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Abstract

The evolution of  the battlefield  and rapidly changing information and 
knowledge  that determine  the course of contemporary conflicts - in par-
ticular the development of new military tactics and innovative technology 
- are the factors that affect the nature of modern warfare and inevitably chal-
lenge national and international security systems. Cyberspace is becoming 
inherently a new battlefield overstretching beyond military world.
These changes directly impact the approach to development of security 
strategies and policies in many countries.  Therefore, one of the high-
est concern of those responsible for homeland security should be the 
challenge of recognizing new threats and  finding appropriate counter-
measures. Lessons learned should be applied in the process of establish-
ing modern Command and Control (C2) System of the Polish Armed 
Forces. The System should be resistant not only to symmetric and asym-
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metric actions, but additionally should be equipped with weapons and 
tools capable to disrupt the command, control and communication (C3) 
systems of the adversary.
In the age of growing innovation technology and cyberspace when the 
potential of    modern  weapon systems is being gained insuppressibly 
(e.g. directed energy weapons), it would be challenging or even impossi-
ble to develop reliable, resistant system able to oppose all the actions of 
the enemy. 
Taking all the above into considerations, it seems reasonable to exploit 
the potential of the military field mail services as an alternative system for 
exchanging information and communicate the status of the subordinate 
forces, especially during an operation.
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abstrakt

Ewolucja pola walki oraz dynamika zjawisk determinujących przebieg 
współczesnych konfliktów, w szczególności rozwój nowych, innowacyj-
nych technik i  technologii obronnych, to czynniki, które wpływają na 
charakter i sposób prowadzenia działań wojennych, a w konsekwencji na 
kształtowanie podejścia państw do kwestii bezpieczeństwa narodowego 
i międzynarodowego.

Przemiany te mają bezpośredni wpływ na sposób tworzenia i realizo-
wania krajowych strategii i polityk bezpieczeństwa. Przenoszenie konflik-
tów w obszar cyberprzestrzeni, jest efektem takich zmian oraz wpływu, 
jaki mają one na systemy bezpieczeństwa państw i organizacji międzyna-
rodowych. Dlatego też, analiza nowych zagrożeń i sposobów przeciwdzia-
łania im powinna być jednym z priorytetów instytucji odpowiedzialnych 
za  kreowanie i  realizację polityki bezpieczeństwa Polski. Wnioski nato-
miast powinny posłużyć do stworzenia sprawnego i efektywnego systemu 
kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. Niezawodny system powi-
nien nie tylko być odporny na działania symetryczne, jak i asymetryczne 
przeciwnika, ale także posiadać systemy uzbrojenia zdolne do bezpośred-
niego wyeliminowania z użycia systemów zarządzania, dowodzenia i ko-
munikacji potencjalnego przeciwnika.
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W dobie wojny informacyjnej, a w szczególności wojny cybernetycznej 
oraz rozwoju nowoczesnych systemów uzbrojenia np. broni energii skie-
rowanej mało realne wydaje się stworzenie niezawodnego, odpornego na 
wszelkie działania przeciwnika systemu. Dlatego zasadnym jest wykorzy-
stanie potencjału Wojskowej Poczty Polowej (WPP), jako alternatywnego 
systemu do wymiany informacji i komunikowania się stanu osobowego Sił 
Zbrojnych RP szczególnie w czasie „W”. 

Słowa kluczowe 

wojna informacyjna, poczta polowa, wojskowa poczta polowa, system 
łączności i informatyki

•

Wymiana Wojskowych przesyłek pocztowych  
w Siłach Zbrojnych RP. Wstęp

Definiując pojęcie Wojskowej Poczty Polowej (dalej WPP) należy pod-
kreślić, że WPP jest jednym z rodzajów wojskowych systemów łączności 
funkcjonującym w siłach zbrojnych na obszarze RP oraz poza granicami 
państwa w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych (PKW) oraz Pol-
skich Jednostek Wojskowych (PJW), zapewniającym wymianę niejawnych 
i jawnych przesyłek pocztowych. WPP stanowi istotne uzupełnienie do 
wymiany informacji przez techniczne środki teleinformatyczne w procesie 
kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi z zachowaniem niezbędnego 
poziomu bezpieczeństwa.

