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Rosyjska armia agituje rezerwistów 

Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej na wojnie z Ukrainą ponoszą straty większe, niż 

planowano. Spadek lub utrata zdolności bojowej przez część jednostek prowadzi 

do poszukiwania dodatkowych żołnierzy. Poza zaangażowaniem prywatnych 

firm wojskowych, przymusową mobilizacją w tzw. republikach ludowych, 

ściągnięciem wojsk z baz w Osetii Południowej czy Górskim Karabachu, wśród 

rezerwistów prowadzona jest aktywna agitacja zachęcająca do podpisania 

krótkoterminowego kontraktu w celu uczestnictwa w „specjalnej operacji” 

na Ukrainie. Jest to również o tyle istotne, że część funkcjonariuszy m.in. 

Rosgwardii, odmawia wyjazdu na Ukrainę. 

Rosyjska państwowa propaganda przedstawia inwazję na Ukrainę jako „specjalną 

operację wojskową”, której celem ma być wsparcie władz tzw. republik ludowych – 

Donieckiej i Ługańskiej (odpowiednio DRL i ŁRL) w walce z ukraińskimi 

nacjonalistycznymi czy wręcz neonazistowskimi batalionami. Zafałszowany obraz 

konfliktu ma wzmóc w społeczeństwie jedność, poparcie dla władzy a także mobilizację 

patriotyczną. Jest to również tło dla agitacji, jaką prowadzą obecnie rosyjskie komendy 

wojskowe na potrzeby uzupełnienia oraz zwiększenia sił osobowych uczestniczących 

w agresji. Informacje na ten temat najczęściej pojawiają się w mediach regionalnych i nie 

są przenoszone na poziom federalny, aby utrzymywać w społeczeństwie obraz sukcesu 

dotychczasowych działań militarnych.  

Możliwość naboru tzw. ochotników, którzy mieliby następnie udać się w rejon walk na 

Ukrainie jeszcze 24 marca br. zapowiedział Oleg Cariow – były deputowany ukraińskiej 

Rady Najwyższej, który w 2014 roku przeszedł na stronę Rosji. Podał, że za koordynację 

tej akcji odpowiadają wojskowe komendy uzupełnień1. 

Podobną informację publicznie powtórzył 31 marca br. rosyjski korespondent wojenny 

Aleksandr Sładkow, wskazując, że pod uwagę brani są tylko rezerwiści w stopniu 

co najmniej sierżanta2. W zarządzanie napływającymi osobami jest zaangażowany także 

szef Związku Ochotników Donbasu Aleksandr Borodaj. Podkreślał on, że rosyjskim siłom 

„brakuje ludzi” i „ochotnicy” są potrzebni zarówno na pierwszej linii frontu, jak i do 

ochrony obiektów infrastruktury krytycznej (jako wsparcie Rosgwardii)3. Sami 

„ochotnicy” uczestnictwo w działaniach na Ukrainie potocznie określają jako „ćwiczenia 

na Zachodzie” (właśnie manewrami rosyjska armia tłumaczyła swoją obecność w pobliżu 

granic Ukrainy). 

Akcja agitacyjna w Tatarstanie 
Jedna z kampanii jest prowadzona na terenie Republiki Tatarstanu – do rezerwistów 

zaczęły tam docierać ulotki zachęcające do podpisania krótkoterminowych kontraktów 

z ministerstwem obrony FR. Dziennikarze regionalnego portalu BiznesOnline 

potwierdzili tego rodzaju agitację w źródłach wojskowych4 (reportaż został jednak z ich 

strony usunięty). 
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Potencjalnych chętnych z Republiki Tatarstanu kierowano do właściwych dla nich 

wojskowych komend uzupełnień, chociaż telefon podany na jednej z ulotek należał do 

salonu fryzjerskiego w Kazaniu. Dziennikarze uzyskali jednak pod nim niezbędną 

informację. Wojskowa komenda uzupełnień przekazała z kolei, że na potrzeby 

tzw. operacji specjalnej proponowany jest krótkoterminowy kontrakt na okres 4-12 

miesięcy.  

