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Wstęp
Fundamentem każdego państwa jest dobra armia,
I że tam gdzie jej brak, trudno o dobre prawo
I w ogóle o powstanie czegoś dobrego.
Niccolo Machiavelli

Badacze dziejów najnowszych są zgodni, że w dekadzie lat osiemdziesiątych
ubiegłego wieku dokonał się na świecie ogromny przełom społeczno-polityczny
i gospodarczy. Upadł ustrój komunistyczny w Europie, a przemiany polityczne
w Polsce wzbudziły zainteresowanie i podziw na całym świecie.
W 1989 roku w Polsce nastąpił koniec rządów komunistów, czego konsekwencją były fundamentalne zmiany, jakie zaszły w Europie Środkowej i Wschodniej.
Przede wszystkim rozwiązanie Układu Warszawskiego i rozpad ZSRR w 1991
roku stworzyły warunki sprzyjające procesowi politycznych i ekonomicznych reform.
Jednym z podstawowych zadań dokonującej się transformacji była zmiana systemu obronnego państwa opartego na zasadach przyjętych w rozwiniętych demokracjach. Wewnętrzna potrzeba dokonania przekształceń w systemie obronnym
państwa korespondowała ze standardami międzynarodowymi obowiązującymi
w państwach o uregulowanym systemie demokratycznym. Pojmowane były nie
tylko jako podporządkowanie sił zbrojnych cywilnej władzy legitymującej się demokratycznym mandatem, ale także jako kwestia procesu tworzenia polityki bezpieczeństwa państwa. Składające się na nią kształtowanie polskiego modelu cywilnej i demokratycznej kontroli nad wojskiem, budowa mechanizmów cywilnej i demokratycznej kontroli nad siłami zbrojnymi były procesami długotrwałymi.
Współtworzyły je nie tylko przedsięwzięcia prawno-legislacyjne oraz organizacyjne, a ich istotną treścią była zmiana sposobu myślenia o sprawach obronności.
Przełamanie starych schematów oznaczało objęcie demokratyzacją także stosunki
panujące w siłach zbrojnych przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich walorów
funkcyjnych potencjału obronnego państwa.
Przemiany ustrojowe w Polsce umożliwiły stopniową normalizację wielu sfer
życia społecznego. Był to proces zróżnicowany, jeżeli chodzi o charakter podejmowanych działań oraz sposób realizacji. Lata 1989–2004 to okres restrukturyzacji
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP), stanowiącej integralną część
gruntownych przekształceń ustrojowych w państwie. Podjęto szereg działań wzbogacających wychowanie wojskowe elementami ściśle związanymi z tradycją polskiego oręża. Rozpoczęto formowanie demokratycznego charakteru armii. Przywrócono koronę na głowie orła wojskowego, przyjęto nową, w pełni narodową rotę
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przysięgi wojskowej, nawiązano do przedwojennej tradycji i ustanowiono 15
sierpnia Świętem Wojska Polskiego. Stworzono podstawy prawne i powołano wojskową służbę duszpasterską, a Ordynariat Polowy Wojska Polskiego wszedł
w skład Sił Zbrojnych. Dzięki rozwiązaniu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odpolityczniono, odpartyjniono i odideologizowano struktury Sił Zbrojnych,
eliminując tym samym instancje partyjne w wojsku. Zniesiono Główny Zarząd
Polityczny, a w jego miejsce powołano Główny Zarząd Wychowawczy, rozwiązano Wojskową Służbę Wewnętrzną, a w to miejsce utworzono Żandarmerię Wojskową. Przypomniano również, że przymiotnik „ludowe” wojsko polskie nigdy nie
współtworzył oficjalnej nazwy sił zbrojnych w PRL.
Polityka jest zespołem działań podejmowanych przez ośrodek decyzyjny, zmierzających do osiągnięcia zamierzonego celu za pomocą odpowiednio dobranych
środków W tym kontekście należy też rozumieć politykę obronną (obronności,
obrony narodowej) – jako część polityki bezpieczeństwa państwa. A jest to przede
wszystkim zespół działań informacyjno-propagandowych, dyplomatycznych, ekonomicznych, militarnych i innych prowadzonych przez państwo w celu przeciwstawienia się zagrożeniom wojennym i ich skutkom.
Podstawowym celem polskiej polityki bezpieczeństwa jest zapewnienie wielowarstwowej oraz uniwersalnej obrony, a także ochrony terytorium kraju i ludności
przed asymetrycznymi zagrożeniami, które mogą powstać ze strony pozapaństwowych podmiotów, a także przed klęskami i katastrofami.
Celem głównym polityki obrony narodowej, który wynika z ustaleń Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej oraz podstawowej funkcji państwa, jest zapewnienie
skutecznej obrony oraz ochrony interesów narodowych, a także wartości przed
potencjalnymi oraz istniejącymi zagrożeniami bezpieczeństwa narodowego wewnętrznymi i zewnętrznymi, militarnymi oraz niemilitarnymi.
Zasadniczym celem rządu w zakresie polityki obronnej kraju jest umacnianie
obronności państwa, unowocześnienie polskiej armii, doskonalenie zdolności operacyjnych i bojowych żołnierzy oraz współpraca operacyjna jednostek Sił Zbrojnych (SZ) i układu pozamilitarnego. Do priorytetów należy też pełna realizacja
zadań w ramach sojuszu NATO, pogłębienie współpracy polsko-amerykańskiej
w zakresie systemu obrony oraz moralna odnowa Wojska Polskiego.
Ogólna definicja transformacji wojska, do której przychyla się znacząca większość ekspertów z wiodących ośrodków światowej myśli transformacyjnej, określa,
że jest to proces ciągły. Sugeruje, jak wykorzystać istniejące lub stworzyć nowe
źródła siły oddziaływania wojsk, które zapewnią przewagę na polu walki, stanowiąc fundamentalnie nową jakość i czyniąc dotychczasowe zdolności bojowe nieefektywnymi. Działania te z pewnością doprowadziły do przewartościowania
w sposobie myślenia o sprawach obronności i o wojsku, a kształt kolejnych dokonujących się przemian decydować będzie o bliższej oraz dalszej przyszłości Sił
Zbrojnych RP.
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Transformacja jako naturalny proces nie jest ani niczym nowym, ani też niczym
szczególnym, ponieważ jej istotą jest po prostu zmiana czy też przeobrażenie. Jest
to w pewnym sensie naturalny proces ewolucyjny. W odniesieniu do sił zbrojnych
istotą procesu jest poszukiwanie i wprowadzanie głębokich zmian, wykorzystywanie nowej wiedzy i doświadczeń oraz twórczego podejścia do roli i zadań Sił
Zbrojnych RP, a w konsekwencji zapewnienie wymaganych zdolności operacyjnych. Transformacja jest procesem złożonym i odnosi się do wszystkich obszarów
funkcjonowania SZ i ich otoczenia. Winna być realizowana z uwzględnieniem
istniejących uwarunkowań politycznych, ekonomicznych, społecznych czy też
prawnych. Skutecznie przeprowadzona transformacja umożliwiła naszym Siłom
Zbrojnym uzyskanie zdolności do podjęcia efektywnych działań związanych z bezpośrednią obroną kraju, jak i działań ekspedycyjnych, eliminujących zarzewia zagrożeń dla Polski z dala od naszych granic. Proces ten musiał obejmować swoim
zasięgiem nie tylko aspekty ich struktur i funkcjonowania czy szkolenia i modernizacji technicznej, lecz także dziedziny, takie jak: planowanie, programowanie finansowanie, zarządzanie sprawami obronności czy relacje ze sferą cywilną państwa.
Transformacja jako proces ewolucyjny odnosiła się do wszystkich obszarów
funkcjonowania. Oparta na prymacie jakości nad ilością pozwoliła na zwiększenie
interoperacyjności Sił Zbrojnych RP z siłami NATO. Był to synonim postępu,
gdzie sferą największych przemian były struktury organizacyjne, gdzie reorganizacja dopasowana była do możliwości ekonomicznych kraju i potrzeb SZ oraz zobowiązań sojuszniczych. Nastąpiły zmiany w uzbrojeniu i sprzęcie wojskowym –
dysponując mniejszą ich ilością, posiadają większe możliwości ogniowe. Rozhermetyzowanie i przybliżenie do innych instytucji w państwie było najbardziej istotną ich cechą. Wypracowano nową dyrektywę gotowości bojowej i mobilizacyjnej,
która spełniła wymogi strategiczno-operacyjnej obrony państwa. Opracowano nowe instrukcje, regulaminy, programy szkoleń i ceremoniał wojskowy. W okresie
transformacji występowały trzy nurty przeobrażeń jednostek wojskowych, były
one przeformowywane, rozformowywane i formowane od nowa. Wszystko to wiązało się z dyslokacją wojsk przyjętą na podstawie założeń równomierności rozmieszczenia, co wpłynęło na likwidację wielu garnizonów.
W wyniku transformacji Siły Zbrojne RP są dzisiaj inne, profesjonalne i zdolne
do realizacji zadań w kraju i zagranicą, ponieważ profesjonalizacja w miejsce żołnierzy z poboru wprowadziła całkowite uzawodowienie wojska.
Transformacja była i jest znakiem czasu, a profesjonalizacja jest kluczowym
obszarem tego procesu, wpływającym na jakość i skuteczność działania sił zbrojnych. Czas pokazał, że stała się wyjątkową szansą na zbudowanie nowoczesnej
armii na miarę XXI wieku. Dzięki niej zapewne zyskamy nowych ludzi, których
musimy wyposażyć w nowoczesną technikę bojową oraz odpowiednio wyszkolić
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i przygotować do realizacji zadań. A profesjonalizacja, jak pokazał miniony okres,
będzie dalej procesem napędowym całego procesu transformacji sił zbrojnych.
Uwzględniając kryteria poprawności chronologicznej oraz problemowej, treścią
książki jest polityka obronna Polski po roku 1989 do wejścia naszego kraju do Unii
Europejskiej. W wielu elementach analizowanych na stronach niniejszego opracowania zakres chronologiczny wykracza poza te ramy czasowe i sygnalizuje problematykę, która powinna być przedmiotem dalszych badań.
Przygotowując niniejszą książkę, autorzy mieli do dyspozycji ogromną bazę
źródłową i archiwalną. W większości przypadków dotarcie do niej nie nastręczało
wielkich trudności, ale wymagało ogromnego nakładu pracy i czasu. Kwerendą
biblioteczną i archiwalną objęto zbiory Biblioteki Sejmu i Senatu, Komisji Obronnych, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Akademii Obrony Narodowej, Biblioteki Narodowej, Centralnej Biblioteki Wojskowej MON, Centralnego Archiwum
Wojskowego, Bibliotek Wojskowych, co pozwoliło rzetelnie przeanalizować proces transformacji, jakiemu poddane były siły zbrojne. Oprócz źródeł archiwalnych
oraz literatury przedmiotu pomocna okazała się kwerenda prasy cywilnej i resortowej opisywanych okresów, w tym takich tytułów opiniotwórczych, jak: „Rzeczpospolita”, „Wprost”, „Gazeta Wyborcza”, „Polska Zbrojna” itp. Ponadto autorzy
uzupełnili wiedzę o witryny internetowe, wybrane dokumenty źródłowe (narodowe
i sojusznicze), dokumenty normatywne, treści strategii obronnych Polski i sojuszy,
plany, decyzje i rozkazy dotyczące transformacji SZ na przestrzeni 15 lat początkowego okresu przemian politycznych w Polsce.
Prace badawcze objęły cztery grupy materiałów źródłowych:
 grupa I: konstytucje z 1952 i 1997 roku, ustawy, postanowienia oraz rozporządzenia;
 grupa II: Traktat Północnoatlantycki1 z 1949 roku, Karta Narodów Zjednoczonych z 1945 roku, koncepcje strategiczne NATO z 1999 i 2010 roku,
Doktryna obronna RP z 1990 roku, Założenia polskiej polityki bezpieczeństwa z 1992 roku, Polityka bezpieczeństwa i strategia obronna RP z 1992
roku, polityczno-strategiczne dyrektywy obronne z 2004 i 2009 roku, Strategia obronności RP z 2009 roku, Strategia wojskowa RP z 2003 roku, strategie bezpieczeństwa narodowego RP z 2003 i 2007 roku, Strategia udziału
SZ RP w operacjach międzynarodowych z 2009 roku;
 grupa III: programy przebudowy, modernizacji technicznej, integracji i rozwoju SZ RP, Program profesjonalizacji SZ RP na lata 2008–2010, Koncepcja tworzenia i wykorzystania Narodowych Sił Rezerwowych, instrukcje, regulaminy, rozkazy i decyzje MON i Szefa Sztabu Generalnego;
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Traktat Północnoatlantycki, zwany potocznie traktatem waszyngtońskim, obie nazwy są
w pracy stosowane zamiennie.

 grupa IV: książki takich autorów, jak: Stanisław Koziej, Bolesław Balcerowicz, Roman Kuźniar, Paweł Soroka, Jerzy Wiatr, Stanisław Jarmoszko,
Ryszard Zięba, Józef Marczak, Waldemar Kitler, Włodzimierz Chojnacki,
Ryszard Jakubczak, Piotr Sienkiewicz, Krzysztof Skubiszewski, Jerzy Zalewski, Andrzej Karkoszka, jako publikacje najbardziej aktualne i będące
wyznacznikiem wysokich standardów naukowych. Autorzy, analizując
w toku badań bogaty wybór literatury oraz źródeł, starali się stworzyć
w miarę obiektywny obraz przemian politycznych i organizacyjnych w polskiej armii na przestrzeni blisko 15 lat. Znaczny dystans czasowy, jaki
upłynął od 1989 r., pozwolił autorom na sformułowanie jednoznacznych
ocen i wniosków.
Podstawowym celem niniejszego opracowania było przedstawienie drogi, jaką
przeszła Polska od strategicznego ubezwłasnowolnienia w ramach Układu Warszawskiego, poprzez samodzielność strategiczną w dekadzie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, do strategii równoprawnego członkostwa w demokratycznym sojuszu na progu dwudziestego pierwszego wieku, do roku 2004, kiedy to
Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej (UE) i kiedy zaczęły
się zmieniać uwarunkowania gospodarcze, co przyspieszyło proces modernizacji
polskiej armii. W takim ujęciu, przede wszystkim działań politycznoorganizacyjnych, kryje się ogrom zmian politycznych, strategicznych, organizacyjnych oraz koncepcyjnych. Autorzy starali się odpowiedzieć na podstawowe pytanie: w jaki sposób polityka obronna Polski wpłynęła na transformacje Sił Zbrojnych w latach 1989–2004. Przystąpienie do NATO miało tu decydujący wpływ na
przeobrażenia w siłach zbrojnych, ponieważ rozpoczął się proces ich dostosowywania do wymogów sojuszniczych według procedur obowiązujących w Sojuszu.
Ponadto uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne miały determinujący wpływ na
politykę obronną państwa po 1989 roku i wymusiły rozpoczęcie procesu transformacji Sił Zbrojnych RP, określając jej koncepcję.
Jak już wspomnieliśmy, największy wpływ na transformację wojska miał rozwój gospodarczy oraz budżety MON, ponieważ sytuacja ekonomiczna kraju wpływała istotnie na wielkość finansów ministerstwa. W konsekwencji nastąpiło podniesienie poziomu jakościowego sił zbrojnych przy zmniejszeniu stanu ilościowego
i jednoczesnej racjonalizacji wydatków. Jakość armii była konsekwencją profesjonalizacji oraz uczestnictwa w sojuszach.
Główne cele, jakie postawili sobie badacze niniejszej problematyki miały wpływ
na kształt opracowania, które ma układ problemowo-chronologiczny. Treść rozdziałów i podrozdziałów poddana została analizie z zachowaniem chronologii opisywanych wydarzeń, obejmując lata 1989–2004. Uzasadnieniem wyboru takiej cezury
czasowej był fakt, że w ciągu tych 15 lat zaszły najbardziej istotne zmiany w transformacji Sił Zbrojnych RP. A cezura ta wyznacza najważniejsze wydarzenia z ostatnich 30 lat.
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W rozdziale pierwszym pt. Redefinicja polityki obronnej państwa polskiego
w latach 1989–1992, składającym się z czterech podrozdziałów, starano się ukazać, w jaki sposób upadek systemu komunistycznego w Europie Wschodniej i rozpad ZSRR miały wpływ na zmianę położenia geopolitycznego Polski. Zwrócono
uwagę na sposób, w jaki położenie to zadecydowało o problemach obronności
i stało się kluczową kwestią polskiej racji stanu. W rozdziale niniejszym przedstawiony został wpływ polityki na wojsko poprzez wprowadzenie cywilnej i demokratycznej kontroli nad Siłami Zbrojnymi RP oraz dążenia do budowania prestiżu
Polski na arenie międzynarodowej. Lata 1989–1991 zostały określone jako Jesień
Ludów krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W jej trakcie nastąpiło rozwiązanie
Układu Warszawskiego i wycofanie wojsk radzieckich, oraz rozwiązanie PZPR
(27.01.1990), dzięki czemu odpartyjniono i odideologizowano Siły Zbrojne RP.
Podpisano Traktat w sprawie redukcji konwencjonalnych sił zbrojnych w Europie
– CFE 1 i Traktat o redukcji stanów osobowych sił zbrojnych w Europie – CFE
1A. Ponadto ukazano próby, jakie podejmowano w celu znalezienia nowego miejsca w systemie bezpieczeństwa, dokonując wyboru opcji atlantyckiej jako konsekwencji zmian w Europie. Zobrazowano w nim także powstanie Grupy Wyszehradzkiej, skupiającej pierwszych kandydatów do członkostwa w NATO i UE. Ujęto
w nim również, jak doszło do powstania nowej Doktryny Obronnej. Opisane
w rozdziale lata 1989–1992 to okres, w którym nastąpił faktyczny i definitywny
rozpad komunizmu w Europie Wschodniej oraz zakończenie zimnej wojny –
wpłynęły one na otoczenie międzynarodowe Polski, na charakter zagrożeń militarnych oraz tempo zmian w kraju, zwłaszcza w wojsku. W roku 1989 nastąpił zwrot
w polskiej polityce zagranicznej, a wybory parlamentarne zapoczątkowały budowanie niezależności politycznej, wówczas też ruszyły prace nad nową koncepcją
strategiczną. Proces przemian w wojsku został zainicjowany rozwojem sytuacji
międzynarodowej, wewnątrzpaństwowej oraz wewnątrz samego wojska. W tym
okresie (11.1992) powstały „Założenia polskiej polityki bezpieczeństwa” oraz „Polityka bezpieczeństwa i strategia obronna RP”. Sformułowano nowoczesną i perspektywiczną strategię, której podstawowym celem było dołączenie do zachodnich
struktur bezpieczeństwa. Zgodnie z nią przyjęto w warunkach samodzielności strategicznej polityczno-strategiczną dyrektywę obronną oraz wynikający z niej plan
obrony RP oraz program pozamilitarnych przygotowań obronnych. Nakreślono
również zasady budowy systemu obronnego oraz potrzebę transformacji sił zbrojnych, ponieważ ówczesna armia miała charakter zaczepny, wysoki stopień rozwinięcia, nierównomierną dyslokację z dominacją uzbrojenia radzieckiego.
W drugim rozdziale książki pt. Polityka obronna Polski w latach 1993–1999,
składającym się z czterech podrozdziałów, przybliżono zagadnienie formowania
modelu cywilnej i demokratycznej kontroli nad siłami zbrojnymi. Przedstawiono
w nim także program „Partnerstwo dla Pokoju”, który dał szansę dostosowania
systemu obronnego do nowoczesnych norm europejskich, a polskich Sił Zbrojnych
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– do współdziałania z armiami państw zachodnich. W kolejnych podrozdziałach
przedstawiono włączenie Polski w proces akcesyjny z Sojuszem Północnoatlantyckim i drogę, jaką przeszła do NATO, kluczowego celu ponad podziałami politycznymi. Ukazano w nim, jak postępujący proces integracji z Sojuszem spowodował
zmianę charakteru armii z ofensywnego na obronny, powstanie Wojsk Lądowych
i Wojsk Aeromobilnych oraz rozpoczęcie procesu poprawy jakości sił zbrojnych
kosztem zmniejszania ich wielkości. Uwzględniono przedział czasowy lat 1993–
1999, ponieważ w tym okresie, po rozwiązaniu Układu Warszawskiego i Rady
Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, Rzeczpospolita Polska konsekwentnie dążyła
do budowania niezależności politycznej i sytuacja ta stała się inspiracją do wdrażania wypracowanej strategii obronnej. Uchwalenie Małej Konstytucji (17.10.1992)
przyczyniło się do zwiększenia roli Sejmu i Senatu w formowaniu zasad demokratycznej i cywilnej kontroli nad wojskiem, a prezydentowi RP do nadania uprawnień zwierzchnika Sił Zbrojnych RP. Podpisanie w 1994 roku Dokumentu Ramowego Partnerstwa dla Pokoju o współpracy państw Paktu Północnoatlantyckiego
dało Polsce szansę dostosowania własnego systemu obronnego do nowoczesnych
norm europejskich, oraz skutkowało wydaniem w 1995 roku przez NATO Studium
o Rozszerzeniu NATO, co stworzyło podstawy dla przyszłego członkostwa. Rok
1997 i Szczyt NATO w Madrycie przyniosły Polsce oficjalne zaproszenie do
członkostwa. Uchwalenie Nowej Konstytucji (2.04.1997) wprowadziło zasadę
neutralności politycznej SZ RP. Wypracowano zasadnicze cele w okresie poprzedzającym przystąpienie Polski do NATO, które nastąpiło 12.03.1999 roku. Był to
główny cel polityczny, który został osiągnięty i służył zapewnieniu bezpieczeństwa. Wstępując do NATO, Polska znalazła się w nowej przestrzeni politycznowojskowej. Następowała powolna zmiana wizerunku Sił Zbrojnych RP, a reformy
miały je zmienić na nowoczesne i mobilne.
Polska polityka obronna od wejścia do NATO do 2004 roku jest treścią trzeciego rozdziału, składającego się z sześciu podrozdziałów. Zaprezentowano w nim
wpływ upadku systemu bipolarnego na zmianę roli i znaczenia NATO w systemie
bezpieczeństwa. W kolejnych podrozdziałach przedstawiono ewolucję doktryny
bezpieczeństwa i koncepcji strategicznej NATO oraz w jaki sposób zobowiązania
sojusznicze wymusiły wprowadzenie zasad współpracy cywilno-wojskowej
(CIMIC) i przyjęcie roli państwa-gospodarza (HNS). Ponadto opisano wdrażanie
interoperacyjności SZ RP z siłami zbrojnymi państw NATO. Rozdział ten zawiera
omówienie, w jaki sposób włączenie w struktury NATO i powiązanie z układami
sojuszniczymi zapewniło wzrost bezpieczeństwa Polski. Pakt NATO, który zorientowany był na optymalne gwarancje bezpieczeństwa, oddziaływał na plany modernizacji i rozwoju SZ RP, żeby zapewnić ochronę członków i stabilizację w regionie. Przedstawiono w nim również, jak członkostwo i zobowiązania sojusznicze
określiły kierunek zmian w ramach osiągania stopniowej interoperacyjności oraz
jak dostosowywano Siły Zbrojne RP do standardów obowiązujących w NATO
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i wprowadzano znaczącą modernizację techniczną. Datą graniczną tego okresu
były ataki terrorystyczne, które stały się przyczyną przewartościowania stosunków
międzynarodowych i zmian w Siłach Zbrojnych RP. Czy wreszcie wpływ polityki
państwa na reformy i modernizację techniczną SZ RP, co według założeń badawczych jest podsumowaniem omawianej problematyki, a także jak sądzą autorzy,
zachęta do dalszych badań, mających charakter rozważań nad teraźniejszymi zagadnieniami polityki obronnej państwa w bardzo dynamicznie zmieniającej się
rzeczywistości politycznej i w relacjach międzynarodowych.
Należy mieć świadomość, że książka ta nie aspiruje do wyczerpania całości poruszanej problematyki, a przede wszystkim transformacji polskich sil zbrojnych
w ramach ewolucji polityki obronnej Polski. Są tu opisane zmiany, będące konsekwencją przemian ogólnoustrojowych, chociaż wiele z nich ma charakter względnie autonomiczny, pomimo że wykreowane zostały podczas dokonujących się
przemian globalnych. Autorzy zwrócili również uwagę na fakt, że większości
opracowań do tej pory nie podejmowało tej problematyki, nie tylko w takim zakresie czasowym, ale również tak całościowo. Dokonując kwerendy bibliotecznej na
tak szeroką skalę, autorzy zwrócili uwagę na tak ważne sprawy jak te, że znacząca
większość publikacji i opracowań dotyczy okresu przed wejściem do NATO lub po
przyjęciu do Sojuszu Północnoatlantyckiego, oraz że brak było takiego syntetycznego i całościowego opracowania. W związku z tym brak kompleksowych opracowań wiążących się bezpośrednio z założonym tematem i okresem badań stał się
głównym powodem do napisania niniejszej książki. Jednocześnie autorzy zdają
sobie sprawę, że mimo wprowadzenia do obiegu naukowego wielu nowych ustaleń, nadal ta problematyka wymaga szeroko zakrojonych badań naukowych w obszarze badań politologicznych i bezpieczeństwa.
Autorzy
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Rozdział 1
Redefinicja polityki obronnej państwa polskiego
w latach 1989–1992
Marek Betiuk
Rzeczą polityki jest określenie celów,
a strategii wybór środków i sposobów (dróg) ich osiągania,
w ramach przemyślanej i konsekwentnie realizowanej koncepcji działania
Roman Kuźniar