System WPP jest układem sił i środków zorganizowanych odpowied-
nio do struktury kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. Specyfika 
organizacyjna systemu poczty polowej polega na organizowaniu poczty 
wojskowej od szczebla polityczno-wojskowego do taktycznego w  czasie 
„P”, „K” i „W” na  obszarze kraju oraz poza jego granicami dla potrzeb 
PKW/PJW. Sprawne funkcjonowanie systemu WPP osiąga się poprzez 
utrzymywanie w ciągłej gotowości „stacjonarnego segmentu WPP” oraz 
przygotowanie sił i środków do terminowego rozwinięcia i uruchomienia 
elementów poczty polowej „segmentu polowego WPP”.

W celu optymalnego wykorzystania wojskowego potencjału poczto-
wego oraz terminowej realizacji zadań, WPP współdziała z podmiotami 
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niemilitarnymi, tj. operatorami pocztowymi (operatorem wyznaczonym), 
placówkami poczty specjalnej (pps) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
(MSW), Sprzymierzonym Systemem Kurierskim oraz międzynarodowy-
mi przewoźnikami (operatorami pocztowymi) poczty. Odnosząc się do 
roli WPP w aspekcie systemu łączności i informatyki należy wskazać na 
wspieranie elektronicznych systemów teleinformatycznych w procesie do-
wodzenia i kierowania siłami zbrojnymi poprzez zapewnianie wymiany 
wojskowych przesyłek pocztowych niejawnych i jawnych, w tym danych 
operacyjnych, w czasie „P”, „K” i „W” pomiędzy:
-  jednostkami i komórkami organizacyjnymi resortu Obrony Narodowej;
-  komórkami i jednostkami organizacyjnymi resortu Obrony Narodowej 

a PKW/PJW wykonującymi zadania poza granicami państwa;
-  stanowiskami dowodzenia i kierowania w ramach rozwiniętego Wojen-

nego Systemu Dowodzenia (WSyD);
-  komórkami i jednostkami organizacyjnymi resortu Obrony Narodowej 

a strukturami NATO i UE;
-  jednostkami i komórkami organizacyjnymi resortu Obrony Narodowej 

a administracją publiczną, samorządową oraz ludnością cywilną.
Przechodząc do zadań WPP, należ podkreślić, że podstawowymi za-

daniami WPP jest przyjmowanie, opracowywanie, przemieszczanie i do-
ręczanie wojskowych przesyłek pocztowych, jawnych i niejawnych, adre-
satom (żołnierzom i pracownikom wojska) do i z jednostek wojskowych 
oraz do i z PKW/PJW - wykonujących zadania poza granicami państwa 
oraz jednostkom wojskowym sił zbrojnych państw NATO stacjonującym 
na terytorium RP. W sytuacji szczególnych zagrożeń, organizuje się, z sił 
i środków WPP oraz wydzielonych elementów systemu operatora poczto-
wego - wyznaczonego, Pocztę Polową, do której zadań należy:
-  przyjmowanie z obszaru  kraju wojskowych przesyłek pocztowych adre-

sowanych do jednostek wojskowych;
-  przyjmowanie z zagranicy przesyłek i odsyłek wojskowych adresowa-

nych do jednostek wojskowych, jednostek sił zbrojnych państw NATO 
przebywających na terytorium RP;

-  opracowywanie (sortowanie, dzielenie, sprawdzanie, czy przesyłki posia-
dają znaki organów kontroli), grupowanie przesyłek w odsyłki wg wska-
zań przedstawicieli wojskowych, kierowanie na właściwe kursy pocztowe 
wojskowych przesyłek pocztowych w węzłach ekspedycyjno-rozdziel-
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czych (WER) i punktach wymiany poczty polowej (PWPP) operatora 
pocztowego (wyznaczonego);

-  przewożenie wojskowych odsyłek pocztowych z WER i PWPP, celem ich 
przekazania kursom pocztowym WPP;

-  przyjmowanie wojskowych odsyłek pocztowych z WPP i kierowanie ich 
do obiegu w systemie operatora pocztowego (wyznaczonego);

-  doręczanie wojskowych (cywilnych) przesyłek pocztowych adresatom.
Ponadto, ważną rolą WPP odgrywa w zakresie współdziałania z  in-

nymi podmiotami krajowymi, realizującymi zadania związane z dystry-
bucją wojskowych przesyłek zawierających materiały kryptograficzne. 
Zasady określające aspekty transportu materiałów kryptograficznych 
określone są przez odrębne przepisy wprowadzane przez Służbę Kon-
trwywiadu Wojskowego. 