Nabór jest ograniczony do osób niekaranych, które przeszły służbę zasadniczą i najlepiej, 

jeśli pracowały w strukturach siłowych lub mają doświadczenie bojowe. WKU przyjmuje 

dokumenty i na ich podstawie w ciągu 10 dni podejmuje decyzję. Na pierwszym etapie 

ochotnicy mają przejść szkolenie w obwodzie rostowskim (trwające około miesiąca), 

i następnie uzyskać przydział. Możliwe, że w miejsce działań bojowych, ich zadaniem 

będzie utrzymywanie porządku na terenach okupowanych. 

 

 
Grafika 1. Ulotki informacyjne rozsyłane w Republice Tatarstanu. 
Za: BiznesOnline. 

Według danych na ulotce, za miesiąc służby w ramach krótkoterminowego kontraktu 

można otrzymać co najmniej 200 tys. rubli5 (średnie wynagrodzenie w  Rosji w 2021 roku 

wynosiło 56 tys. rubli, jednak w wielu prowincjonalnych regionach jest to kwota rzędu 

20-30 tys. rubli), w tym dzienny dodatek w wysokości 53 dolarów (prawdopodobnie za 

każdy dzień działań na froncie). Krótkoterminowy kontrakt w Syrii na okres 3-6 miesięcy, 

według rozmówcy dziennikarzy BiznesOnline, mógł zapewnić jednorazowo milion rubli 

dochodu. Funkcjonariusz specnazu w Kazaniu może liczyć na miesięczne wynagrodzenie 

rzędu 40-60 tys. rubli, na Dalekim Wschodzie dzięki różnym dodatkom 70-80 tys. rubli. 

Pojawia się także obietnica, że po wypełnieniu krótkoterminowego kontraktu, 

„ochotnikowi” przysługiwać będzie status weterana, z którym wiążą się liczne ulgi czy 

dodatki finansowe. Domniemuje się także, że w przypadku śmierci lub inwalidztwa 

wypłacone zostanie ubezpieczenie takie samo, jak żołnierzowi kontraktowemu6. 
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Grafika 2. Podstawowe różnice między „ochotnikiem” a żołnierzem kontraktowym. 
Za: BiznesOnline. 

Chociaż rosyjskie prawo przewiduje krótkoterminowe kontrakty (jedynie w szczególnych 

przypadkach, gdy żołnierze są wysyłani w celu „wsparcia pokoju i bezpieczeństwa” lub 

„walki z międzynarodową działalnością terrorystyczną poza granicami FR”) aktywistka 

w sferze praw człowieka Marina Litwinowicz wskazała, że praktyka wykorzystania WKU 

nie jest legalna, gdyż nie jest to ich kompetencja. Podkreśliła, że kontrakt będzie zapewne 

podpisywany z ministerstwem obrony, a powszechnie używane słowo „ochotnik” stanowi 

jedynie zagrywkę na potrzeby PR rosyjskiej armii7.  

Aktywność w innych regionach 
O działaniach, mających charakter quasi-mobilizacji pisały także inne regionalne wydania 

– portal Fontanka o Petersburgu (proponowane są kontrakty na 3-6 miesięcy), 

syberyjsko-uralski portal URA.RU na temat obwodu czelabińskiego, kurgańskiego 

i tiumeńskiego, lokalny portal Kirowa, nowosybirska Tayga-info8. W Permie reklamy 

zachęcające do udziału w operacji „Z” pojawiły się w transporcie publicznym, w obwodzie 

rostowskim w sieciach społecznościowych9.  

Inne publikacje potwierdzają również kwotę 200 tys. rubli miesięcznie dla 

krótkoterminowych kontraktów10 (w obwodzie rostowskim pojawiła się informacja 

o 180 tys. rubli). Brakuje jasnych kryteriów wiekowych, chociaż główne zainteresowanie 

jest skierowane do osób 30-50 lat. Pierwsza grupa „ochotników” z Republiki Buriacji 

miała wyjechać jeszcze z końcem marca br., a 6 kwietnia br. dołączyli do nich rekruci 

z Republiki Tuwa11. Poza przygotowaniem na terenie obwodu rostowskiego, pojawiła się 

także informacja o wykorzystaniu Rosyjskiego Uniwersytetu Specnazu w Gudermesie 

(Republika Czeczeni)12.  
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Z kolei niezależny rosyjski portal Meduza podał, że w marcu rozpoczęto nabór 