1.1. Zmiany geopolitycznego usytuowania Polski
Koniec minionego i początek nowego stulecia to czas zmian obejmujących wiele sfer życia społecznego i gospodarczego. Można powiedzieć, że były one generalną i rewolucyjną dla ludzkości zmianą cywilizacyjną. Bolesław Balcerowicz
bardzo trafnie scharakteryzował te czasy, podkreślając, że: „Ostatnia dekada XX
wieku przeszła już do historii, zapisując się w niej jako czas rozpadu i upadku systemu opartego na ideach socjalizmu-komunizmu, jako czas zmiany ładu światowego – od opartego na równowadze sił dwóch potężnych bloków militarnych do ładu
nowego, jeszcze definitywnie nieukształtowanego, a opartego na nieimperialnym
przywództwie światowym, charakteryzującym się rozluźnionym monocentryzmem. Zmianie ładu towarzyszy widoczna i znamienna w sposobach prowadzenia
polityki jakość, ze zmienioną, choć niekoniecznie wyraźnie zmniejszoną rolą sił
zbrojnych – jako jej ważnego instrumentu czy wręcz argumentu”2.
Upadek systemu komunistycznego w Europie Wschodniej oraz rozpad ZSSR
spowodowały przewartościowania w układzie euro- i geopolitycznym. W związku
z tym zmieniły także miejsce i rolę Polski, która pozostając dotychczas pod wpływem atomowego supermocarstwa, była cząstką systemu rozwijającego w dziedzinie militarnej koalicyjną doktrynę o ofensywnym charakterze. Założenia i plany
operacyjne na wypadek konfliktu zbrojnego przewidywały wspólne działania
wojsk Układu Warszawskiego, w których zasadniczą rolę odgrywały związki operacyjne i taktyczne ZSRR. Stosownie do tych planów na terenie Polski stacjonowały wojska radzieckie, ulokowanie były bazy i magazyny broni oraz środków walki,
rozwinięte były systemy dowodzenia i łączności. Ograniczona suwerenność Polski
2

B. Balcerowicz, Pokój i nie-pokój na progu XXI wieku, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2002, s. 7.
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powodowała, że na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ)3 i w ramach Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE)4 mogła
głównie reprezentować interes koalicyjny5.
W okresie konfrontacji Wschód–Zachód liderem bloku zachodniego były Stany
Zjednoczone. Zanik systemu bipolarnego i upadek ZSRR zakwestionował pozycję
USA. Sami Europejczycy marzyli o systemie wielobiegunowym, a eksperci, wypracowując teorię bezpieczeństwa kooperacyjnego, rozdzielali role pomiędzy różne
organizacje międzynarodowe. Wybór między Europą i Ameryką był bardzo trudny,
ryzykowny, ale niestety konieczny. Dokonując go, kierowano się wzmocnieniem
pozycji międzynarodowej i autorytetu USA. W płaszczyźnie polityczno-wojskowej
oznaczało to alternatywę – układ unipolarny albo wielostronny. Państwa Europy
Środkowej zdecydowały się na wybór obozu amerykańskiego. Polska wrażliwa na
stosunki niemiecko-rosyjskie zdecydowanie opowiedziała się po stronie Waszyngtonu, przez co znalazła się w opozycji wobec Berlina i Paryża. Taki wybór określał
podstawową orientację w polityce zagranicznej państwa polskiego oraz dostosowanie do opcji atlantyckiej wewnętrznego systemu obronnego6.
3

ONZ – uniwersalna organizacja międzynarodowa z siedzibą w Nowym Jorku. Powstała 24
października 1945 r. w wyniku wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych. Powołanie
ONZ położyło kres działalności Ligi Narodów, która rozwiązała się formalnie 18 kwietnia
1946 r., przekazując pełnienie swej misji nowej organizacji. ONZ stawia sobie za cel zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, rozwój współpracy między narodami
oraz popieranie i przestrzeganie praw człowieka. Idea powołania nowej organizacji zrodziła
się na konferencji w Teheranie w 1943 r. Jej głównym pomysłodawcą był prezydent USA
Franklin D. Roosevelt, nazwę zaproponował premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill
(określeniem „narody zjednoczone” w trakcie wojny nazywano nieraz Aliantów). Rocznica
wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych jest obchodzona jako Dzień Narodów Zjednoczonych od 1948 r. Zob. J. Rydzkowski, Słownik Organizacji Narodów Zjednoczonych,
Warszawa 2000, s. 9-11.
4
Idea zwołania Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE) była nie tylko
konsekwencją sytuacji politycznej Europy po II wojnie światowej, ale również próbą budowy ogólnoeuropejskiego systemu bezpieczeństwa. Proponowano wzajemne zobowiązania
stron do nieagresji, nieużywania siły i uregulowania kwestii spornych za pomocą pokojowych środków ich rozstrzygania. W razie ataku na jedną ze stron układu inne państwa miały
być zobowiązane do zastosowania przymusu wobec agresora. Podstawę prawną tego porozumienia miał stanowić rozdział VIII Karty Narodów Zjednoczonych o układach i organizacjach regionalnych. Propozycja zwołania międzynarodowej konferencji bezpieczeństwa
i współpracy została zgłoszona przez polskiego ministra spraw zagranicznych Adama Rapackiego 14 grudnia 1964 na XIX sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Zob. B. PetrozolinSkowrońska, Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 3, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1996, s. 449-450.
5
P. Sienkiewicz, Wystarczalność obronna, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1996, s. 116.
6
R. Jakubczak i inni, Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku – wyzwania i strategie,
Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2006, s. 123-125.
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1.1.1. Wpływ zmian geopolitycznych na polską rację stanu
Wielu znawców poruszanej problematyki bardzo trafnie określiło sytuację,
w jakiej znalazła się Polska, pisząc, że położenie geostrategiczne naszego kraju jest
atutem w czasach stabilnych. Dopiero w sytuacji konfrontacji oraz napięcia staje
się niekorzystne. Zwłaszcza w układzie Zachód–Wschód, gdzie tranzytowy oraz
pomostowy charakter naszego położenia sprawia, że nie jest ono obojętne strategicznie. Właśnie to położenie określa imperatywy naszej polityki bezpieczeństwa7.
W okresie konfrontacji geostrategicznej między ZSRR a Stanami Zjednoczonymi profesor Zbigniew Brzeziński zaliczał Polskę do krajów, będących geopolitycznie osiowymi i geostrategicznie ważnymi oraz w pewnym sensie „do pochwycenia”. Ponadto ważnym wyznacznikiem jej geostrategicznego położenia było
sąsiedztwo Rosji i Niemiec, mocarstw dysponujących wielokrotną przewagą militarną8.
Położenie geopolityczne sprawiło, że problemy obronności były i są kluczową
kwestią polskiej racji stanu9. Przez rację stanu zazwyczaj rozumie się zbiór pojęć
i kryteriów10. W ogólnych zarysach kwestią nadrzędną dla Polski jest niewątpliwie:
umacnianie podstaw suwerenności państwowej, wspieranie ogólnocywilizacyjnego
i gospodarczego rozwoju narodu, włączenie naszego kraju do struktur nowego ładu
europejskiego, tworzenie systemu bezpieczeństwa zbiorowego oraz zbudowanie
takiej struktury obronnej – systemu obronnego państwa, a w tym sił zbrojnych –
która zapewniłaby nam poczucie bezpieczeństwa narodowego11.
Podsumowując ten watek, należy przyjąć za R. Kuźniarem, że w dzisiejszych warunkach nadal polską racją stanu jest umacnianie odzyskanej suwerenności, umac-

7

R. Kuźniar, Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, Uniwersytet
Warszawski, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 1997, s. 288. O tym
także J. Stańczyk, Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, ISP Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1996.
8
R. Jakubczak, A. Skrabacz, K. Gąsiorka, Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa
Polski w XXI wieku, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2008, s. 32-33.
9
Racja stanu jest definiowana jako pierwszeństwo interesów państwa nad innymi normami.
Zob. E. Osmańczyk, Encyklopedia spraw międzynarodowych i ONZ, Warszawa 1975,
s. 3001.
10
Racja stanu to reguła postępowania politycznego, wzgląd na dobro państwa, priorytet interesu państwowego, kryterium oceny działań politycznych, pierwszeństwo interesu zbiorowego, priorytet nad normami moralnymi i prawnymi lub argument dla działania politycznego.
Zob. J. Stefanowicz, I. Grabowska-Lipińska, Racja stanu w dobie transformacji ładu europejskiego. Implikacje dla Polski, ISP Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1995, s. 10.
11
J. Marczuk, J. Pawłowski, O obronie militarnej Polski przełomu XX–XXI wieku, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995, s. 80.
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nianie bezpieczeństwa państwa, sprzyjanie rozwojowi społeczeństwa, budowanie
prestiżu na arenie międzynarodowej, zarówno wśród sąsiadów, jak i w Europie12.
Na podstawie ogromnej literatury odnoszącej się do poruszanej tutaj problematyki możemy autorytatywnie stwierdzić, że największe przeobrażenia, jakie zaszły
w stosunkach międzynarodowych u schyłku XX wieku, określane mianem transformacji, dokonały się w naszym regionie w takim stopniu, że zmienił on nawet
nazwę. W miejsce rozciągającego się od Łaby po Kamczatkę monolitu zwanego
Europą Wschodnią pojawiła się Europa Środkowa. Obok niej właściwa Europa
Wschodnia, a także Europa Południowo-Wschodnia. Z części z nich powstało nowe środowisko międzynarodowe Polski. W 1989 roku nastąpił faktyczny i definitywny rozpad i upadek komunizmu w Europie Wschodniej pojmowany jako ustrój
czy system międzynarodowy oraz zakończenie zimnej wojny13, czyli upadek relacji
Wschód – Zachód. Załamał się podział porządku międzynarodowego na trzy światy: Zachód, Wschód, Południe. Zachód zaczął się rozszerzać, obejmując kraje,
które w okresie zimnej wojny były uwięzione w granicach sowieckiej strefy wpływów. Był bardzo ostrożny i powściągliwy ze względu na dramatyczne różnice pod
względem standardów materialnych. W procesie upadku komunizmu nie bez znaczenia były: polski Okrągły Stół, rezultaty wyborów z 4 czerwca 1989 roku, objęcie władzy przez rząd Tadeusza Mazowieckiego, upadek muru berlińskiego w listopadzie 1989 roku, będący wstępem do zjednoczenia Niemiec, rozpad Związku
Sowieckiego na bazie porozumienia trzech jego republik – rosyjskiej, białoruskiej
i ukraińskiej14.
Konstatując rezultaty badań, stwierdzić należy, że przyczyny upadku komunizmu wpłynęły na tempo i głębokość przeprowadzanych w krajach Europy Środkowej zmian, które z polskiego punktu widzenia można podzielić na zmiany w bezpośrednim sąsiedztwie Polski.
Po pierwsze, Polska była jedynym krajem, który zmienił wszystkich swoich sąsiadów. W miejsce trzech, z którymi sąsiadowaliśmy w 1989 roku (NRD, ZSRR,
12

R. Jakubczak, A. Skrabacz, K. Gąsiorka, Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa
Polski, s. 30.
13
Zimna wojna – stan napięcia oraz rywalizacji ideologicznej i politycznej pomiędzy
Związkiem Radzieckim i autorytarnymi państwami socjalistycznymi uzależnionymi od
ZSRR a demokratycznymi państwami kapitalistycznymi pod przywództwem Stanów
Zjednoczonych. Zimnej wojnie towarzyszył intensywny wyścig zbrojeń spowodowany
permanentnym stanem wzajemnej nieufności oraz ideologicznymi założeniami
komunizmu dążącego do rozszerzania zasięgu światowej rewolucji proletariackiej z jednej strony, z drugiej – dążeniami krajów zachodnich do powstrzymywania rozszerzania
się wpływów ZSRR na świecie. Zob. M. Bankowicz, Słownik polityki, Wiedza Powszechna, Warszawa 1996, s. 311-313.
14
R. Kuźniar, K. Szczepanik, Polityka zagraniczna RP 1989–2002, Wydawnictwo ASKON,
Fundacja Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 2002, s. 52.
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Czechosłowacja), do 1 stycznia 1993 roku pojawiło się 7 nowych (Rosja, Litwa,
Białoruś, Ukraina, Słowacja, Czechy i Niemcy). Niemcy stały się pierwszym, najważniejszym partnerem gospodarczym. Doszło do ewenementu historycznogeopolitycznego w skali światowej, którego istotę trafnie oddają słowa: „w całej
historii żaden kraj nie zmienił w tak krótkim czasie jak Polska wszystkich swoich
sąsiadów, nie zmieniając swojego terytorium”15.
Prekursorskie w zmianie charakteru naszych granic było nie tylko nowe otwarcie w stosunkach politycznych i zmiany w powiązaniach gospodarczych i społecznych. Nowe były także relacje na płaszczyźnie militarnej16.
Po pokojowych przemianach demokratycznych „aksamitnej rewolucji”17 jesienią 1989 roku w Pradze w Czechach i Słowakach zyskaliśmy lepiej usposobionych
sąsiadów, co przełożyło się na różne formy współpracy subregionalnej. Stosunki
z Wilnem były właściwe, lecz obciążone kwestią znaczącej mniejszości polskiej.
Niesłychanie ważne dla Polski było ogłoszenie niepodległości przez Ukrainę, akt
mający znaczenie dla zachowania pluralizmu geopolitycznego w Europie Wschodniej. Najbardziej niestabilnym sąsiadem była Białoruś, która pod rządami Alaksandra Łukaszenki18 zeszła z drogi reform, niekorzystnie wpływając na umacnianie
suwerenności i demokratycznej wolnorynkowej transformacji w regionie. W początkowym okresie po 1989 roku Moskwa nadal uważała nasz region za strefę
swoich wpływów. Po odrzuceniu roszczenia próbowano nie dopuścić do wejścia
składających się na niego państw do zachodnich instytucji międzynarodowych.
Gdy i to okazało się niemożliwe, starano się narzucić określoną cenę zarówno tym
krajom, jak i Zachodowi. Wielką zręcznością dyplomatyczną okazało się w tych
warunkach wynegocjowanie porozumienia o wyprowadzeniu wojsk rosyjskich
z Polski, który wraz z traktatem o stosunkach dwustronnych został podpisany
w maju 1992 roku19.
Po roku 1989 Polska ciągle miała do czynienia z ewolucją rosyjskiego czynnika
– od skoncentrowanego na powstrzymaniu rozpadu Związku Sowieckiego Gorba15

J. Wendt, Geostrategiczne położenie Polski, „Wojsko i Wychowanie. Pismo żołnierzy zawodowych WP” 1999, nr 4, s. 44.
16
J. Stępak, Potencjały militarne państw sąsiadujących z Polską (analiza porównawcza),
Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa 1996.
17
Aksamitna rewolucja – określenie wydarzeń 1989 r. w Czechosłowacji, które doprowadziły
do obalenia systemu komunistycznego oraz elit sprawujących władzę, a także transformacji
ustrojowej, która niedługo później nastąpiła, pozwalając Czechosłowacji wstąpić na drogę
demokracji parlamentarnej. Zob. E. Wygonik-Barzyk, M. Stęplewska, Encyklopedia szkolna. Historia, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2006, s. 16.
18
Alaksander Łukaszenko – białoruski polityk, prezydent Białorusi od 1994 r. Zob. E. Mironowicz, Białoruś, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2007, s. 308-309.
19
R. Kuźniar, K. Szczepanik, Polityka zagraniczna RP, s. 55.
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czowa, poprzez wyrwanie się spod sowieckiej osłony Rosji Borysa Jelcyna20, aż do
Władimira Putina21, który zaakceptował fakt nieodwracalności geopolitycznych
zmian, które dokonały się w regionie w związku z Jesienią Ludów. Sygnał, jaki
wysyłała Moskwa w kierunku krajów regionu, można było odczytać jako wyrzeczenie się siły i groźby jej użycia wobec nich22.
Po drugie, powstanie w wymiarze regionalnym w miękkich formach instytucjonalnych Europy Środkowej jako geopolitycznego owocu Jesieni Ludów. Przemiany
ustrojowe szybko uwidoczniły cywilizacyjną granicę między zachodnią i wschodnią
częścią Europy Wschodniej. Wyodrębnienie geopolityczne Europy Środkowej było
rezultatem świadomych działań państw, wśród których Polska była jednym z głównych inspiratorów tego procesu. Doprowadził on do powstania w lutym 1991 roku
Grupy Wyszehradzkiej23. Państwa, które podjęły tę regionalną formę współpracy
stały się pierwszymi kandydatami do członkostwa w instytucjach międzynarodowych świata zachodniego, jak: Rada Europy (RE), Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), NATO czy Unia Europejska (UE)24.
Na przełomie lat dziewięćdziesiątych zostały zauważone granice niektórych
form współpracy regionalnej, określane jako różnice interesów państw regionu, ich
20

Borys Jelcyn – polityk rosyjski, od 6 lipca do grudnia 1991 r. premier Federacji Radzieckiej, a od grudnia 1991 do 15 maja 1992 r. premier Federacji Rosyjskiej. W okresie od
29 maja 1990 do 10 lipca 1991 r. Przewodniczący Rady Najwyższej Rosji. W grudniu
1991 r. doprowadził do likwidacji Związku Radzieckiego, tworząc Wspólnotę Niepodległych Państw. Pierwszy w historii tego kraju Prezydent Federacji Rosyjskiej. Zob. B. Koszel, S. Żerko, Słownik polityków XX wieku, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1997,
s. 154-156.
21
Władimir Putin – rosyjski polityk, prawnik, działacz państwowy. Funkcjonariusz KGB
w latach 1975–1990 i pracownik administracji Sankt Petersburga w latach 1990–1996.
W latach 1996–1998 był urzędnikiem administracji prezydenta Rosji Borysa Jelcyna.
Od 8 sierpnia 1999 do 7 maja 2000 r. był premierem Rosji. Pełnił obowiązki prezydenta
Rosji po rezygnacji Jelcyna 31 grudnia 1999 r. 26 marca 2000 r. wybrany na prezydenta
Rosji. 14 marca 2004 r. ponownie wybrany na to stanowisko. Urząd prezydenta pełnił do
7 maja 2008 r. Od 8 maja 2008 r. ponownie premier Rosji. 4 marca 2012 r. ponownie
wybrany na prezydenta Federacji Rosyjskiej. Zob. B. Reitschuster, Władimir Putin dokąd
prowadzi Rosję, Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa 2005, s. 29-35, http://biogra
fia24.pl/politycy-vladimir-putin-c-10_91: dostęp 20.02.2013.
22
R. Kuźniar, K. Szczepanik, Polityka zagraniczna RP, s. 56.
23
Grupa Wyszehradzka – nieformalne określenie stosowane od 1991 r. w stosunku do trzech
państw środkowoeuropejskich: Czechosłowacji, Polski i Węgier – Trójkąt Wyszehradzki.
W późniejszym czasie, wskutek rozpadu Czechosłowacji (1 stycznia 1993 r.), członkami
porozumienia stały się Czechy i Słowacja, dlatego zmieniono nazwę na Grupa Wyszehradzka. Głównym celem Grupy była współpraca z Unią Europejską i NATO w kwestii
przystąpienia do struktur tych organizacji. Zob. B. Petrozolin-Skowrońska, Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 6, s. 934.
24
Ibidem, s. 56-57.
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położenia czy związków historycznych. Znikło jednocześnie poczucie solidarności
państw regionu, lecz w sferze politycznej, gospodarczej czy militarnej znaleźć
można było czynniki, które sprzyjały lub nie sprzyjały realizacji interesów polskiej
racji stanu. W obszarze militarno-geostrategicznym nasz kraj znalazł się przejściowo w sferze ograniczonego bezpieczeństwa pomiędzy Rosją (do grudnia 1991 r.)
a NATO. Niektórzy określali to mianem obecności w szarej strefie. W tym okresie,
biorąc pod uwagę słabość potencjału obronnego, dyplomacja wzięła na siebie cały
ciężar zapewnienia Polsce bezpieczeństwa, rozwijając przyjazne i partnerskie stosunki z sąsiadami, poszukując sojuszy dwustronnych i otwierając się w kierunku
zachodnich instytucji bezpieczeństwa25.

1.1.2. Wykorzystanie nowego położenia geopolitycznego Polski
do strategii powiązania
ze strukturami integracyjnymi Zachodu
Najbardziej pożądanym dla Polski układem geopolitycznym i równocześnie
systemem międzynarodowym w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku miała
być strefa euroatlantycka. Temu celowi podporządkowano znaczną część działań
na płaszczyźnie subregionalnej. Od początku dało się odczuć przyjazne nastawienie do Polski stolic zachodnich. Znalazło to wyraz w dynamicznym rozwoju stosunków dwustronnych. Było to pewnym rodzajem wdzięczności Zachodu za demontaż komunizmu, okupiony stanem wojennym26, rewolucją „Solidarności”,
prześladowaniami oraz pauperyzacją społeczeństwa27. Dążenie opozycji do systemowej zmiany dało czas, aby otworzyć parasol polityczny i gospodarczy nad Polską. Efektem tych starań była redukcja o połowę i restrukturyzacja polskiego zadłużenia oraz wsparcie finansowe reformy Leszka Balcerowicza. Dla Polski jednak
szczególnie ważne było poparcie Waszyngtonu, zwłaszcza w obliczu zjednoczenia
Niemiec i szeregu zmian geopolitycznych, do których doszło na Wschodzie, wywołanych współczesną „wiosną ludów”. Amerykanie ze względów bezpieczeństwa
25

Ibidem, s. 58.
Stan wojenny został wprowadzony 13 grudnia 1981 r. na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na mocy uchwały Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1981 r., podjętej nie
jednogłośnie, z naruszeniem Konstytucji, na polecenie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (poza konstytucyjnego tymczasowego organu władzy, faktycznie nadrzędnego
wobec konstytucyjnych władz państwowych), poparty przez Sejm PRL uchwałą z dnia
25 stycznia 1982 r. Zawieszony 31 grudnia 1982 r., a zniesiony 22 lipca 1983 r. Zob. Encyklopedia wojskowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Bellona, Warszawa 2007, s. 325.
27
Pauperyzacja – proces społeczny polegający na obniżaniu się stopy życiowej jednostek lub
zbiorowości. Zob. W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych,
Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1970, s. 567.
26
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(proradziecki potencjał nuklearny) starali się zachować kontrolę nad zmianami na
obszarze Związku Sowieckiego. Stawiali także na sukces Polski w ustrojowej
transformacji, gdyż mógł przesądzić o powodzeniu zmian w całym regionie. Przełomem w stosunkach polsko-amerykańskich była wizyta w lipcu 1989 roku prezydenta George H.W. Busha w Warszawie. Świadczyła o ponownym otwarciu się
naszego kraju na Zachód i jednoznacznym poparciu administracji amerykańskiej
dla przemian w Polsce i regionie28.
Najlepszym dla Polski rozwiązaniem było dążenie do maksymalnego wykorzystania położenia geopolitycznego, w którym Polska nie byłaby postrzegana tylko
jako zachodnia granica Unii Europejskiej, lecz jako państwo leżące pośrodku integrującej się gospodarczo Europy – od Portugalii aż po Rosję29.
Niemcy, którym zjednoczenie przebiegło stosunkowo krótko, bardziej niż inne
państwa zachodnioeuropejskie przejęły na siebie obowiązek inicjowania współpracy wojskowej z Polską. Widoczne to było szczególnie w perspektywie otwierania
się NATO na kraje postkomunistyczne30.
Dość dużym zaskoczeniem dla Polski była polityka Francji, chłodna w sferze politycznej. Jej stosunek do rozszerzenia NATO czy UE o takie kraje jak nasz był negatywny. Niekierujące się geopolitycznymi dogmatami Szwecja, Holandia i Włochy
wykazywały zainteresowanie rozwojem wzajemnych stosunków. Podstawowym
problemem dla Polski było zainteresowanie Sojuszu Atlantyckiego kwestią bezpieczeństwa Europy Środkowej i wymuszenie na nim deklaracji otwartości na nowych
członków. Wydawało się to mało prawdopodobne, ponieważ NATO sprawiał wrażenie bastionu jak za czasów zimnej wojny. Lecz już jesienią 1991 roku Sojusz zaczął rozwijać stosunki z krajami byłego bloku wschodniego, angażując się w stabilność i bezpieczeństwo w tej części kontynentu31.
Powyższe rozważania pozwalają stwierdzić, że sytuacja międzynarodowa naszego otoczenia oraz całej strefy euroatlantyckiej od 1989 roku sprawiła, że położenie
geopolityczne Polski zdecydowanie się zmieniło. Nasz kraj, stając się częścią zinstytucjonalizowanego pod względem politycznym, strategicznym oraz ekonomicznym
Zachodu, przestał być postrzegany tylko jako leżący między Rosją a Niemcami.
Centralne położenie w Europie sprawiło, że mogliśmy rozpocząć czerpać z tego zyski. W polskiej polityce zagranicznej miejsce stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
określiła strategia na trwale przyjęta na progu lat dziewięćdziesiątych. Miała ona na
celu związanie Polski ze strukturami integracyjnymi Zachodu przy jednoczesnym
umacnianiu pozycji w regionie. Równocześnie dążyła do utrzymania najlepszych
28

R. Kuźniar, K. Szczepanik, Polityka zagraniczna RP, s. 128.
K. Kik, Nordyckie przewartościowania, w: Racja stanu w dobie transformacji ładu europejskiego. Implikacje dla Polski, ISP Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1995, s. 90.
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R. Kuźniar, K. Szczepanik, Polityka zagraniczna RP, s. 58.
31
Ibidem, s. 60.
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i wszechstronnych stosunków sąsiedzkich. Strategia ta była przedmiotem ponadpartyjnego consensusu i cieszyła się poparciem niemal wszystkich liczących się sił politycznych w kraju32.
W tworzeniu narodowej i wiarygodnej strategii wojskowej Polski z pomocą
przyszli dwaj wybitni Polacy, współtwórcy III RP i prekursorzy przyjęcia Polski do
NATO – profesor Zbigniew Brzeziński33 i Jan Nowak-Jeziorański34. J. NowakJeziorański w trosce o fundamentalne interesy narodowe oraz budowę sprawnego
i silnego państwa określił imperatywy35 strategiczne: o fundamentalnym i niezastąpionym znaczeniu własnego potencjału obronnego, o potrzebie połączenia własnego potencjału obronnego z potencjałem innych państw sojuszu i o istocie skutecznego odstraszania36.
Czołowy strateg amerykańskiego supermocarstwa i polityki globalnej, profesor
Zbigniew Brzeziński, mówiąc o instrumentach strategii wojskowej Rzeczpospolitej
Polskiej, wskazał fundamentalne środki właściwe i konieczne, będące w jej posiadaniu, do zapewnienia wiarygodności i skutecznego odstraszania, obrony narodo-

32

J. Stachura, Partie polityczne a polska polityka zagraniczna, Rocznik Polskiej Polityki
Zagranicznej 1992, Warszawa 1994.
33
Zbigniew Brzeziński –politolog, ur. 28 marca 1928 r. w Warszawie. W 1938 r. wyjechał
z rodzicami do Kanady, gdzie jego ojciec został skierowany na placówkę dyplomatyczną.
Studiował nauki polityczne i ekonomię na uniwersytecie McGill w Montrealu, gdzie w roku 1950 r. uzyskał stopień magistra. W 1953 r. obronił doktorat na Uniwersytecie Harvarda w Cambridge, w 1958 r. otrzymał obywatelstwo amerykańskie. Specjalizował się w stosunkach międzynarodowych i badaniach nad systemem komunistycznym. W latach 1977–
1981 był doradcą do spraw bezpieczeństwa prezydenta USA Jimmy Cartera. Miał duży
wpływ na amerykańską politykę zagraniczną. Zob. Z. Brzeziński, Cztery lata w Białym
Domu, Agencja Omnipress i Wydawnictwo Spółdzielcze, Warszawa 1990, s. 2-13.
34
Jan Nowak-Jeziorański – pseudonim Janek, Jan Zych, ur. w 1913 r. – dziennikarz, pisarz
i działacz polityczny. W czasie kampanii wrześniowej 1939 r. dostał się do niewoli, z której
zbiegł. Od 1941 r. pracował dla Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej ZWZ.
W latach 1943–1945 był kurierem i emisariuszem Komendy Głównej Armii Krajowej do
rządu polskiego w Londynie. Przed wybuchem powstania warszawskiego przedostał się do
Warszawy. Po wojnie osiedlił się w Londynie i związał się z ugrupowaniem Niepodległość
i Demokracja. W latach 1948–1951 pracował w Polskiej Sekcji Radia BBC w Londynie.
W latach 1951–1976 kierował Rozgłośnią Polską Radia Wolna Europa. Przez 20 lat działał
w Kongresie Polonii Amerykańskiej (dyrektor krajowy 1979–1996), był konsultantem
Narodowej Rady Bezpieczeństwa USA. Zmarł w 2005 r. Zob. J. Kurski, Jan NowakJeziorański emisariusz wolności, Świat Książki, Warszawa 2005, s. 327-334.
35
Imperatyw – nakaz, reguła, zasada, która nie podlega dyskusji i którą można bezpośrednio
wywieść z założeń teoretycznych. Imperatyw może mieć charakter zasady moralnej, artystycznej lub ideowej. Zob. P. Collin, T. Michalak, Słownik polityki z terminami Unii Europejskiej, Biblioteka Profesjonalisty, Wydawnictwo Wilga, Warszawa 2000, s. 138.
36
R. Jakubczak i inni, Bezpieczeństwo narodowe Polski, s. 281.
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wej oraz realizacji zadań obrony wspólnej NATO: wojska operacyjne, obronę terytorialną, działania nieregularne oraz obronę miast i ważnych rejonów37.
Waldemar Kitler stwierdził, że zmiany, które zaszły w Europie w ostatnich latach zakończyły podział na dwa wrogie bloki polityczno-militarne, zapowiadając
nadejście nowych czasów w stosunkach międzynarodowych. Polska stanęła przed
szansą zapewnienia sobie samodzielności w sferze bezpieczeństwa narodowego38.

