
Armis bella, non venesis, geri debere walcz orê¿em a nie trucizn¹! Apel ten, wy-
dany 2000 lat temu przez rzymskiego jurystê2, przyczyni³ siê zapewne do faktu, i¿
pañstwa nie barbarzyñskie, a cywilizowane do pocz¹tku XX wieku rozwi¹zywa³y
swoje konflikty zbrojne bez stosowania gazów truj¹cych. 

Sytuacja ta diametralnie zmieni³a siê jednak podczas Wielkiej Wojny, w której
jedno z pañstw, ³ami¹c dotychczas ogólnie przestrzegane prawo pisane3 (Konwen-
cje: Brukselska oraz Haskie) i niepisane (wspomniana odezwa senatora Rzymu),
wykorzystuj¹c podstawowy element sztuki wojennej, jakim jest zaskoczenie, uru-
chomi³o lawinê ataków gazowych, wykonywanych na wszystkich frontach i na nie-
spotykan¹ po dziœ skalê. Zmasowane u¿ycie broni chemicznej przyczyni³o siê do
powstania w walcz¹cych armiach specjalistycznych wojsk, których zadaniem by³o
przygotowanie i przeprowadzenie uderzeñ bojowymi œrodkami truj¹cymi oraz
ochrona wojsk w³asnych przed atakiem chemicznym przeciwnika. 

Wykorzystuj¹c doœwiadczenia I wojny œwiatowej, w Si³ach Zbrojnych odrodzo-
nej Rzeczypospolitej utworzono s³u¿bê oraz wojska przeciwgazowe. Ich g³ówny
trzon stanowi³y plutony przeciwgazowe pu³ków i brygad, a zasadniczym przezna-
czeniem by³a ochrona wojsk przed gazami bojowymi oraz rozpoznanie i likwidacja
ska¿eñ. Æwiczone na poligonach u¿ycie broni chemicznej by³o zadaniem, którego
realizacja mia³a mieæ miejsce tylko w ramach dzia³añ odwetowych4. 
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POLSKIE WOJSKA CHEMICZNE1
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dr Zbigniew ZIELONKA

1 Artyku³ jest streszczeniem rozprawy doktorskiej autora nt. Organizacja i koncep-
cja u¿ycia polskich wojsk chemicznych w latach 1945-1991, obronionej i wyró¿nionej
w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wroc³awskiego w dniu 25.X.2013 r. 

2 Deklaracja Senatu Rzymu uchwalona pod przewodnictwem Valeriusa Maximusa
na wieœæ o zatruwaniu przez podbijane ludy germañskie Ÿróde³ i studni (ok. 14 r. n.e.),
zob. H. Grotius, J. Barbeyrac, The Rights of Warand Peace, in Three Books, Clark, New
Jersey 2004, s. 567-568; [online], [Dostêp: 25.07.2010], Dostêpny w Internecie: http:
//www. cbwinfo. com/history/ancto19th. shtml. 

3 Pierwszym miêdzynarodowym aktem potêpiaj¹cym u¿ycie substancji toksycznych
by³o porozumienie francusko-niemieckie z 1675 r., zabraniaj¹ce stosowania w walce
pocisków zawieraj¹cych trucizny. Kolejn¹ prób¹ by³a Konwencja Brukselska z 1874 r.
o prawach i zwyczajach wojennych oraz dwie Konferencje Haskie z 1899 i 1907 roku,
w których pañstwa strony zobowi¹zywa³y siê do nieu¿ywania pocisków z gazami w ce-
lu ra¿enia si³y ¿ywej, zob. E. Croddy, Broñ chemiczna i biologiczna. Raport dla obywa-
tela, t³um. M. Pliszkiewicz, Warszawa 2003, s. 215-218; M. Krauze, I. Nowak, Broñ che-
miczna, Warszawa 1984, s. 16; S. Podhorecki, S. Micha³ek, M. Lodowski, Bojowe œrod-
ki truj¹ce. Czêœæ I, Kraków 1973, s. 4-5. 



Tego typu zadañ nie przewidywano dla polskich wojsk chemicznych sformowa-
nych w 1943 i 1944 roku w Zwi¹zku Radzieckim. W odró¿nieniu od polskich miê-
dzywojennych oraz radzieckich formacji, mia³y one wy³¹cznie organizowaæ i zabez-
pieczaæ obronê przeciwchemiczn¹ wojsk. O ich strukturze i zadaniach decydowa³a
Armia Czerwona. St¹d te¿ sformowane samodzielne kompanie i bataliony, wyposa-
¿one w radzieck¹ broñ, sprzêt i instruktorów, dzia³a³y wed³ug jej regu³ taktycznych. 

Splot wielu zdarzeñ oraz decyzji politycznych podejmowanych na arenie miê-
dzynarodowej pod koniec II wojny œwiatowej i po jej zakoñczeniu spowodowa³, ¿e
w drugiej po³owie XX wieku polskie pododdzia³y i oddzia³y obrony przeciwche-
micznej w dalszym ci¹gu by³y nieco gorszym technologicznie odzwierciedleniem
swych radzieckich odpowiedników, a ich zadania i koncepcje u¿ycia, narzucone
przez ZSRR, by³y wynikiem przyjêtych przez „sojusznika” rozwi¹zañ oraz œciœle
okreœlonych potrzeb. 

Wprowadzenie broni j¹drowej do arsena³u broni masowego ra¿enia i uznanie jej
za decyduj¹cy œrodek walki w nieuchronnym – wydawaæ by siê mog³o – kolejnym
globalnym konflikcie, otworzy³y nowy etap w historii nie tylko polskich wojsk che-
micznych. Sprawna realizacja przedsiêwziêæ na atomowym i chemicznym polu wal-
ki wymaga³a od tego rodzaju wojsk przeobra¿eñ nie tylko w sferze organizacyjnej,
ale tak¿e koncepcyjnej, szkoleniowej i technicznej. Tylko takie mog³y daæ szanse
przetrwania walcz¹cym ¿o³nierzom w sytuacji obustronnego u¿ycia broni masowej
zag³ady. 

Zmiany organizacyjne wojsk chemicznych 

W chwili zakoñczenia II wojny œwiatowej wojska chemiczne liczy³y 1302 ¿o³nie-
rzy, w tym 179 oficerów, 362 podoficerów i 761 szeregowych5. Organizacyjnie sta-
nowi³y je dwa samodzielne bataliony chemiczne (1. i 3.), jeden samodzielny zmo-
toryzowany przeciwpancerny batalion miotaczy ognia6 (2.), 15 samodzielnych kom-
panii chemicznych w dywizjach piechoty i 1 w korpusie pancernym, a tak¿e 46 plu-
tonów chemicznych: 42 w pu³kach piechoty, 3 w pu³kach kawalerii i 1 w brygadzie
piechoty zmotoryzowanej.7

Wprowadzany jesieni¹ 1945 r. w ¿ycie plan pokojowej organizacji si³ zbrojnych8

najbardziej dotkn¹³ wojska chemiczne. Reorganizacjê rozpoczêto od przekazania
batalionów chemicznych pod dowództwa utworzonych okrêgów wojskowych, a na-
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4 17.VI.1925 r. Polska podpisa³a w Genewie protokó³ o zakazie u¿ycia w wojnie ga-
zów obezw³adniaj¹cych, truj¹cych lub innych oraz bakteriologicznych metod prowa-
dzenia wojny. Dokument ten zosta³ ratyfikowany 4.II.1929 r. z zastrze¿eniem mo¿liwo-
œci odwetu w razie ataku chemicznego ze strony innego pañstwa, zob. Centralne Archi-
wum Wojskowe (dalej CAW), I. 340.58.18, Szko³a Obrony Przeciwgazowej, Z. Wojnicz-
-Siano¿êcki, „Przepisy Obrony Przeciwgazowej”, Berlin 1926, s. 1; Z. Witkiewicz, Z.
Makles, K. Szarski, Broñ chemiczna na ziemiach polskich, WPH 1995, nr 1-2, s. 165. 

