
Principles of anti-amphibious operations
in the Baltic in the post World War II 

period



650 NM

Przeniesienie punktu ciężkości z „blue water” do 
„brown water



AAW

ASW

ASUW

MW
Amhibious Warfare

Littoral Warfare

Expeditionary Warfare

Sfery działania „task force” w ramach operacji połączonej



Rola i ranga sił morskich w operacjach połączonych

Obszar własnego kraju

Obszar działań poza krajem

Morze                             pełne

Akweny przybrzeżne

Akweny                            przybrzeżne

dozorowanie, ochrona i 
obrona obszarów/akwenów 

morskich

działalność
operacyjna, 

ochrona 
żeglugi, 
transport

wysunięta obecność, 
projekcja siły

zapewnienie dowodzenia, 
rozpoznanie, uderzenia na wybrzeże, 
blokada, wsparcie działań na lądzie, 

ewakuacja



• amfibijny szturm/atak (Amphibious Assault);

- na wybrzeżu przeciwnika (on Hostile Shore);

- na potencjalnym wybrzeżu przeciwnika (on 
Potentially Hostile Shore);

• amfibijny rajd (Amphibious Raid);

• amfibijna demonstracja (Amphibious Demonstration);

• amfibijny odwrót (Amphibious Withdrawl).

W NATO rozróżniane są cztery typy operacji 
desantowych:



amfibijny rajd

Desant morski na brzeg przeciwnika zawierający szybkie 
wtargnięcie na wybrzeże lub czasowe zajęcie go, a następnie 
planowe wycofanie się. 

Rajdy stosowane są do takich celów jak:
- zadanie strat lub zniszczeń;
- zdobycie informacji;
- przeprowadzenie dywersji;
- pojmanie lub ewakuacja osób bądź materiałów.



amfibijny szturm/atak

Odróżnia się on od innych typów operacji 
desantowych tym, iż zawiera element zajęcia i 
umocnienia się wojsk na wybrzeżu przeciwnika.



- Zajęcie i umocnienie się wojsk desantu na wybrzeżu 
przeciwnika dla wykonania dalszych operacji;

- Zabezpieczenie od strony lądu rozwijanej bazy morskiej 
lub lotniczej;

- Wzbronienie przeciwnikowi użycia terenu, czy też
znajdujących się na nim urządzeń;

- …………………………

Głównymi celami operacji desantowych mogą być:



• planowanie;

• załadunek wojsk desantu i wyposażenia;

• ćwiczenia przed desantowaniem;

• przejście morzem do rejonu walki o lądowanie z 
równoczesnym ostatecznym przygotowaniem rejonu 
lądowania;

• walka o lądowanie (szturm wojsk na wybrzeże oraz 
wysadzenie ekwipunku), wsparcie wojsk desantu podczas 
ich działań na brzegu oraz osiągnięcie końcowego celu 
operacji.

Etapy działań desantowych:



Przejście do rejonu walki o lądowanie 

[Movement to the amphibious objective area (AOA)]

AOA
Embarkation

Area

• Transport groups

•Landing ship groups

•Support groups

•Carrier groups

• ….



Wysadzanie desantu morskiego na akwenach 
zamkniętych przy użyciu dużej ilości niewielkich 

kutrów desantowych



Walka o lądowanie (szturm wojsk na wybrzeże 
oraz wysadzenie ekwipunku), wsparcie wojsk 
desantu podczas ich działań na brzegu oraz 
osiągnięcie końcowego celu operacji (Assault) jest 
etapem zawartym pomiędzy momentem dotarcia do 
rejonu walki o lądowanie sił głównych zespołu sił
desantu a momentem osiągnięcia przez niego celu 
operacji. 

Etap ten może stanowić początek alternatywnego 
wykorzystania rejonu przez własne siły. 



Walka o lądowanie zawiera wypełnienie następujących 
misji:
- prowadzone za pomocą artylerii okrętowej i lotnictwa, ogniowe 
przygotowanie lądowania desantu;

-przemieszczenie wojsk desantu w relacji okręt-brzeg przy użyciu 
śmigłowców, kurów desantowych, pojazdów amfibijnych i okrętów 
desantowych;

-desantowanie elementów szturmowych Zespołu Sił Desantu w strefach 
lądowania na plażach i strefach zrzutu;

-operacje na lądzie dla połączenia powietrznych i morskich rzutów 
desantu dla utworzenia przyczółka lądowania(!);

-zapewenienie wsparcia logistycznego i ogniowego podczas szturmu;

- lądowanie pozostałych sił desantu dla wykonania pozostałych zadań
i osiągnięcia celu desantu. 
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Rejony manewrowania elementów Amphibious Task
Force (ATF) w rejonie walki o lądowanie - Amphibious
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Organizacja ruchu w rejonie walki o lądowanie 
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Wysadzanie desantu morskiego przy podchodzeniu okrętów 
bezpośrednio do wybrzeża
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Lądowanie poszczególnych fal desantu morskiego 
(transportery nieopancerzone, pojazdy opancerzone i kutry desantowe)

przy zastosowaniu manewru pionowego okrążenia
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Rejon pozycji startowych nadbrzeżnego dywizjonu rakietowego systemu Rubież.
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Ugrupowanie bojowe nadbrzeżnej baterii artyleryjskiej systemu Karin CD 80 (M 80).
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Zasięgi uzbrojenia rakietowego artylerii nadbrzeżnej w realiach bałtyckich.
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MV-22 OSPREY

Koncepcja wysadzania desantu spoza horyzontu



Podstawowym zadaniem podczas desantu morskiego jest 
uchwycenie przez siły desantowe (Landing
Force) odpowiednich celów na wybrzeżu.

Wszystkie inne działania są temu podporządkowane.

!



Powstanie nowych koncepcji: 

-„Operational Manoeuvre From the Sea” (manewr operacyjny z 
morza - marzec 1995 roku) oraz 

- STOM (Ship-To-Objective Manoeuvre (manewr okręt-cel) gdzie 
nie występuje element uchwycenia przyczółka i stworzenia bazy 
lądowania, albowiem atakowane są bezpośrednio cele na 
wybrzeżu. 



Jak stwierdza dowódca brytyjskiej piechoty morskiej generał
Robert Fry
„a beach is nothing. What you`re interested in are the 
objectives that lie behind that beach” (plaża jest niczym. 
to co cię interesuje to cele leżące poza nią). 



Dziękuję za uwagę !