1.2. Reorientacja polityki obronnej Polski
W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia procesy integracyjne zachodzące
dotychczas w Europie Zachodniej nabrały znacznego przyspieszenia, obejmując również środkową część kontynentu. Nastąpiło zbliżenie stanowisk w kwestii bezpieczeństwa globalnego oraz regionalnego, które znalazło wyraz w uzgodnionej przez przedstawicieli 25 państw Strategii Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, na mocy której najważniejszy element bezpieczeństwa – obrona przed zbrojną napaścią – pozostał obowiązkiem państwa39.
Społeczeństwa dokonują wyboru sposobu zapewnienia sobie bezpieczeństwa40.
Może to być neutralność, niezaangażowanie czy organizacja bezpieczeństwa zbiorowego, jednak formą najczęściej stosowaną w Europie był sojusz politycznowojskowy. Wspólną cechą wszystkich organizacji europejskich, które zajmują się
problematyką bezpieczeństwa i obrony, jest ich międzyrządowy charakter. Oznacza to, że we wzajemnych stosunkach państwa występują jako równoprawne podmioty prawa międzynarodowego. Bezpieczeństwo narodowe na równi z polityką
zagraniczną każdego z nich pozostaje koronnym atrybutem suwerenności. Europa
nie wykształciła jednolitej kultury strategicznej, najbardziej znane to francuska,
niemiecka, brytyjska, rosyjska i hiszpańska. Również Polacy ukształtowali własną
narodową kulturę strategiczną, której dumna dewiza brzmiała „Za wolność naszą
i waszą”41.
Definicja bezpieczeństwa narodowego przyjęta w politologii określa je jako cel
działania państwa i rządu dla zapewnienia zewnętrznych i wewnętrznych warunków, które sprzyjają rozwojowi państwa, oraz ochrony przed zagrożeniami. Po
poszerzeniu tej definicji o ochronę interesów ekonomicznych czy politycznych
37
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można przyjąć, że bezpieczeństwo narodowe jest naczelną egzystencjalną wartością i potrzebą narodową42.
Z początkiem lat dziewięćdziesiątych Polska wraz z innymi krajami tego regionu sama stała się odpowiedzialna za bezpieczeństwo narodowe. Odpowiedzialność
to wybór opcji w poszukiwaniu powiązań z sojusznikami lub zaniechanie tych
kroków oraz wypracowanie wielkości i struktury wojska w odniesieniu do nowej
sytuacji geopolitycznej. W tym aspekcie przed Polską stanęło kilka opcji.
1. Najprostszym i pozornie najłatwiejszym była forma neutralności
i niezaangażowania. Nawet ówczesny minister obrony narodowej wiceadmirał Piotr Kołodziejczyk wspominał o „zbrojnej neutralności w sercu
Europy”. Jednak po analizie okazało się, że opcja ta była mało atrakcyjna
z trzech powodów: przy braku przeciwstawnych bloków politycznowojskowych neutralność traciła sens, historia pokazała, że położenie Polski nie jest właściwe do tej formy oraz że jest opcją najbardziej kosztowną43.
2. Atrakcyjną opcją była możliwość wsparcia ze strony organizacji istniejących, np. ONZ. Jednak bezradność członków w obliczu konfliktów w różnych częściach świata ujawniła, że przyczyną tej słabości jest system bezpieczeństwa zbiorowego prawie 200 niezależnych państw. Regionalną,
bardziej liczebną niż ONZ, była wówczas KBWE, która nie powstała co
prawda jako system bezpieczeństwa zbiorowego, odgrywała jednak bardzo
ważną rolę w politycznym wymiarze bezpieczeństwa europejskiego. Pomimo to poniosła fiasko – przyczyniły się do tego niejednorodność jej
składu oraz różnice interesów między mocarstwami. W odczuciu Polaków
opcja ta nie mogła zapewnić bezpieczeństwa44.
3. Pojawiła się opcja subregionalnego systemu bezpieczeństwa państw –
między Niemcami a Rosją oraz między państwami obszaru Bałtyku i Morza Czarnego. Wydawało się wówczas, że zalążkiem mogłaby być współpraca militarna i sojusze w Grupie Wyszehradzkiej. Biorąc pod uwagę odrębną całość w sensie geostrategicznym, brak spójności niektórych państw,
które były przeciwne tworzeniu takiego systemu, oraz problem wiary
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w odstraszanie potencjalnego agresora spowodowały wyłączenie współpracy w ramach tej opcji w sferze bezpieczeństwa45.
Wkrótce po zwycięstwie demokracji w krajach Europy Środkowej, w lipcu
1990 roku, w deklaracji londyńskiej szczytu NATO uznano Sojusz za najskuteczniejszy jaki historia znała. Biorąc pod uwagę poglądy wielu badaczy, możemy
zgodnie stwierdzić, że w zewnętrznej polityce bezpieczeństwa niepodległej i suwerennej Polski należy dążyć do ścisłej współpracy i członkostwa w Sojuszu Atlantyckim. Ostatecznie taki wybór określił wyraźną i słuszną orientację w polityce
zagranicznej Polski46.
Doświadczone katastrofami dwóch wojen światowych państwa Europy Zachodniej były zainteresowane włączeniem się Stanów Zjednoczonych do zachodnioeuropejskiego systemu bezpieczeństwa ze względu na ich potencjał politycznomilitarny oraz fakt dysponowania bronią nuklearną47.
Europejscy dyplomaci czynili starania, aby Amerykanie zobowiązali się do automatycznej pomocy wojskowej w przypadku zbrojnej napaści na któreś państwo.
Amerykanie zgodzili się tylko ratyfikować Pakt Północnoatlantycki, zachowując
swobodę interpretacji zobowiązań. Postawa ta wynikała z obawy amerykańskich
polityków, aby zwaśniona Europa po raz trzeci nie wciągnęła ich w wojnę światową. Popierani przez Brytyjczyków chcieli pozyskać potencjał gospodarczy RFN
dla zrównoważenia potencjału ZSRR i jego satelitów. Francuzi przeciwni byli takim rozwiązaniom ze względu na utrzymującą się od dłuższego czasu obsesję antyniemiecką48.
W europejskiej wspólnocie bezpieczeństwa podział ról nie był jednoznaczny.
Zróżnicowanie dotyczyło charakteru relacji transatlantyckich. Niektóre państwa
uważały NATO za układ „hegemoniczny”, o dobrowolnym podporządkowaniu jej
liderowi – USA, inne uznawały Zachód za „umiędzynarodowione państwo blokowe”49.
Podsumowując dotychczasowe rozważania, należy przyjąć, że zasadniczy
zwrot, jaki dokonał się w polskiej polityce w 1989 roku, sprawił, że nasz kraj stawał się częścią świata zachodniego nie tylko w sensie politycznym, gospodarczym
i cywilizacyjnym, ale również – instytucjonalnym. W 1991 roku został pełnopraw45
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nym członkiem Rady Europy50, która wyznaczała standardy w sferze prawnej,
kulturalnej, społecznej oraz praw człowieka51.
Krzysztof Skubiszewski, pierwszy minister spraw zagranicznych III RP, stwierdził, że w polskiej polityce obszarem o znaczeniu strategicznym pozostanie Europa
oraz strefa Euroatlantycka. Priorytetowymi zadaniami dla naszych interesów w tym
obszarze było mocne ugruntowanie europejskiej orientacji kraju przez włączenie
go do instytucji zachodnioeuropejskich i północnoatlantyckich52.
Należy zatem przyjąć, że opcja atlantycka była logiczną i naturalną konsekwencją zmian, jakie zaszły w Europie Środkowej, w tym w Polsce od 1989 roku.
W polskiej polityce bezpieczeństwa opcja atlantycka była również logiczna ze
względu na procesy integracyjne. Stopniowo obejmowały kolejne wschodniośrodkowoeuropejskie kraje, które były do tego przygotowane i miały taki cel. Gdyby nie żelazna kurtyna, która odcięła Europę Zachodnią od Środkowej, kraje środkowoeuropejskie uczestniczyłyby w tej integracji od początku. Kierunek polityki
rządów solidarnościowych w Polsce był zorientowany na stopniowe zbliżanie się
do zachodnich instytucji integracyjnych, które przebiegało równolegle z rozwojem
powiązań dwustronnych z krajami zachodnimi53.
Główny konstruktor tej polityki Krzysztof Skubiszewski głosił, że w Europie
funkcjonują różne poziomy bezpieczeństwa. Jednak doświadczenie historyczne
oraz panujące stosunki w Europie Środkowej i Wschodniej kierują nas do najwyższego szczebla bezpieczeństwa. Ponadto twierdził, że w 1989 roku, gdy odzyskaliśmy możliwość prowadzenia własnej polityki zagranicznej, wejście do NATO nie
było problemem, lecz wiązanie się z Zachodem musiało przebiegać stopniowo.
Dlatego powiedział: „nasza polityka zagraniczna od 1990 roku zabiegała najpierw
o odrzucenie przez Sojusz Północnoatlantycki postawy indyferencji wobec zagro50

Rada Europy – międzynarodowa organizacja rządowa skupiająca prawie wszystkie państwa
Europy oraz kilka spoza tego kontynentu, takie jak Armenia czy Azerbejdżan. Jej głównym
celem jest „osiągnięcie większej jedności między jej członkami, aby chronić i wcielać w życie ideały i zasady stanowiące ich wspólne dziedzictwo oraz aby ułatwić ich postęp ekonomiczny i społeczny” (art. 1a Statutu Rady Europy). Realizując tak określony cel, organizacja ta zajmuje się przede wszystkim promocją i ochroną praw człowieka, demokracji,
i współpracą państw członkowskich w dziedzinie kultury. Rada Europy powstała 5 maja
1949 r. w wyniku podpisania przez Belgię, Danię, Francję, Holandię, Irlandię, Luksemburg,
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żeń bezpieczeństwa naszego regionu, a następnie starała się przekonywać Sojusz,
iżby wywierał tu swój wpływ ochronny. Należało to robić dyskretnie bez hałasu
propagandowego. Do pewnego stopnia udało się zrealizować te postulaty, czemu
dała wyraz kopenhaska deklaracja Rady Północnoatlantyckiej54. Chodziło nam
jednocześnie o to, aby aktywna, pobudzająca rozwój, obecność Sojuszu na scenie
bezpieczeństwa europejskiego przekształciła się w aktywną współpracę z nami,
a następnie szła jeszcze dalej”55.
Punktem zwrotnym na drodze Polaków do NATO stał się również demontaż
zależności militarnych. Chodziło o rozwiązanie Układu Warszawskiego (UW)56
oraz wyjście wojsk radzieckich (od upadku ZSRR – grudzień 1991 r. – wojsk
rosyjskich) z Polski. Ścisła współpraca w ramach Trójkąta Wyszehradzkiego sprawiła, że w lutym 1991 roku na budapeszteńskim spotkaniu ministrów obrony
i spraw zagranicznych Układu Warszawskiego postanowiono do 31 marca tego
roku zlikwidować struktury wojskowe Paktu, aby 1 lipca 1991 roku na ostatnim
spotkaniu Komitetu Doradczego UW przyjąć protokół o jego rozwiązaniu. Oznaczało to, że radziecka dominacja w Europie Środkowej przestała istnieć. W czerw-
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Rada Północnoatlantycka – najważniejszy organ decyzyjny NATO. Wydaje deklaracje
i komunikaty skierowane do opinii publicznej oraz państw, które nie są jej członkami,
w których uzasadnia przyczyny podjęcia określonych działań przez Sojusz Północnoatlantycki. Ponadto Rada Północnoatlantycka stanowi podstawową platformę konsultacyjną dla państw członkowskich w kwestiach dotyczących ich bezpieczeństwa. Rada Północnoatlantycka jest jedynym organem NATO, który powstał i działa wyłącznie na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, przyjętego 4 kwietnia 1949 roku Traktat dał Radzie możliwość tworzenia organów jej podległych. Dlatego jej prace wspierają rady i komitety. Zob. B. Petrozolin-Skowrońska, Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 5,
s. 431.
K. Skubiszewski, Pozycja Polski w Europie, red. D. Popławski, Fundacja Studiów Międzynarodowych, Warszawa 1994, s. 12.
Układ Warszawski (oficjalna nazwa: Układ o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej) – sojusz polityczno-wojskowy państw tzw. bloku wschodniego z główną siłą ZSRR.
Powstał na podstawie Deklaracji Bukaresztańskiej jako odpowiedź na militaryzację tzw.
Niemiec Zachodnich i włączenie ich w strukturę NATO. Jego formalne zasady zostały
określone w 1955 r. przez I sekretarza KPZR Nikitę Chruszczowa. Układ podpisano 14
maja 1955 r. w Warszawie. Ratyfikacja nastąpiła we wrześniu 1955 r. Układ miał funkcjonować przez 30 lat, lecz 26 kwietnia 1985 jego ważność przedłużono na następne 20
lat. Istniał do 1 lipca 1991. Ustanowiono wspólne dowództwo Układu w Moskwie. Sztaby armii poszczególnych państw członkowskich podlegały X Zarządowi Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR, pełniącego rolę Sztabu Zjednoczonych Sił Zbrojnych. Naczelnym Dowódcą Zjednoczonych Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego był Marszałek
ZSRR, który jednocześnie pełnił funkcję I Zastępcy Ministra Obrony ZSRR. Zob. Encyklopedia wojskowa, s. 392.

cu 1991 roku rozwiązano RWPG57, która była instrumentem gospodarczej kontroli
ZSRR w regionie. O wiele trudniejsze okazało się opuszczenie Polski przez wojska radzieckie, gdyż w bardzo dużym stopniu było to powiązane z procesem wycofywania ich z obszaru byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD)58.
Rozmowy na ten temat, prowadzone od 1990 roku, zakończyło porozumienie,
przygotowane jesienią 1991 roku, a podpisane w maju 1992 roku podczas wizyty
prezydenta Lecha Wałęsy59 w Moskwie. Ostatni żołnierz opuścił terytorium Polski
dopiero we wrześniu roku następnego60.
Kontakty dyplomacji polskiej z Sojuszem Atlantyckim, zmierzające do zacieśnienia stosunków, rozpoczęły się w 1990 roku. Okres ten nazywany jest „postzimnowojennym” i uznawany za cezurę obecnego ładu61. Przedstawiając go, trzeba uwzględnić także przeobrażenia, jakim podlegają funkcje mocarstwowości współcześnie.
Oznacza to, że mocarstwa więcej wnoszą do międzynarodowego porządku niż z niego otrzymują. Okres budowania przez mocarstwa swej potęgi minął. Dzisiaj oczekuje się od nich interwencji w rozwiązywaniu bądź zażegnywaniu konfliktu62.
Henry Kissinger twierdził wówczas, że stan przejściowy trwa, a ostateczny
kształt porządku światowego nie wyłoni się w pierwszych latach XXI wieku63.
Bardzo trafnie przyszły ład opisał Bolesław Balcerowicz, twierdząc, że na świecie, jak i w Europie jego kształt nie jest ustanowiony, gdyż docelowego takiego nie
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RWPG – Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, utworzona z inicjatywy Józefa Stalina,
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ma. Na świecie nie ma żadnego ośrodka, który by mógł takie koncepcje stworzyć
i wprowadzić w życie64.
Zmiany zachodzące w polskiej armii odbywały się w ściśle określonym kontekście zewnętrznym. Tłem międzynarodowym był wybór w roku 1985 Michaiła
Gorbaczowa na I Sekretarza KC KPZR65 i zainicjowana przez niego „pierestrojka”66. Przeobrażenia w sprawowaniu władzy skutkowały poluzowaniem nadzoru ze
strony ZSRR. Pozwoliły na niekonwencjonalne próby rozstrzygania problemów
Polski, a pierestrojka przyspieszyła załamanie systemów politycznych w krajach
europejskich67.
Jak pisał Stanisław Popławski: „Gorbaczowizm – zwolnił hamulce, które przez
całe dziesięciolecia krępowały rozwój polityczny, narodowy, społeczny i gospodarczy krajów Europy Środkowej i Wschodniej, podniósł anachroniczną klapę
bezpieczeństwa, pod którą gromadziła się wybuchowa para polityczna w życiu
poszczególnych narodów regionu”. Pozostaje kwestią nieustaloną, na ile transformacja dokonała się z przyzwolenia radzieckiego jako wynik pierestrojki, a na ile
z niemocy kontrolowania żywiołowego charakteru przeobrażeń wywołanych przez
rozwój dziejowy68. Pytania te i dzisiaj nadal są otwarte, i czekają na szeroko zakrojone badania w tym względzie.
Potencjał ekonomiczny Polski nie był atutem na arenie międzynarodowej. Nasz
kraj należał do słabiej rozwiniętych w Europie, o stosunkowo niskim poziomie
dochodu narodowego oraz jeszcze niższym poziomie eksportu. Deficyt w obrotach
64
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Wówczas najwyższe stanowisko państwowe.
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Pierestrojka – przebudowa, potoczna nazwa procesu przekształceń systemu
komunistycznego w ZSRR w latach 1985–1991. Początkowo pierestrojka wraz z hasłami
jawności i przyspieszenia stanowiły symbol nowego kursu politycznego Komunistycznej
Partii Związku Radzieckiego (KPZR). Został on zapoczątkowany w 1985 r. przez Michaiła
Gorbaczowa po objęciu przezeń stanowiska sekretarza generalnego Komitetu Centralnego
KPZR i jego doradcy Aleksandra N. Jakowlewa. Jej istotą była modernizacja gospodarki,
częściowe jej urynkowienie, zwiększanie swobód obywatelskich i ocieplenie stosunków
z państwami zachodnimi. Pierestrojka stała się katalizatorem świadomości narodowej w republikach radzieckich, w pierwszym rzędzie bałtyckich i zakaukaskich, doprowadzając do
rozpadu ZSRR razem z systemem innych komunistycznych państw satelickich ZSRR
w Eurazji (tzw. blok wschodni), głównie poza ChRL, wojskowym Układem Warszawskim
oraz systemem gospodarczym RWPG. Zob. A. Bilik, Politycy czterdziestu siedmiu wielkich,
Polska Oficyna Wydawnicza BGW, Warszawa 1993, s. 168-176. Zob. M. Gorbaczow,
Przebudowa i nowe myślenie dla naszego kraju i dla całego świata, Warszawa 1988,
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handlowych był wysoki, a własne zasoby kapitałowe – bardzo niskie. Te niekorzystne parametry ekonomiczne i finansowe były w latach dziewięćdziesiątych
rekompensowane udaną reformą Balcerowicza69. Na tym tle nasz kraj przedstawiał
się jako kraj gospodarczego sukcesu, który zasługuje na zaufanie zagranicznych
inwestorów, oraz lider wśród państw z mniejszym powodzeniem przeprowadzających reformy. Uznanie budziły także nasze koncepcje odnoszące się do przebudowy stosunków europejskich po zakończeniu zimnej wojny, ułożenia stosunków
z sąsiadami, współpracy regionalnej czy działania, które wpływały na stabilizację
sytuacji w regionie. W tej wielkiej zmianie istotną rolę odgrywał prestiż historycznych przywódców „Solidarności”70, którzy wnieśli ogromny wkład w doprowadzeniu do Jesieni Ludów w 1989 roku i rozpadu systemu komunistycznego71.
Bardzo często dla polityki, szczególnie zagranicznej, poszukuje się odwołań do
racji stanu. Wewnętrzne przesłanki racji stanu, które są wewnętrznymi uwarunkowaniami polskiej polityki zagranicznej, warto przedstawić, odwołując się do przemówienia wygłoszonego 21 stycznia1993 roku w Sejmie w imieniu rządu przez
ministra K. Skubiszewskiego72, który rozważając związki racji stanu z polityką
zagraniczną, stwierdził, że Polska racja nakazuje umocnienie uzyskanej suwerenności poprzez budowanie bezpieczeństwa państwa oraz wspieranie rozwoju gospo69
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darczego i cywilizacyjnego. Podkreślił, że od mocy wewnętrznej państwa zależy
skuteczność naszych działań. Za sprawę szczególnej wagi uznał ustrój polityczny
państwa na szczeblu centralnym, regionalnym oraz lokalnym i wskazał na konieczność opracowania oraz przyjęcia konstytucji. Następnie wskazał na politykę
obronną, podkreślając przy tym niezadowalającą kondycję potencjału obronnego73.
Istotnym elementem bezpieczeństwa narodowego jest obrona narodowa, którą
bardzo często utożsamia się z obronnością jako dziedziną bezpieczeństwa narodowego. Obrona narodowa obejmuje szeroki zakres zagadnień, ponieważ jej podmiotem jest nie tylko państwo – podmiot stosunków międzynarodowych, lecz również
zamieszkujący je naród – społeczeństwo.

1.2.1. Sformułowanie nowej doktryny obronnej
Podstawowy atrybut każdego państwa to niewątpliwie jego własna, suwerenna strategia i polityka bezpieczeństwa, w tym obronność. Dlatego jednym z najważniejszych
i najpilniejszych wyzwań dla Polski po 1989 roku stało się sformułowanie narodowej
strategii i wypracowanie samodzielnej polityki w tej dziedzinie.
W ocenie zagrożenia wojennego Polska wówczas, podobnie jak większość krajów europejskich, podkreślała, że w jej bliższym i dalszym otoczeniu bezpośrednie
niebezpieczeństwo napaści zbrojnej jest minimalne i praktycznie nie istnieje. Jednak w przeciwieństwie do obowiązującej w okresie istnienia PRL koalicyjnej doktryny militarnej o zdecydowanie ofensywnym charakterze74 ówczesna polska doktryna militarna była doktryną narodową, obronną we wszystkich jej obszarach.
Poczynając od oceny warunków euro- i geopolitycznych oraz sytuacji politycznomilitarnej państwa w aspekcie zagrożenia wojennego, przez koncepcje i programy
likwidowania kryzysów w stosunkach międzynarodowych oraz zapobiegania wybuchowi wojny, aż po plany przygotowania sił zbrojnych, a także prowadzenia
działań wojennych na szczeblu strategicznym.
Celem podstawowym obrony RP po roku 1989 było zachowanie suwerenności,
niepodległości i integralności terytorialnej, a jego osiągnięcie było możliwe poprzez:
– przygotowanie, rozbudowę i utrzymanie infrastruktury obronnej państwa;
73
74
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–
–
–

przygotowanie obronne społeczeństwa;
działania zapobiegające wybuchowi wojny i lokalnym kryzysom;
działania operacyjne i walkę w przypadku zewnętrznej agresji zbrojnej.