Organizacja i funkcjonowanie WPP w Siłach Zbrojnych RP 

W aspekcie przygotowania i realizacji przedmiotowych zadań system 
Wojskowej Poczty Polowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zorga-
nizowano w oparciu o stacjonarny segment WPP funkcjonujący w czasie 
„P”, „K” i „W” oraz polowy segment WPP rozwijany w czasie „K” i „W” dla 
potrzeb prowadzonych operacji (misji) kryzysowych i militarnych. Tak 
przyjęta struktura organizacyjna WPP w pełni zabezpiecza potrzeby sił 
zbrojnych w zakresie wymiany poczty i gwarantuje bezpieczne i termino-
we jej dostarczenie do adresatów.

Stacjonarny segment WPP jest siecią organizowanych na obszarze kraju 
wojskowych elementów pocztowych, sformowanych dla potrzeb Sił Zbroj-
nych RP. Wymiana przesyłek w tym segmencie realizowana jest w opar-
ciu o kursy pocztowe lądowe i lotnicze Ministerstwa Obrony Narodowej 
(MON) oraz kursy pocztowe samochodowe i kolejowe Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych (MSW). System ten, pod względem funkcjonalnym, jest 
ściśle powiązany z systemami pocztowymi resortów cywilnych, jak rów-
nież systemem poczty NATO (na bazie wydziału kurierskiego CWT SZ), 
stosownie do zawieranych porozumień. Stacjonarny segment jest również 
bazą – „zalążkiem” do formowania polowego segmentu WPP funkcjonu-
jącego w czasie „K” i „W”, stanowiąc jego integralną część. Stacjonarny 
segment w czasie „K” i „W” jest, stosownie do potrzeb, wzmacniany polo-
wym segmentem WPP. 
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W celu zapewnienia wymiany poczty wszystkim jednostkom sił zbroj-
nych oraz optymalnego wykorzystania potencjału WPP rozlokowano, na 
obszarze całego kraju, następujące struktury organizacyjne stacjonarnego 
segmentu WPP:
-  wojskowy węzeł pocztowy Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił 

Zbrojnych na szczeblu centralnym, którego zadaniem jest przyjmowanie 
i opracowanie poczty niejawnej i jawnej oraz kierowanie jej do komórek 
i jednostek organizacyjnych MON;

-  wojskowe stacje pocztowe w wybranych garnizonach wojskowych, Ro-
dzajów Sił Zbrojnych, które zapewniają przyjmowanie i opracowywanie 
poczty niejawnej i jawnej oraz dostarczanie jej do zarejestrowanych jed-
nostek wojskowych;

-  wojskowe stacje pocztowe, punkty wymiany poczty, drużyny kursów 
pocztowych, wchodzące w skład jednostek wojskowych.

Elementy WPP realizuje wymianę przesyłek za pomocą kursów pocz-
towych na podstawie „Planów wymiany poczty” w uzgodnieniu z  pod-
miotami zarejestrowanymi w danym Wojskowym Węźle Pocztowym lub 
też Wojskowej Stacji Pocztowej.

Organizacje zabezpieczenia jednostek i komórek organizacyjnych re-
sortu Obrony Narodowej w zakresie wymiany poczty w czasie „P” przed-
stawiono na rys. 1.

