Zadania
Oto co mieści się w definicji operacji specjalnych czyli to czym się tak naprawdę zajmujemy i do czego
zostaliśmy powołani.
Rozpoznanie specjalne
Uzupełnia narodowe oraz sojusznicze środki i systemy zdobywania informacji rozpoznawczych przez
dostarczanie, dobrze zdefiniowanych, wysoce prawdopodobnych oraz terminowych informacji o kluczowym do
prowadzonych działań znaczeniu. Może ono uzupełniać inne metody zbierania informacji w sytuacjach, gdy są
one ograniczone poprzez pogodę, warunki terenowe, przeciwdziałanie przeciwnika lub inne ograniczenia.
Rozpoznanie specjalne jest rozszerzoną funkcją rozpoznania osobowego (tzw. HUMINT), polegającą na
bezpośrednim, optycznym śledzeniu celu na terytorium wrogim, niedostępnym lub politycznie
wrażliwym. W wielkim uproszczeniu rozpoznanie specjalne to zdobywanie ważnych informacji w niezwykle
trudnych warunkach z wykorzystaniem specjalnej techniki i taktyki działania.
W skład rozpoznania specjalnego wchodzi:
• rozpoznanie środowiska
• ocena zagrożeń
• ocena celów
• ocena skutków uderzeń

Akcje Bezpośrednie
To precyzyjne operacje, prowadzone w ograniczonym czasie i zakresie. Skupiają się na specyficznych, dobrze
zdefiniowanych obiektach o znaczeniu operacyjnym i strategicznym lub są przeprowadzane na obiekty
taktyczne decydujące w danej chwili o powodzeniu operacji. JWK mogą wykonywać te zadania samodzielnie,
przy wsparciu wojsk konwencjonalnych lub dla wsparcia wojsk konwencjonalnych. W skład akcji bezpośrednich
wchodzą:
• rajdy, zasadzki, oraz ataki bezpośrednie
• precyzyjne naprowadzanie
• operacje odzyskiwania
• operacje precyzyjnego niszczenia
• opanowywanie środków nawodnych
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• rozpoznanie i niszczenie

Wsparcie militarne
Stanowi szeroki obszar działań zmierzających do wsparcia wojsk i sił zaprzyjaźnionych w całym spektrum
konfliktu. Może być prowadzone bezpośrednio lub pośrednio z wojskami i siłami zaprzyjaźnionymi, które są
trenowane, wspierane, wyposażane oraz wykorzystywane w różnym stopniu przez JWK. Zasięg wsparcia
militarnego rozciąga się począwszy od szkolenia podstawowego, czy też wsparcia materiałowo – technicznego
aż do wykorzystania sił lokalnych w działaniach bojowych. Na wsparcie militarne może składać się następująca
działalność:
• szkolenie
• doradztwo

Wsparcie przeciwdziałania działaniom nieregularnym
• Przeciwterroryzm stanowi ofensywny środek ochronny. Został stworzony w celu zmniejszenia podatności
na atak terrorystyczny instytucji, pojedynczych osób oraz infrastruktury państwa. Obejmuje działania
wymierzone bezpośrednio przeciwko terrorystom.
• Operacje przeciwrebelianckie stanowią działalność militarną, paramilitarną, polityczną, psychologiczną oraz
inspirowanie i kierowanie aktywnością obywatelską podejmowaną w celu przeciwstawienia się rebelii
godzącej w państwo.

Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu broni chemicznej, biologicznej i nuklearnej
Operacje prowadzone w celu ochrony, powstrzymania rozprzestrzeniania, niszczenia lub zabezpieczenia broni
chemicznej, biologicznej, radiologicznej i jądrowej. Zawierają one restrykcyjne procedury bezpieczeństwa
operacji (OPSEC) oraz wymagają zaangażowania specjalnie wyszkolonego i wyposażonego personelu.

Operacje uwalniania zakładników
Celem tych operacji jest uwolnienie zakładników oraz zneutralizowanie zagrożenia ich życia. Wymagają one
właściwego wyszkolenia i użycia specjalnych technik oraz taktyki działania. Pod terminem „zakładnik” rozumie
się zarówno więźnia (jeńca), jak również duże grupy osób przetrzymywanych przez uzbrojone oddziały
przeciwnika lub grupy przestępcze rozmieszczone w różnych miejscach. Można wyróżnić dwa rodzaje operacji
uwalniania zakładników: planowe – poprzedzone dokładnym rozpoznaniem i planowaniem oraz wymuszone
(natychmiastowe) prowadzone wówczas, gdy planowe działania są zakłócone, a życie zakładników jest
bezpośrednio zagrożone. Uwalnianie zakładników jest prowadzone jako działanie wojskowe, zwłaszcza kiedy
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ma miejsce w środowisku wrogim, niepewnym lub nieprzyjaznym.

Misja
Misja JWK ściśle wpisuje się w misje Sił Zbrojnych RP i obejmuje:

1. Zagwarantowanie obrony państwa i przeciwstawienie się agresji.
2. Udział w procesie stabilizacji sytuacji międzynarodowej.
3. Wspieranie bezpieczeństwa wewnętrznego i pomoc społeczeństwu.

Przeznaczenie
Jednostka jest przeznaczona do prowadzenia pełnego zakresu aktywności wojskowej wchodzącej w skład
operacji specjalnych. Operacje te mogą być prowadzone na lądzie oraz wodach śródlądowych w okresie
pokoju, kryzysu lub wojny. Zasadniczymi rodzajami tych operacji są akcje bezpośrednie, rozpoznanie specjalne
i wsparcie wojskowe. Jednostka może prowadzić je samodzielnie lub w ramach kampanii narodowych
i sojuszniczych.

Zasady nadrzędne obowiązujące w jednostce wojskowej Komandosów
• Ludzie są ważniejsi niż sprzęt.
• Jakość jest lepsza niż ilość.
• Liczba komandosów jest ograniczona, ich uzupełnienie długotrwałe a zwiększenie liczebności zwykle
niemożliwe.
• Zadaniowe Zespoły Bojowe nie mogą być formowane i przygotowywane naprędce jako odpowiedź na już
zaistniałe zagrożenie.
• Operacje specjalne zazwyczaj wymagają wsparcia jednostek z innych rodzajów Sił Zbrojnych oraz służb
i agencji.
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