Rozwiązanie Układu Warszawskiego dla Polski oznaczało brak własnego planu
obrony państwa. W wyniku politycznych zmian, jakie zaszły w środkowej
i wschodniej Europie na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych,
wystąpiły nowe uwarunkowania zewnętrznego bezpieczeństwa naszego kraju. Stały się one inspiracją do wypracowania założeń polityki i strategii obronnej odpowiadających nowym warunkom. Na ten temat pisał Bolesław Balcerowicz: „Gdy
u progu lat dziewięćdziesiątych stanęliśmy przed koniecznością sformułowania
podstawowych założeń strategii obronnej naszego państwa, uświadomiliśmy sobie
braki właściwej teorii strategii. Przez pół wieku funkcjonowania w nierównoprawnym sojuszu polityczno-militarnym nie dane nam było zajmować się gruntowniej
strategią państwa w pełni suwerennego”75.
Myśl tę równie trafnie wyraził w kwietniu 1991 roku Krzysztof Bielecki, który
jako premier Rzeczpospolitej, występując w Chatham House, powiedział: „Myślenie strategiczne ma dziś podstawowe znaczenie dla Europy Środkowo-Wschodniej,
szczególnie teraz, gdy euforia roku 1989 wyparowała, a zaczęła się ciężka praca.[…] Jeżeli nie określimy wyraźnie celów naszej polityki, to obawiam się, że się
pogubimy”76.
Jednym z głównych elementów tych przygotowań było strategiczne planowanie
obronne77, które jest procesem określania celów i zadań obronnych oraz sposobów
ich realizacji. Jego uczestnikami były wszystkie organy władzy i administracji
państwowej. Koordynatorem głównych zamierzeń z ramienia Rady Ministrów był
minister obrony narodowej. W procesie tym wyróżnić można było cztery podstawowe etapy: ocena obecnych i przyszłych zagrożeń bezpieczeństwa państwa oraz
szans ich uniknięcia lub zminimalizowania, określenie celów i zadań, ocena moż-

75

P. Górski, Planowanie operacyjne funkcjonowania administracji publicznej i przedsiębiorców w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2008, s. 61.
76
R. Kuźniar, Polityka i siła, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005, s. 335.
77
W okresie przynależności Polski do Układu Warszawskiego planowanie politycznostrategiczne odbywało się na szczeblu kierownictwa tego sojuszu. Decyzje polityczne zapadały na forum Doradczego Komitetu Politycznego Państw Stron Układu Warszawskiego, a strategiczne dotyczące użycia sił zbrojnych w Sztabie Generalnym Sił Zbrojnych
ZSSR. Polska otrzymywała wytyczne dotyczące sfery militarnej, jak i niemilitarnej w postaci tzw. „rekomendacji” Naczelnego Dowództwa Zjednoczonych Sił Zbrojnych PaństwStron Układu Warszawskiego.

35

liwości państwa w zakresie realizacji założonych celów, wybór i opracowanie wariantu działań78.
Zmiana systemu społeczno-gospodarczego po 1989 roku spowodowała między
innymi rozmontowanie dotychczasowego systemu planowania. Wybory 1989 roku
stały się przyczynkiem do budowania niezależności politycznej. Stworzona możliwość samodzielnego decydowania o swoich losach oznaczała konieczność posiadania własnej strategii w sprawach bezpieczeństwa i obronności. Jak podkreślił
Stanislaw Koziej, ruszyły prace nad narodową koncepcją strategiczną. Początkowo
w ramach istniejącego Układu Warszawskiego, a później jako państwa w pełni
samodzielnego, biorąc pod uwagę względy obronne79.
Na przełomie 1989 i 1990 roku powstała „Doktryna obronna Rzeczypospolitej
Polskiej”, która została przyjęta uchwałą Komitetu Obrony Kraju80 21 lutego 1990
roku. Dynamika przemian była taka, że już w chwili przyjęcia była ona nieaktualna
– nie uwzględniono nieuniknionego wówczas rozpadu Układu Warszawskiego.
Doktryna była efektem odrobienia spóźnionej lekcji na temat strategii obronności
kraju, który funkcjonował w ramach sojuszu. Lekcji spóźnionej, gdyż w 1990 roku
to już nie był sojusz, tylko grupa państw nazywających się członkami Układu Warszawskiego81.
Brak publicznej dyskusji w fazie przygotowywania projektu doktryny stał
w sprzeczności z tezą, że w kształtowaniu obronności kraju obowiązuje zasada
uspołecznienia polityki obronnej. Zasada ta powinna zapewniać tworzenie właściwego klimatu dla spraw obronności i oddziaływania społeczeństwa na prowadzenie
polityki obronnej przez organy władzy. Doktryna obronna z 1990 roku była pierwszym w historii Polski powojennej dokumentem deklarującym wobec własnego
narodu, sojuszników i społeczności międzynarodowej gwarantowanie bezpieczeństwa, prawo do życia w pokoju, niepodległość i suwerenność państwa oraz nienaruszalność jego terytorium82.
Doktryna obronna z 1990 roku była połączeniem „starego” z „nowym”, łącząc
rozwiązania z mijających czasów Układu Warszawskiego z ideami nadchodzącej
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nowej ery. Nie wskazano alternatywnych rozwiązań w przypadku innych wariantów rozwoju sytuacji, w tym rozpadu Układu Warszawskiego83.
Była zgodna z ówczesnymi tendencjami odprężeniowymi. Wyrazem tego było
przekształcenie doktryn wojennych w doktryny o charakterze obronnym. Problem
ten był wówczas przedmiotem zainteresowania analityków, szczególnie w kontekście budowy partnerskiego modelu przyszłego systemu bezpieczeństwa w Europie84.
Doktryna mówiła o utrzymywaniu systemu obronnego państwa, który obejmował pięć obszarów funkcjonowania: polityczno-społeczny, militarny, ochrony państwa, obrony cywilnej i administracyjno-gospodarczy, akcentując, że obronność
jest powszechna. Bardzo cenne przeorientowanie polityki i strategii bezpieczeństwa z konfrontacyjnej, ekspansywnej, ofensywnej na kooperatywną, partnerską
i obronną było przenoszone także na koncepcje użycia i działania Wojska Polskiego. Polska opowiedziała się za wizją systemu bezpieczeństwa bez przeciwstawnych sojuszy, za zbudowaniem niekonfrontacyjnego modelu zbiorowego bezpieczeństwa w Europie85.
Obecnie patrząc z perspektywy czasu, należy stwierdzić, że doktryna obronna
z 1990 roku świadczyła o poszukiwaniach nowego podejścia i dystansowania się
od Układu Warszawskiego. Równocześnie wraz z przyjęciem tego dokumentu
rozpoczęły się prace nad nową przyszłościową koncepcją strategiczną, właściwą
dla nowych warunków pełnej samodzielności obronnej Polski. W tym miejscu
warto przytoczyć słowa S. Kozieja, który mówił o doktrynie z 1990 roku, że była
dokumentem niedojrzałym, ponieważ nie potrafiła odpowiednio zdefiniować zadań
operacyjnych Sił Zbrojnych RP w całkowicie nowej sytuacji politycznostrategicznej86.

1.2.2. Sformułowanie polityki bezpieczeństwa
i strategii obronnej RP
Rozpad Układu Warszawskiego i Związku Radzieckiego oznaczał dla Polski rozpoczęcie ery samodzielności strategicznej. Nie mieliśmy w pełni wykształconych
ośrodków myśli strategicznej, a instytucje centralne, w tym Sztab Generalny WP
83
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(SG WP) czy Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (BBN), nie potrafiły pracować
strategicznie. Właściwym rozwiązaniem okazało się powierzenie tego zadania specjalnie w tym celu powołanemu przez Prezydenta RP w dniu 5 sierpnia 1991 roku
zespołowi międzyresortowemu, który pracował przy Biurze Bezpieczeństwa Narodowego (BBN)87.
Efektem pracy zespołu były dwa dokumenty przyjęte przez Komitet Obrony
Kraju 2 listopada 1992 roku: „Założenia polskiej polityki bezpieczeństwa” oraz
„Polityka bezpieczeństwa i strategia obronna Rzeczypospolitej Polskiej”. Ich treść
określała strategię bezpieczeństwa narodowego, a w jej ramach strategię obronności Rzeczpospolitej Polskiej w okresie samodzielności obronnej lat dziewięćdziesiątych. Opierały się na analizach i ocenach przedstawicieli instytucji statutowo
odpowiedzialnych za poszczególne dziedziny bezpieczeństwa narodowego, jak i na
opracowaniach i propozycjach konsultantów i ekspertów niezależnych. Strategiczna koncepcja obronności została zbudowana na filarze współpracy międzynarodowej, w tym wojskowej, oraz filarze integracji z zachodnimi strukturami bezpieczeństwa. Skierowana była przede wszystkim do Niemiec, Rosji i Ukrainy, definiując jednoznacznie dalekosiężny cel integracyjny lat dziewięćdziesiątych Polski
– członkostwo w NATO oraz Unii Zachodnioeuropejskiej (UZE). Strategia obronna z roku 1992 była pierwszym dokumentem strategicznym, który obowiązywał
osiem lat, opracowanym w warunkach suwerenności państwowej i określającym
dziedzinę obronności ze szczególnym podkreśleniem ujęcia problemów bezpieczeństwa i obronności jako polskiej racji stanu88.
W „Założeniach polskiej polityki bezpieczeństwa” w dziale 5. „Obronność” zapisano między innymi: „Polska posiada własny potencjał militarny i system obrony
państwa. Zdecydowani jesteśmy bronić naszej suwerenności i integralności terytorialnej oraz przeciwstawić się każdej agresji. Dokonujemy obecnie głębokiej transformacji dostosowującej struktury obronne do potrzeb suwerennego, europejskiego
państwa średniej wielkości, jakim jest Polska. Zasadniczym elementem systemu
obronnego są siły zbrojne stale gotowe do podjęcia zadań bojowych i do wojennego rozwinięcia. […] Polska nie upatruje zagrożenia w żadnym z istniejących
państw. Siły zbrojne są rozmieszczane w miarę równomiernie na terenie całego
kraju, by odeprzeć ewentualny atak z jakiegokolwiek kierunku”89.
Natomiast w dokumencie „Polityka bezpieczeństwa i strategia obronna RP” zapisano w punkcie 6. „System obronny”: „Na straży suwerenności i niepodległości
Narodu Polskiego oraz jego bezpieczeństwa i pokoju stoją Siły Zbrojne Rzeczypo-
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spolitej Polskiej. Mają one charakter ogólnonarodowy i działają zgodnie z polską
racją stanu”90.
System obronny RP tworzą:
– siły zbrojne, które przeznaczone są do ochrony niepodległości Polski, zapewnieniu bezpieczeństwa i niepodzielności terytorium oraz nienaruszalności granic. Zachowują neutralność w sprawach politycznych oraz podlegają
cywilnej i demokratycznej kontroli;
– układ pozamilitarny, który tworzy warunki do przygotowania i działania SZ
RP oraz przetrwania narodu podczas zagrożenia i wojny. Składa się z ogniw:
ochrony struktur państwa, gospodarczo-obronnych, ochrony ludności i społeczno-obronnych;
– system kierowania obronnością, który tworzą wszystkie organa władzy i administracji państwowej oraz samorządowej stosownie do swoich kompetencji.
Funkcje zasadnicze sprawuje Sejm, Prezydent i Rada Ministrów91.
Głównym wyzwaniem po czterdziestu latach strategicznego ubezwłasnowolnienia w ramach Układu Warszawskiego było zainicjowanie renesansu pełnowymiarowej, kreatywnej narodowej kultury strategicznej, opartej na własnych interesach narodowych. W 1992 roku sformułowano w miarę nowoczesną i perspektywiczną strategię, której podstawowy cel, jakim było dołączenie do zachodnich
struktur bezpieczeństwa, został osiągnięty w 1999 roku. Zgodnie z nią przyjęto
odpowiadającą warunkom samodzielności strategicznej „Polityczno-strategiczną
dyrektywę obronną” oraz wynikające z niej „Plan obrony RP” i „Program pozamilitarnych przygotowań obronnych RP”. W dokumentach tych określono scenariusze oraz warianty działania państwa w razie zaistnienia zewnętrznych zagrożeń
polityczno-militarnych. Nakreślono także zasady budowy, utrzymywania i doskonalenia systemu obronności92.
Podsumowując, przyjąć należy, że w każdym z powyższych działań
w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa udział ma potencjał obronny, którego
zasadniczym elementem są siły zbrojne. To podstawowy atrybut suwerenności
państwa. Potencjał ten tkwił w systemie obronnym budowanym i utrzymywanym
w czasie pokoju, a rozwijanym w czasie zagrożenia wojennego i wojny93.
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Ibidem, s. 26.
Siły Zbrojne RP – Informator ilustrowany, Zespół Redakcyjny Tygodnika „Polska Zbrojna” i Magazynu Ilustrowanego „Żołnierz Polski”, red. I. Czyżewski, Wydawca Biuro
Prasy i Informacji MON, Warszawa 1997, s. 8-9.
92
S. Jarmoszko, Wojsko Polskie pierwszej dekady transformacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003, s. 37.
93
P. Sienkiewicz, Wystarczalność, s. 118.
91

39

1.2.3. Wpływ polityki na przejęcie cywilnej kontroli
nad Wojskiem Polskim
Bardzo duży wpływ na kształt projektowanych reform sił zbrojnych miał charakter opcji politycznej sprawującej władzę, ale większy miała częstotliwość zmian
na polskiej scenie politycznej:

Parlament VI 1989 roku – VIII 1991 roku – I kadencja (tzw. kontraktowy),
X 1991 roku – V 1993 roku – II kadencja;

Prezydent Wojciech Jaruzelski VII 1989 roku – XII 1990 roku,
Lech Wałęsa XII 1990 roku – XII 1995 roku;

Rząd Mieczysława Rakowskiego do VIII 1989 roku,
Tadeusza Mazowieckiego VIII 1989 roku – XII 1990 roku,
Jana Krzysztofa Bieleckiego I 1991 roku – XI 1991 roku,
Jana Olszewskiego XII 1991 roku – VI 1992 roku,
Hanny Suchockiej VII 1992 roku – X 1993 roku.
Główny nurt przemian w wojsku na przełomie lat dziewięćdziesiątych XX wieku wynikał z rozwoju pozawojskowej sytuacji w kraju, czyli ze źródeł politycznospołecznych, na bazie których powstał ewenement w skali całego bloku państw
socjalistycznych – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.
Niekorzystny rozwój sytuacji w kraju sprawił, że zrodziła się idea rozmów Okrągłego Stołu94, przy którym spotkały się na rozmowach strona rządowa z opozycyjną. Ich efektem były wybory parlamentarne, które doprowadziły do zmian u steru
władzy wykonawczej. Utworzono niekomunistyczny rząd Tadeusza Mazowieckiego95, który we współpracy z tzw. sejmem kontraktowym zainicjował radykalną
i nieodwracalną przemianę ustrojową oraz zmiany w sferze obronności96.
Przy Okrągłym Stole sprawy związane z armią i obronnością kraju, podobnie
jak polityka zagraniczna oraz kwestia bezpieczeństwa wewnętrznego, w zasadzie
nie były podejmowane. 20 sierpnia 1989 roku prezydent desygnował na premiera
Tadeusza Mazowieckiego. Sejm dokonał tych zmian cztery dni później. Do 12
września 1989, kiedy powołano rząd Tadeusza Mazowieckiego, formalnie swoje
94

Rozmowy Okrągłego Stołu – rozmowy prowadzone w pierwszej połowie 1989 r. przez
przedstawicieli władz PRL, opozycji solidarnościowej i Kościoła, w wyniku których rozpoczęła się transformacja ustrojowa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zob. B. Petrozolin-Skowrońska, Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 4, s. 618.
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Tadeusz Mazowiecki – polski publicysta, działacz społeczny i polityk, współtwórca i przewodniczący Unii Demokratycznej i Unii Wolności. Był ostatnim premierem PRL i pierwszym premierem III Rzeczypospolitej w latach 1989–1990. Zob. A. Barszczewski, Kto
jest kim w polityce polskiej, s. 188.
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obowiązki pełnił nadal rząd Rakowskiego. Gdy powstał gabinet T. Mazowieckiego
zgadzano się z tym, że siły zbrojne i aparat bezpieczeństwa pozostaną w gestii
PZPR i w praktyce poza kontrolą „sił solidarnościowych”. Znamienne było, że
tylko dwóch ministrów z rządu Mieczysława Rakowskiego (generałowie Czesław
Kiszczak i Florian Siwicki) utrzymało swoje stanowisko w gabinecie Tadeusza
Mazowieckiego. Generał Kiszczak był zresztą nie tylko ministrem spraw wewnętrznych, lecz także wicepremierem. Nie wolno też zapomnieć, że generał Wojciech Jaruzelski97 w lipcu 1989 roku został pierwszym i jak się wkrótce okazało
ostatnim prezydentem PRL98.
Premier T. Mazowiecki w swoim exposé 12 września 1989 roku do spraw
obronnych podszedł zdecydowanie. Stwierdził, że WP musi nawiązywać do swych
najlepszych tradycji, służąc wyłącznie ojczyźnie i narodowi, a światopogląd, przekonania polityczne oficerów i żołnierzy powinny być sprawą osobistą, która nie ma
wpływu na przebieg ich służby i kariery. Mówił, że rząd będzie dążył do utrwalenia w polskim społeczeństwie szacunku do obowiązku żołnierskiego oraz do humanizacji życia i służby wojskowej. Ponadto zaznaczył, że w wojsku powinny być
stworzone warunki dla stosownego udziału reprezentantów różnych sił społecznopolitycznych w wytyczaniu polityki i ocenie działalności jego organów. Stanowisko ministra obrony narodowej powierzył generałowi armii F. Siwickiemu99.
Wpływ polityki na przemiany w Wojsku Polskim wynikał ze zmiany ustroju
państwa. Pierwszą wykładnię funkcjonowania Sił Zbrojnych dał premier T. Mazowiecki, twierdząc: „Nie będziemy tworzyć nowej armii czy milicji. Chodzi jedynie
o stworzenie takich gwarancji prawnych, by wszyscy, także wewnątrz tych instytucji, mieli poczucie, że służą one społeczeństwu”100.
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Wojciech Jaruzelski – polski polityk i dowódca wojskowy, działacz komunistyczny,
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Głównego Zarządu Politycznego WP (1960–1965), szefem Sztabu Generalnego WP
(1965–1968), ministrem obrony narodowej (1968–1983), przewodniczącym Komitetu
Obrony Kraju – Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Naczelnym Dowódcą Sił Zbrojnych na wypadek wojny i współtwórcą Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. Stał na czele
junty (Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego), która w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r.
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1997, s. 152-153.
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Prezes Rady Ministrów Jan Krzysztof Bielecki101 5 stycznia 1991 roku w swoim
exposé zapowiedział, że rozpad Układu Warszawskiego oraz RWPG, a także wycofanie wojsk sowieckich sprawią, że naród przejmie sprawy we własne ręce. Dodał, że wolne wybory parlamentarne na pewno przesądzą o jego demokratycznym
charakterze. Stwierdził ponadto, że sprawy wojska rząd będzie traktował priorytetowo oraz że dokończy proces unaradawiania sił zbrojnych, czyli odzyskiwania
przez nie patriotycznej wiarygodności102. Stanowisko ministra obrony narodowej
otrzymał Piotr Kołodziejczyk103.
Premier Jan Olszewski104 w exposé wygłoszonym 21 grudnia 1991 roku zapewniał, że ze stanowisk wymagających publicznego zaufania muszą odejść ludzie, których dyskwalifikuje ich przeszłość. Zapowiedział wprowadzenie procesu przebudowy organizacyjnej i odbudowy ideowej wojska, aby powstrzymać zniechęcenie
i ucieczkę oficerów. Stwierdził, że Ministerstwo Obrony Narodowej oddane zostanie
cywilnemu kierownictwu, a Wojsko Polskie przeobrażone zostanie w armię, na której będą mogły polegać i naród, i władze Rzeczypospolitej. Nawiązał też do podpisania przez rząd umowy o stowarzyszeniu Polski ze Wspólnotami Europejskimi jako
pierwszego etapu starań o wejście naszego państwa do struktur jednoczącej się Euro101

Jan Krzysztof Bielecki – polski polityk, ekonomista, premier Polski w 1991 r. Kawaler
Orderu Orła Białego. Minister-członek Rady Ministrów ds. kontaktów z Europejską Wspólnotą Gospodarczą w latach 1992–1993. Poseł na Sejm. Od 2003 do 2010 roku prezes zarządu Banku Pekao S.A. Zob. A. Barszczewski, Kto jest kim w polityce polskiej, s. 25.
102
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5 stycznia 1991 r.
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1990 r. był ministrem obrony narodowej w rządach T. Mazowieckiego i J.K. Bieleckiego.
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była początkiem konfliktu między prezydentem a ministrem obrony, zdymisjonowanym
w połowie 1992 r. Stanowisko ministra obrony narodowej sprawował ponownie w latach
1993–1994 w rządzie W. Pawlaka. Został zdymisjonowany po przedłużającym się konflikcie z prezydentem L. Wałęsą i szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni
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py. Zapewniał, że jako członek Północnoatlantyckiej Rady Współpracy Polska będzie zacieśniać więź z Sojuszem Północnoatlantyckim, uznając ten sojusz za filar
bezpieczeństwa europejskiego105. Ministrem obrony narodowej został Jan Parys106.
Premier Hanna Suchocka107 w swoim exposé 11 lipca 1992 roku oznajmiła, że
rząd jeszcze w tym roku zacznie wprowadzać przygotowaną rok wcześniej reformę
Ministerstwa Obrony Narodowej i Sztabu Generalnego. Jej zasadniczymi elementami będą: rozdział pomiędzy dowodzeniem a cywilnym administrowaniem, integracja Sztabu Generalnego oraz równomierna dyslokacja wojsk na terenie całego
kraju. Siły zbrojne poddane będą, zgodnie z Konstytucją, zwierzchnictwu Prezydenta. Liczebność armii ulegnie zmniejszeniu do stanu około 250 tysięcy. Nie
oznacza to redukcji kadry zawodowej, lecz zwiększanie jej udziału w całości armii108. Ministrem obrony narodowej został Janusz Onyszkiewicz109.
Nie bez znaczenia na sytuację w wojsku wpływały zawirowania na scenie politycznej, szczególnie na początku transformacji, gdzie jednym z wątków było negowanie
przez znaczne siły polityczne pozostawanie przy władzy osób z poprzedniego układu
politycznego – prezydenta generała Wojciecha Jaruzelskiego i ministra obrony generała Floriana Siwickiego. Kolejnym źródłem zawirowań był konflikt między prezydentem Lechem Wałęsą a ministrem obrony Janem Parysem dotyczący „afery teczkowej”
ministra Macierewicza, który doprowadził do przyjęcia przez Sejm ustawy lustracyj105

Premier Jan Olszewski, Oświadczenie prezesa Rady Ministrów w sprawie proponowanego składu i programu prac rządu, wygłoszone na 3 posiedzeniu Sejmu 21grudnia 1991 r.
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nej. Istotne znaczenie miała sprawa drawska, która wywarła wpływ na przebieg przemian w siłach zbrojnych dotyczących demokratycznej kontroli nad nimi110.
W tak trudnych momentach transformacji ustrojowej nadal wpływ polityki na
wojsko dokonywał się przez mechanizm cywilnej demokratycznej kontroli nad
armią. Zasada ta była główną regułą współczesnej demokracji, która oznacza podporządkowanie sił zbrojnych demokratycznie wybranym władzom politycznym111.
W systemie cywilnej kontroli nad siłami zbrojnymi pojawiły się następujące
elementy:
– kontrola organów ustawodawczych (Sejm, Senat, komisje obrony),
– kontrola prezydencka (BBN, RBN, wcześniej KOK),
– kontrola organów administracji państwowej (rząd i premier),
– kontrola resortowa (MON, MF, MS),
– kontrola niezawisła (NIK, Rzecznik PO, Trybunał Konstytucyjny, Sądy,
prokuratura, Trybunał Stanu),
– kontrola społeczna (instytucja skarg i wniosków, media, instytucje przedstawicielskie)112.
Sam proces kształtowania pożądanej formy kontroli nad armią w pierwszych latach przemian nie przebiegał bezboleśnie113. Bardzo dobitnie ukazują to słowa
Dale’a R. Herspringa, że stosunki cywilno-wojskowe panujące w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych przypominały trochę operę komiczną. Z jednej strony był prezydent, pragnący zachować jak najwięcej władzy nad wojskiem, a z drugiej – sejm zobowiązany do nadzorowania go. Wojsko znalazło się pośrodku114.
Stan demokratycznej kontroli nad wojskiem był negatywnie oceniany przez
komentatorów zachodnich, zwłaszcza że w kontekście naszych starań o członkostwo w NATO był to warunek konieczny do jego uzyskania115.
Dominujący wpływ na transformację i rozwój sił zbrojnych miał charakter polskiej polityki zagranicznej. Polska, dokonując wyraźnego zwrotu już na początku
1990 roku, za priorytet uznała dążenie rządu do rozszerzenia powiązań politycz-
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nych, gospodarczych i kulturowo-cywilizacyjnych z Europą Zachodnią oraz USA.
Przyjęcie takiej opcji cieszyło się poparciem wszystkich sił politycznych116.
W latach następnych w odniesieniu do problemów bezpieczeństwa ukształtowały
się w polskiej polityce zagranicznej nowe zasady, które można ująć jako:
 „respektowanie prawa międzynarodowego, a w szczególności określonych
w Karcie Narodów Zjednoczonych oraz Akcie Końcowym KBWE117 zasad
nienaruszalności granic, nieingerencji w wewnętrzne sprawy innych państw
oraz niestosowania siły;
 dobrosąsiedztwo, oznaczające gotowość do równoprawnej współpracy w każdej dziedzinie, zwłaszcza w sferze bezpieczeństwa;
 uznanie wszystkich krajów sąsiedzkich za niezagrażające obecnie bezpieczeństwu Polski;
 traktowanie wszystkich bez wyjątku państw jako partnerów w tworzeniu
ogólnoeuropejskiego systemu bezpieczeństwa;
 utrzymywanie potencjału wojskowego na możliwie niskim pułapie przy
równoczesnej jego ściśle defensywnej orientacji. Potencjał ten powinien
gwarantować możliwość obrony terytorium narodowego, czy to samodzielnie, czy – po przyjęciu Polski do NATO – we współdziałaniu z siłami Sojuszu. Nie może być jednak postrzegany przez inne kraje jako czynnik zagrażający ich uzasadnionym interesom bezpieczeństwa;
 elastyczność w budowaniu nowych stosunków zgodnie z potrzebami, doświadczeniem historycznym oraz gotowością wyrażaną w tym względzie
przez ewentualnych partnerów;
 rozwiązywanie wszelkich spraw spornych drogą pokojową”118.
Dla przemian w siłach zbrojnych największe znaczenie miały modyfikacje dokonane na początku lat dziewięćdziesiątych, a szczególnie uniezależnienie się od
wpływów koalicyjnych oraz wypracowanie uwarunkowań politycznych systemu
obronnego państwa, gdzie siły zbrojne są jego zasadniczym elementem119.
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S. Jarmoszko, Wojsko Polskie pierwszej dekady, s. 42.
Akt Końcowy KBWE, zwany Wielką Kartą Pokoju, był deklaracją dziesięciu zasad rządzących wzajemnymi stosunkami między uczestnikami konferencji. Został przyjęty na zakończenie KBWE w 1975 r. w Helsinkach. Podpisany przez wiele państw europejskich i azjatyckich
oraz Stany Zjednoczone i Kanadę. Nie był umową w rozumieniu prawa traktatowego, stanowił uroczystą deklarację intencji o znaczeniu politycznym i moralnym, wyrażał wolę współdziałania państw w podzielonej na dwa ideologiczne bloki Europie. Zob. B. PetrozolinSkowrońska, Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 3, s. 449-450.
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F. Makowski, Polska w zmieniającej się Europie, „Wojsko i Wychowanie. Pismo żołnierzy zawodowych WP” 1997, nr 2, s. 64-65.
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S. Koziej, Wojskowe aspekty przebudowy systemu obronnego Rzeczypospolitej Polskiej
w latach dziewięćdziesiątych, Zeszyty Naukowe Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 1991, nr 4, s. 5-17.
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Przed Wojskiem Polskim, będącym głównym elementem systemu obronnego,
władze państwowe jako cel strategiczny postawiły zachowanie suwerenności, niepodległości i integralności terytorialnej kraju. Zadaniem polskiej myśli wojskowej
było opracowanie strategii, sztuki operacyjnej i taktyki zapewniających osiągnięcie
tego celu120.