Rys. 1. Organizacja Wojskowej Poczty Polowej w SZ RP czasu „P”

Źródło: Podręcznik Normalizacji Obronnej PDNO-02-A103 „Organizacja i funkcjo-
nowanie Wojskowej Poczty Polowej w Siłach Zbrojnych RP. Usługi pocztowe”, Warsza-
wa 2013 r., s. 108.
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Polowy segment Wojskowej Poczty Polowej skupia Wojskowe Węzły 
Pocztowe (WWP), Wojskowe Stacje Pocztowe (WSP), Punkty Wymia-
ny Poczty Polowej (PWPP), Drużyny Kursów Pocztowych (DrKP), które 
powiązane są ze sobą marszrutami lądowymi oraz mostami powietrzny-
mi. Podstawowymi elementami tego segmentu są WWP, które wykonują 
główne zadania ekspedycyjno – rozdzielcze i przewozowe. 

Segment ten rozwijany jest w czasie „K” i „W” w celu wsparcia systemu 
kierowania i dowodzenia wojskami w zakresie wymiany informacji opera-
cyjnej, a także dla potrzeb komunikowania się stanu osobowego Sił Zbroj-
nych RP między sobą oraz ludnością cywilną. Na czas kryzysu w zależno-
ści od jego skali, charakteru i miejsca wystąpienia oraz w przypadku gdy 
stacjonarny segment nie jest w stanie zapewnić sprawnej wymiany pocz-
ty, uruchamiane są wybrane elementy polowego segmentu WPP. Na czas 
„W” polowy segment rozwijany jest w pełnym zakresie, zgodnie z „Planem 
użycia Sił Zbrojnych RP”. W celu utrzymania gotowości do realizacji za-
dań w strukturach jednostek sił zbrojnych czasu „P” utrzymywane są za-
lążki oraz siły i środki WPP, na bazie których rozwijane są elementy WPP 
czasu  „W”.

Istotnym jest, aby siły i środki dedykowane do WPP, w szczególności 
do segmentu polowego WPP, były tak przygotowane i  zorganizowane, aby 
zapewniać terminowość i bezpieczeństwo przewożonych przesyłek, w tym 
informacji operacyjnych, na każdym etapie ich dostarczania. Dlatego też, 
planując przedsięwzięcia w zakresie wykorzystania potencjału polowego 
segmentu WPP, należy:
-  w pierwszej kolejności wykorzystywać potencjał „stacjonarnego seg-

mentu” WPP oraz elementy pocztowe operatorów pocztowych do wy-
miany poczty jawnej oraz placówki poczty specjalnej MSW do wymia-
ny poczty niejawnej;

-  organizować samodzielne węzły pocztowe zabezpieczające Stanowi-
ska Kierowania i Dowodzenia szczególnie ważne dla bezpieczeństwa 
i obronności państwa;

- organizować samodzielne węzły pocztowe w strefie tylnej;
-  organizować wojskowe stacje pocztowe na stanowiskach dowodzenia do 

szczebla samodzielnej brygady (równorzędnej) oraz lądowiska polowe 
dla śmigłowców łącznikowych;

-  organizować drużyny kursów pocztowych oraz doraźne lądowiska do 
szczebla brygady (pułku).
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Wariant zabezpieczenia potrzeb stanowisk kierowania i dowodzenia 
w  zakresie wymiany poczty w  sytuacjach szczególnych przedstawiono 
na rys. 2.

Rys. 2. Organizacja Wojskowej Poczty Polowej w Siłach 
Zbrojnych RP w sytuacjach szczególnych

Źródło: Podręcznik Normalizacji Obronnej PDNO-02-A103 „Organizacja i funkcjo-
nowanie Wojskowej Poczty Polowej w Siłach Zbrojnych RP. Usługi pocztowe”, Warsza-
wa 2013 r., s. 111.

Kompetencje i zasady organizacji WPP

Odpowiedzialnym za organizację WPP w Siłach Zbrojnych RP jest szef 
Zarządu Kierowania i Dowodzenia - P6 SG WP. 