„ochotników” także w Dagestanie, oferując im wynagrodzenie w wysokości 177 tys. rubli 

dla szeregowego oraz 215 tys. rubli dla chorążego. Obecnie średnia pensja w republice 

wynosi około 32 tys. rubli, a stopa bezrobocia wynosi ponad 15 proc., przy średniej 

rosyjskiej na poziomie 4 proc.13 

Jeśli zgłoszenie „ochotnika” zostanie odrzucone przez rosyjską WKU, dotychczas 

funkcjonowała także opcja zgłoszenia się do punktów mobilizacyjnych tzw. republik 

ludowych (przyjmują mężczyzn w wieku 18-50 lat). Ponadto już teraz z Rosji do Doniecka 

pojechali aktywiści „Roty ochotników” i „Młodej Gwardii”, by pomagać w naprawie 

i utrzymaniu infrastruktury krytycznej.  

Odmowa służby 
Rosyjskie siły mierzą się również z odmowami wyjazdu na terytorium Ukrainy ze strony 

funkcjonariuszy14. Zjawisko to dotyczy głównie Rosgwardii, i chociaż nie jest masowe, 

punktowo zmniejsza możliwości oddziaływania (w tym kontekście również pojawia się 

wskazanie, że „ochotnicy” mieliby wspierać administrację i struktury bezpieczeństwa na 

terenach okupowanych). Paweł Czikow, aktywista w zakresie praw człowieka wskazał, że 

tylko w ciągu 10 dni po poradę prawną w związku z odmową wyjazdu na Ukrainę, zgłosiło 

się do niego ponad 700 osób ze struktur siłowych15. Inny adwokat specjalizujący się 

w sprawach wojskowych Michaił Bieniasz otrzymał zapytania w sprawie około 

250 osób16.  

Funkcjonariusze Rosgwardii zgłaszają dość silny argument – rozkaz o wyjeździe na 

Ukrainę uznają za nielegalny, gdyż zgodnie z obowiązującym prawem pełnią służbę na 

terytorium Federacji Rosyjskiej, a część podkreśla ponadto, że nie posiada paszportu żeby 

wyjechać na Ukrainę. Pierwszy znany epizod dotyczył oddziału OMON z Kraju 

Krasnodarskiego, który po takiej odmowie został poddany kontroli i zwolniony ze służby. 

Funkcjonariusze w odpowiedzi wnieśli sprawę do sądu, co nadało jej publiczny charakter.  

Pojawiały się również informacje, że ci, którzy wyjechali na Ukrainę, zostali wyposażeni 

jedynie w sprzęt właściwy dla pacyfikacji protestów, a nie działań zbrojnych. Grupa 

OMON z Chakasji, która dostała się pod silny ogień została w ten sposób rozbita (w efekcie 

część została ranna, a część zażądała powrotu do Rosji, gdzie czekało na nich zwolnienie 

dyscyplinarne17). W jednej z rosyjskich baz Rosgwardii groźbę zwolnienia wystosowano 

wobec 500 funkcjonariuszy, którzy odmówili udziału w inwazji (miało to miejsce tydzień 

po rozpoczęciu „operacji”18). 

Sytuacja żołnierzy, którzy odmawiają wykonania rozkazu, jest bardziej skomplikowana. 

Zastrasza się ich zwolnieniem lub sprawą karną z art. 332 kk FR mówiącego 

o „niewykonaniu rozkazu, wywołujące znaczącą szkodę interesowi służby”. Między 

24 lutego a początkiem kwietnia br. z tego artykułu nie wszczęto jednak jeszcze żadnego 

postępowania. Informacje, które obecnie gromadzone są w prokuraturach wojskowych 

nie są przekazywane dalej z uwagi na fakt, że nie wiadomo jak ostatecznie do nich się 

odnieść. Były żołnierz a obecnie prawnik wojskowy Maksim Grebienjuk, wskazywał, że 

w „czasie pokoju” jaki obecnie obowiązuje w Rosji nie można wydawać rozkazu 
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w zakresie działań zbrojnych za granicą (prawną możliwość otwiera dopiero ogłoszenie 

stanu wojennego), trzeba również dowieść „znaczącej szkody”, a to z kolei kłóciłoby się 

z forsowanym przez media sukcesem rosyjskiej armii. Zasygnalizował ponadto, że obecne 

rozkazy nie są właściwie udokumentowane19.  