5 Z. Jaœtak, Szlakiem wojsk chemicznych 1943-1945, Warszawa 1966, s. 394. 
6 Pe³na nazwa 2. bmo: 2. Pomorski Samodzielny Zmotoryzowany Orderu Grunwal-

du II Klasy Przeciwpancerny Batalion Miotaczy Ognia, zob. Archiwum Instytucji MON
(dalej AIMON), 1704/00/92, k. 163, Dzie³o: Zwi¹zki Taktyczne i Oddzia³y WP Dziedzi-
cz¹ce Tradycje Bojowe i Nazwy Historyczne po jednostkach z okresu wojny (synteza
zmian organizacyjnych), Za³. 8, Rozkaz 1. AWP nr 188 z 6. V. 1945 r. o nadaniu nazwy
„Pomorski” 2. szmotppancbmo; ibidem, k. 297, Dzie³o…, Za³. 9, Rozkaz NDWP nr 130
z 21.VI.1945 r. o nadaniu Krzy¿a Grunwaldu II klasy.



stêpnie rozformowania 1. i 3. samodzielnego batalionu chemicznego. Jednoczeœnie
2. samodzielny zmotoryzowany przeciwpancerny batalion miotaczy ognia przefor-
mowany zosta³ w 2. samodzielny batalion obrony przeciwchemicznej (2. sbop-
chem) o etacie nr 12/1 i stanie osobowym 254 ¿o³nierzy. Batalion rozmieszczono
w Skierniewicach, doposa¿ono uzbrojeniem i sprzêtem likwidowanych batalionów
chemicznych9. 2. sbopchem w swej strukturze posiada³: dowództwo (dowódca, za-
stêpcy ds. liniowych i polityczno-wychowawczych, pomocnik ds. technicznych),
sztab (szef sztabu, pomocnik), sekcjê polityczno-wychowawcz¹, pluton kierowania
i zwiadu (34 ¿o³nierzy w dru¿ynie ³¹cznoœci i dru¿ynie zwiadu), kompaniê miotaczy
ognia (79 ¿o³nierzy w trzech plutonach), kompaniê dymowo-degazacyjn¹10 (60 ¿o³-
nierzy w trzech plutonach), kompaniê æwiczebn¹11 (50 ¿o³nierzy w dwóch pluto-
nach), laboratorium chemiczne, wydzia³ gospodarczy, pluton transportowy (34 ¿o³-
nierzy w dwóch dru¿ynach samochodowych, dru¿ynie transportu konnego i dru¿y-
nie remontowej), dru¿ynê gospodarcz¹ oraz izbê chorych (schemat nr 1). Obsadê
etatow¹ oddzia³u stanowi³o 37 oficerów, 58 podoficerów i 159 szeregowych. 

Na uzbrojeniu batalionu znajdowa³y siê 64 fugasowe miotacze ognia oraz 26
plecakowych miotaczy ognia, 135 karabinów, 54 pistolety maszynowe i 42 pistole-
ty. Transport zabezpiecza³o 27 pojazdów: 1 samochód osobowy, 18 ciê¿arowych,
8 specjalnych, 2 motocykle i 12 koni taborowych z 6 wozami parokonnymi12. Z wy-
posa¿enia specjalnego zniknê³y stosowane w dzia³aniach wojennych syfony dymne
oraz instalacje rozlewcze. 
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7 AIMON, 1704/00/92, k. 130, 132-134, 136-137, 139-141, 143-147, 163-164,
Dzie³o: Zwi¹zki Taktyczne i Oddzia³y WP Dziedzicz¹ce Tradycje Bojowe i Nazwy Histo-
ryczne po jednostkach z okresu wojny (synteza zmian organizacyjnych), Za³. nr 8 do pi-
sma nr 1494/ VI z dn. 16. VII. 1987 r., ibidem, k. 432, 434, 436, Za³. 10; J. Malczew-
ski, R. Polkowski, Regularne jednostki Wojska Polskiego. Formowanie dzia³ania bojowe,
organizacja, uzbrojenie wyposa¿enie, metryki jednostek in¿ynieryjno-saperskich drogo-
wych i chemicznych. Wojsko Polskie. Krótki informator historyczny o Wojsku Polskim
w latach II wojny œwiatowej, tom IV pod red. S. Komornickiego, Warszawa 1970, s.
226; Z. Jaœtak, op. cit., s. 381-385. 

8 Zakoñczenie II wojny œwiatowej i uruchomienie procesu przejœcia Wojska Polskie-
go na stopê pokojow¹ spowodowa³o g³êbokie zmiany w jego sk³adzie bojowym. Rozpo-
czêta decyzj¹ NDWP demobilizacja tysiêcy ¿o³nierzy, po³¹czona z rozformowaniem wie-
lu oddzia³ów i zwi¹zków taktycznych, uwzglêdnia³a zewnêtrzn¹ i wewnêtrzn¹ sytuacjê
polityczno-militarn¹ oraz uwarunkowania spo³eczno-gospodarcze. Zatwierdzony przez
rz¹d plan reorganizacji si³ zbrojnych na czas pokoju zak³ada³ ograniczenie ich liczeb-
noœci do 250 tys. ¿o³nierzy. W wojskach l¹dowych redukcj¹ planowano obj¹æ wszystkie
rodzaje wojsk, zmniejszaj¹c w wielu przypadkach stany osobowe o ponad po³owê. 

9 CAW, IV. 501.1/A/143, k. 124-126, Rozkaz organizacyjny NDWP nr 0244/ORG
z 12.IX.1945 r. dotycz¹cy reorganizacji oddzia³ów chemicznych WP na czas „P”. 

10 Pododdzia³y dymowo-degazacyjne wystêpowa³y w nastêpnych latach pod nazw¹
pododdzia³ów zadymiania oraz obrony przeciwchemicznej. 

11 Kompania æwiczebna (szkolna) z³o¿ona by³a ze stanu sta³ego – 14 ¿o³nierzy i sta-
nu zmiennego – 36 ¿o³nierzy wyznaczanych do szkolenia ze sk³adu batalionu. 

12 CAW, 1544/73/130, k. 1-4, Etat nr 12/1 samodzielnego batalionu obrony prze-
ciwchemicznej czasu „P” z 12.IX.1945 r.; J. Kajetanowicz, A. Leosz, Polskie wojska in-
¿ynieryjne i chemiczne w latach 1960-1970, praca naukowo-badawcza, Wroc³aw 2004,
s. 13-17; J. Kajetanowicz, Polskie wojska in¿ynieryjne i chemiczne w okresie przejœcia na
stopê pokojow¹ (1945-1948), „Zeszyty Naukowe WSO im. Tadeusza Koœciuszki”,
2001, nr 2, s. 71. 



W zwi¹zku ze skadrowaniem wiêkszoœci dywizji, w ostatnich miesi¹cach 1945
roku rozformowano tak¿e samodzielne kompanie chemiczne w dywizjach piechoty
i korpusie pancernym13. Podobn¹ decyzjê podjêto w zakresie plutonów chemicz-
nych14 i stanowisk szefów s³u¿by chemicznej w pu³kach oraz instruktorów w bata-
lionach. 15

W rezultacie stan osobowy wojsk chemicznych zredukowany zosta³ o ponad 80
procent. 16

Do koñca 1948 roku jedyn¹ jednostkê wojsk chemicznych reorganizowano jesz-
cze czterokrotnie, zmniejszaj¹c najpierw etat batalionu do 140 ¿o³nierzy, a nastêp-
nie podnosz¹c go do 232 ludzi, przebudowuj¹c strukturê organizacyjn¹ oraz zmie-
niaj¹c nazwê i przezna-czenie jednostki (tabela 1). Batalion sta³ siê bowiem swo-
istym przedmiotem eksperymentów w pozbawionym d³ugofalowej wizji planie po-
kojowej transformacji armii. 17
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Schemat 1. Struktura organizacyjna 2. bopchem wg etatu nr 12/1 (wrzesieñ 1945 r.). 

Ÿród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: CAW, 1544/73/130, k. 1-4, Etat nr 12/1 samodzielne-

go batalionu obrony przeciwchemicznej czasu „P” z 12.IX.1945 r. 

13 AIMON, 1704/00/92, k. 130, Dzie³o, Za³. 8 do pisma nr 1494/ VI z dn.
16.07.1987 r., Rozkaz organizacyjny NDWP nr 0295/ORG z 15.X.1945 r. dotycz¹cy roz-
formowania 1. skchem; ibidem, k. 132, 146-147, Rozkaz organizacyjny NDWP nr
0289/ORG z 15.X.1945 r. dotycz¹cy rozformowania 2., 17. i 18. skchem; ibidem, k.
133, 140-141, Zarz¹dzenie NDWP nr 062/ORG z 10. XII. 1945 r. dotycz¹ce rozformo-
wania 3., 12., 11. skchem; ibidem, k. 134, Rozkaz organizacyjny NDWP nr 0128/ORG
z 25.V.1945 r. dotycz¹cy rozformowania 4. skchem; ibidem, k. 136-137, 139, 143-145,
Rozkaz organizacyjny NDWP nr 0305/ORG z 10.XI.1945 r. dotycz¹cy rozformowania
5., 6., 9., 13., 14., 15. skchem; ibidem, k. 434, Za³. 10, Rozkaz organizacyjny NDWP nr
0278/ORG z 05.X.1945 r. dotycz¹cy rozformowania 10. skchem 1. KPanc. 

14 J. Kajetanowicz Polskie wojska l¹dowe w latach 1945-1960. Sk³ad bojowy, struk-
tury organizacyjne i uzbrojenie, Toruñ 2004, s. 63. 

15 B. Kot, Od obrony przeciwgazowej do obrony przed broni¹ masowego ra¿enia,
Kwartalnik Bellona, Warszawa 2008, wyd. specjalne, s. 125. 