W Dowództwach Komponentów Rodzajów Wojsk (DK RW), związ-
kach taktycznych (ZT) i jednostkach wojskowych (JW) zasady organizacji 
WPP określa szef ds. dowodzenia i łączności danego związku lub JW w za-
leżności od sytuacji i wytycznych sztabu przełożonego. Podczas planowa-
nia przedsięwzięć związanych z przemieszczaniem i doręczaniem niejaw-
nych i  jawnych wojskowych przesyłek pocztowych do podległych wojsk 
należy kierować się zasadą, że ww. zadania organizuje się siłami i środka-
mi wykonawczych organów WPP sztabu przełożonego. 
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Zasadą jest, że jednostki wojskowe w celu wymiany poczty rejestrują się 
w WWP, WSP zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji1. W garnizo-
nach, w których nie występuje WWP/WSP, rejestrują się w pp operatora 
pocztowego w celu wymiany wojskowych przesyłek pocztowych jawnych 
i pps MSW w celu wymiany przesyłek niejawnych. System ten w czasie 
szczególnych zagrożeń będzie powiązany z  systemem polowym WPP 
wojsk operacyjnych oraz z systemami pocztowymi resortów cywilnych, 
jak również z systemami poczt polowych państw NATO. 

Niezwykle ważnym jest, aby w czasie „K” i „W” WPP na poziomie 
polityczno-wojskowym organizować zgodnie z ustaleniami zawartymi 
w  dokumentach dowodzenia, wydawanych przez Szefa Sztabu Gene-
ralnego WP (Dyrektywa Operacyjna, Rozkaz Operacyjny, Zarządzenie 
Operacyjne). Umożliwi to ujednolicenie form komunikacji, a  tym sa-
mym ułatwi prowadzenie działań. Istotnym jest wypełnianie przez po-
szczególne elementy WPP zasad funkcjonowania WPP ujętych w „Kon-
cepcji organizacji Wojskowej Poczty Polowej w Siłach Zbrojnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej”. Propozycje w sprawie organizacji WPP przedstawia 
szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia - P6 SG WP, a zatwierdza Szef 
Sztabu Generalnego WP, na podstawie:
-  dyrektywy (rozkazu, zarządzenia) Szefa Sztabu Generalnego WP, okre-

ślającej m.in. skład i organizację Sił Zbrojnych RP, główne zadania wojsk, 
czas gotowości systemu dowodzenia i łączności, w tym systemu WPP;

- stanu posiadanych sił i środków WPP;
-  bieżącej sytuacji w zakresie wymiany wojskowych przesyłek pocztowych 

w szczególności funkcjonowanie stacjonarnego segmentu WPP;
-  innych informacji mających istotny wpływ na organizację i funkcjono-

wanie systemu WPP (wykorzystanie pp operatorów pocztowych, pps 
MSW, rozmieszczenie elementów pocztowych, oddziaływanie przeciw-
nika, stan infrastruktury pocztowej itp.).

Optymalne wykorzystanie potencjału i możliwości systemu WPP po-
lega na płynnym przejściu do zadań realizowanych przez WPP w czasie 
„W” poprzez organizowanie na bazie segmentu stacjonarnego, funkcjo-
nującego w czasie pokoju, polowego systemu WPP rozwijanego w czasie 
szczególnych zagrożeń. Natomiast, sposób wykorzystania wykonawczych 
organów WPP uzależniony będzie od organizacji systemu kierowania 

1   „Zasady wymiany wojskowych przesyłek pocztowych”, sygn. łączn. 1021/2013, 
Warszawa 2013 r.
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i dowodzenia, stosownie do przyjętego modelu walki i rozwoju sytuacji 
strategiczno-operacyjnej.

Stacjonarny system WPP zabezpieczał będzie potrzeby organów kiero-
wania i dowodzenia w DMP i ZMP-1. W razie potrzeby będzie wzmacnia-
ny elementami systemu polowego.

Polowy system WPP powinien zabezpieczać potrzeby organów dowo-
dzenia i kierowania w kolejnych położeniach (ZMP) w zakresie wymiany 
poczty z zachowaniem bezpieczeństwa przewożonych i doręczanych prze-
syłek niejawnych i jawnych. Polowy segment WPP wraz ze stacjonarnym 
systemem WPP, tworzy w sytuacjach szczególnych jeden systemem WPP 
czasu „W”. Dla potrzeb wojsk, w strefie działań bezpośrednich, rozwijane 
będą wydzielone WWP lub wysunięte elementy WPP, wydzielane ze skła-
du wojskowych węzłów polowych (PWPP, WSP). 