1.2.4. Odpolitycznienie, odpartyjnienie i demokratyzacja
Wojska Polskiego
Proces przemian Sił Zbrojnych RP miał swoje źródła w trzech obszarach: rozwoju sytuacji międzynarodowej, przebiegu sytuacji wewnątrzpaństwowej oraz
wewnątrz zmieniającej się instytucji. Nie wszystkie zmiany, które dokonały się
w wojsku po czerwcu 1989 roku, były konsekwencją zmian ustrojowych. Niektóre
z nich z powodu wygasającego systemu oraz odprężenia międzynarodowego zostały zainicjowane wcześniej121.
Siły zbrojne włączono w system całościowych przekształceń ustrojowych
w państwie oraz poddano demokratyzacji, która kojarzona była z kierunkiem
przemian od niedemokratycznych systemów politycznych do demokratycznych.
W odniesieniu do reformy sił zbrojnych podkreślano, jak pisze Jerzy Zalewski: „iż
nie można ograniczyć się tylko do restrukturyzacji sił zbrojnych. Muszą być one
poddane przemianom na miarę tych, jakim poddawane jest państwo, jego system
polityczny i ekonomiczny”122.
Zagadnieniami, jednymi z najistotniejszych w siłach zbrojnych, stało się odpolitycznienie, odpartyjnienie i ich odideologizowanie. Rozwiązanie 27 stycznia 1990
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122
J. Zalewski, Wojsko Polskie w przemianach ustrojowych 1899–2001, Dom Wydawniczy
Elipsa, Warszawa 2002, s. 119.
121

46

roku Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR)123 było przyczynkiem do
wyeliminowania instancji partyjnych z wojskowych struktur124.
Przed przełomem ustrojowym sam proces kierowania siłami zbrojnymi powiązany był ściśle z zasadą kierowniczej roli PZPR125. Cechowała go żelazna zasada
pełnego uwojskowienia, a ministrem mogła być osoba wojskowa, która na czas
wojny była naczelnym dowódcą sił zbrojnych126.
Najpierw dość nieoczekiwanie przypomniano sobie, że przymiotnik „ludowe”
Wojsko Polskie nigdy nie współtworzył oficjalnej nazwy sił zbrojnych w PRL. Następnie coraz donioślej rozbrzmiewały głosy o potrzebie „wyprowadzenia” struktur
partyjnych z wojska. Szef Głównego Zarządu Politycznego generał Tadeusz Szaciło127 poinformował kierownictwo partyjne, że: „atmosfera wśród kadry oficerskiej
jest podobna jak w całej partii”. Z kolei Leszek Miller128, który najwyraźniej rozu123

PZPR – partia komunistyczna założona w grudniu 1948 r. z połączenia Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej. Określana również jako realno-socjalistyczna,
sprawująca rządy w Polsce Ludowej w latach 1948–1989 na drodze dyktatury proletariatu.
Realizowała ideologię marksizmu-leninizmu. Działalność PZPR (oparta na obowiązującym
w bloku wschodnim modelu monopartyjnym) w ramach międzynarodowego ruchu komunistycznego i państw demokracji ludowej podporządkowana była sowieckiej partii komunistycznej. PZPR była partią masową, kierującą centralnie zarządzaną i zbiurokratyzowaną
gospodarką, sprawującą władzę państwową w sposób autorytarny, dążącą do totalitarnego
kontrolowania wszystkich sfer życia społecznego. Zob. R. Łąkowski, Encyklopedia powszechna PWN, wyd. 2, t. 3, WN Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985,
s. 635-636.
124
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Najważniejsze decyzje powstawały w Biurze Politycznym KC PZPR, przetwarzanie zaś
decyzji kierownictwa partii w akty ustawodawcze było już rolą sejmu. Osoby, które zajmowały najwyższe stanowiska w państwie związane z obronnością, takie jak: przewodniczący Rady Państwa, prezes Rady Ministrów, przewodniczący Komitetu Obrony Kraju
czy minister obrony narodowej byli członkami kierownictwa partii. Rozwiązywaniem
problemów bezpieczeństwa i kierowania obronnością przed 1989 r. zajmował się Komitet
Obrony Kraju. Zasadniczym organem kierowania siłami zbrojnymi było Ministerstwo
Obrony Narodowej.
126
S. Jarmoszko, Wojsko Polskie pierwszej dekady, s. 141-143.
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przez Prezydenta RP W. Jaruzelskiego. Trzy dni później, w obecności ministra obrony
narodowej, gen. armii F. Siwickiego przekazał obowiązki szefa GZW WP
wiceadmirałowi P. Kołodziejczykowi. 11 stycznia 1990 r. został komendantem
Wojskowego Instytutu Historycznego im. Wandy Wasilewskiej.
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Leszek Miller – polski polityk, prezes Rady Ministrów w latach 2001–2004. Działacz
PZPR, inicjator powołania i przewodniczący SLD oraz Polskiej Lewicy, były minister pracy
i polityki socjalnej, były minister-szef Urzędu Rady Ministrów, były minister spraw wewnętrznych i administracji., premier rządu, który w 2004 roku wprowadził Polskę do UE.
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miał, że ujawnienie stanu fermentu w korpusie oficerskim pozbawi PZPR jednego
z ostatnich atutów, postulował, aby do zbliżającego się zjazdu partii zachować dotychczasowe struktury polityczne w siłach zbrojnych i wyprowadzać je z armii na
samym końcu. Tego samego zdania był Marek Hołdakowski129, który mówił: „Nie
można tworzyć wrażenia, że oddajemy pozycje w wojsku”. Proces oddawania pozycji – jak pisał historyk Antoni Dudek, był wszakże trudny do zahamowania i generał
Florian Siwicki130 nie potrafił, a być może nie chciał, już go powstrzymać. Zaledwie
w dwa dni po posiedzeniu Biura Politycznego, na którym L. Miller zaapelował
o utrzymanie status quo131 w armii, odbyła się odprawa kierowniczej kadry Wojska
Polskiego z udziałem prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego, podczas której poinformowano o planach likwidacji korpusu oficerów politycznych. W takiej atmosferze
21 listopada 1989 roku na zebraniu Podstawowej Organizacji Partyjnej w Wydziale
Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej w Akademii Sztabu Generalnego 51 z 71
obecnych jej członków opowiedziało się za rozwiązaniem organizacji. Był to znak
nowych czasów132.
Widać było coraz wyraźniej, że status quo w wojsku nie uda się utrzymać na
dłuższą metę. 27 listopada 1989 roku minister Florian Siwicki wydał poufny rozkaz znoszący Główny Zarząd Polityczny, który dotychczas miał status wydzielonego ze struktury PZPR Wydziału Komitetu Centralnego. W miejsce zlikwidowanego powołano do życia Główny Zarząd Wychowawczy. Oznaczało to początek
procesu usuwania PZPR z sił zbrojnych. Natomiast 18 kwietnia 1990 roku minister
obrony narodowej wydał rozkaz o rozwiązaniu Wojskowej Służby Wewnętrznej.
Z części tej formacji utworzono Żandarmerię Wojskową, resztę natomiast podporządkowano Zarządowi II Sztabu Generalnego Wywiadu i Kontrwywiadu. Zarząd
II Sztabu Generalnego przetrwał zaledwie do sierpnia 1991 roku, kiedy to na jego
miejsce powołano do życia Szefostwo Wojskowych Służb Informacyjnych133.
6 lipca 1990 roku na wniosek premiera T. Mazowieckiego sejm odwołał ministrów C. Kiszczaka i F. Siwickiego, w ich miejsce powołując zastępcę redaktora
129

I Sekretarz Komitetu Wojewódzkiego w Gdańsku.
Florian Siwicki – Dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego w latach 1968–1971, I zastępca Szefa Sztabu Generalnego w latach 1971–1973. W latach 1973–1983 szef Sztabu
Generalnego i wiceminister obrony narodowej. W latach 1983–1990 minister obrony narodowej w rządach W. Jaruzelskiego, Z. Messnera, M. Rakowskiego i T. Mazowieckiego.
Członek Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (1981–1983). Poseł na sejm PRL. Zob.
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naczelnego „Tygodnika Powszechnego” Krzysztofa Kozłowskiego134 oraz dotychczasowego szefa Głównego Zarządu Wychowawczego WP wiceadmirała Piotra
Kołodziejczyka. Widać było, że sytuacja w MON nie dojrzała jeszcze na tyle, aby
na czele resortu stanął cywil, chociaż już trzy miesiące wcześniej pojawili się tam
wywodzący się z „Solidarności” wiceministrowie Bronisław Komorowski i Janusz
Onyszkiewicz. Pierwszym cywilnym ministrem obrony narodowej został dopiero
w grudniu 1991 roku Jan Parys w gabinecie Jana Olszewskiego.

1.3. Uwarunkowania transformacji Sił Zbrojnych RP
Termin „transformacja” jest znany od dawna, używany był do określenia zjawisk polityczno-społecznych lub ekonomicznych, a występował raczej
w znaczeniach informatycznych, matematycznych czy biologicznych135.
Transformacja, pisze Elżbieta Hałas: „funkcjonuje niewątpliwie jako kategoria
językowa organizująca potoczne doświadczenie i zapewniająca minimum intersubiektywności w rozumieniu nowych, złożonych procesów społecznych”136.
Etymologia słowa sięga źródła łacińskiego, gdzie transformare – znaczy przekształcać, a transformatio – przekształcenie137. Zgodnie z wyjaśnieniami słownikowymi transformacja to proces przemian, przekształcenia, przeistoczenia czy
przeobrażenia, a co za tym idzie – zmiana określonej formy czy struktury. Można
ją nazwać przejściem od jednego stanu do drugiego.
Zdaniem Jana Szczepańskiego specyfika transformacji jest „zmianami przeobrażającymi charakter lub istotę czegoś […], przekształceniem natury zmienianego przedmiotu”138.
Samo pojęcie transformacji bardziej można odnieść do kategorii procesu, określając jego strukturę i istotę, która jest dynamiczną formą określonego procesu
wypełnionego treścią. Mówiąc o transformacji powinniśmy używać określenia
134

Krzysztof Kozłowski – były doradca Komisji Robotniczej Hutników w Nowej Hucie i ekspert „Solidarności”. Uczestniczył w negocjacjach Okrągłego Stołu. Wchodził w skład zespołu do spraw reform politycznych i podzespołu do spraw środków masowego przekazu.
W rządzie T. Mazowieckiego został w 1990 r. podsekretarzem stanu, a następnie ministrem
spraw wewnętrznych. Objął stanowisko przewodniczącego komisji weryfikującej oficerów
Służby Bezpieczeństwa, a później od 11 maja do 31 lipca 1990 r. pierwszego szefa Urzędu
Ochrony Państwa.
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dwu- lub wieloczłonowego – „transformacja systemu społecznego”, „transformacja
gospodarki”, „transformacja państwa”, „transformacja systemu obrony”, „transformacja ustrojowa” czy „transformacja systemowa”139.
Proces transformacji, który bazuje na wewnętrznych źródłach energii i nie posiada zdeterminowanego kierunku przebiegu może przebiegać różnymi drogami,
w zależności od zakresu i charakteru czynników motorycznych oraz determinujących. Można wymienić dwa główne rodzaje przebiegu transformacji:
 reformatorski (ewolucyjny),
 radykalny (rewolucyjny)140.
Pojęcie transformacji ma odniesienie do najszerszego zakresu przemian i często
staje się punktem zwrotnym czy przełomem, a nawet zwrotem historycznym w otaczającej nas rzeczywistości. Jak twierdzi Henryk Chołaj: „takie czy inne pojmowanie
fenomenu transformacji to tylko jedna część i to raczej aplikacyjna, teorii wielkiej
przemiany […], która odnosi się przede wszystkim do podstaw konceptualnych i jest
zorientowana na osiąganie skutków o dymensjach historycznych”141.
Z punktu widzenia lingwistyki na budowę słowa transformacja składają się dwa
człony „trans” i „form” lub „trans” i „formacja”, gdzie przedrostek „trans” może
oznaczać przekraczanie, zmianę, przejście, natomiast rdzeń tego słowa w pierwszym przypadku określa przekraczanie pewnej formy społecznej, a w drugim
zmianę formacji142.
Proces transformacji szczególnie dobitnie ujął gen. bryg. Marek Ojrzanowski143
słowami: „Transformacja, jako naturalny proces nie jest ani niczym nowym, ani też
niczym szczególnym, jako że jej istotą jest po prostu zmiana czy też przeobrażenie.
Jest to w pewnym sensie naturalny proces ewolucyjny. W odniesieniu do sił zbrojnych istotą procesu jest poszukiwanie i wprowadzanie głębokich zmian, wykorzystywanie nowej wiedzy i doświadczeń oraz twórczego podejścia do roli i zadań Sił
Zbrojnych RP, a w konsekwencji – zapewnienie wymaganych zdolności operacyj-
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nych. Transformacja jest procesem złożonym i odnosi się do wszystkich obszarów
funkcjonowania SZ i ich otoczenia”144.
Równie trafnie określił transformację generał Franciszek Gągor145, twierdząc,
że nie jest ona kolejną redukcją etatów czy restrukturyzacją, tylko procesem, w wyniku którego siły zbrojne uzyskują nową jakość146.
Konstatując powyższe badania, przyjąć należy, że określanie i opis przemian
nie kończą się na terminie „zmiana’ czy „transformacja”. Również w języku potocznym oraz języku nauki występuje wiele słów bliskich tym znaczeniom, które
nawiązują do istoty pojęcia zmiany: przekształcenie, przeobrażenie, przebudowa,
modyfikacja, modernizacja, restrukturyzacja, reorganizacja, reforma czy rozwój.
Zmiany, które zachodzą, pojmowane są jako synonim postępu, doskonalenia czy
rozwoju, doświadczenie pokazuje jednak, że nie każda nowość jest postępem,
a zmiana na nowe nie zawsze oznacza lepsze czy doskonalsze147.
Motorem takich działań jest diagnoza, że „stare struktury” są nieprzydatne
i wymagają szybkiej i istotnej zmiany, a elementem takich przekształceń jest modyfikacja i chęć poprawiania istniejących struktur148.
Zmiany, jakie dokonywały się w nurcie powiązanych procesów, do których zaliczyć należy stworzenie warunków swobodnej instytucjonalizacji sił społecznych,
wywołały autonomiczną dynamikę społeczną, polityczną i gospodarczą149.

1.3.1. Uwarunkowania ekonomiczne
Wydatki przeznaczane na obronę narodową określają wysiłek militarny kraju.
Są odzwierciedleniem charakteru realizowanej polityki obronnej i możliwości ekonomicznych kraju. Wielkość tych wydatków jest przedmiotem zainteresowania
144
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polityków, dyplomatów, wojskowych, ekonomistów i obywateli, którzy mają prawo do rzetelnej informacji, w jaki sposób wydawane są środki publiczne na bezpieczeństwo150.
Polska gospodarka w 1989 roku była w stanie głębokiej nierównowagi. Nad
wyraz dotkliwe było niezrównoważenie rynku konsumpcyjnego i zaopatrzeniowego. Pogłębiający się deficyt groził załamaniem systemu finansowego państwa.
Dopiero wolne wybory, które były efektem porozumień Okrągłego Stołu stały się
zapowiedzią zmian politycznych i gospodarczych. Spuścizną po systemie państwa
socjalistycznego była zapaść gospodarcza, wysoka inflacja oraz wysokie zadłużenie zagraniczne. Dopiero rok 1990 dał początek systemowych reform ustrojowych
i gospodarczych. Punktem wyjścia stał się plan Balcerowicza151, którego głównym
celem było zrównoważenie budżetu państwa, wewnętrzna wymienialność złotego
oraz wprowadzenie zasad skutecznej kontroli polityki monetarnej152.
Nieuchronnym i słusznym procesem po 1989 roku było urynkowienie polskiej
gospodarki, konieczne było dostosowanie przemysłu do działania w warunkach
rynkowych. Zakres likwidacji zakładów przemysłowych w warunkach transformacji ustrojowej był w Polsce wyjątkowo duży153.
Gospodarka każdego kraju ma decydujący wpływ na możliwości systemu militarnego. Reformy ekonomiczne przyniosły w Polsce konieczność ograniczenia
wydatków budżetowych i wojskowych, co miało zasadniczy wpływ na bieżącą
kondycję sił zbrojnych. Na spadek potencjału obronno-ekonomicznego kraju miał
wpływ duży spadek produkcji zbrojeniowej oraz załamanie się importu i eksportu
uzbrojenia i sprzętu wojskowego154.
Polityka gospodarcza w Polsce po 1989 roku nastawiona była na eliminowanie
przedsiębiorstw państwowych z gospodarki narodowej. Służyła temu celowi usta-

150

J. Płaczek, Miejsce wydatków wojskowych polski na tle wydatków wojskowych państw
NATO, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2002, s. 5.
151
Plan Balcerowicza był przyczynkiem przyjęcia przez Sejm 11 ustaw, które zmieniły
ustrój gospodarczy kraju.
152
K. Stańczyk, Wybrane problemy finansów publicznych. Finanse wojska, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2009, s. 65.
153
P. Soroka, A. Karpiński, T. Gałązka, R. Grabowiecki, R. Ślązak, T. Babul, H. Potrzebowski, Raport Polskiego Lobby Przemysłowego pod tytułem: Straty w potencjale polskiego
przemysłu i jego ułomna transformacja po 1989 roku. Wizja nowoczesnej reindustrializacji Polski, w: Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Materiały
programowe i informacyjne, opinie i stanowiska z 2011 i początku 2012 roku, red. J. Horodecki, H. Potrzebowski, P. Soroka, Publikacja nr 23, Ośrodek WydawniczoPoligraficzny SIM, Warszawa marzec 2012, s. 16.
154
W. Stankiewicz, O pokojowej gospodarce obronnej, „Myśl Wojskowa” 1991, nr 6,
s. 141.

52

wa o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych przyjęta przez Sejm RP 13 lipca
1990 roku155.
Budżet obronny spełnia funkcje: polityczną, ekonomiczną oraz prawną, ponieważ
wynika z kształtu ustroju państwa i jego polityki. Powiedzieć można, że budżet
obronny wpływa na wielkość, wyposażenie i wyszkolenie wojska, a jednocześnie
jest wyznacznikiem, czy państwo liczy się na arenie międzynarodowej. Wydatki
obronne mają wpływ na gospodarkę, powodując rozwój przemysłu i infrastruktury156.
Budżet Ministerstwa Obrony Narodowej w 1990 roku był o około 10% niższy
od budżetu MON w 1989 roku157.
Transformacja polityczno-gospodarcza w Polsce wywarła negatywny wpływ na
finansowanie obronności. W 1991 roku został odnotowany spadek realnej wartości
budżetu MON aż o 35%. Wydatki resortu podlegały szybszej redukcji niż stanów
osobowych158.
Tabela 1.1. Relacje budżetu MON w latach 1990–1992
Lata

Budżet MON

Udział budżetu MON w PKB

1990

1 591,9

2,47

1991

2 042,9

2,26

1992

2 932,1

2,34

Źródło: opracowanie własne.

Ciągłe niedoinwestowanie potrzeb obronnych Polski musiało odbić się niekorzystnie na obniżeniu kondycji bojowej wojsk oraz degradacji uzbrojenia technicznego. Ograniczono znacznie wydatki na zakup uzbrojenia i sprzętu wojskowego.
Struktura wydatków budżetowych MON w związku z drastycznymi cięciami w latach 1989–1992 uległa niekorzystnym i przymusowym wypaczeniom159.
Ujemna dynamika wydatków na wojsko rozpoczęła się już przed 1989 rokiem,
lecz zasadnicze cięcia pojawiły się wraz z dogłębnymi przeobrażeniami systemu
gospodarczego kraju.
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Tabela 1.2. Wielkość oraz dynamika wydatków wojskowych w latach 1989–1992

1989

Wielkość bezwzględna
(w bln zł; ceny stałe z 1994 r.)
71,6

Dynamika zmian w stosunku
do roku poprzedniego w %
-10,0

1990

64,5

-10,0

1991

41,7

-35,0

1992

40,2

-4,0

Lata

Źródło: P. Wieczorek, Transformacja sił zbrojnych, Aspekt ekonomiczny, Warszawa 1995, s. 65.