16 W porównaniu do stanu wojsk chemicznych z 1.V.1945 r., por. Z. Jaœtak, op. cit.,
s. 394. 

17 W wyniku ci¹g³ego ograniczania kosztów utrzymania si³ zbrojnych i d¹¿enia do
ich zminimalizowania, wprowadzane etaty jednostek obowi¹zywa³y krótko. Fakt ten
wp³ywa³ negatywnie na morale, jakoœæ szkolenia i utrzymanie gotowoœci bojowej w 2.
bmo, w którym co kilka miesiêcy zmieniano obsadê etatow¹. 



Ÿród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: CAW, 1544/73/130, k. 1-4, Etat nr 12/1 samodziel-
nego batalionu obrony przeciwchemicznej czasu „P” z 12. IX. 1945 r.; ibidem, 1544/73/500, k.
1-4, Etat nr 12/3 samodzielnego batalionu obrony przeciwchemicznej czasu „P” z 22.I.1946 r.;
ibidem, 1544/73/964, k. 1-4, Etat nr 12/6 batalionu obrony przeciwchemicznej z 22.VI.1947 r.;
ibidem, 1544/73/1501, k. 1-4, Etat nr 12/8 batalionu obrony przeciwchemicznej z 23.VI.1948 r. 

Rozpoczêcie zimnej wojny i groŸba przeistoczenia siê jej w globalny konflikt
z nieograniczonym u¿yciem broni masowego ra¿enia, w tym zw³aszcza broni j¹dro-
wej, rozpoczê³o nowy etap rozwoju polskich wojsk chemicznych. W obliczu ponow-
nych zagro¿eñ wojska chemiczne nie tylko restytuowano, ale intensywnie rozbudo-
wywano i szkolono. 

Iloœciowy rozwój wojsk chemicznych zapocz¹tkowany zosta³ sformowaniem na
pocz¹tku lat piêædziesi¹tych samodzielnych kompanii obrony przeciwchemicznej
Œl¹skiego i Pomorskiego Okrêgu Wojskowego (schemat 2). Jednoczeœnie w istnie-
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Tabela 1. Stan bojowy wojsk chemicznych w latach 1945-1948.

Nazwa
jednostki 
Nr etatu 

Rok
OW

Stan osobowy Broñ
strzelecka

Uzbrojenie i
sprzêt chemiczny

Œrodki transportu

– ofic. 
– pdf. 
– szer.

Razem ¿o³n. 
+ prac. cywil

– pist. 
– pm
– kbk

– instalacje 
rozlewcze

– syfony dymne
– fugas. miot. ognia
– plecakowe 

miot. ognia

sam. inne

– osob
– ciê¿. 
– spec. 

– konie
– wozy 
parokonne 
– motocykle

2. bopchem
nr 12/1 
IX 1945
Pomorski OW

37

58

159

254

2. bopchem
nr 12/3
I 1946
Œl¹ski OW

42

54

135

-
-

64

26

1

18

8

12

6

2

15

34

91

140

18

38

65

-

-

42

13

1
5
2

6
3
1

2. bmo
nr 12/3
IX 1946
Poznañski OW

2. bmo
nr 12/6
IX 1947
Poznañski OW

2. bmo
nr 12/8
IX 1948
Warszawski OW

15

34

91

140

18

35

144

197+1

20

41

171

232+16

18

38

65

-

-

42

13

1

5

2

6

3

1

6

3

1

6

3

1

1

5

10

1

5

10

10

20

240

40

10

10

240

40

22

146

3

29

167

51



j¹cych i nowo formowanych zwi¹zkach taktycznych utworzono kompanie obrony
przeciw-chemicznej, a w pu³kach ogólnowojskowych plutony rozpoznania ska¿eñ,
zast¹pione po kilkunastu latach plutonami chemicznymi. 

W nastêpnych latach okrêgowe kompanie rozwiniêto do batalionów obrony
przeciwchemicznej (26. i 29.) oraz utworzono trzy kolejne samodzielne kompanie
ró¿nego typu, które pod koniec dekady wykorzystano jako zal¹¿ki do sformowania
dwóch nastêpnych batalionów (schemat nr 3). 

Uzyskawszy w ten sposób, w pierwszej po³owie lat szeœædziesi¹tych, stan wojsk
chemicznych o sk³adzie szeœciu batalionów (mapa 1), przyst¹piono do ich organi-
zacyjnego przekszta³cania pod k¹tem specjalistycznego wykorzystania na atomo-
wym i chemicznym polu walki. 18 Równoczeœnie w dywizjach zmechanizowanych
i pancernych rozpoczêto porz¹dkowanie struktur kompanii chemicznych wprowa-
dzaj¹c nowy, zunifikowany etat. 
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Schemat 2. Sk³ad bojowy wojsk chemicznych w 1950 r. 

Ÿród³o: Opracowanie w³asne. 

Schemat 3. Struktura organizacyjna bopchem wg etatu nr 12/16 (grudzieñ 1951 r.). 

Ÿród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: CAW, 1544/73/3626, k. 1-6, Etat nr 12/16 batalionu
obrony przeciwchemicznej z 19.XII.1951 r. 



Mapa 1. Dyslokacja samodzielnych jednostek wojsk chemicznych w 1965 r. 
Ÿród³o: Opracowanie w³asne. 

Ostatnim i najwa¿niejszym etapem, koñcz¹cym intensywny i trwaj¹cy ponad
dwie dekady rozwój wojsk chemicznych, by³o sformowanie w latach 1967-1971
czterech pu³ków chemicznych19 (schemat 4). Tym samym, po dwudziestu dwóch
latach obfituj¹cych w ró¿ne i czêsto sprzeczne wizje organizacji, wypracowano osta-
teczn¹ koncepcjê sk³adu polskich wojsk chemicznych. 

W 1971 roku wojska chemiczne stanowi³y 0,6 % wojsk l¹dowych20 i liczy³y 1855
¿o³nierzy w samodzielnych jednostkach. Liczba ta na czas wojny mia³a wzrosn¹æ
czterokrotnie dziêki rozwiniêciu pu³ków chemicznych do szczebla brygady armii
i frontu.21 Zak³adano, i¿ 1. Brygada Chemiczna bêdzie rozwijana na bazie 1. chem
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18 Zmiana pogl¹dów doktrynalnych, polegaj¹ca na uznaniu broni j¹drowej za za-
sadniczy œrodek walki, spowodowa³a m.in. likwidacjê pododdzia³ów zadymiania oraz
miotaczy ognia. 

19 Na prze³omie 1967 i 1968 roku przemianowano wojska obrony przeciwchemicz-
nej na wojska chemiczne. W ten sam sposób zast¹piono tak¿e nazwy jednostek i sprzê-
tu, zob. AWO, ZA nr 7, 2444/73/341, k. 13, Zarz¹dzenie Szefa Sztabu Generalnego nr
0186/ORG z 14.XII.1967 r. dotycz¹ce zmiany nazwy z kopchem na kchem (DZ,
DPanc) istniej¹cej wg etatu wojennego nr 05/160. 

20 Osi¹gniêty z koñcem 1970 r. najwy¿szy wskaŸnik iloœciowy si³ zbrojnych w sto-
sunku do ludnoœci kraju utrzymywa³ siê do koñca dekady.

21 W 1969 r. stan osobowy 1. pu³ku chemicznego w czasie pokoju stanowi³ 25 % sta-
nu rozwijanej brygady. W 1978 r. w tym samym pu³ku chemicznym stosunek stanu oso-
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osobowego etatu „P” pu³ku do etatu „W” (Brygady Chemicznej Armii) wynosi³: ofice-
rów – 25 %, podoficerów i szeregowych – 15,9 %. W 4. pu³ku chemicznym ukompleto-
wanie czasu „P” wynosi³o tylko 21% czasu „W”, zob. AWO, SzWChem, 2954/84/11, k.
671-672, „Zagadnienia osi¹gania gotowoœci bojowej przez Armijn¹ Brygadê Chemicz-
n¹”, Szefostwo Wojsk Chemicznych SOW, Wroc³aw 1969; ibidem, 2952/84/38, k. 243-
244, Pismo d-cy 1. pchem do Szefa WChem SOW z 25. V. 1978 r. dotycz¹ce wydziele-
nia rzutu awangardowego; Archiwum Wojskowe w Toruniu (dalej AWT), 680/77/20, k.
35, Meldunek do dowódcy 4. pchem, data wp³yniêcia: 10.IV.1974 r.

22 4. Armia wystawiana przez Warszawski OW by³a, w odró¿nieniu od armii wysta-
wianych przez zachodnie okrêgi, armi¹ II rzutow¹. Nie rozwijano w niej brygady che-
micznej, lecz pu³k chemiczny do etatu wojennego, relacja p³ka dypl. rez. Stanis³awa Po-
prawskiego. 