Podsumowując, specyfika organizacyjna systemu polowego WPP po-
winna polega na organizowaniu:
-  WWP i WSP typu polowego przy stanowiskach dowodzenia poziomu 

polityczno-wojskowego w celu przyjmowania, opracowywania i kiero-
wania ładunku pocztowego do wojsk;

-  WSP przy stanowiskach dowodzenia z zadaniem przyjmowania, opraco-
wywania i kierowania wojskowych przesyłek pocztowych do jednostek 
wojskowych;

-  elementów pocztowych w DK RW, ZT w celu pośredniczenia w dostar-
czaniu przesyłek;

-  lądowisk polowych, siłami i środkami jednostek lotnictwa łącznikowego, 
dla samolotów i śmigłowców łącznikowych przy stanowiskach dowodze-
nia DK RW i ZT.

Na poziomie strategiczno-operacyjnym, system WPP organizowany 
będzie w oparciu o elementy systemu stacjonarnego WPP (WSP, DrKP) 
oraz rozwijane komponenty systemu polowego (WWP, WSP, DrKP). 

Nadrzędnym zadaniem WWP, które dyslokowane będą w strefie dzia-
łań bezpośrednich, będzie zabezpieczenie w zakresie wymiany pocz-
ty (informacji operacyjnych) stanowisk dowodzenia rozmieszczonych 
w  rejonie funkcjonowania ww. węzłów. Natomiast, WWP, które będą 
dyslokowane w strefie tylnej, będą odpowiedzialne za zaspokojenie po-
trzeb obsługiwanych podmiotów, głównie stanowisk kierowania i do-
wodzenia, a także przygotowane do przejęcia części zadań w przypadku 
niepomyślnego rozwoju sytuacji na rubieży strategicznej. Tak zorgani-
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zowany system powinien zapewnić wymianę poczty na głównych kie-
runkach pomiędzy stanowiskiem dowodzenia strefy tylnej a stanowiska-
mi dowodzenia rozmieszczonymi w strefie przedniej. Ponadto, węzły te 
będą stanowiły punkty tranzytowe w wymianie poczty pomiędzy strefą 
tylną a strefą działań bezpośrednich. 

WWP będą również wzmacniane elementami pocztowymi niemilitar-
nymi (operatorzy pocztowi, poczta specjalna MSW), zgodnie z zawartymi 
porozumieniami i uzgodnionym „Planem komunikacyjnym” i „Planem 
wymiany poczty”. 

Na poziomie taktycznym, WPP w dowództwach komponentów Rodza-
jów Sił Zbrojnych (COL- DKL, COP - DKP, COM - DKM, COS - DKS) 
oraz w ZT (Dywizjach i samodzielnych Brygadach) organizuje się na pod-
stawie „Koncepcją organizacji systemu łączności i informatyki”. Planując 
przedsięwzięcia związane z organizacją wymiany wojskowych przesyłek 
pocztowych należy zwrócić uwagę na zadania i dyslokacji JW, a także od 
ilości i rodzaju posiadanych sił i środków pocztowych. Zasadą jest, że wy-
mianę niejawnych i jawnych wojskowych przesyłek pocztowych w kom-
ponentach RSZ, ZT organizuje się etatowymi siłami i środkami WPP, wy-
stępującymi w ich strukturach, także za pomocą śmigłowców łączniko-
wych. W zależności od potrzeb operacyjnych, ze składu WSP komponentu 
RSZ, ZT można wydzielić:
-  wysuniętą WSP, organizowaną chociażby na bazie ekspedycji pocztowej;
-  pwpp (stacjonarny lub na pojeździe);
-  inny element WPP (stacjonarne lub na pojeździe).
Przykładowy sposób organizacji WPP ZT przedstawiono w tabeli 1.