Jak wynika z danych tabeli 1.2, wydatki wojskowe w latach 1989–1992 zmniejszyły się o 31,4 bln złotych.
Drastyczne cięcia w budżecie wojska do 1992 roku spowodowały znaczne obniżenie jego kondycji, szczególnie w utrzymaniu infrastruktury wojskowej, techniki i szkolenia. Budżetowe cięcia stały się w wojsku hamulcem zmian systemowych. Sytuacja taka – pisał Marian Kowalewski – poza tym, „że powstrzymała
proces zmian, doprowadziła armię do granic wytrzymałości psychicznej w ciągłym
zatroskaniu o własną przyszłość”160.
Oprócz cięć budżetowych wojsku narzucono regulacje bezpośrednio związane
z jego funkcjonowaniem, które przyniosły nowe obciążenia: podatek od nieruchomości i środków transportowych, podatek VAT, składki z tytułu ubezpieczeń pojazdów i innych składników majątkowych, odszkodowania dla osób represjonowanych, zasiłki i odprawy dla żołnierzy służby zasadniczej oraz opłaty za grunty,
które w połączeniu z wypłatą świadczeń emerytalnych i podatków od osób fizycznych generowały w budżecie MON prawie 30% „pustego pieniądza”161.
Sytuację finansową Ministerstwa pogarszała ponadto ponadplanowa inflacja,
która powodowała na koniec roku zobowiązania wymagalne. Brak środków finansowych powodował niedotrzymanie terminów, co prowadziło często do naliczania
odsetek i kar162.
Przemysł zbrojeniowy w Polsce w połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia osiągnął maksymalny poziom swoich możliwości technologicznych, produkcyjnych oraz handlowych. W tamtych latach liczył ponad 120 przedsiębiorstw,
w których zatrudniał około 250 tysięcy pracowników. W globalnej produkcji
160
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sprzedanej udział produkcji zbrojeniowej przekraczał 2%. Nasz kraj był znaczącym
światowym dostawcą uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Polska zajmowała wówczas 7–8 pozycję wśród największych eksporterów163.
W 1989 roku było 19 przedsiębiorstw remontowych, które były pod nadzorem
Ministerstwa Obrony Narodowej. Stanowiły one zaplecze logistyczne Sił Zbrojnych RP. Polski przemysł zbrojeniowy w okresie transformacji systemowej utracił
bardzo duży potencjał164.
Zapaść gospodarcza kraju dotknęła szczególnie przemysł obronny, w wyniku
czego w relacjach z wojskiem powstało niekorzystne sprzężenie zwrotne. Wojsko,
które permanentnie się redukowało, nie składało odpowiedniej ilości zamówień,
a upadający przemysł nie mógł sprostać stawianym przez wojsko wymaganiom
technologicznym. Przykładem były programy śmigłowca wsparcia pola walki
„Huzar” i samolotu szkolno-bojowego „Iryda”165. Aby zakupiony sprzęt spełniał
oczekiwania wojska, organizowano przetargi dla zagranicznych firm166.
Jak konstatował Krzysztof Węgrzyn, niewielkie potrzeby sił zbrojnych w żaden
sposób nie uzasadniały ze względów ekonomicznych konieczności podjęcia ich
produkcji w kraju. Słowa te dotyczyły: samolotów wielozadaniowych, przeciwlotniczych systemów rakietowych, obrony przeciwlotniczej średniego zasięgu, przeciwpancernych pocisków kierowanych dalekiego zasięgu, systemów rakietowych
dla okrętów, nadbrzeżnych dywizjonów rakietowych, kołowych transporterów
opancerzonych. Zaznaczył ponadto, że dążyć się będzie do podejmowania produkcji ich podzespołów i podsystemów. Umożliwi to uruchomienie w kraju produkcji
nowoczesnego uzbrojenia, a także wyrównanie różnic poziomu technicznego oraz
technologicznego w stosunku do czołowych firm zachodnich167.
Zakończenie zimnej wojny i rozpoczęcie transformacji ustrojowej w Polsce
spowodowało, że znaczną część środków finansowych przeznaczanych dotychczas
na rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego, przekazywano na inne potrzeby
i cele państwa. Pojawiły się problemy zbywania wytwarzanych przez te zakłady
produktów, związane ze wspieraniem przez państwo funkcjonowania poszczegól-
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nych przedsiębiorstw. W 1990 roku rozpoczął się proces restrukturyzacji i konsolidacji polskiego przemysłu zbrojeniowego168.
Wszystkie polskie przedsiębiorstwa, które produkowały i sprzedawały sprzęt
dla potrzeb wojska do 1990 roku były państwowe. Charakteryzował je przerost
zatrudnienia i były wspierane przez rząd. Dostawy uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz prace badawczo-rozwojowe były finansowane przez odbiorców. Eksport
do ZSRR był dofinansowany z budżetu. Inwestycje specjalne były finansowane ze
środków własnych przedsiębiorstw oraz w znacznym stopniu z dotacji budżetowych. Sytuacja taka skończyła się w 1990 roku169.
Zła kondycja przemysłu obronnego pokazała, że bez uwzględnienia rozwiązań
prawno-finansowych stabilizacja w tej branży jest niemożliwa. Najbardziej istotne
były: oddłużenie, finansowanie z budżetu centralnego rezerw, gwarancje rządowe
na kredyty bankowe, dofinansowanie wojskowych programów badawczych, kompensowanie zobowiązań podatkowych, długookresowe dotacje wspierające proces
restrukturyzacji przemysłu obronnego. Polski przemysł obronny charakteryzowało
duże rozdrobnienie produkcji specjalnej. Zaważyło to negatywnie na finansach
w wielu przedsiębiorstwach pracujących dla potrzeb wojska, ponieważ miało to
wpływ na ciągłość produkcji specjalnej. Dążono do koncentracji produkcji uzbrojenia w zakładach wiodących170.
Chcąc uzdrowić sytuację w przemyśle obronnym opracowano kilka programów
restrukturyzacji na najbliższe lata:
– w 1991 roku – Studium sektorowe i ogólne założenia pierwszego etapu restrukturyzacji przemysłu obronnego – Proxy Sp. z o.o.;
– na przełomie 1991 i 1992 roku – Projekt przebudowy sektora zbrojeniowego – Ministerstwo Przemysłu i Handlu;
– w 1993 roku – Program konsolidacji i oddłużenia przedsiębiorstw przemysłu obronnego171.
Biorąc pod uwagę restrukturyzację Wojska Polskiego, zadania dla krajowego
przemysłu obronnego obejmowały: równomierne dostawy materiałowo-techniczne
na terenie całego kraju dla 250-tysięcznej armii, odtworzenie zapasów materiało-
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wych, modernizację techniczną wojska, przygotowanie atrakcyjnej oferty eksportowej, podjęcie współpracy kooperacyjnej172.
Przemysł zbrojeniowy, który funkcjonuje efektywnie w produkcji obronnej, jest
przesłanką bezpieczeństwa państwa. Dlatego istotne było stosowanie takich instrumentów, aby uczynić z niego gałąź zaspokajającą większość potrzeb wojska.
Względy polityczno-wojskowe przemawiały za utrzymaniem krajowego przemysłu
zbrojeniowego. Doświadczeni pracownicy wraz z dużą bazą techniczną dawali
podstawy do wywiązywania się z bieżących oraz perspektywicznych zadań, które
stały przed firmami pracującymi na rzecz wojska. Konieczna była restrukturyzacja
całej branży oraz dostosowanie do aktualnych krajowych potrzeb. Niezbędne było
również zwiększenie konkurencyjności, efektywności oraz innowacyjności produkcji173.
Pierwszy etap restrukturyzacji nie przewidywał likwidacji ani zatrudnienia, ani
części majątku przedsiębiorstw. Planowano wydzielenie z nich spółek-córek, które
miały wchodzić w skład przyszłych holdingów. Proces restrukturyzacji miało zakończyć powołanie odrębnych rad nadzorczych dla każdej spółki-córki. Takie rozwiązanie miało pokazać przewagę nad wariantem „minimum” dopiero po roku. Wersja
„kompleksowa” zakładała, że przedsiębiorstwa mogą osiągnąć zyski już w 1992
roku. Wielkość zysków miała być porównywalna do wersji „minimum”, ale w latach
następnych większe zyski przewidywano w wersji „kompleksowej”. Brak woli politycznej, szczególnie z powodu niezapewnienia finansowania, spowodował, że planowanych zmian nie wprowadzono. Z mającego uzdrowić sytuację „Projektu przebudowy sektora zbrojeniowego” i „Programu komercjalizacji i oddłużenia przedsiębiorstw przemysłu obronnego” zapoczątkowano procesy konwersji174 i koncentracji
produkcji dla potrzeb wojska. Uregulowano także realizację wypłat z tytułu Programu Mobilizacji Gospodarki oraz dokonano oddłużenia. W dalszej kolejności skompensowano straty poniesione przez przedsiębiorstwa z tytułu embarga na dostawy
sprzętu, stworzono wewnętrzne programy restrukturyzacyjne175.
Dokonując analizy tendencji w wydatkach wojskowych na świecie zaobserwować można znaczący postęp technologiczny w obszarze środków walki. Armie
wielu państw odchodzą od „ilościowej” strony żołnierzy i wyposażenia na rzecz
„jakościowej”. Tendencje te świadczą, że świat się rozbraja, ale przygotowuje się
do wojny na wyższym poziomie technologicznym, co wpływa na koszty zbrojeń.
Odchodzenie od armii ilościowej na rzecz profesjonalnej przy wzroście jakości
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uzbrojenia daje wyższą efektywność i szybkość w działaniu. Troska o bezpieczeństwo staje się w mniejszym stopniu troską samego wojska i sojuszy, a w większym
stopniu jest zależna od sprawności kraju, kondycji jego gospodarki, stosunków
z sąsiadami176.
Rozpad systemu gospodarek socjalistycznych, rozwiązanie Układu Warszawskiego, zburzenie „muru berlińskiego” położyły kres zimnej wojnie, co w połączeniu z podpisaniem traktatów rozbrojeniowych przez państwa UW i NATO wytworzyło warunki, aby wydatki wojskowe na świecie zaczęły się zmniejszać177.

1.3.2. Uwarunkowania prawne
Do okresu transformacji ustrojowej Konstytucja PRL sprawy obronności regulowała bardzo ogólnikowo, najważniejszym aktem była Ustawa z dnia 21 listopada
1967 roku o powszechnym obowiązku obrony PRL178. W praktyce życia politycznego o kwestiach najważniejszych dla wojska decydowała Polska Zjednoczona
Partia Robotnicza. Wynikało to z ustrojowej zasady kierowniczej roli partii. Sprawy wojska zaczęły być regulowane z coraz większą dokładnością, pomimo że wiele unormowań miało charakter przejściowy. Pierwszym aktem prawnym, normującym sprawy wojskowe, w tym przekazanie Prezydentowi Polskiej Rzeczpospolitej
Ludowej dotychczasowych kompetencji Rady Państwa oraz przeniesienie na urząd
prezydenta funkcji Zwierzchnika Sił Zbrojnych, była ustawa z 29 maja 1989 roku179. Jednak przełomowym wydarzeniem było uchwalenie Ustawy z dnia 29
grudnia 1989 roku o zmianie Konstytucji PRL180. Stanowiła ona formalną platformę zmiany ustroju w państwie, na bazie której zmieniono nazwę, godło i organizację władz państwowych181.
Ciągły proces zmian w siłach zbrojnych kształtowany był nowelizacjami głównych ustaw wojskowych. 25 października 1991 roku uchwalono pakiet ustaw pod
nazwą Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP oraz innych ustaw, do których należały zasadnicze zmiany Ustawy z dnia 21 listopada
1967 roku o powszechnym obowiązku obrony RP182 i Ustawy z dnia 30 czerwca
1970 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych183.
176
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Natomiast 17 października 1992 roku uchwalono Ustawę konstytucyjną, nazwaną Małą Konstytucją, o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą
i wykonawczą Rzeczpospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym184, która
wprowadzała przejściowy podział kompetencji najwyższych organów państwowych również w sprawach wojska. Ustawa ta wraz z przepisami Konstytucji RP
z dnia 22 lipca 1952 roku, utrzymanymi w mocy na podstawie art. 77 ww. ustawy,
regulowała również kwestie sprawowania zwierzchniego nadzoru nad Siłami
Zbrojnymi RP. Bezpośrednie kierownictwo nad sprawami obronności spoczęło na
władzy wykonawczej – Prezydencie i Radzie Ministrów. Prezydent stał na straży
suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności
jego terytorium – art. 28 ust. 2. Zbliżone zadanie miały siły zbrojne, w myśl art. 8
przepisów Konstytucji RP z dnia 22 lipca 1952 roku185: „stoją na straży suwerenności i niepodległości Narodu Polskiego, jego bezpieczeństwa i pokoju”186. Mała
Konstytucja wskazywała, że Prezydent na podstawie art. 34 sprawował ogólne
kierownictwa w dziedzinie zewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa Państwa,
a na podstawie art. 35 był najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych.
Zwierzchnictwo to realizował:
– art. 35 ust. 2 w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej mianował
i zwalniał Szefa Sztabu Generalnego WP, dowódców rodzajów sił zbrojnych oraz okręgów wojskowych;
– art. 35 ust. 3 na czas wojny mianował i zwalniał Naczelnego Wodza;
– art. 36 ust. 1 w razie zagrożenia zewnętrznego mógł wprowadzić stan wojenny i zarządzić mobilizację.
W ww. ustawie konstytucyjne mocowanie znalazła Rada Bezpieczeństwa Narodowego (RBN), która była organem doradczym Prezydenta. Jedną z kompetencji
Prezydenta na mocy art. 61 było udzielanie opinii w zakresie wniosków Prezesa
Rady Ministrów powołującego ministra obrony narodowej187.
Parlament w zakresie wpływu na sprawy obronne mógł na mocy art. 24 ust. 1
podejmować decyzje o stanie wojny, ale jedynie w razie dokonania zbrojnego napadu lub jeżeli z umów międzynarodowych wynika konieczność wspólnej obrony
przeciw agresji. Gdyby Sejm nie obradował, to decyzję taką podejmowałby Prezy184

DzU 1992, nr 84, poz. 426.
Polska konstytucja uchwalona przez Sejm Ustawodawczy 22 lipca 1952, opublikowana 23
lipca 1952, weszła w życie 23 lipca 1952 z mocą obowiązującą od 22 lipca 1952 i zmieniona z dniem 1 stycznia 1990 r. w Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Zob. H. Mikołajczyk-Bezak, Wybrane zagadnienia ustroju Polski, Ministerstwo Obrony Narodowej, Departament Społeczno-Wychowawczy, Warszawa 2000, s. 12.
186
T. Sokołowski, T. Uliński, Parlament a obronność, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1996, s. 32.
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Ibidem, s. 33.
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dent. Prace nad konstytucyjną regulacją spraw obronności spowodowało, jak
wspomniano, uchwalenie Małej Konstytucji, co oznaczało podtrzymanie stanu
prowizorium konstytucyjnego. Aby mógł być zniesiony, należało przygotować
i uchwalić nową konstytucję. Temu zadaniu od strony formalno-proceduralnych
wyszła naprzeciw ustawa konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1992 roku o trybie
przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej188, która ustanowiła specjalny tryb uchwalenia konstytucji i dokonania zmian. Powierzała uchwalenie przyszłej konstytucji Zgromadzeniu Narodowemu189, po uzyskaniu ostatecznej aprobaty od Narodu wyrażonej w drodze referendum konstytucyjnego190.
Jak pisze Henryk Binkowski, zapewnienie bezpieczeństwa jest podstawowym
zadaniem i obowiązkiem władz państwa, dlatego najważniejsze projekty ustaw
dotyczące obronności były już przedmiotem obrad plenarnych Sejmu X Kadencji
(1989–1991) o:
– zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP;
– zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP;
– zmianie ustawy o zakresie działania ministra obrony narodowej oraz zasad
kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP;
– przysiędze wojskowej;
– zmianie niektórych ustaw o służbie wojskowej;
– ochronie granicy państwowej;
– znakach Sił Zbrojnych RP;
– dziedziczeniu i kultywowaniu tradycji oręża polskiego oraz ustanowieniu
dnia Wojska Polskiego i świętach wojskowych191.
188

DzU 1992 nr 67, poz. 336 oraz DzU 1994 nr 61, poz. 251.
Zgromadzenie Narodowe – organ konstytucyjny składający się z posłów i senatorów obradujących wspólnie. Obrady Zgromadzenia Narodowego zwołuje i prowadzi marszałek
Sejmu w drodze postanowienia. Parlamentarzyści podczas posiedzenia Zgromadzenia
Narodowego są sobie równi (brak rozróżnienia na posłów i senatorów). Zgromadzenie nie
ma określonego harmonogramu posiedzeń, działa jednak na podstawie uchwalonego
przez siebie regulaminu i jest zwoływane jedynie do wypełnienia którejś z kompetencji
określonych w Konstytucji. Wszystkie obecne kompetencje, poza uchwalaniem regulaminu Zgromadzenia Narodowego, dotyczą urzędu Prezydenta RP, jednak w latach 1992–
1997 Zgromadzenie Narodowe miało dodatkowo kompetencję uchwalenia Konstytucji.
Wprowadzone ponownie do polskiego systemu organów władzy w 1989 roku Zgromadzenie Narodowe dokonało 19 lipca 1989 r. wyboru jedynego prezydenta PRL. Zob.
R. Mojak, Zgromadzenie Narodowe, w: Polityka – Ustrój – Idee. Leksykon politologiczny, red. M. Chomaj, W. Sokoła, Lubelskie Towarzystwo Naukowe MORPOL, Lublin
1999, s. 461-462.
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T. Sokołowski, T. Uliński, Parlament, s. 33-34.
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H. Binkowski, Wojsko i obronność w działalności Sejmu RP (1989–2001), Wydawnictwo
Sejmowe, Warszawa 2003, s. 192.
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Również Sejm I kadencji (1991–1993) wprowadził pod obrady kilka ustaw dotyczących obronności Polski o:
– dziedziczeniu i kultywowaniu tradycji oręża polskiego oraz ustanowieniu
dnia Wojska Polskiego i świętach wojskowych;
– przysiędze wojskowej;
– znakach Sił Zbrojnych RP;
– zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy niektórych służb państwowych;
– kontroli obrotu bronią;
– zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP192.
Dokonywane w Polsce przemiany ustrojowe umożliwiły rozpoczęcie procesu
normalizacji wielu sfer życia społecznego i publicznego. Jednym z przejawów było
podjęcie działań wzbogacających wychowanie wojskowe i ceremoniał wojskowy
elementami ściśle związanymi z wielowiekową polską tradycją orężną. Chodziło
nie tylko o przywrócenie zewnętrznych oznak tradycyjnie obecnych w życiu wojskowym: korona na głowie orła wojskowego, nowa w pełni narodowa rota przysięgi wojskowej. Zabiegano również o połączenie tradycji wojskowej wywodzącej się
z różnych, lecz niezmiennie polskich, nurtów w ciąg historyczny, pozwalający na
jego bazie kształtować nowe oblicze Wojska Polskiego193.
Bardzo dużą wagę symboliczną miała ustawa o przysiędze wojskowej, która
wprowadziła nową rotę przysięgi o treści:
Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej,
bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawą mojej Ojczyzny
w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg!194.

Działania te, zapoczątkowane na przełomie 1990/1991 roku, zaowocowały
ustawą z 30 lipca 1992 roku, która w nawiązaniu do przedwojennej tradycji wojska
ustanowiła 15 sierpnia Świętem Wojska Polskiego195. Historia tego święta sięga
1923 roku, kiedy rozkazem ówczesnego ministra spraw wojskowych, gen. broni
Stanisława Szeptyckiego, w celu upamiętnienia powstrzymania nawały bolszewickiej pod Warszawą 1920 roku ustanowiono ten dzień Świętem Żołnierza. Kolejnymi aktami prawnymi, które nawiązywały do symboli i tradycji wojskowej, były:
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Ibidem, s. 192.
A. Bargłowicz i inni, Wojsko Polskie. Informator 95, s. 143.
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ustawa o przysiędze wojskowej z 3 października 1992 roku196 oraz o znakach Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z 19 lutego 1993 roku197.
W stosunku do wszystkich działających w Polsce Kościołów obowiązywała
konstytucyjna zasada równości obywateli wobec prawa oraz wynikająca z niej
równość wyznań. W przypadku Kościoła katolickiego198, Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego199 oraz Kościoła ewangelicko-augsburskiego200
w RP istnieniem odrębnych ustaw dano podstawę prawną powołania instytucji –
wojskowej służby duszpasterskiej. Ordynariat Polowy Wojska Polskiego wszedł
w skład Sił Zbrojnych RP, a jego usytuowanie w resorcie obrony oraz kwestie
współpracy z organami wojskowymi regulowało zarządzenie MON z dnia 6 kwietnia 1994 roku201. Prawosławny Ordynariat Polowy Wojska Polskiego powołano do
życia rozkazem ministra obrony narodowej z 30 grudnia 1993 roku.
Wprowadzanie nowych rozwiązań legislacyjnych rodziło się zbyt wolno. Jak
twierdził Henryk Binkowski, większość zapisów w najważniejszych ustawach dla
bezpieczeństwa Polski nie nadążała za szybko zmieniającą się sytuacją społeczną,
gospodarczą i polityczną. Podkreślił, że zdecydowanie za wolno następował proces
zmian zwłaszcza na początku polskiej transformacji202.

1.3.3. Uwarunkowania społeczne
Wojsko jako instytucja społeczna pozostawała pod wpływem społeczeństwa. Dało się zaobserwować jego akceptację, nieprzekładającą się jednak do świadczenia na
jego rzecz. Wynikało to z ogólnej mentalności naszego społeczeństwa w tamtym
okresie, gdzie dochodziło do swoistego rozdwojenia ocen i postaw politycznych203.
Pomimo że w tamtym czasie wojsko jako instytucja cieszyło się największą akceptacją społeczną, czego dowodziły liczne rankingi zaufania i aprobaty dla instytucji państwa realizowane przez OBOP, CBOS itp.204, to pozytywne nastawienie
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społeczne zderzało się z postawą poborowych205 wobec wojska. Narastały zjawiska
pacyfistyczne206, uchylanie się od służby wojskowej, palenie książeczek wojskowych. Takie antywojskowe nastawienie trafiało na ciche społeczne przyzwolenie
i aprobatę. Nie spotykało się z potępieniem społecznym207.
Opinia publiczna obronności nie sytuowała na czele problemów, na które
w pierwszej kolejności trzeba łożyć pieniądze. Warto w tym miejscu przytoczyć
słowa ministra finansów Grzegorza Kołodki208, który zaznaczył, że gdyby w kolejnym roku udział budżetu MON w PKB miał wynieść 3%, to całe społeczeństwo
stanęłoby przeciw wojsku209.
Przejawem uwarunkowań społeczeństwa wobec problemów wojskowych był
stosunek przedstawicieli polityki i mediów, który ulegał zmianom często podyktowanym sytuacją polityczną kraju. Obie strony traktowały armię jako strażnika minionego systemu totalitarnego. Wolność słowa wyzwoliła w społeczeństwie negatywne emocje, jakby odreagowanie za dotychczasową ochronę ze strony cenzury
i swoistą hermetyczność. Nagminne stało się publikowanie nieprzychylnych wojsku artykułów, często bez sprawdzenia ich wiarygodności, aby tylko podważyć
rolę sił zbrojnych w życiu społeczno-politycznym kraju. Resortowi analitycy podkreślali, że nie była to troska o dobro wojska, lecz chęć odreagowania dotychczasowej nietykalności oraz potrzeba ukształtowania w świadomości społecznej obrazu sił zbrojnych jako instytucji odhumanizowanej. Instytucji, która działa według
reguł typowych dla epoki stalinizmu i dlatego wymaga zmian210.
205

Poborowy – obywatel danego państwa podlegający obowiązkowi odbycia służby
w wojsku. W Polsce każdy mężczyzna, który ukończy 18 rok życia, podlega obowiązkowi stawienia się przed komisją poborową, która podejmuje decyzję o przydzieleniu tzw.
kategorii zdrowotnej oraz kiedy dany obywatel odbędzie służbę w siłach zbrojnych. Zob.
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Jak pisze Stanisław Harmoszko, zasadnicza krytyka wojska zorientowana była
na: podważanie niezbędności ponoszenia przez społeczeństwo kosztów utrzymania
armii na dotychczasowym poziomie, negatywnym stosunku do powszechnego obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej, ukazywaniu w sposób wybiórczy
i jednostronny życia i służby w jednostkach, zwłaszcza prezentowanie niewłaściwych stosunków międzyludzkich, kwestionowaniu szkolenia obronnego w szkołach
poprzez określanie go jako wymuszonej militaryzacji szkół oraz wypominaniu wojsku interwencji w okresie stanu wojennego. Po euforii związanej z możliwością takiego odreagowania na wojsku nastały bardzo istotne przewartościowania w rozumieniu nowego miejsca i jego roli w demokratyzującym się państwie211.
Nastawienie pozytywne społeczeństwa do wojska pozostawało, jak twierdził
Romuald Szeremietiew212, w dysonansie do opinii i postaw części elit politycznych, nacechowanych podejrzliwością i negatywnym podejściem do działań wojskowych213.
W pierwszych latach demokracji przejmująca po 1989 roku władzę opozycja
widziała w „ludowym wojsku polskim” groźną i wrogą demokracji strukturę214.