23 Pierwsze prace koncepcyjne dotycz¹ce Frontu Polskiego rozpoczêto w Sztabie
Generalnym WP w 1954 r. W ich rezultacie powsta³ plan rozwoju SZ PRL w latach
1955-1965 zak³adaj¹cy stan liczebny WP czasu „W” w 1960 r. na 1.150.000 ¿o³nierzy
oraz organizacjê frontu wydzielanego z Si³ Zbrojnych PRL w sk³adzie Zjednoczonych
Si³ Zbrojnych Uk³adu Warszawskiego (ZSZ UW). W³aœciwe prace nad planowaniem
operacyjnym podjêto jednak dopiero po prze³omie paŸdziernikowym. W 1958 r. w pla-
nie mobilizacyjnym si³y frontu okreœlano na 441 026 ¿o³nierzy, natomiast wojsk OTK
na 314 068. £¹cznie stan SZ na stopie wojennej mia³ wynieœæ 759 036 ¿o³nierzy. Od
1957 r. w sk³ad frontu wchodzi³y trzy armie ogólnowojskowe (1. A – POW, 2. A – SOW,
4. A – WOW) oraz 3. Armia Lotnicza. Na pocz¹tku lat 70-tych si³y frontu stanowi³y: trzy
armie ogólnowojskowe (tworzone przez 15 dywizji ogólnowojskowych), armia lotnicza
(3 dywizje lotnictwa bojowego), dywizja powietrzno-desantowa (DPD) i dywizja obrony
wybrze¿a (DOW) oraz frontowe i armijne jednostki ró¿nych rodzajów wojsk i s³u¿b, zob.
P. Piotrowski, Koncepcje „Frontu Polskiego” w okresie powojennym, „Zeszyty Nauko-
we WSO im. Tadeusza Koœciuszki”, 2000, nr 3, s. 114; zob. F. Pucha³a, Sekrety Szta-
bu Generalnego poja³tañskiej Polski, Warszawa 2011, s. 178-179. 

Schemat 4. Struktura organizacyjna 1. i 2. pu³ku chemicznego wg etatu nr 37/005 (lata 70-te
i 80-te). Ÿród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: AIMON, 1704/00/96, k. 83, Dzie³o, Za³. nr
25: Organizacja pu³ku chemicznego w latach 70-tych. 



i znajdzie siê w sk³adzie 2. Armii WP, natomiast 2. Brygada Chemiczna bêdzie for-
mowana na bazie 2. pchem i wejdzie w sk³ad 1. Armii WP. Sk³ad 3. Armii pod
wzglêdem obrony przeciw-chemicznej zabezpieczaæ mia³ 3. pu³k chemiczny z Bi-
skupca. 22 Odwód strategiczny Frontu Polskiego23 stanowiæ mia³a 4. Brygada Che-
miczna rozwijana z 4. pchem (schemat 5). 

Na szczeblu zwi¹zku taktycznego wystêpowa³a kompania chemiczna, a na
szczeblu oddzia³u pluton chemiczny. W rezultacie wojska chemiczne na pocz¹tku
lat 70-tych osi¹gnê³y najwiêkszy potencja³ bojowy oraz stan liczebny w powojennej
historii Wojska Polskiego. 

Nastêpne i zarazem ostatnie dwudziestolecie istnienia Uk³adu Warszawskiego,
a w nim ludowego Wojska Polskiego by³o okresem bardzo specyficznym. W odró¿-
nieniu od lat siedemdziesi¹tych, które mo¿na nazwaæ dekad¹ jakoœciowego rozwo-
ju armii, lata osiemdziesi¹te by³y dekad¹ stagnacji i oszczêdnoœci spowodowanych
zapaœci¹ gospodarcz¹ pañstwa. 

Wojska chemiczne, po zakoñczeniu w 1971 roku procesu ujednolicenia struk-
tur organizacyjnych szczebla operacyjnego, przeprowadzi³y gruntown¹ wymianê
sprzêtu technicznego z równoczesnym udoskonaleniem organizacji jednostek cza-
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Schemat 5. Struktura organizacyjna Brygady Chemicznej Frontu (pu³ku chemicznego wg etatu
nr 37/019) (lata 70-te).
Ÿród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: AIMON, 1704/00/96, k. 81, Dzie³o, Za³. nr 23: Orga-
nizacja pu³ku (Brygady Chemicznej Frontu) w latach 70-tych; relacja p³ka dypl. Tadeusza Rokic-
kiego.



su pokoju i wojny. Rewolucjê sprzêtow¹ przeprowadzono zgodnie z za³o¿eniami d³u-
gofalowych planów rozwoju wojsk chemicznych. Wdro¿enie w latach siedemdzie-
si¹tych wiêkszoœci z nakreœlonych tam zamierzeñ, tj. wyposa¿enie wojsk w nowej
generacji sprzêt do rozpoznania i likwidacji ska¿eñ oraz wykrywania wybuchów j¹-
drowych i zadymiania, daje podstawy do stwierdzenia, i¿ by³a to najlepsza dekada
w powojennej historii wojsk chemicznych. Nigdy wczeœniej, ani póŸniej nie uda³o
siê zrealizowaæ tak ambitnych planów zapewniaj¹cych skok technologiczny w pra-
wie wszystkich dziedzinach bêd¹cych domen¹ wojsk chemicznych. 

W latach osiemdziesi¹tych, utrzymuj¹c nie bez trudnoœci wyznaczony kierunek
rozwoju jakoœciowego, kontynuowano zwiêkszanie mo¿liwoœci wojsk chemicznych
poprzez formowanie nowych, specjalistycznych pododdzia³ów oraz doskonalenie
struktur organizacyjnych jednostek ju¿ istniej¹cych bez zwiêkszania liczebnoœci
stanów osobowych czasu pokoju. Sformowany zatem w 1983 roku w 3. pchem bata-
lion wykrywania wybuchów j¹drowych24 (bwwj) przekszta³cono piêæ lat póŸniej
w batalion wykrywania wybuchów j¹drowych i rozpoznania ska¿eñ (bwrsk). Zast¹-
pi³ on znajduj¹cy siê w 4. pchem batalion rozpoznania ska¿eñ, zwiêkszaj¹c mo¿li-
woœci wykrywania wybuchów j¹drowych i rozpoznania ska¿eñ na szczeblu frontu.
W 1986 roku w 1. i 2. pu³ku chemicznym, w oparciu o utworzone osiem lat wcze-
œniej plutony, sformowano kompanie miotaczy ognia. Ponadto, w tym samym okre-
sie w 1. pu³ku chemicznym sformowano równie¿ kompaniê zadymiania, która na
czas „W”, jako samodzielny pododdzia³, wchodzi³a w sk³ad jednostek Frontu. 25

Pod koniec lat 80-tych obni¿ono stopieñ pokojowego ukompletowania 1. i 2. pu³-
ku chemicznego z 25 do 18% etatu czasu „W”. Jednoczeœnie przeformowano 3. pu³k
chemiczny na Oœrodek Szkolenia Wojsk Chemicznych, który od tej pory mia³ stano-
wiæ zal¹¿ek pu³ku formowanego dla potrzeb Warszawskiego OW na czas wojny. 

Dokonuj¹ca siê w tym samym czasie zmiana pogl¹dów doktrynalnych w kwe-
stii u¿ycia broni j¹drowej i chemicznej, przenosz¹ca zasadniczy ciê¿ar prowadzenia
walki na broñ konwencjonaln¹, wp³ynê³a na decyzjê o zwiêkszeniu mo¿liwoœci pod-
oddzia³ów zadymiania i miotaczy ognia. Zgodnie z za³o¿eniami Szefostwa WChem,
do koñca 1990 roku, zamierzano przeformowaæ frontow¹ kompaniê zadymiania
w skadrowany batalion, a tak¿e sformowaæ skadrowane frontowe kompanie miota-
czy ognia. Zmiany ustrojowe, jak te¿ rozwi¹zanie Uk³adu Warszawskiego w 1991 ro-
ku spowodowa³y jednak, i¿ planów tych nie zrealizowano (schemat 6). 
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24 W czasie wojny batalion mia³ w ci¹gu 24 h rozwin¹æ siê do samodzielnej jednost-
ki podporz¹dkowania centralnego. Organizacyjnie bwwj podlega³ dowódcy 3. pchem,
natomiast operacyjnie – bezpoœrednio Szefowi Wojsk Chemicznych WP. Stanowi³ naj-
bardziej wyspecjalizowany element systemu wykrywania ska¿eñ (SWS) operacyjnych
wojsk l¹dowych. Mimo póŸniejszych planów sformowania samodzielnego oddzia³u
w sk³adzie szeœciu kwwj batalion ten pozosta³ jedyn¹ tego typu jednostk¹ w WP, zob. Z.
Guz, op. cit., s. 23-24. 