Elementy pocztowe (WSP, PWPP) obsługują SD ZT, wysunięte SD ZT 
w zakresie przyjmowania, opracowania i doręczania niejawnych i jawnych 
wojskowych przesyłek pocztowych do funkcyjnych sztabów znajdujących 
się na SD i wysuniętym SD ZT, dowódców oddziałów podległych i współ-
działających oraz sąsiadów.
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Tabela 1. Sposób organizacji WPP ZT (przykład)

Źródło: Podręcznik Normalizacji Obronnej PDNO-02-A103 „Organizacja i funkcjo-
nowanie Wojskowej Poczty Polowej w Siłach Zbrojnych RP. Usługi pocztowe”, Warsza-
wa 2013 r., s. 119.
Legenda:
Siły i środki WSP ZT
Siły i środki wysuniętej WSP ZT

WPP w ZT nie posiadających WSP organizuje się zgodnie z wytyczny-
mi sztabu danego ZT. Organizacja wymiany niejawnych i jawnych wojsko-
wych przesyłek pocztowych w JW zależy od zadań i warunków dyslokacji 
JW, a także od ilości i rodzaju posiadanych sił i  środków WPP (drużyn 
kursów pocztowych, PWPP). Jednostka wojskowa uczestnicząca w dzia-
łaniach bojowych w celu wymiany informacji operacyjnej rejestruje się 
w WSP ZT w skład którego wchodzi lub do którego została przydzielona 
i realizuje zadania w zakresie wymiany poczty własnymi siłami i środkami.

WPP w jednostkach wojskowych nie posiadających wojskowych ele-
mentów pocztowych organizuje się zgodnie z wytycznymi sztabu jednost-
ki. JW uczestnicząca w działaniach bojowych w celu wymiany niejawnych 
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i jawnych wojskowych przesyłek pocztowych rejestruje się w  WSP ZT, 
w skład którego wchodzi lub do którego została przydzielona i realizuje za-
dania przy pomocy wyznaczonego rozkazem dowódcy nieetatowego kur-
su pocztowego lub wyznaczonego rozkazem dowódcy odbiorcy poczty.

Podsumowanie

Podsumowując, w obliczu wojny informacyjnej, system kierowania i do-
wodzenia Siłami Zbrojnymi RP jest i będzie nieustannie narażony na 
zagrożenia, działania przeciwnika, zmierzające do zakłócenia jego pracy 
lub zniszczenia. 

Zapewnienie ciągłej niezawodności systemu obronnego państwa po-
winno opierać się na zapewnieniu rozwijania zdolności głównego elemen-
tu tego systemu, a więc systemu kierowania i  dowodzenia siłami zbroj-
nymi. Właściwie funkcjonujący system WPP powinien przełożyć się na 
wzmocnienie niezawodności opisanego w artykule systemu, w sposób 
niezależny od czynników zewnętrznych, w tym wojny informacyjnej, po-
przez bezpieczny i terminowy przepływ dokumentów operacyjnych i in-
nych niezbędnych materiałów jawnych i niejawnych pomiędzy jednostka-
mi i komórkami organizacyjnymi resortu Obrony Narodowej. Właściwie 
funkcjonujący system WPP jest doskonałym uzupełnieniem technicznych 
środków łączności i informatyki w procesie kierowania i dowodzenia siła-
mi zbrojnymi w sposób niezależny od czynników zewnętrznych z zacho-
waniem niezbędnego poziomu bezpieczeństwa.

Aby osiągnąć skuteczną realizację przytoczonych zadań system WPP 
wymaga przeprowadzenia zmian wynikających z:
-  uwarunkowań operacyjnych dotyczących zmian w organizacji zarządza-

nia kryzysowego w państwie oraz WSyD;
-  wzrostu zaangażowania SZ RP poza granicami państwa w ramach różne-

go rodzaju misji, operacji wojskowych; 
-  przeprowadzonej w ostatnich latach restrukturyzacji dowództw i  jed-

nostek SZ RP oraz konieczności dokonania modernizacji technicznej 
sprzętu wojskowego WPP.

Powyższe założenia powinny być spełnione poprzez opracowanie przez 
właściwy podmiot, odpowiedzialny za organizacje i funkcjonowanie syste-
mu WPP, dokumentu wykonawczego, który uwzględniłby m.in. powyższe 
założenia i zaimplementowałby jego postanowienia w siłach zbrojnych.
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