Z końcem marca do Osetii Południowej powróciła batalionowa grupa taktyczna 

sformowana z sił kontraktowych tamtejszej bazy wojskowej (około 300 żołnierzy, 

głównie etnicznych Osetyjczyków, formalnie służących w SZ FR). W ich obronie stanął 

m.in. były prezydent tzw. Republiki Osetii Południowej Eduard Kokoity, wzywając do nie 

oceniania ich działań i obiecując pomoc, w tym prawną. Media opisywały fakt, że żołnierze 

zostali wysłani na kierunek donbaski bez zapewnienia im właściwego wyposażenia 

osobistego czy żywności (mieszkańcy Osetii Południowej wysyłali sprzęt, np. kamizelki 

kuloodporne, i prowiant zakupiony z własnych środków). Szalę goryczy miała przelać 

opinia rosyjskiego dowódcy o pozostawieniu na polu boju ciała jednego z ich towarzyszy 

broni20.  

Niekiedy informacje o odmowie wykonania rozkazu przedostają się do mediów z dużym 

opóźnieniem – o 60 wojskowych z Pskowa po miesiącu od tych wydarzeń (później, po 

usłyszeniu doświadczeń tych żołnierzy, którzy wrócili z Ukrainy, liczba ta miała wzrosnąć 

do 10021). Najczęściej jest to wynik spraw sądowych, które wymagają zaangażowania 

prawników i tym samym stają się publiczne. 

Rosyjskie straty osobowe 
Chociaż w czasie działań wojennych trudno o rzetelne szacunki liczby zabitych i rannych, 

rosyjskie siły zbrojne ponoszą straty dużo większe niż zakładano. Dane strony ukraińskiej 

na 11 kwietnia br. mówią o 19,5 tys. zabitych, rannych oraz w niewoli. Ministerstwo 

obrony FR na chwilę obecną potwierdziło jedynie 1,3 tys. zabitych oraz  3,8 tys. rannych 

(dane z 25 marca br.). Poza kwestią zaniżania strat własnych przez Rosję, nie zawierają 

one danych innych struktur siłowych (Rosgwardia), prywatnych firm wojskowych (w tym 

tzw. Grupy Wagnera) czy strat milicji ludowych tzw. DRL i ŁRL. USA szacuje, że na 

Ukrainie zginęło około 10 tys. rosyjskich żołnierzy22.  

Kanał serwisu Telegram Goriuszko (ros. Горюшко), który zbiera informacje o poległych 

Rosjanach z danych w sieciach społecznościowych, na 11 kwietnia br. podał liczbę 144023. 

Dziennikarze BBC, po prześledzeniu informacji o zmarłych żołnierzach, wskazali, że 

20 proc. upublicznionych strat odnosi się do korpusu oficerskiego24. Może to wynikać 

m.in. z faktu, że informacja o śmierci dowódców oraz ich oficjalny pogrzeb, są traktowane 

priorytetowo. Nie dotyczy to jednak najwyższych rangą – według strony ukraińskiej 

zginęło minimum siedmiu generałów, według Rosjan – jeden.  

Kondolencje oraz relacje z pogrzebów są publikowane przede wszystkim w mediach 

społecznościowych oraz tych o zasięgu lokalnym lub regionalnym. Pojawiają się również 

filmy z miejsc pochówku. W Michajłowsku pod Stawropolem na cmentarzu ustanowiono 

nową aleję dla poległych żołnierzy desantu, a w jednostce miejsce ich pamięci (straty 

wynoszą minimum 55 osób25).  
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Analitycy portalu InformNapalm przeanalizowali numery legitymacji wydawanych do 

Orderów Męstwa, które najczęściej przyznaje się pośmiertnie (ich zdjęcia można spotkać 

w sieciach społecznościowych). Między numerami, które są wiązane z wojną na Ukrainie 

różnica w połowie marca br. wynosiła 5 tys. (prawdopodobnie więc tyle wydano 

pośmiertnych odznaczeń)26.  