25 AIMON, 1607/9/1, k. 84-87, Zarz¹dzenie Szefa Sztabu Generalnego nr
011/ORG z 27.III.1986 r. w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach wojsk che-
micznych; 1607/9/2, k. 77-9, Zarz¹dzenie Szefa Sztabu Generalnego nr 053/ORG
z 18.VIII.1986 r. w sprawie sformowania pododdzia³ów miotaczy ognia w jednostkach
wojsk chemicznych. 



Schemat 6. Struktura organizacyjna wojsk chemicznych w latach 80-tych i planowane zmiany.

Ÿród³o: AIMON, 786/93/100, k. 32, „Stan i kierunki rozwoju wojsk chemicznych. Materia³ na posie-

dzenie Kolegium GZSiB WP”, Za³. nr 2, Struktura organizacyjna wojsk chemicznych, planowane

zmiany. 
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Koncepcje u¿ycia wojsk chemicznych

W powojennym piêædziesiêcioleciu wypracowano równie¿ zasady u¿ycia wojsk
chemicznych w warunkach stosowania broni j¹drowej i chemicznej. Polega³y one
g³ównie na równoleg³ym dostosowaniu przedsiêwziêæ obrony przeciwchemicznej
(póŸniej tak¿e obrony przed broni¹ masowego ra¿enia) oraz organizacji i zadañ
wojsk chemicznych do zmieniaj¹cych siê pogl¹dów doktrynalnych i wymagañ ów-
czesnego pola walki. Dzia³ania te, ukierunkowane g³ównie na zmniejszenie skut-
ków u¿ycia BMR i szybkie odtworzenie zdolnoœci bojowej wojsk, okreœlano w licz-
nie wydawanych regulaminach, instrukcjach oraz podrêcznikach. By³y one jednak
odzwierciedleniem radzieckiej myœli wojskowej, pe³nej typowej dla niej ideologii,
rodz¹cej nie tylko dzisiaj szereg w¹tpliwoœci i pytañ, co do zasadnoœci stawianych
w nich celów obrony przeciwchemicznej (obrony przed broni¹ masowego ra¿enia)
oraz zak³adanej skutecznoœci ochrony i dzia³ania wojsk. W¹tpliwoœci te potêgowa-
ne by³y zw³aszcza niejasnymi i bardzo ogólnymi za³o¿eniami wskazywanych w re-
gulaminach przedsiêwziêæ, których realizacja mia³a gwarantowaæ miêdzy innymi
zachowanie lub, w razie potrzeby, sprawne odtworzenie zdolnoœci bojowej walcz¹-
cych na atomowym polu walki wojsk. 

Wojska chemiczne przez ca³y okres ich intensywnej rozbudowy realizowa³y za-
dania z zakresu „ochrony wojsk przed ska¿eniami”. Ochrona ta obejmowa³a piêæ
przedsiêwziêæ: rozpoznanie ska¿eñ, powiadamianie wojsk o zagro¿eniu ska¿enia-
mi, kontrolê napromienienia i stopnia ska¿enia wojsk, wykorzystanie indywidual-
nych i zbiorowych œrodków ochrony przed ska¿eniami oraz zabiegi specjalne i sa-
nitarne. 26 Do zadañ wojsk chemicznych nale¿a³o ponadto stawianie zas³on dym-
nych oraz niszczenie obiektów przeciwnika przy pomocy miotaczy ognia. 

Utworzenie na pocz¹tku lat piêædziesi¹tych samodzielnych kompanii obrony
przeciwchemicznej i wkrótce potem na ich bazie batalionów ró¿nej specjalnoœci:
rozpoznania chemicznego i odka¿ania uzbrojenia, odka¿ania terenu i umunduro-
wania, zadymiania i miotaczy ognia, czy te¿ zabiegów specjalnych i rozpoznania
ska¿eñ spowodowa³o, ¿e wiêkszoœæ przedsiêwziêæ realizowana by³a przez wchodz¹-
ce w ich sk³ad specjalistyczne kompanie. Mo¿liwoœci poszczególnych pododdzia-
³ów uzale¿nione by³y przede wszystkim od zmieniaj¹cego siê na przestrzeni lat wy-
posa¿enia specjalnego i co za tym idzie ewoluuj¹cej technologii dzia³ania. 

Powrót w latach osiemdziesi¹tych do koncepcji maskowania wojsk i obiektów
dymami oraz ra¿enia przeciwnika miotaczami ognia oznacza³ w praktyce, obok re-
stytuowania specjalistycznych pododdzia³ów, równoczesne poszerzenie zakresu za-
dañ realizowanych przez wojska chemiczne i utworzenie nowego rodzaju zabezpie-
czenia dzia³añ bojowych — zabezpieczenia chemicznego. Funkcjonuj¹c równolegle
z „obron¹ przed broni¹ masowego ra¿enia” i dubluj¹c jej wiêkszoœæ przedsiêwziêæ,
nie przyczyni³o siê ono jednak do lepszego zrozumienia istoty tych¿e rodzajów za-
bezpieczenia bojowego. Sytuacja nie uleg³a poprawie równie¿ po nadaniu im
w 1985 roku nowej formu³y i usuniêciu pokrywaj¹cych siê przedsiêwziêæ. Dla wiêk-
szoœci kadry zawodowej Wojska Polskiego cele i przedsiêwziêcia zabezpieczenia
chemicznego oraz obrony przed broni¹ masowego ra¿enia wci¹¿ pozostawa³y nieja-
sne i nieprecyzyjne. Brak w regulaminach i podrêcznikach zapisów szczegó³owych
rozwi¹zañ postêpowania wojsk w warunkach stosowania BMR oraz traktowanie
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26 Obrona przeciwchemiczna w dzia³aniach taktycznych wojsk L¹dowych. Pod-
rêcznik, AON, Warszawa 1994, s. 16.



sposobu realizacji poszczególnych przedsiêwziêæ na zasadzie dogmatu wzbudza³o
powa¿ne w¹tpliwoœci nie tylko wœród dowódców. 27

Utworzenie pu³ków, rozwijanych na czas wojny do brygad chemicznych armii
i frontu spowodowa³o, i¿ wypracowano koncepcjê u¿ycia wojsk chemicznych tak¿e
na szczeblu operacyjnym. Pomimo, ¿e zasadniczym elementem organizacyjnym na
wojennym teatrze dzia³añ by³ pu³k i brygady chemiczne, wiêkszoœæ podstawowych
zadañ z zakresu zabezpieczenia chemicznego i obrony przed broni¹ masowego ra-
¿enia realizowa³y wchodz¹ce w ich sk³ad pododdzia³y. Zgodnie z za³o¿eniami, wy-
dzielone kompanie lub bataliony mog³y byæ u¿yte na g³ównych kierunkach prowa-
dzonych operacji, dzia³aj¹c na korzyœæ najwa¿niejszych elementów ugrupowania
operacyjnego, tj. wojsk rakietowych, pancernych i zmechanizowanych. Wypracowy-
wana na tym szczeblu koncepcja u¿ycia wojsk chemicznych podporz¹dkowana by³a
zawsze zamiarowi operacji zaczepnej lub obronnej i g³ównemu celowi dzia³añ. Nie
odbiega³a ona zasadniczo od zasad u¿ycia wojsk chemicznych na szczeblu taktycz-
nym. Istotn¹ rolê odgrywa³y w tym wzglêdzie taktyczne i specjalne mo¿liwoœci po-
szczególnych pododdzia³ów brygady chemicznej armii (frontu) oraz samodzielnych
oddzia³ów wystêpuj¹cych na tych szczeblach, które by³y zró¿nicowane i wynika³y
z ich organizacji i zmieniaj¹cego siê wyposa¿enia specjalnego. 

Mo¿liwoœci bojowe wojsk chemicznych

Na ocenê rzeczywistych mo¿liwoœci bojowych wojsk sk³ada siê wiele czynników. 
Do najwa¿niejszych nale¿y zaliczyæ poziom wyszkolenia i ukompletowania

wojsk oraz stan ich wyposa¿enia specjalnego. 
W latach 1945-1948 szkolenie bojowe w Wojsku Polskim by³o prowadzone

w sposób niesystematyczny i nieprzynosz¹cy znacz¹cych efektów dydaktycznych.
Zaanga¿owanie wojsk w proces powojennej odbudowy kraju, reorganizacja, nie-
ustanne zmiany dyslokacyjne oraz realizacja ró¿norodnych zadañ politycznych i go-
spodarczych, wywar³y negatywny wp³yw na jego wyniki. Programy szkolenia
w wiêkszoœci jednostek zosta³y zrealizowane zaledwie w 40-50 %, przy bardzo ni-
skiej frekwencji. Skalê problemu potwierdza³y coroczne æwiczenia sprawdzaj¹ce,
przeprowadzane w letnich okresach szkoleniowych, na których poziom wyszkole-
nia oceniano najwy¿ej na poziomie dostatecznym. 28

W jedynej w tym okresie jednostce wojsk chemicznych, 2. batalionie miotaczy
ognia, poziom szkolenia i wyszkolenia nie odbiega³ od ogólnego standardu w ca-
³ych Si³ach Zbrojnych. 

