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Niniejsza zbiorowa monografia naukowa jest pokłosiem Ogólnopolskiej 
Konferencji Naukowej pt. Udział polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza 
badawczo-rozwojowego w realizacji programów modernizacji technicznej Sił 
Zbrojnych RP, która odbyła się 4 września 2018 roku w Kielcach – w ramach 
XXVI Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Jej głównymi orga-
nizatorami byli Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa Uni-
wersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Targi Kielce S.A. wspólnie 
z  innymi partnerami.

W monografii przedstawiono najważniejsze aspekty i uwarunkowania, 
w tym prawne i ekonomiczno-finansowe, modernizacji technicznej Sił Zbroj-
nych RP, ze szczególnym uwzględnieniem udziału w niej polskiego przemy-
słu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego. Tym zagadnieniom 
poświęcone są artykuły dr Anny Zagórskiej oraz Beaty Cieszyńskiej i Tomasza 
Darowskiego.

W artykule dr Adriana Mitręgi ukazany też został wpływ kultury strate-
gicznej na proces modernizacji polskich Sił Zbrojnych. W monografii zawar-
to ponadto analizę wybranych aspektów związanych z interoperacyjnością 
modernizacji technicznej oraz relacji i powiązań sztuki wojennej z rozwojem 
i doskonaleniem naszych Sił Zbrojnych. Traktuje o tym wspólnie napisany 
artykuł prof. dr. hab. Juliana Maja, dr. Marka Gręzickiego i Jacka Walczaka.

W opracowaniach dr. Rafała Kołodziejczyka i Jolanty Cichosz scharak-
teryzowano priorytetowe i wybrane, jak również realizowane we współpracy 
ze strukturami Unii Europejskiej programy modernizacji technicznej Sił 
Zbrojnych RP oraz ukazano stan ich realizacji przez polski przemysł obronny 
w odniesieniu do potrzeb poszczególnych rodzajów sił zbrojnych.

Istotnym problemem podjętym w monografii jest analiza przyczyn opóź-
nień występujących przy realizacji niektórych programów i możliwości ich 
przezwyciężenia. Ponadto przedstawiono w niej różne formy i przejawy 
współpracy polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwo-
jowego z partnerami zagranicznymi w procesie modernizacji technicznej 
Wojska Polskiego, zwłaszcza tych, które zapewniły polonizację zakupionego 
zagranicą uzbrojenia i transfer nowoczesnych technologii.



10 Wstęp

 Monografia ukazuje możliwości i udział polskiego przemysłu obronnego 
i jego zaplecza badawczo-rozwojowego w realizacji programów w moderniza-
cji technicznej Sił Zbrojnej. Jeden z takich programów, dotyczący amunicji 
krążącej dla Marynarki Wojennej RP, został szczegółowo omówiony przez 
dr. Krzysztofa Pająka

 W następstwie udziału polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza 
badawczo-rozwojowego w realizacji programów modernizacji technicznej Sił 
Zbrojnych RP powstają wyroby, których część jest eksportowana na rynki 
zagraniczne. Temu zagadnieniu poświęcony jest artykuł prof. dr. hab. Janusza 
Płaczka.

Paweł Soroka