1.4. Kształt Sił Zbrojnych RP
W nowej sytuacji euro- i geopolitycznej, w nowych warunkach kształtowania
systemu bezpieczeństwa narodowego również polskie siły zbrojne podlegały przemianom. Zmianom ilościowym sił zbrojnych musiały także towarzyszyć odpowiednie zmiany jakościowe, które uzupełniają przemiany armii ofensywnej
w defensywną215. Jednocześnie gwarantowały one odpowiednio wysoką wartość
obronną potencjału militarnego przez unowocześnienie i racjonalizację uzbrojenia,
wyszkolenia i rozmieszczenia terytorialnego. Efektem działań w tej drugiej dziedzinie był nowy podział terytorium kraju na okręgi wojskowe, nowe struktury
związków taktycznych i oddziałów wojsk lądowych (struktury brygadowe), nowe
211

S. Jarmoszko, Wojsko Polskie pierwszej dekady, s. 50-51.
Romuald Szeremietiew – polski polityk, publicysta, doktor habilitowany nauk wojskowych, oficer rezerwy WP, poseł na Sejm III kadencji, były wiceminister i pełniący obowiązki ministra obrony narodowej, wykładowca akademicki. Zob. A. Barszczewski, Kto
jest kim w polityce polskiej, s. 285.
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formacje oddziałów o charakterze obronnym i dużej manewrowości (brygady kawalerii powietrznej), typowo defensywne formacje wojsk obrony powietrznej,
terytorialnej, wybrzeża, przeciwdesantowej216.
U progu przemian Wojsko Polskie było czwartą co do wielkości armią w Europie oraz drugą co do wielkości armią w Układzie Warszawskim, lecz biorąc pod
uwagę jakość i rozmiar, było to wojsko przemijającej epoki. Warto się w tym momencie posłużyć słowami generała Henryka Szumskiego217, który podkreślił, że
armia, która pozostała po minionej epoce, nie była dostosowana do nowej roli oraz
nowych zadań. Odznaczała się: zaczepnym charakterem, wysokim stopniem rozwinięcia wojsk, nierównomierną dyslokacją wojsk218, dużą liczbą jednostek zabezpieczających, rozbudowaną bazą tyłową, bez autonomicznego systemu obrony
powietrznej, z dominacją uzbrojenia radzieckiego, nadmiernie rozwiniętym wojskowym szkolnictwem zawodowym219.
W układzie strukturalno-organizacyjnym wojsko pozostawało liczącą ponad
410 tysięcy armią, ze zdecydowaną przewagą żołnierzy zasadniczej służby wojskowej, zadaniowo sprzężoną z doktryną wojskową Układu Warszawskiego220.
O początkach restrukturyzacji SZ RP można mówić już od 1986 roku, mimo że
miała charakter utajniony221 oraz nie zakładała aż tak głębokich zmian222.
Zainicjowane i realizowane u progu zwrotu ustrojowego przemiany były odmienne od tych, które podjęto w toku transformacji systemowej, ponieważ ich
216
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Okręgu Wojskowym, a następnie zastępcą szefa Sztabu Generalnego do spraw operacyjnych. Dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego od 19 października 1987 do 4 września
1989. W 1988 r. otrzymał stopień generała dywizji. W latach 1989–1993 służył na różnych
stanowiskach w Sztabie Generalnym i Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Między 10
marca 1997 a 28 września 2000 r., na mocy decyzji Prezydenta RP, pełnił funkcję szefa
Sztabu Generalnego WP. Otrzymał także nominację na stopień generała broni. 23 grudnia
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rękojmię dawał sojusz ze Związkiem Radzieckim. Oprócz słusznie ukierunkowanych na zmniejszenie i usprawnienie armii wiele z nich wynikało z „minionej epoki”, co niejednokrotnie było sprzeczne z filozofią nowych przemian. Nie można
również zapomnieć, że w związku z ogólnym odprężeniem międzynarodowym
rozpoczęto proces rozformowania wielu jednostek pancernych na terenie całego
kraju. Rozformowano 6 pułków czołgów w: Giżycku, Opolu, Gliwicach, Słubicach, Ostródzie i Elblągu, co było przejawem zapoczątkowanego przejścia z doktryny wojennej do doktryny obronnej Układu Warszawskiego, a proces kształtowania defensywnego charakteru naszych Sił Zbrojnych był kontynuowany na początku transformacji systemowej223. Strukturę MON na dzień 1 stycznia 1989 roku
przedstawia załącznik 1.
Jak zauważa Piotr Sienkiewicz, zasadnicze cele przemian zachodzących w polskich siłach zbrojnych stosownie do nowej ich roli można było scharakteryzować
jako:
 odejście od ofensywnego i nadanie im obronnego charakteru;
 zapewnienie dużej efektywności obronnej, m.in. przez zagwarantowanie im
maksymalnej mobilności i manewrowości oraz wyposażenie w nowoczesne
uzbrojenie wykorzystujące najnowszą technikę i technologię;
 organizację struktur dowodzenia wojskami, zapewniającą możliwie największą elastyczność i podatność na dopasowanie do potrzeb określonych
sytuacją polityczno-militarną, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej
efektywności dowodzenia wojskami;
 przygotowanie do współdziałania w szerokim zakresie z wojskami obrony
terytorialnej i ogniwami obrony cywilnej;
 przygotowanie do możliwie najwcześniejszego likwidowania wszelkich zagrożeń, a w sytuacjach krańcowych do skutecznego oporu i obrony suwerenności Rzeczpospolitej na wszystkich możliwych kierunkach zagrożeń224.
Jak twierdził generał broni Tadeusz Wilecki225: „Przed Wojskiem Polskim, będącym głównym elementem systemu obronnego, władze państwowe jako cel strategiczny postawiły zachowanie suwerenności, niepodległości i integracyjności
terytorialnej Polski. Pilnym zadaniem polskiej myśli wojskowej jest opracowanie
polskiej strategii, sztuki operacyjnej i taktyki zapewniających osiągnięcie tego
celu, wykorzystując umiejętnie istniejące warunki i posiadające środki obrony. Jest
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to szczególne ważne zadanie w warunkach geopolitycznych Polski – gdyż, jak to
było w ponadtysiącletniej historii – nie w przewadze militarnej, ale w sztuce wojennej, patriotyzmie społeczeństwa i sprawności armii leży szansa sprostania zagrożeniom militarnym ze strony silniejszych państw”226.
Częścią przebudowy charakteru i zadań wojska były przekształcenia w statusie
żołnierza, który należy do właściwości każdej armii, a był kryterium typu armii.
Decydowały o tym uwarunkowania geopolityczne i społeczno-ekonomiczne państwa, które przesądzały o kierunkach polityki zagranicznej i charakterze zadań
wojska227.
Podstawą określającą status żołnierza zawodowego była Ustawa z 30 czerwca
1970 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych228, która kadrę zawodową
dzieliła na korpusy oficerów, chorążych i podoficerów, i normowała przebieg służby.
Do 1990 roku wartością statusu żołnierza była stabilność i bezpieczeństwo socjalno-bytowe, a od połowy 1990 roku nastąpiło zdestabilizowanie pozycji zawodowej żołnierza, które prowadziło do fluktuacji zasad i norm jego statusu. Pierwszy
etap tych przemian charakteryzował się zmniejszeniem stanu osobowego sił zbrojnych oraz zmianami strukturalno-organizacyjnymi Instytucji Centralnych Ministerstwa Obrony Narodowej, w których o 35% zmniejszono stany osobowe. W latach
1990–1991 dokonano wymiany całego wojskowego kierownictwa MON, wszystkich
dowódców okręgów wojskowych i rodzajów sił zbrojnych, 90% szefów instytucji
centralnych MON i ponad 84% ich zastępców, a także 70% zastępców dowódców
rodzajów sił zbrojnych i okręgów wojskowych, a ponadto wielu oficerów z przekroczoną granicą wieku w posiadanym stopniu wojskowym, będących w dyspozycji i na
wykazach przejściowych, co spowodowało, że w tym okresie odeszło z wojska tylu
generałów i pułkowników co w całym poprzednim dziesięcioleciu229.
Zapewnienia ministra obrony narodowej Jana Parysa, że decyzje w sprawach
kadr nie mają podłoża politycznego, nie zmyliły opinii publicznej, która i tak uważała, że w ramach przygotowywanej ustawy lustracyjnej zamierza on dokonać
czystki kadry zawodowej. Jego wystąpienie 26 stycznia 1992 roku na posiedzeniu
Rady Wojskowej MON potwierdziło tylko jego plany, gdyż powiedział: „Wojsko
to bastion, gdzie były, a czasem i są zjawiska jawnych komunistycznych powiązań.
Mnie przypadło w udziale zmienić obecny stan rzeczy. Decyzje kadrowe nie są
zemstą, lecz przejmowaniem władzy od obozu, który przegrał”230.
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Zdaniem Andrzeja Gelberga231 generałowie z minionej epoki to grupa bardzo
szczególna. Zdobyli wykształcenie w polskich szkołach oficerskich, a ostateczny
„szlif generalski” otrzymywali, gdy ukończyli akademie radzieckie, gdzie w „ojczyźnie proletariatu” poznawali tajniki ofensywnej doktryny Układu Warszawskiego. Układu wymierzonego przeciwko państwom NATO. Podkreślił, że kwalifikacje, które zdobyli w akademii Klimenta Woroszyłowa nie mogą być przydatne
dla tworzenia sił zbrojnych aspirujących do sojuszniczych więzów z NATO232.
Również w sposób swoisty dla wojska Bolesław Balcerowicz określił generalicję słowami, że generałowie są zawsze przygotowani do wojny, lecz do wojny,
która się już odbyła233.

1.4.1. Wpływ traktatów CFE i CFE-1A na redukcję potencjału
Wojska Polskiego
Na początku lat dziewięćdziesiątych intensywnie kontynuowany był proces rozbrojeniowo-pokojowy, w którym Polska uczestniczyła aktywnie. 19 listopada 1990
roku podpisano traktat CFE234. Natomiast 4 marca 1992 roku 48 europejskich państw
KBWE przyjęło Dokument Wiedeński w sprawie środków budowy zaufania i bezpieczeństwa, a 24 marca tego roku w Helsinkach układ w sprawie otwartego nieba.
Podpisano je w przeświadczeniu, że bezpieczeństwo jest wartością niepodzielną, aby
uzyskać gwarancje na utworzenie podstaw kooperatywnego systemu bezpieczeństwa
w Europie235.
Negocjacje w sprawie rozbrojenia CFE były prowadzone przez przedstawicieli 23
państw przez ponad 20 miesięcy. Z tego 16 państw było członkami NATO, a 7 –
Układu Warszawskiego. Traktat negocjowany był w układzie dwubiegunowym.
Chodziło w nim przede wszystkim o wyeliminowanie groźby użycia siły pomiędzy
państwami, które skupione były w ramach NATO i UW236.
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Strony Traktatu CFE ustaliły, że dokonają redukcji do równych pułapów stanów
posiadania w pięciu kategoriach broni, która stacjonowała na lądzie: czołgi bojowe
– 20 000, bojowe wozy opancerzone (BWO) – 30 000, środki artyleryjskie –
20 000, samoloty bojowe – 6 800, śmigłowce uderzeniowe – 2 000237.
Traktat CFE w sprawie konwencjonalnych sił zbrojnych w Europie podpisany
19 listopada 1990 roku podczas szczytu KBWE w Paryżu dotyczył głównie ograniczenia konwencjonalnego uzbrojenia. Polska zobowiązała się do zachowania po
40 miesiącach od wejścia w życie traktatu następujące ilości sprzętu wojskowego:
 czołgi 1730 – redukcja o 1120,
 bojowe wozy opancerzone 2150 – redukcja o 227,
 artyleria 100 mm 1610 – redukcja o 690,
 samoloty bojowe 460 – redukcja o 41238.
Traktat CFE przyczynił się do przywrócenia naruszonej stabilności międzynarodowej szczególnie w obszarze zbrojeń konwencjonalnych. Wspomagał procesy
transformacyjne w byłych państwach socjalistycznych oraz dostarczył instrumentów, które kształtowały bezpieczeństwo. Traktat CFE to najbardziej ambitne przedsięwzięcie w historii kontroli zbrojeń. Mechanizm weryfikacji uzbrojenia przyczynił się do równowagi sił konwencjonalnych, zbudował nowy model stosunków
międzynarodowych239.
Rozwinięciem nowej sytuacji polityczno-wojskowej w Europie stało się podpisanie 10 lipca 1992 roku w Helsinkach Aktu zamykającego rokowania w sprawie
stanu osobowego konwencjonalnych sił zbrojnych CFE-1A, który określił, że Polska może posiadać 234 000 żołnierzy240.
Porozumienie CFE-1A jest to dokument politycznie wiążący. Limity narodowe
dla personelu sił lądowych weszły w życie równocześnie z limitami uzbrojenia,
które zawarto w Traktacie CFE. W wyniku przeprowadzonych redukcji szeregi
wojska opuściło w pierwszym okresie około 1,7 mln żołnierzy obu stron. Wszystkie państwa-strony Traktatu CFE-1A zmniejszyły liczebność żołnierzy241 do niższych poziomów niż wyznaczało porozumienie. Układ CFE umożliwiał wymianę
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szczegółowych informacji, przeprowadzenie inspekcji na żądanie, monitorowanie
niszczenia sprzętu242.
Wykonując postanowienia Traktatu CFE243, Polska dokonała znacznej redukcji
uzbrojenia. Terminowość oraz solidność metodyki wykonania tych zobowiązań
stały się czynnikiem budowy zaufania oraz wiarygodności Polski na międzynarodowej arenie244.
Traktat CFE z 19 listopada 1990 roku o redukcji konwencjonalnego uzbrojenia
wraz z Traktatem CFE-1A z 10 lipca 1992 roku o redukcji stanów osobowych oraz
Traktatem o otwartych przestworzach z 24 marca 1992 roku są oceniane jako podstawa stabilności militarnej w Europie, utworzonej po upadku dwublokowego systemu Wschód–Zachód245.
Celem kontroli zbrojeń w okresie zimnej wojny było zarządzanie i regulacja
rywalizacji pomiędzy antagonistycznymi blokami. Kontrola ta dotyczyła wszystkich państw i wszystkich typów zbrojeń. W okresie zimnej wojny system ten praktycznie był ograniczony do zbrojeń nuklearnych, lecz w ramach konfrontacji
Wschód–Zachód miał wymiar polityczny i militarny. System ten przestał funkcjonować po załamaniu się układu dwubiegunowego. Nowa rzeczywistość określiła,
że prawdopodobieństwo wybuchu globalnej wojny termojądrowej jest niewielkie.
Wielkie osiągnięcia w zakresie kontroli zbrojeń nie przyniosły stabilności ani pokojowej dywidendy246 i demilitaryzacji stosunków międzynarodowych. Wartością
zasadniczą uzgodnionych traktatów i porozumień było stworzenie sytuacji odpowiedniej do pokojowej transformacji na świecie i w Europie. Porozumienia te
obejmowały:
 traktaty o eliminacji broni jądrowej średniego zasięgu – INF, oraz
o ograniczeniach i redukcji broni strategicznej,
 zakaz produkcji broni bakteriologicznej i toksycznej – BTWC,
 redukcję zbrojeń konwencjonalnych i sił zbrojnych w Europie CFE i CFE-1A,
 traktat o przestworzach i środkach bezpieczeństwa i zaufania – CSBM,
242
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 eliminację całkowitą broni chemicznej.
Nie można pominąć znaczenia tych i innych porozumień. Samo znaczenie kontroli zbrojeń jest zmienne w czasie. Inne były jej zadania w okresie zimnej wojny,
a inne po jej zakończeniu247.
Równocześnie ze zmianą sytuacji geopolitycznej zmienił się charakter zagrożeń
militarnych na zagrożenia lokalnymi konfliktami narodowościowymi na tle rozwijających się nacjonalizmów. Jak zauważył Roman Kuźniar: „mimo zaniku groźby
wojny totalnej, będącej rezultatem antagonizmu między dwoma blokami, militarny
wymiar porządku międzynarodowego przedstawia największą być może niewiadomą. Brakuje przy tym całościowych, realistycznych przedsięwzięć czy koncepcji
ograniczenia czynnika wojskowego w życiu międzynarodowym”248.
Permanentnie nasilające się zjawisko terroryzmu i zagrożenia destabilizacją
w państwach postradzieckich oraz napływu uchodźców spowodowało rekonstrukcję i rozbudowę dwustronnych stosunków Polski z sąsiadami oraz państwami zachodnimi. 14 listopada 1990 roku podpisano z Niemcami traktat o potwierdzeniu
granicy. Po ustabilizowaniu się sytuacji za południową i wschodnią granicą podpisano traktaty o przyjaznej współpracy z Rosją, Białorusią, Ukrainą, Słowacją, Czechami, Łotwą, Estonią oraz Litwą, dzięki czemu staliśmy się pierwszym państwem
regionu, które uregulowało stosunki polityczno-wojskowe z sąsiadami. Ponadto
podpisano z USA, Francją, Wielką Brytanią oraz Włochami deklaracje, układy
i traktaty o stosunkach przyjaźni i współpracy. Ważne było również poszukiwanie
pozapaństwowych stosunków o charakterze militarnym, dlatego 9 sierpnia 1990
roku zostały ustanowione oficjalne stosunki dwustronne między Warszawą a Kwaterą Główną NATO. 19 czerwca 1992 roku zostaliśmy zaproszeni do udziału w Forum Konsultacyjnym przy Unii Zachodnioeuropejskiej (UZE)249.

1.4.2. Zmiany modelu i struktur w Wojsku Polskim
Wraz z politycznym przełomem 1989 roku wytworzyły się warunki, żeby dostosować struktury obronne dla potrzeb suwerennego państwa. Do czasu rozpoczęcia głębokich reform w siłach zbrojnych struktura wojska opierała się na dowództwach okręgów wojskowych oraz dowództwach rodzajów sił zbrojnych. Jak przedstawia rysunek 1.1, w 1989 roku wojsko polskie zorganizowane było w trzy okręgi
wojskowe – warszawski (WOW), śląski (SOW) i pomorski (POW) oraz trzy rodzaje sił zbrojnych – Wojska Lotnicze (Wlot), Wojska Obrony Powietrznej Kraju
(WOPK), Marynarkę Wojenną (MW). Nie istniały Wojska Lądowe jako samo247
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dzielny rodzaj sił zbrojnych. Okręgami wojskowymi kierował bezpośrednio Sztab
Generalny250.

Rys. 1.1. Struktura rodzajów sił zbrojnych i okręgów wojskowych w 1989 roku
Pierwsze zmiany strukturalne zostały wprowadzone rozkazem Ministra Obrony
Narodowej z dnia 26 sierpnia 1989 roku251 w sprawie połączenia Wojsk Obrony
Powietrznej Kraju i Wojsk Lotniczych w jeden rodzaj sił zbrojnych. Proces scalenia w jeden rodzaj sił zbrojnych o nazwie Wojska Lotnicze Obrony Powietrznej
(WLOP) miał zakończyć się do 1 grudnia 1990 roku, co wynikało z Wojennej doktryny obronnej PRL oraz usprawnienia systemu dowodzenia tymi wojskami, a koncepcja jego powstania została wypracowana jeszcze w poprzednim układzie politycznym252.
Działania kadrowe miały na celu zniesienie niekorzystnych proporcji w relacjach stanowisk wojskowych, zwłaszcza stanowisk oficerów starszych. Ogółem
w 1991 i 1992 roku zwolniono z wojska ponad 45 tysięcy żołnierzy zawodowych,
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a metody i skutki społeczne były w historii powojennej wojska bezprecedensowe253.
Zmiany w kierownictwie resortu skutkowały wypracowaniem nowych wizji.
Minister Obrony Narodowej rozkazem z dnia 8 listopada 1990 roku254 w sprawie
struktury organizacyjnej i składu bojowego Sił Zbrojnych RP powołał zespoły
i osoby funkcyjne w celu wypracowania nowego modelu Sił Zbrojnych RP, schemat 1.2 przedstawia strukturę SZ RP po połączeniu sił powietrznych od 1991 roku.

Rys. 1.2. Zmiany w strukturze rodzajów sił zbrojnych i okręgów wojskowych
w 1990 roku
Występowały w dalszym ciągu trzy okręgi wojskowe – warszawski (WOW),
śląski (SOW) i pomorski (POW), ale już tylko dwa rodzaje sił zbrojnych – Wojska
Lotnicze Obrony Powietrznej (WLOP) oraz Marynarka Wojenna (MW)255. Ten
stan nie utrzymał się długo. Na mocy zarządzenia Ministra Obrony Narodowej z 23
maja 1991 roku256 w sprawie określenia zasięgu działania Warszawskiego Okręgu
Wojskowego (WOW) obszar tego okręgu został rozszerzony o województwo el253
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bląskie i olsztyńskie, a już rozporządzeniem Rady Ministrów z 5 czerwca 1992
roku257 wprowadzono nową strukturę okręgów wojskowych, powołując Krakowski
Okręg Wojskowy (KOW)258, wydzielony z Warszawskiego Okręgu Wojskowego.
Nowy podział przedstawia rysunek 1.3.

Rys. 1.3. Zmiany w strukturze rodzajów sił zbrojnych i okręgów wojskowych
w 1992 roku
W strukturze tej występowały już cztery okręgi wojskowe – warszawski
(WOW), śląski (SOW), pomorski (POW) i krakowski (KOW) oraz tylko dwa rodzaje sił zbrojnych – Wojska Lotnicze Obrony Powietrznej (WLOP) oraz Marynarka Wojenna (MW)259.
Zmiany w pierwszym okresie transformacji w szkolnictwie wojskowym były
o charakterze ustrojowym i miały na celu odideologizowanie struktur wojskowych.
Początek dała w 1990 roku likwidacja politycznego profilu studiów w szkołach
oficerskich, a także rozwiązanie Centrum Szkolenia Oficerów Politycznych
(CSOP), Wojskowej Akademii Politycznej (WAP) oraz Akademii Sztabu General257
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nego (ASG), w ich miejsce powstała Akademia Obrony Narodowej (AON). Podjęto również szereg przekształceń o charakterze merytorycznym260.
Z połączenia Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych oraz Wyższej
Szkoły Oficerskiej Wojsk Chemicznych powstała w 1990 roku Wyższa Szkoła
Oficerska Inżynierii Wojskowej, a w miejsce rozwiązanej Wyższej Oficerskiej
Szkoły Samochodowej powołano w 1992 roku Centrum Szkolenia Służby Czołgowo-Samochodowej. W wyniku rozwiązania Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk
Pancernych oraz z części struktur Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych powstało w 1992 roku Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych261.
W sposób szczególnie obrazowy przedstawił zmiany w wojsku Jerzy Zalewski,
mówiąc, że zmiany w Siłach Zbrojnych RP stworzyły element całościowego procesu transformacji ustrojowej w państwie, a siły zbrojne poddane zostały ewolucyjnemu dostosowaniu się do nowych kierunków zmian systemowych. Dodał, że
w sposób bezkonfliktowy zlikwidowane zostały w wojsku mechanizmy programowo-wykonawcze poprzedniego porządku ideologicznego. Widać, że zaawansowanie procesu przekształceń w Siłach Zbrojnych RP wykazuje, że mamy do czynienia z niepodważalnymi prawidłowościami, które pozwolą podporządkować
określone skutki określonym przyczynom262.
Od 1989 roku rozpoczęto redukowanie Wojska Polskiego pod względem uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz liczby żołnierzy. Proces ten był konsekwencją
realizacji wiedeńskich zobowiązań rozbrojeniowych. Siły Zbrojne RP pod koniec
1992 roku liczyły około 250 tysięcy żołnierzy, ponieważ był to maksymalny pułap
określony traktatem CFE-1A. Zredukowane zostały także stany ilościowe pięciu
podstawowych kategorii uzbrojenia. Zmniejszenie w sposób naturalny Sił Zbrojnych RP stało się możliwe ze względu na skrócenie do półtora roku czasu trwania
zasadniczej służby wojskowej we wszystkich rodzajach wojsk. Od roku 1992 bardziej liczne stały się szeregi żołnierzy służby nadterminowej i kontraktowej. Trwające zmiany w Wojsku Polskim były skierowane na przygotowanie podstawy przyszłych przedsięwzięć, a nie na szybką modernizację, ze względu na stan finansów
państwa. Zakładano, że w niedługim czasie polską gospodarkę będzie stać na przeprowadzenie reform. Wówczas dbano tylko o utrzymanie w podstawowym stopniu
sprawności armii oraz najlepszych zakładów remontowych. Przyszłe siły zbrojne
miały być budowane w miarę zdolności finansowej, produkcyjnej i technologicznej
państwa263.
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Konstatując, należy stwierdzić, że przemiany ustrojowe kraju zdynamizowały
proces przekształceń w MON. Gruntowna reforma struktury organizacyjnej Wojska Polskiego rozpoczęła się z chwilą wejścia w życie Zarządzenia MON z dnia 22
października 1992 roku w sprawie określenia kierowniczych organów wykonawczych oraz przeformowania MON264. Celem jej było przeformowanie MON z centralnego organu dowodzenia i administrowania siłami zbrojnymi w urząd polityczno-administracyjnego kierowania resortem oraz przeformowanie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z Instytucji Centralnej MON w centralny organ dowodzenia siłami zbrojnymi. Do czasu tej reorganizacji minister obrony narodowej łączył
dwie funkcje: dowódczą – w stosunku do sił zbrojnych, i kierowniczą – w stosunku
do administracji resortu. Po zakończeniu reform minister kierował całokształtem
problemów obronności państwa, a Szef Sztabu Generalnego miał dowodzić siłami
zbrojnymi265.
Na wojsko zostały nałożone zadania, które miały na celu osiągnięcie w pierwszej kolejności takich zmian instytucjonalnych, które potwierdzałyby kontekst
wewnętrzny i zewnętrzny przebiegu reform w państwie266.
Uruchomienie w Siłach Zbrojnych procesu przemian uwzględniało: upadek systemu niedemokratycznego, rozpoczęcie systemu demokratycznego, nowelizację
konstytucji, formowanie demokratycznego charakteru armii, osiągnięcie nowego
ustroju sił zbrojnych, osiągnięcie poziomu dostosowawczego do realizacji nowych
zadań sojuszniczych267.
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Rozdział 2
Polityka obronna Polski w latach 1993–1999
Wojciech Saletra
Przyszłość Polski od was zależy (…)
Wolności się nie posiada, Wolność się stale zdobywa (…)
Wolność łatwiej odzyskać, niż ją potem utrzymać (…)
Jan Paweł II

2.1. Cywilne i demokratyczne zwierzchnictwo
nad Siłami Zbrojnymi RP
Przywołane, niestety, już nieco zapomniane słowa apelu Jana Pawła II do Polaków, szczególnie dzisiaj nabierają ogromnego znaczenia w obliczu aktów łamania
prawa i zasad demokracji. Pod koniec XX wieku wywoływały ogromny entuzjazm
i nadzieje na szybki marsz ku wolności. Zapoczątkowane w Polsce w 1989 roku
przemiany ustrojowe oraz zmiany fundamentalne, jakie zaszły w Europie Środkowej i Wschodniej, stworzyły warunki dla procesu politycznych oraz ekonomicznych reform, gdzie jednym z najważniejszych zadań dokonującej się transformacji
była zmiana systemu obronnego państwa opartego na zasadach przyjętych w demokracjach rozwiniętych268.
Szczególnie ważne w rozpoczętym w 1991 roku procesie przebudowy systemu
obronnego są zmiany prawne, zachodzące w reformowaniu problematyki obronnej.
Wewnętrzna potrzeba dokonania zmian była kompatybilna ze standardami obowiązującymi w krajach o ugruntowanym już systemie demokratycznym, a stosunki cywilno-wojskowe były bardzo ważną kwestią związaną z członkostwem w NATO.
Wymagalność wprowadzenia cywilnego i demokratycznego kierownictwa nad siłami
zbrojnymi została ujęta w „Studium o rozszerzeniu NATO” przyjętym przez Radę
Ambasadorów NATO we wrześniu 1995 roku269.
Natomiast obowiązek dopasowania polskiego prawa do standardów Wspólnot
Europejskich nakładała uchwała Rady Ministrów z dnia 29 marca 1994 roku
w sprawie dodatkowych wymogów postępowania z rządowymi projektami norma268
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tywnych aktów prawnych ze względu na konieczność spełnienia kryteriów zgodności z prawem Unii Europejskiej270. Rząd przyjął ją w związku z art. 68 Układu
Europejskiego, sporządzonym 16 grudnia 1991 roku w Brukseli, ustanawiającym
stowarzyszenie między Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami
członkowskimi271.
Formowanie polskiego modelu demokratycznej i cywilnej kontroli nad wojskiem ma nie tylko wymiar współczesny, lecz posiada także swą historię272.
Same pojęcia demokratycznej i cywilnej kontroli nad siłami zbrojnymi są elementem teorii i praktyki społeczeństwa demokratycznego Europy Zachodniej
i Ameryki Północnej. Wywodzą się z supremacji prawa273 nad działaniami politycznymi oraz szanowania zasady podziału władzy, które uzyskały mandat w demokratycznych wyborach. Konsekwencją usytuowania państwa wobec społeczeństwa i jednostki jest fakt, że realizacja racji stanu nie może się odbyć w żadnym
razie poza prawem274.
Istotą rozwiniętych demokracji jest szeroki udział społeczeństwa w zarządzaniu
państwem oraz w kontrolowaniu jego funkcjonowania i nie jest tu pustą deklaracją
stwierdzenie, że dobrze zorganizowana, skuteczna i sprawna, a przede wszystkim
umocowana prawnie, instytucjonalnie i kompetencyjnie cywilna kontrola nad sferą
obronności:
 zapobiegnie włączaniu sił zbrojnych w rozgrywki polityczne;
 pozwoli, pod społeczną kontrolą, rozwiązywać problemy wojska;
 zapewni dowódcom skupienie się tylko na procesie dowodzenia i szkolenia275.
W istocie rzeczy, jak pisze Andrzej Faliński: „chodzi tutaj o podporządkowanie
(poprzez prawo) sił zbrojnych interesowi ogólnospołecznemu, realizujących z jednej strony dobro ogółu, z drugiej – stojących na straży praw i wolności obywateli
oraz suwerenności i niepodległości państwa. Cywilna i demokratyczna kontrola
nad siłami zbrojnymi jest zatem pewną właściwością systemu politycznego znajdującą na gruncie nauki o polityce różnorakie interpretacje”276.
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W państwach Sojuszu Północnoatlantyckiego nie istnieje jeden obowiązujący
model demokratycznej i cywilnej kontroli na siłami zbrojnymi, chociaż tematyka ta
była przedmiotem dogłębnej analizy podczas dwu seminariów, które zorganizowało w Warszawie MON 13–15 czerwca 1994 roku pod tytułem: „Cywilna i demokratyczna kontrola sił zbrojnych”277 oraz 28–29 listopada 1995 roku pod tytułem:
„Cywilna i demokratyczna kontrola nad siłami zbrojnymi: stan aktualny i modele
przyszłości”278.