Pocz¹tek lat piêædziesi¹tych nie przyniós³ w tej dziedzinie istotnych zmian.
W obliczu doraŸnych potrzeb pañstwa i armii kwestia szkolenia wojsk wci¹¿ pozo-
stawa³a spraw¹ drugorzêdn¹. Prze³omem by³o wprowadzenie problematyki u¿ycia
broni j¹drowej, wymagaj¹cej nowych rozwi¹zañ teoretycznych i praktycznych,
znacznie wybiegaj¹cych poza ramy doœwiadczeñ II wojny œwiatowej. Fakt ten przy-
czyni³ siê bowiem do zainicjowania zmian w systemie szkolenia bojowego wojsk,
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27 Sztandarowym przyk³adem by³ zapis o prowadzeniu zabiegów specjalnych bez
przerywania wykonywania zadania bojowego. Jak w praktyce mia³a by wygl¹daæ likwi-
dacja ska¿eñ podczas np.: obrony, czy natarcia, mo¿na siê tylko domyœlaæ. 

28 F. Pucha³a, op. cit., s. 262; D. Mierzejewski, S. Sadowski, Zarys historii Pomor-
skiego Okrêgu Wojskowego 1919-1994, Bydgoszcz 1994, s. 171.



przygotowuj¹cego je do nowej sytuacji, w której mia³y one prowadziæ walkê w wa-
runkach obustronnego i powszechnego stosowania broni masowego ra¿enia. 

Od drugiej po³owy lat piêædziesi¹tych zmianom zaczê³y ulegaæ zasady szkole-
nia wojsk chemicznych i ogólnowojskowych w zakresie obrony przeciwchemicznej.
Do æwiczeñ taktycznych wprowadzono zabiegi specjalne i sanitarne oraz pokonywa-
nie du¿ych odleg³oœci w terenie ska¿onym chemicznie i promieniotwórczo. Ustalo-
no ponadto Dzieñ zagro¿enia atomowego i chemicznego, w którym doskonalono
umiejêtnoœci d³ugotrwa³ego przebywania w indywidualnych i zbiorowych œrodkach
ochrony przed ska¿eniami. Równolegle dostosowywano te¿ programy szkolenia
wojsk, unowoczeœniano formy i metody szkolenia oraz systematycznie kontrolowa-
no ich poziom i dyscyplinê wykonawcz¹. W zajêciach praktycznych zaczêto k³aœæ
nacisk na maksymalne zbli¿enie warunków ich prowadzenia do tych, spodziewa-
nych na rzeczywistym polu walki. Zdobyte umiejêtnoœci doskonalono na letnich
i zimowych zgrupowaniach poligonowych oraz weryfikowano podczas licznych kon-
troli kompleksowych i inspekcji. 

Wprowadzone zmiany w systemie szkolenia wojsk oraz nadanie szkoleniu od
po³owy lat piêædziesi¹tych, szczególnej rangi przyczyni³y siê do stopniowego wzro-
stu wyszkolenia pododdzia³ów i oddzia³ów wojsk chemicznych. Wzrost ten jednak
w ca³ym dwudziestoleciu powojennym by³ ograniczany przez wiele negatywnych
czynników. Nale¿a³y do nich miêdzy innymi: czêste zmiany organizacyjne i dyslo-
kacyjne jednostek oraz przestarza³y i zu¿yty technicznie sprzêt29, znaczne obci¹¿e-
nie s³u¿bami i pracami gospodarczymi, a tak¿e braki kadrowe i sprzêtowe, które
w sposób zasadniczy wp³ywa³y na obni¿enie poziomu wyszkolenia i potencja³u bo-
jowego wojsk. 
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NAZWA PRZEDMIOTU OCENA

Szkolenie polityczne 3

Regulaminy 2

Musztra 3

Wychowanie fizyczne 3

Szkolenie ogniowe 2

Gotowoœæ bojowa 4

Gotowoœæ mobilizacyjna 4

Szkolenie taktyczne 3

Szkolenie taktyczne oficerów  2

Szkolenie techniczne 3

Szkolenie in¿ynieryjne 5

£¹cznoœæ 3

Szkolenie sanitarne 3

Tabela 1. Ocena wyszkolenia 5. batalionu rozpoznania chemicznego i odka¿ania uzbrojenia

w 1959 roku. 

Ÿród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Archiwum Wojskowe w Oleœnicy (dalej AWO), ZA nr
507, 012244/6/65, k. 203-204, Pismo Dowódcy 5. brouz do Szefa WChem SOW z 12.IX.1959 r.
dotycz¹ce sprawozdania wyszkoleniowego; Ibidem, k. 173, Pismo G³ównego Inspektora Szko-
lenia Wiceministra ON do Dowódcy 5. brouz 29.IX.1959 r. dotycz¹ce oceny szkolenia.



Wyniki kontroli i inspekcji przeprowadzanych w latach piêædziesi¹tych ujawni-
³y nisk¹ wartoœæ bojow¹ pododdzia³ów i oddzia³ów wojsk chemicznych. Sk³ada³y
siê na ni¹ przede wszystkim braki w wyszkoleniu pojedynczego ¿o³nierza oraz
mierne wyszkolenie kadry zawodowej (tabela 1). 

Pozytywne efekty intensywnego szkolenia oddzia³ów i pododdzia³ów prowadzo-
nego na zgrupowaniach poligonowych oraz wyeliminowanie czêœci negatywnych zja-
wisk sprawi³y, ¿e w latach szeœædziesi¹tych w zauwa¿alny sposób podniesione zosta-
³y specjalistyczne umiejêtnoœci zdecydowanej wiêkszoœci stanu osobowego wojsk
chemicznych (tabela 2). Pododdzia³ami, w których postêp by³ najmniejszy lub wrêcz
¿aden, by³y plutony chemiczne pu³ków ogólnowojskowych. Plutony te by³y typowym
przyk³adem pododdzia³ów, które powszechnie wykorzystywano do zabezpieczenia
s³u¿b i funkcjonowania macierzystych jednostek. Fakt ten, jak i powa¿ne braki ka-
drowo-sprzêtowe, skutecznie ogranicza³y ich mo¿liwoœci szkoleniowe i bojowe.

Tabela 2. Wyniki kontroli kompleksowej 1. i 2. batalionu zabiegów specjalnych i rozpoznania ska-

¿eñ oraz 7. batalionu odka¿ania terenu i umundurowania w 1965 roku. 
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29 Praktycznie do koñca lat 50-tych na wyposa¿eniu wojsk znajdowa³y siê jedynie
œrodki i sprzêt obrony przeciwchemicznej u¿ywany w okresie drugiej wojny œwiatowej.
By³ to sprzêt produkcji radzieckiej, w znacznym stopniu zu¿yty fizycznie. Z powodu
braku innej mo¿liwoœci trafi³ on do tworzonych od nowa pododdzia³ów i oddzia³ów
obrony przeciwchemicznej. W wielu przypadkach nie pokrywa³ jednak wszystkich po-
trzeb formowanych jednostek, które w nastêpnych latach wykazywa³y braki w stosun-
ku do nale¿noœci etatowych. 

DZIA£ PODLEGAJ¥CY
KONTROLI

OCENA

1. bzsrs 7. botu 2. bzsrs

Stan moralno-polityczny zadowalaj¹cy

Dyscyplina

Wyszkolenie polityczne

Szkolenie taktyczne

Szkolenie specjalne

Musztra, regulaminy, 
szkolenie ogniowe

Sprzêt wojsk chemicznych

Gotowoœæ mobilizacyjna

OGÓ£EM „zupe³nie dobrze”„zupe³nie dobrze”
4,25

„zupe³nie dobrze”
4,37

zadowalaj¹cy

4

5

5

4

4

4

5

4

5

5

4

4

4

4

–
4

4

4

–

3

5

–

Ÿród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: AWO, ZA nr 18, 2953/84/16, k. 153-158. Protokó³

z przeprowadzonej kontroli kompleksowej przez komisjê Sztabu SOW w 1. bzsrs w dniach 5-

9.VII.1965 r.; ibidem, 179-189, Protokó³ z przeprowadzonej kontroli kompleksowej przez komisjê

Sztabu SOW w 7. botu w dniach 5-9.VII.1965 r.; AWT, 58/70/21, k. 34-42.

Protokó³ z inspekcji przeprowadzonej w 2. Pomorskim batalionie zabiegów specjalnych i rozpo-

znania ska¿eñ w dniach 14-17.IV.1965 r. 



