza lini¹ horyzontu (over-the-horizon)33

i niezak³óconego przekazywania informacji o nich w czasie rzeczywistym co
z kolei umo¿liwia efektywne wykorzystanie pocisków rakietowych œredniego
i dalekiego zasiêgu do ra¿enia celów na morzu34.

8. Po¿¹dana jest zdolnoœæ lotnictwa wielozadaniowego do prowadzenia dzia³añ
morskich. To ³¹czyæ siê winno z adekwatnym szkoleniem i posiadaniem
platform o optymalnym promieniu dzia³ania oko³o 1.000 km, a zatem wiêkszym
ni¿ aktualnie u¿ywane przez Si³y Powietrzne F16C/D, przystosowanych do
prowadzenia wojny morskiej oraz, dodatkowo, posiadaj¹cych zdolnoœci do wy-
konywania uderzeñ za pomoc¹ trudno wykrywalnych pocisków samosteru-
j¹cych dalekiego zasiêgu.

9. Wykorzystanie okrêtów podwodnych we wspó³pracy z lotnictwem i nabrze¿-
nymi, mobilnymi dywizjonami nadbrze¿nymi do æwiczenia zintegrowanych
operacji obronnych, tworz¹cych „strefy œmierci” dla silniejszego liczebnie agre-
sora, z wykorzystaniem tak¿e nabrze¿nych rakiet manewruj¹cych, pozwalaj¹ce
zadaæ przeciwnikowi straty na poziomie odwodz¹cym agresora od podjêcia
zamierzeñ operacyjnych.

NARODOWE CENTRUM STUDIÓW STRATEGICZNYCH36

33 W tym kontekœcie równie¿ Polska powinna pozyskaæ zdolnoœci do w³asnego i autono-
micznego rozpoznania satelitarnego, co ju¿ obecnie nie wydaje siê ekstrawagancj¹.

34 Jak na przyk³ad dla pe³nej efektywnoœci polskiego nadbrze¿nego dywizjonu rakietowego
NSM zalecane by³oby korzystanie z dronów umo¿liwiaj¹ce obserwacjê obiektów i celów poza lini¹
horyzontu (over-the-horizon).


	SPIS TREŒCI
	9 PODZIÊKOWANIA
	14 ZMIANY PO 2008 ROKU
	17 ZNACZENIE BA£TYKU
	19 GEOGRAFIA BA£TYKU Z PERSPEKTYWY WOJSKOWEJ
	22 KONSEKWENCJE UWARUNKOWAÑ GEOGRAFICZNYCH  BA£TYKU DLA OPERACJI WOJSKOWYCH
	29 STRATEGICZNE ZNACZENIE BA£TYKU.  SCENARIUSZ HIPOTETYCZNEGO KONFLIKTU
	34 WNIOSKI DLA KIERUNKÓW MODERNIZACJI  MARYNARKI WOJENNEJ RP



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (None)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