Przedstawiciele rosyjskiej władzy i armii nie komentują swoich strat. Jedynym 

przypadkiem była wypowiedź rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa dla telewizji Sky News 

7 kwietnia br., w której wskazał, że Rosja „poniosła duże straty” i jest to „wielka 

tragedia”27. Nie podał żadnych liczb, tak by można było zawsze zrelatywizować dane, do 

których się odnosił.  

Wnioski 
 Strona rosyjska ponosi w inwazji na Ukrainę znaczące straty. Chociaż deklaracje 

liczby zabitych i rannych nie są rzetelne, a władze unikają komentarzy na ten 

temat, potrzeba zaangażowania większych sił jest widoczna poprzez działania 

pośrednie – poszukiwanie rezerw osobowych w kraju oraz za granicą. Liczba 

zabitych żołnierzy jest na pewno dużo większa niż deklarowane 1,5 tys., i wynosi 

minimum 5 tys., a prawdopodobnie zbliża się do 10 tys. osób. 

 Ograniczenie działań na Ukrainie terminem „specjalnej operacji”, a poprzez to 

niemożność przeprowadzenia powszechnej mobilizacji, prowadzi do 

poszukiwania chętnych do walki metodą agitacji. Poprzez WKU rekrutowane są 

przede wszystkim osoby z doświadczeniem bojowym. „Ochotnicy” są przyciągani 

obietnicą szybkiego i dobrego zarobku, statusem weterana oraz wysokich 

odszkodowań dla rodziny w przypadku ich śmierci. 

 Trudno obecnie oszacować możliwości quasi-mobilizacji. Media propagandowe 

mówią o dziesiątkach tysięcy chętnych, tymczasem pojedyncze filmy pokazujące 

ich wyjazd na Ukrainę przedstawiają grupy kilkudziesięcioosobowe. W sieciach 

społecznościowych pojawiają się ponadto filmy obrazujące skalę zgonów 

w ramach pojedynczych jednostek, co z czasem może dodatkowo zniechęcać 

potencjalnych kandydatów. 

 Media niezależne wskazują z kolei na odmowy wyjazdu na Ukrainę zarówno wśród 

wojskowych, jak i funkcjonariuszy struktur bezpieczeństwa (głównie Rosgwardii). 

Sytuacje te wychodzą na jaw m.in. w wyniku zakładania spraw sądowych przez 

zwolnionych ze służby. Chociaż zjawisko jest punktowe, przedłużanie się działań 

militarnych oraz wymiana informacji pomiędzy żołnierzami i funkcjonariuszami, 

może prowadzić do dalszego wzrostu niezadowolenia i odmów wyjazdu kolejnych 

jednostek. 

 Konieczność przynajmniej podstawowego przeszkolenia sprawia, że siły 

„ochotnicze” wesprą działania rosyjskiej armii z opóźnieniem. Mogą one 

w pierwszej kolejności pomagać Rosgwardii na terenach okupowanych, 

a w perspektywie dłuższego przygotowania, natarciu sił zbrojnych. Położenie 
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nacisku na zgłoszenia wśród osób z doświadczeniem bojowym wskazuje na chęć 

maksymalnego skrócenia czasu na przygotowanie.  

 W przypadku opanowania Donbasu w ciągu najbliższych kilkunastu dni, czasu na 

przeszkolenie rezerwistów będzie więcej. Rosja może zdecydować o pauzie 

operacyjnej na potrzeby przegrupowania i wzmocnienia, a także przeprowadzenia 

quasi-referendów na terenach okupowanych, a następnie ze wzmocnionymi siłami 

przystąpić do ofensywy letniej. 

 

1 Oleg Cariow, Telegram, 24.03.2022; https://t.me/olegtsarov/1341 [dostęp: 8.04.2022]. 
2 Российские добровольцы едут на Украину для участия в спецоперации по защите Донбасса, 
3.04.2022; https://news-front.info/2022/04/03/rossijskie-dobrovolcy-edut-na-ukrainu-dlja-uchastija-v-
specoperacii-po-zashhite-donbassa [dostęp: 8.04.2022]. 
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