W dwudziestoleciu powojennym najpowa¿niejszym i nierozwi¹zalnym proble-
mem by³o dramatycznie niskie ukompletowanie stanów osobowych w korpusie ofi-
cerskim i podoficerskim, a tak¿e braki w sprzêcie specjalnym. Mimo powszechnie
stosowanych wówczas manipulacji, polegaj¹cych na pokrywaniu niedoborów ofice-
rów i podoficerów nadwy¿k¹ szeregowych, rzeczywiste ukompletowanie w dwóch
najwa¿niejszych korpusach osobowych oscylowa³o w granicach 20-70% stanów eta-
towych jednostek. W rezultacie, bardzo czêstym zjawiskiem sta³y siê przypadki
pe³nienia obowi¹zków na kluczowych stanowiskach w pododdzia³ach (np.: dowód-
cy plutonu) przez ¿o³nierzy do tego zupe³nie nieprzygotowanych, tj. przez podofice-
rów zawodowych lub kaprali s³u¿by zasadniczej. 

Podobn¹ metodê kamuflowania faktycznych braków stosowano w przypadku
œrodków transportowych i samochodów specjalnych. Niedobór zasadniczego wypo-
sa¿enia pododdzia³ów, jakim by³y samochody ciê¿arowo-terenowe i instalacje sa-
mochodowe ró¿nego typu, uzupe³niano najczêœciej samochodami osobowymi lub
osobowo-terenowymi. Mimo i¿ takie rozwi¹zanie by³o, totalnym nieporozumie-
niem, ogólnie dawa³o ono pozory wysokiego ukompletowania jednostek. Nie zmie-
nia³o to jednak faktu, i¿ rzeczywista wartoœæ bojowa wojsk chemicznych mocno od-
biega³a od zak³adanego potencja³u, jaki mia³ wynikaæ z etatów poszczególnych jed-
nostek. 

W celu zabezpieczenia podstawowych potrzeb wojsk w dziedzinie obrony prze-
ciw-chemicznej, na pocz¹tku lat 50-tych zaplanowano utworzenie w niektórych pol-
skich fabrykach specjalnych wydzia³ów produkuj¹cych w oparciu o radzieckie li-
cencje niezbêdny sprzêt i œrodki. Czêœæ potrzebnego sprzêtu postanowiono te¿ im-
portowaæ z ZSRR. 

Ostatecznie, w latach 1951-1955 uruchomiono produkcjê oko³o 50 asortymen-
tów sprzêtu obrony przeciwchemicznej, w tym 30 na podstawie dokumentacji licen-
cyjnej.30

W po³owie lat 50-tych, w zwi¹zku z realnym zagro¿eniem u¿ycia w dzia³aniach
wojennych broni j¹drowej, pojawi³o siê zapotrzebowanie na sprzêt, za pomoc¹ któ-
rego mo¿na by³o wykryæ ska¿enia promieniotwórcze, zmierzyæ ich poziom oraz usu-
n¹æ je z ró¿nych powierzchni. Pierwsz¹ generacjê sprzêtu do rozpoznania ska¿eñ
promieniotwórczych zakupiono w ZSRR, ale ju¿ na pocz¹tku lat 60-tych urucho-
miono licencyjn¹ produkcjê niektórych przyrz¹dów w kraju. Na wyposa¿eniu pod-
oddzia³ów pojawi³a siê równie¿ nowa generacja uniwersalnych instalacji i zestawów
do likwidacji ska¿eñ (instalacje: ARS-12D, ADM-48 oraz DDA-53A). Zast¹pi³y one
wyeksploatowany sprzêt pochodz¹cy jeszcze z okresu wojny (zestawy DK-1, przy-
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30 W po³owie lat 50-tych rozpoczêto produkcjê masek przeciwgazowych, papiero-
wych narzutek ochronnych, odzie¿y ochronnej pogumowanej, urz¹dzeñ filtrowentyla-
cyjnych, œrodków dymnych (œwiec i granatów dymnych) oraz miotaczy ognia. Nied³ugo
po tym uruchomiono produkcjê licencyjn¹ instalacji przeznaczonych do likwidacji ska-
¿eñ chemicznych sprzêtu bojowego ADM-48. Wdro¿ono te¿ do produkcji licencyjn¹ in-
stalacjê dezynfekcyjno-k¹pielow¹ DDA-319/53 oraz DDA-53A. ¯o³nierzy wyposa¿ono
w nowy indywidualny pakiet przeciwchemiczny IPP-51, zob. Z. Makles, Jubileusz Woj-
skowego Instytutu Chemii i Radiometrii. 50 lat historii chemicznej placówki naukowo-
-badawczej Wojska Polskiego, Warszawa 2006, s. 40; I. Nowak, Sprzêt i œrodki wojsk
chemicznych, [w]: Wybrane problemy historii polskiej techniki bojowej XX wieku, zeszyt
2, pod red. naukow¹ H. Wcis³o i Z. Ognika, AON, Warszawa 2001, s. 76-77.



rz¹dy typu PDM, instalacje AChI, instalacje rozlewcze ARS-6). W tym samym cza-
sie przyst¹piono równie¿ do wyposa¿ania wojska w now¹ generacjê œrodków prze-
znaczonych do dezaktywacji, odka¿ania i dezynfekcji. Istotny postêp nast¹pi³
w dziedzinie œrodków do zadymiania i miotania ognia. Przemys³ krajowy zapewni³
produkcjê wielu rodzajów œwiec dymnych. Pododdzia³y 2. batalionu zadymiania
i miotaczy ognia zaopatrzono w radzieckie instalacje do zadymiania TDA oraz no-
we lekkie miotacze ognia LPO-50 i ciê¿kie miotacze ognia TPO-50. Pozwoli³o to na
wycofanie z uzbrojenia miotaczy ognia ROKS-3 i FOG-2, u¿ywanych podczas dru-
giej wojny œwiatowej.31

Na pocz¹tku lat 60-tych, na wyposa¿eniu wojsk znajdowa³ siê ju¿ sprzêt w wiêk-
szoœci wyprodukowany przez przemys³ krajowy. Du¿a czêœæ sprzêtu by³a produko-
wana w oparciu o zakupione licencje. Wdra¿ano tak¿e rozwi¹zania ca³kowicie pol-
skie: zestawy IZS, odzie¿ OP-1 i L-1 oraz zestawy pompowe ZP-800. 

Pod koniec lat 60-tych do pododdzia³ów rozpoznania ska¿eñ wprowadzono
sprzêt do obserwacji wybuchów j¹drowych POW-1 oraz detektory ska¿eñ. W te dru-
gie wyposa¿ono tak¿e pododdzia³y wszystkich rodzajów si³ zbrojnych. W ka¿dej
kompanii znalaz³y siê wiêc przyrz¹dy rozpoznania chemicznego PChR-54 oraz
rentgenoradiometr DP-66. Do pod-oddzia³ów rozpoznania ska¿eñ po raz pierwszy
trafi³y specjalistyczne pojazdy: samochody opancerzone BRDM-2rs, FUG-rs oraz
samochody GAZ-69rs. Na szczeblu taktycznym i operacyjnym wprowadzono nowe
wersje laboratoriów (PChL-54 i PChL-54M oraz AL-4). Pojedynczego ¿o³nierza wy-
posa¿ono w pakiet do czêœciowych zabiegów sanitarnych (pakiet IPP-51) oraz pa-
kiet do odka¿ania broni osobistej i wyposa¿enia (PChW-013, a nastêpnie PChW-
012). Ka¿dy pojazd wojskowy w zestaw do likwidacji ska¿eñ z roztworem odka¿a-
j¹cym, b¹dŸ dezaktywacyjnym. W pododdzia³ach likwidacji ska¿eñ ostatecznie wy-
cofano z u¿ytku instalacje ARS-6, ADM-750, ADM-48 i DDA-53. Stosowane wcze-
œniej roztwory odka¿aj¹ce nr 1 i nr 2 zast¹piono roztworem podchlorynu wapnia.
Z pododdzia³ów zadymiania zniknê³y instalacje TDA oraz te wszystkie œrodki dym-
ne, które nie by³y wykorzystywane do maskowania pododdzia³ów. Z wyposa¿enia
wojsk chemicznych wycofano miotacze ognia, uznaj¹c je za nieprzydatne na atomo-
wym i chemicznym polu walki.32

Lata siedemdziesi¹te by³y dla wojsk chemicznych okresem ich œwietnoœci,
swoist¹ epok¹ renesansu. Osi¹gniêty na pocz¹tku dekady najwiêkszy w historii po-
tencja³ bojowy zakoñczy³ trwaj¹cy ponad dwadzieœcia lat etap rozwoju iloœciowego
i rozpocz¹³ nowy, trwaj¹cy niewiele krócej, etap rozwoju jakoœciowego. W okresie
tym, charakteryzuj¹cym siê niespotykanym dotychczas skokiem technologicznym
w ca³ych si³ach zbrojnych, doskonaleniem wypracowanych wczeœniej struktur orga-
nizacyjnych oraz du¿ym rozmachem prowadzonego szkolenia, znacznie wzros³y
mo¿liwoœci bojowe wojsk chemicznych. 

Konsekwentna realizacja planów rozwoju wojsk chemicznych przynios³a wy-
mierne efekty w wielu aspektach. Obok wysokiego morale kadry zawodowej, poczu-
cia komfortu pracy i zadowolenia ze s³u¿by, zauwa¿alny by³ tak¿e wzrost wyszkole-
nia ¿o³nierzy. 

Na to ostatnie szczególny wp³yw mia³ rozmach szkolenia zarówno garnizonowe-
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31 Z. Makles, op. cit., s. 44; J. Kajetanowicz, A. Leosz, op. cit., s. 10-12. 
32 2. bzadmo, na którego wyposa¿eniu znajdowa³y siê miotacze ognia, zosta³ prze-

formowany w 1963 r. w 2. batalion zabiegów specjalnych i rozpoznania ska¿eñ. 



go, jak i poligonowego oraz przeznaczanie na nie odpowiedniej iloœci œrodków fi-
nansowych i materia³owych. 

W programach szkolenia wojsk wydzielano niezbêdn¹ liczbê godzin gwarantu-
j¹c¹ wysoki poziom umiejêtnoœci pos³ugiwania siê indywidualnym wyposa¿eniem,
œrodkami chemicznymi oraz sprzêtem bêd¹cym na wyposa¿eniu pododdzia³ów.
Opracowywano normy szkoleniowe, wed³ug których systematycznie sprawdzano
stopieñ opanowania niezbêdnych umiejêtnoœci ¿o³nierzy i pododdzia³ów do dzia³a-
nia w warunkach ska¿eñ. We wszystkich æwiczeniach dowódczo-sztabowych oraz
w æwiczeniach z wojskami wprowadzano i æwiczono elementy dzia³ania w strefach
ska¿eñ i u¿ycia broni masowego ra¿enia. Owocem powy¿szych dzia³añ by³y dobre
oceny wyszkolenia uzyskiwane przez wiêkszoœæ jednostek wojsk chemicznych (ta-
bela 3). 

Tabela 3. Wykaz ocen uzyskanych przez kompanie chemiczne ZT w æwiczeniach z wojskami

w 1976 roku. 

Ÿród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: AWO, ZA nr18, 2952/84/15, k. 270-273, 
Sprawozdanie Szefa WChem SOW dla Szefostwa WChem ze szkolenia wojsk chemicznych SOW

za okres 1.I.-31.VII.1976 r. 

W latach siedemdziesi¹tych rozpoczêto wprowadzanie na wyposa¿enie podod-
dzia³ów i oddzia³ów sprzêtu, który spe³niaj¹c w ró¿nym stopniu wymagania wspó³-
czesnego pola walki, w du¿ej czêœci pozostawa³ do niedawna lub wci¹¿ pozostaje
w u¿yciu wojsk chemicznych. By³y to miêdzy innymi opancerzone pojazdy rozpo-
znania ska¿eñ BRDM-2rs, aparatura do zdalnego wykrywania wybuchów j¹dro-
wych, nowej generacji detektory ska¿eñ promieniotwórczych i chemicznych, a tak-
¿e instalacje rozlewczo samochodowe IRS-2, wysokowydajne urz¹dzenia specjalne
WUS oraz instalacje znacznie skracaj¹ce czas trwania procesu odka¿ania sortów
mundurowych i wprowadzona do wszystkich rodzajów wojsk maska przeciwgazowa
MP-4. 

Lata osiemdziesi¹te, w odró¿nieniu od siedemdziesi¹tych, przynios³y szereg
negatywnych zmian w ca³ym Wojsku Polskim. 

W przypadku szkolenia, powa¿na zmiana nast¹pi³a w proporcjach jego form
i metod. Ograniczono liczbê æwiczeñ z du¿¹ iloœci¹ sprzêtu i wyprowadzaniem go
wraz z wojskiem poza garnizon. W zamian skoncentrowano siê na tym, co przyno-
si³o znaczne oszczêdnoœci, tj. na æwiczeniach szkieletowych, epizodycznych oraz
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Pododdzia³

Liczba æwiczeñ taktycznych z
udzia³em rodzajów wojsk Ogólna

liczba
æwiczeñ

Œrednia
ocena

kompanijne ocena plutonowe

21. kchem

ocena

23. kchem

60. kchem

58. kchem

17. kchem

1

3

4

2

2

4,05

4,10

4,15

4,30

4,37

–

–

1

1

1

–

–

4,10

4,10

3,90

1

3

5

3

3

4,05

4,10

4,10

4,15

4,13



dowódczo-sztabowych na mapach. W zajêciach ze sprzêtem zaczêto zwracaæ uwa-
gê na zachowanie œciœle okreœlonych norm zu¿ycia œrodków bojowych i materia³o-
wych. Wprowadzono bowiem nieznane dot¹d pojêcie „limitu”, mocno ograniczaj¹-
cego rozmach prowadzonego szkolenia. 

W porównaniu z poprzednim dwudziestoleciem nieznacznie tylko zmieni³a siê
sytuacja kadrowa i sprzêtowa. Wci¹¿ problemem pozostawa³a obsada stanowisk
dowódczych (oficerskich i podoficerskich) na najni¿szych szczeblach dowodzenia.
Zbyt wolno w stosunku do potrzeb i oczekiwañ uzupe³niano tak¿e braki w sprzêcie
specjalnym. Nadal manipulowano stanami poszczególnych korpusów osobowych
oraz sprzêtu transportowego i specjalnego ukrywaj¹c rzeczywisty obraz ukompleto-
wania jednostek. 

Napiêta sytuacja polityczna w kraju, stan wojenny i pog³êbiaj¹ce siê trudnoœci
gospodarcze skutecznie opóŸni³y realizacjê programów badawczych oraz wyd³u¿y-
³y w czasie wprowadzanie na wyposa¿enie wojsk sprzêtu nowej generacji. Przepro-
wadzona pod koniec lat osiemdziesi¹tych restrukturyzacja Si³ Zbrojnych, a w jej ra-
mach rozformowanie jednego pu³ku chemicznego i nieznaczne zmniejszenie przy
tym etatów pokojowych pozosta³ych pu³ków, spowodowa³a w rezultacie redukcjê
stanów osobowych o prawie pó³ tysi¹ca ¿o³nierzy. Fakt ten pozwoli³ ostatecznie na
uzyskanie wysokiego poziomu ukompletowania osobowego i sprzêtowego jedno-
stek. 

Pomimo osi¹gniêtego ogromnego postêpu technicznego, do koñca lat osiem-
-dziesi¹tych istnia³y jednak mocno ograniczone mo¿liwoœci w zakresie odka¿ania
umundurowania i ra¿enia przeciwnika za pomoc¹ miotaczy ognia. Najmniejszy sto-
pieñ zabezpieczenia wojsk wystêpowa³ ponadto w zakresie wykrywania wybuchów
j¹drowych (tylko ok. 10%) oraz maskowania dymem wojsk i obiektów na szczeblach
operacyjnych (ok. 20%). Powy¿sze problemy zosta³y „rozwi¹zane” dopiero w latach
dziewiêædziesi¹tych, dziêki powa¿nej redukcji ca³ych si³ zbrojnych i likwidacji po-
szczególnych formacji. 

Znaczne zwiêkszenie mo¿liwoœci wojsk chemicznych uda³o siê osi¹gn¹æ nato-
miast w zakresie likwidacji ska¿eñ, wzmacniaj¹c kompanie chemiczne zwi¹zków
taktycznych drugim plutonem zabiegów specjalnych. Zaznaczyæ jednak nale¿y, i¿
w opinii dowództwa Zjednoczonych Si³ Zbrojnych Uk³adu Warszawskiego, domaga-
j¹cego siê utworzenia na szczeblu zwi¹zku taktycznego batalionów chemicznych,
a w pu³kach ogólnowojskowych – kompanii chemicznych, by³ to krok dalece niewy-
starczaj¹cy. 

W koñcowym okresie istnienia PRL Wojsko Polskie posiada³o na swym wyposa-
¿eniu wszystkie rodzaje sprzêtu chemicznego i œrodków chemicznych, potrzebne
do szkolenia wojsk i zaspokojenia potrzeb mobilizacyjnych. By³ to ju¿ w zdecydo-
wanej wiêkszoœci sprzêt wyprodukowany w latach 70-tych i 80-tych, maj¹cy przed
sob¹ du¿y zapas resursów eksploatacyjnych. Dziêki temu, u progu lat 90-tych, mo¿-
liwoœci bojowe wojsk chemicznych by³y wci¹¿ wysokie i zaspokaja³y ówczesne po-
trzeby w dziedzinie rozpoznania ska¿eñ, prowadzenia ca³kowitych zabiegów spe-
cjalnych i sanitarnych, u¿ycia dymów na szczeblach taktycznych, a tak¿e ochrony
wojsk przed ska¿eniami. 
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