2.1.1. Wpływ parlamentu na kontrolę nad siłami zbrojnymi
W Polsce demokratyczna i cywilna kontrola nad siłami zbrojnymi realizuje się
poprzez regulacje konstytucyjne pomiędzy naczelnymi organami Państwa i ich
kompetencjami w zakresie kierowania siłami zbrojnymi. W tej sytuacji są one poddane oddziaływaniom Parlamentu jako władzy ustawodawczej i oddziaływaniom
Prezydenta i Rządu jako władzy wykonawczej, a także organów kontroli państwowej i sądowniczej. Główne kompetencje w tym zakresie ma Prezydent RP, Parlament, Rada Ministrów oraz Minister Obrony Narodowej279.
Ustawa Konstytucyjna z 17 października 1992 roku o wzajemnych stosunkach
między władzą ustawodawczą i wykonawczą RP oraz o samorządzie terytorialnym
– zwana Małą Konstytucją280, nie dokonała żadnych istotnych zmian w zakresie
zwierzchnictwa nad wojskiem, dopiero w roku 1994 dokonał się znaczący przełom.
Rolą Parlamentu (Sejmu i Senatu) było podejmowanie zagadnień z zakresu sił
zbrojnych głównie w toku działalności ustawodawczej oraz w ramach określania
podstawowych kierunków działalności państwa. Kompetencje oraz wpływ na
sprawy obronności wynikały z jego funkcji:
 ustawodawczej – regulacje ustawowe spraw obronnych,
 budżetowej – kontrola realizacji budżetu obronnego uchwalonego przez
Parlament,
 nominacyjnej – wpływ na obsadę Ministra Obrony Narodowej, w tym stosowanie instytucji votum zaufania i votum nieufności za realizację polityki
państwa w zakresie obronności,
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 kontrolnej – poprzez komisje parlamentarne, a zwłaszcza Komisje Obrony
Narodowej Sejmu i Senatu, a także w drodze interpelacji, zapytań poselskich i senatorskich oraz dezyderatów.

Decyzje Sejmu i Senatu kształtują zasadniczy kształt funkcjonowania sił zbrojnych281.
Zasadniczy nurt kontroli koncentrował się na szczeblu komisji sejmowych,
gdzie zgodnie z uchwałą Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 roku przyjęto Regulamin
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej282, który przyznawał im uprawnienia kontrolne283.
Wykonywanie władzy ustawodawczej przez Parlament oraz sprawowanie funkcji kontrolnej nad sprawami bezpieczeństwa zewnętrznego oraz wojskiem odbywały się zgodnie z naczelną zasadą ustrojową podmiotowości władzy zwierzchniej.
Oznaczało to, że Sejm i Senat mają uprawnienia do prowadzenia debat związanych
z egzystencją państwa. Powyższe rozważania pozwalają stwierdzić, że za okres
początkowy parlamentu w realizacji cywilnej i demokratycznej kontroli nad siłami
zbrojnymi można przyjąć drugą fazę kadencji Sejmu Kontraktowego, kiedy określono budżet obronny oraz zmiany strukturalne wojska284.
W Sejmie kontraktowym zasiadało 4 żołnierzy zawodowych, którzy piastowali
wysokie stanowiska w kierownictwie MON. Po rozwiązaniu Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej w lutym 1990 roku stworzyli Koło Posłów Wojskowych285.
Sejm i Senat I Kadencji czekało bardzo trudne zadanie, ponieważ brak specjalistów cywilnych z dziedziny wojskowości przejawiał się pasywnością prac parlamentarnych, a skromna wiedza posłów i senatorów z dziedziny obronności nie
pozwalała na wypracowanie zadań dotyczących polityki obronnej i demokratycznej
kontroli nad wojskiem. Dopiero gdy w skład komisji obrony Parlamentu II Kadencji weszli parlamentarzyści z poprzedniej kadencji, którzy dysponowali już pewnym doświadczeniem, nastąpił wzrost aktywności w zakresie cywilnej kontroli nad
armią286.
Dążąc do optymalnego wypracowania relacji między Parlamentem a Rządem,
Rada Ministrów w uchwale z 14 marca 1995 roku w sprawie realizacji obowiązków Rządu wobec Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz reprezentacji
rządu w pracach parlamentarnych287 nałożyła na Ministra Obrony Narodowej obo281
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wiązek wyznaczenia parlamentarnego sekretarza lub podsekretarza stanu. Minister
Obrony Narodowej zarządzeniem z kwietnia 1994 roku utworzył instytucję Parlamentarnego Podsekretarza Stanu w MON288. W lutym 1996 roku Minister Obrony
Narodowej zarządzeniem w sprawie utworzenia stanowiska Podsekretarza Stanu
w MON do Spraw Społecznych i Parlamentarnych i zakresu jego działania znowelizował obowiązujący akt normatywny289.
Analiza literatury przedmiotu pozwala stwierdzić, jak wielka była rola Sejmu
i Senatu w obszarze formowania się zasad demokratycznej i cywilnej kontroli nad
siłami zbrojnymi. Można przyjąć, że etapem kończącym wybór jej modelu oraz
początkiem instytucjonalizacji była decyzja Sejmu z wetem prezydenta Lecha Wałęsy o przyjęciu ustawy o urzędzie ministra obrony narodowej. Zdecydowane przyspieszenie prac nad przepisami o demokratycznej kontroli nastąpiło w okresie od
lutego 1996 roku do kwietnia 1997 roku, kiedy parlamentarna większość ustanowiła konstytucyjną zasadę – normę demokratycznej kontroli nad siłami zbrojnymi290.

2.1.2. Rola Prezydenta RP jako zwierzchnika sił zbrojnych
Spór o instytucję Prezydenta RP w procesie transformacji ustrojowej, a szczególnie w realizacji funkcji Zwierzchnika nad Siłami Zbrojnymi miał bardzo duże
znaczenie w określeniu samego charakteru cywilnej kontroli nad armią. W myśl
uregulowań art. 32 ust. 2 oraz art. 32 lit. F ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989
roku o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej291 Prezydent, jako
najwyższy przedstawiciel państwa, a jednocześnie Przewodniczący Komitetu
Obrony Kraju oraz Zwierzchnik Sił Zbrojnych był czynnikiem ustrojowym odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i obronność państwa. Mógł samodzielnie za pomocą zarządzeń regulować wszystkie sprawy będące w gestii Komitetu Obrony
Kraju292.
Prezydent w realizacji swoich zwierzchnich i kontrolnych uprawnień wobec sił
zbrojnych wspierany był przez Komitet Obrony Kraju (KOK), który zgodnie
z Ustawą z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony RP293
był samodzielnym organem państwa. Do zadań KOK należało ustalanie głównych
założeń obrony państwa, określanie głównych kierunków działania w dziedzinie
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obronności i bezpieczeństwa, ustalanie zadań w ramach powszechnego obowiązku
obrony, a także ustalenia założeń organizacyjnych Sił Zbrojnych294. Swoje zadania
wykonywał przy pomocy Biura Bezpieczeństwa Narodowego, którego status regulowało zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 1991
roku w sprawie składu oraz zasad i trybu działania Komitetu Obrony Kraju oraz
zakresu działania Biura Bezpieczeństwa Narodowego295.
Należne prerogatywy prezydenta296, Przewodniczącego KOK, przysługiwały
jako szczególnemu organowi monokratycznemu297. Organ ten w specyficzny sposób łączył kolegialność całego KOK z indywidualnymi uprawnieniami kompetencyjnymi Przewodniczącego298.
Natomiast Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w świetle przepisów Małej
Konstytucji był organem, w którym skupiało się zwierzchnictwo i ogólne kierownictwo nad siłami zbrojnymi. Prezydent stanął na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium. Mała
Konstytucja wskazywała, że Prezydent na podstawie art. 34 sprawował ogólne
kierownictwo w dziedzinie zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa Państwa, a na podstawie art. 35 stał się najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych.
Zwierzchnictwo to realizował w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej,
mianując i zwalniając Szefa Sztabu Generalnego WP, dowódców rodzajów sił
zbrojnych oraz okręgów wojskowych, a na czas wojny mianując i zwalniając Naczelnego Wodza. Również w razie zagrożenia zewnętrznego mógł wprowadzić
stan wojenny i zarządzić mobilizację. Warto podkreślić, że mianowanie i zwalnianie Szefa Sztabu Generalnego następowało w porozumieniu z Ministrem Obrony
Narodowej, a nie na jego wniosek, a konstrukcja takiego porozumienia wyrażała
większą niezależność Prezydenta w zakresie realizacji tego uprawnienia299.
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2.1.3. Wpływ Konstytucji RP na neutralność sił zbrojnych
Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego 19 czerwca 1996 roku zakończyła prace nad projektem nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej300.
Ustawa zasadnicza sformułowała zapisy, które dotyczyły miejsca i roli wojska
według zasad demokracji obywatelskiej. Funkcjonowaniu SZ RP oraz obronności
państwa nie stworzono odrębnego rozdziału. Powinności obywatelskie związane
z dziedziną obronności zostały umiejscowione w rozdziałach jako istotne elementy
ustroju funkcjonowania władz politycznych oraz struktury państwa301.
Nowa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, podpisana przez Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, w art. 26 określiła zasadę neutralności politycznej zapisem: „Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą ochronie niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic. Siły Zbrojne zachowują neutralność
w sprawach politycznych oraz podlegają cywilnej i demokratycznej kontroli”302.
Zgodnie z art. 126: „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym
przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej. Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi
na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium303.
Artykuł 134 Konstytucji określił, że: „Prezydent Rzeczypospolitej jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W czasie pokoju
Prezydent Rzeczypospolitej sprawuje zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi za
pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej. Prezydent Rzeczypospolitej mianuje
Szefa Sztabu Generalnego i dowódców rodzajów Sił Zbrojnych na czas określony.
[…] Na czas wojny Prezydent Rzeczypospolitej, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, mianuje Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych. W tym samym trybie może on
Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych odwołać”304.
W ustawie tej konstytucyjne mocowanie znalazła Rada Bezpieczeństwa Narodowego, która zgodnie z art. 135 stała się organem doradczym Prezydenta Rzeczypospolitej w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa305.
W myśl art. 136 Konstytucji Prezydent Rzeczypospolitej w zakresie bezpośredniego zewnętrznego zagrożenia państwa, na wniosek Prezesa Rady Ministrów,
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zarządza powszechną lub częściową mobilizację i użycie Sił Zbrojnych do obrony
Rzeczypospolitej Polskiej306.
Prezydent otrzymał możliwość realizowania cywilnej kontroli nad wojskiem
również w procesie desygnowania Prezesa Rady Ministrów, zgodnie z art. 144,
który przedstawia propozycje dotyczące składu Rady Ministrów. Opinia Prezydenta RP w sprawie doboru kandydata na stanowisko ministra obrony narodowej nie
ma charakteru wiążącego, ale może wpłynąć, aby kandydat gwarantował przestrzeganie zasad konstytucji, za co odpowiada prezydent307.
Dawne i obecnie obowiązujące przepisy konstytucyjne, które są urzędowymi
aktami Prezydenta, związane z wykonywaniem jego zadań z dziedziny obronności
kraju, od 1992 roku nie dawały mu całkowitej swobody decyzyjnej, a ponadto pozycja ustrojowa Prezydenta RP w konstytucji z 1997 roku została osłabiona względem uregulowań zawartych w Małej Konstytucji308.
Należy także zwrócić uwagę na art. 117 rozdziału IV, który stanowi, że: „zasady użycia Sił Zbrojnych poza granicami RP określa ratyfikowana umowa międzynarodowa lub ustawa. Zasady pobytu obcych wojsk na terytorium RP i zasady
przemieszczania się ich przez to terytorium określają ratyfikowane umowy międzynarodowe lub ustawy309.
Wprowadzenie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997
roku umocniło pozycję premiera jako szefa władzy wykonawczej w relacji Sejm –
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Jak pisze J. Zalewski: „zdaniem konstytucjonalistów wprowadziła w Polsce elementy systemu kanclerskiego, w którym położenie ustrojowe szefa rządu jest szczególnie znaczące”310.

2.1.4. Kompetencje premiera, rządu i ministra obrony narodowej
Zgodnie z Ustawą z 4 września 1997 roku o działaniach administracji rządowej311, premier mógł powierzać zadania członkom rządu, organizować ich prace,
a także przy udziale prezydenta dokonywać zmian na stanowiskach ministrów.
Natomiast konstrukcja art. 146 ust. 1 omawianej Konstytucji pozwala stwierdzić,
że prowadzenie polityki wewnętrznej i zagranicznej należy do rządu312.
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W zakresie bezpieczeństwa zewnętrznego, obrony narodowej i funkcjonowania
wojska prowadzenie polityki materializuje się poprzez zapewnienie wykonania
ustaw w wymienionych dziedzinach zgodnie z art. 146 ust. 4. Natomiast wykonawcza i kontrolna rola premiera przejawia się w związku z kompetencją konstytucyjną podpisywania aktów urzędowych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
o czym mówi art. 144 ust. 1 i 2313.
Bardzo ważnym ogniwem, które wspierało proces przygotowywania kierunków
rozwoju polityki obronnej rządu, a także pełnienia funkcji kontrolnych z zakresu
określania i realizowania zadań przez wojsko, stać się miał Komitet Spraw Obronnych Rady Ministrów (KSORM)314. W sposób dobitny opisał to J. Zalewski, twierdząc że: „niewykorzystana została szansa na powstanie w polskim modelu demokratycznym ponadpartyjnej unii personalnej, w której premier byłby z racji pozycji
ustrojowej zastępcą przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Narodowego; zaś
minister obrony narodowej, zastępcą premiera w KSORM”315.
Dziedziną bardzo ważną, wspierającą proces cywilnej i demokratycznej kontroli
nad wojskiem było ustanowienie form współdziałania resortu obrony narodowej
z parlamentem, poprzez wprowadzenie Zarządzenia z 3 lipca 1989 roku o współpracy316, a od 1991 roku w gabinecie Ministra Obrony Narodowej utworzono stanowisko pełnomocnika do spraw kontaktów z parlamentem317.
Po analizie literatury przedmiotu odnieść można wrażenie, że do chwili uruchomienia w 1992 roku przekształceń organizacyjno-strukturalnych w siłach
zbrojnych pozycję ustrojową ministra obrony narodowej określały przepisy ustawy
z dnia 21 listopada 1967 o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej318. Powyższy dokument definiował zakres zadań ministra obrony narodowej oraz dawał kompetencje do formowania, przeformowania i rozformowania
w resorcie kierowniczych organów wykonawczych oraz jednostek organizacyjnych. Minister dokonywał tego za pomocą rozporządzeń, zarządzeń oraz wewnątrzresortowych decyzji, jak: rozkaz, wytyczne, instrukcja, regulamin319.
W treści tej ustawy nie można było doszukać się zakazów powołania na stanowisko ministra osób niebędących żołnierzami. Jedynie określała pozycję ustrojową
ministra obrony narodowej, ustalała jego zakres zadań, obejmowała jego kompe313
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tencje na płaszczyźnie funkcjonalnej. Uprawnienia dowódcze, a także status przełożonego wszystkich żołnierzy sił zbrojnych wynikały z przepisów ustawy, zatem
wniosek Komisji Krzysztofa Żabińskiego320 z 1991 roku o powołanie na stanowisko ministra obrony narodowej polityka zrealizowany mógł być bez zmiany ww.
ustawy321. Przytoczone powyżej rozwiązania sprawiły, że od grudnia 1991 roku
stanowisko ministra obrony narodowej powierzane było osobie niebędącej żołnierzem zawodowym322.
Ustawa określiła ministra obrony narodowej naczelnym organem administracji
państwowej w dziedzinie obronności państwa, powierzając mu zadania: kierowania
w czasie pokoju działalnością sił zbrojnych, przygotowania założeń obronnych
dotyczących rozwoju i struktury, realizacji założeń Rady Ministrów, nadzoru nad
realizacją zadań obronnych, zawierania umów międzynarodowych wypracowanych
przez Radę Ministrów dotyczących udziału Polskich Kontyngentów Wojskowych
(PKW) w misjach pokojowych323.
Zakres wolności praw i obowiązków obywatela określał art. 85 rozdziału II
Konstytucji, który stanowił, że obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona ojczyzny. Artykuł ten ponadto dawał możliwość obywatelowi, któremu przekonania
religijne lub wyznawane zasady moralne nie pozwalały na odbycie służby wojskowej, na odbycie służby zastępczej – co zresztą było zgodne ze standardami prawnymi państw demokracji zachodniej324.
Cechą charakterystyczną kryzysów politycznych w Polsce od roku 1992 do
1995 był brak regulacji prawnych związanych z cywilną kontrolą sił zbrojnych. Na
mocy art. 56 ust. 1 i 2 Małej Konstytucji325 minister obrony narodowej posiadał
320
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kompetencje kierowania określonym działem administracji państwowej. W tym
okresie prezydent Lech Wałęsa wykorzystywał art. 61 ww. Konstytucji, który dawał mu prawo mianowania na urząd ministra tylko osobę przez niego akceptowaną, co rodziło spory parlamentarne326.
Dopiero ustawa o urzędzie Ministra Obrony Narodowej z 14 grudnia 1995 roku
określiła w art. 1 ust. 2, że wykonuje on swoje zadania wraz z Ministerstwem
Obrony Narodowej, w skład którego wchodzi Sztab Generalny WP. W myśl tych
zapisów zgodnie z art. 3 ust. 1 kieruje on działalnością Ministerstwa i Sił Zbrojnych RP bezpośrednio oraz przy pomocy Szefa Sztabu Generalnego WP, sekretarza lub podsekretarza stanu. Natomiast art. 7 ust. 1 i 2 stanowi, że Szef Sztabu Generalnego jako najwyższy pod względem pełnionej funkcji żołnierz w służbie
czynnej podlega bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej, który jest osobą
cywilną, wykonującą władzę publiczną administracji rządowej w dziedzinie
obronności państwa327.
Uchwalenie ustawy, która regulowała pozycję ustrojową ministra obrony narodowej nie uporządkowało zróżnicowanych stanowisk środowiska wojskowego
wobec zasady cywilnej i demokratycznej kontroli nad siłami zbrojnymi328.
W wyniku analizy wniosków wynikających z zakresu współdziałania MON
z parlamentem oraz doświadczeń w tej dziedzinie zaistniała potrzeba powołania
w resorcie stanowiska podsekretarza stanu do spraw parlamentarnych z zadaniem
poszerzenia kontaktów Sejmu i Senatu z MON. Na podstawie zarządzenia MON
z dnia 21 kwietnia 1994 roku w sprawie zakresu działania Podsekretarza Stanu
w MON do Spraw Parlamentarnych329. Osobą desygnowaną na to stanowisko
została Danuta Waniek – posłanka SLD330.
Elementem wykonawczym podsekretarza zostało Biuro Parlamentarne MON,
które odpowiadało za: analizę potrzeb legislacyjnych MON, współpracę w dziedzinie
obronności, analizę systemów instytucjonalno-prawnych funkcjonujących w państwach Unii Europejskiej i organizacjach międzynarodowych (NATO, UZE,
OBWE), identyfikację standardów oraz formułowanie propozycji w zakresie dostosowywania polskich rozwiązań do norm i zadań europejskich, analizę problemów
ustrojowych tworzących kompleks zagadnień związanych z wprowadzeniem cywilnej i demokratycznej kontroli nad siłami zbrojnymi, analizę aktów prawnych w dziedzinie praw obywatelskich i humanitarnych w wojsku331.
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Konstatując rezultaty badań w zakresie oceny wpływu poszczególnych elementów władzy publicznej na proces cywilnej, demokratycznej kontroli nad Siłami
Zbrojnymi w Polsce, można zauważyć rolę wyjątkową podsekretarza stanu do
spraw parlamentarnych w MON oraz Biura Parlamentarnego. Działalność jego
spowodowała, że w okresie od kwietnia 1994 do czerwca 1995 roku: uruchomiono
wielopostaciowy systemu oddziaływań promocyjno-wyjaśniających, zainicjowano
szereg przedsięwzięć legislacyjnych związanych z dostosowaniem wojska do
zmian ustrojowych państwa, nawiązano współpracę z instytucjami zajmującymi się
problematyką parlamentarną w armiach państw NATO, uzyskano znaczący dorobek w umacnianiu pozycji demokratycznej kontroli nad armią, umożliwiono
współudział w przygotowaniu pierwszej debaty sejmowej na temat obronności
w styczniu 1995 roku332.

2.1.5. Organy kontroli niezależnej
Trybunał Konstytucyjny (TK) jest gwarantem przestrzegania Konstytucji
w procesie prawa dotyczącego obronności państwa i sił zbrojnych. Zgodnie z art.
188 Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku333 i art. 1 ust. 1 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 29 kwietnia 1985 roku334 do jego kompetencji w odniesieniu do sił
zbrojnych należało między innymi orzekanie o zgodności: ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją, ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, aktów wykonawczych dotyczących obronności oraz bezpieczeństwa państwa
oraz wojska z konstytucją lub aktami ustawodawczymi innych aktów normatywnych wydawanych przez: Prezydenta RP, Radę Ministrów oraz inne organy administracji państwowej mające związek z funkcjonowaniem sił zbrojnych335.
Za naruszenie konstytucji lub ustawy w sprawach bezpieczeństwa państwa i sił
zbrojnych w związku z zajmowanym stanowiskiem odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu (TS) ponoszą: Prezydent RP, prezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej, członkowie Rady Ministrów, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Prezes Najwyższej Izby Kontroli oraz osoby, którym prezes Rady Ministrów powierzył kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej336.
Stosunkowo ważny wpływ na postrzeganie cywilnej kontroli nad armią w demokratycznym państwie zaczął odgrywać Naczelny Sąd Administracyjny (NSA),
który na podstawie klauzuli generalnej kompetencji ma obowiązek sprawować
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nadzór nad wymiarem sprawiedliwości przez sądową kontrolę wykonywania administracji publicznej337.
Najwyższa Izba Kontroli (NIK) stała się naczelnym organem kontroli państwowej. Podlegając Sejmowi i zgodnie z art. 202 ust. 2 ustawy z 23 grudnia 1994 roku
o Najwyższej Izbie Kontroli338 posiada prawo kontrolowania w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostkach wojskowych organizacji
toku służby i szkolenia wojskowego, realizacji zadań gospodarczych oraz zakresu
i sposobu wykorzystywania majątku i środków budżetowych.
Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) również odgrywa bardzo ważną rolę
w procesie kształtowania się cywilnej i demokratycznej kontroli nad siłami zbrojnymi, który zgodnie z art. 208 ust. 1 Konstytucji339 stoi na straży wolności i praw
człowieka i obywatela określonych w konstytucji oraz innych aktach normatywnych. Podejmowane przez RPO rozwiązania systemowe w zakresie przeciwdziałania naruszeniom sfery życia społecznego żołnierzy oceniane zostały jako ważne
ogniwo służące poprawie tej sfery działalności340.
Przeprowadzone powyżej rozważania pozwalają na konstatację, że cywilna
kontrola nad armią opierała się przede wszystkim na demokratycznych stosunkach
cywilno-wojskowych oraz pewności, że siły zbrojne nie stanowią zagrożenia dla
demokracji. Członkowie kierownictwa ministerstwa obrony narodowej – sekretarz
stanu Andrzej Karkoszka i minister Janusz Onyszkiewicz Swoje wyrazili opinię, że
w Polsce kolejne rządy twierdziły, że sprawy obronne będą traktować priorytetowo. Zwracano uwagę na potrzebę wprowadzenia działań, które zbudują wzajemne
zaufanie pomiędzy specjalistami cywilnymi a wojskowymi oraz odpolitycznieniem
kontroli nad armią. Zaufanie to więź niewidzialna, która występuje pomiędzy narodem, instytucjami, organizacjami i ludźmi, a zdobycie jej było, jest i będzie jednym z najtrudniejszych zadań rządów341.

2.2. Koncepcje przekształceń Sił Zbrojnych RP
Wybór na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Wałęsy zapowiadał stanowcze zmiany w polityce wojskowej, ponieważ już od początku swojej
kadencji ujawnił on dużą chęć decydowania w sprawach armii. Taki stan rzeczy
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wynikał z podejścia opozycji demokratyczno-niepodległościowej do kwestii
obronności oraz sił zbrojnych342.
W orędziu wygłoszonym przed Zgromadzeniem Narodowym w 1990 roku Lech
Wałęsa ogłosił uroczysty początek III Rzeczypospolitej Polskiej i zakończenie
złego okresu, w którym władze naszego państwa były wyłaniane pod naciskiem
obcych albo w wyniku wymuszonych kompromisów. Stwierdził również, że Polska pragnie być elementem pokojowego ładu w Europie oraz dobrym sąsiadem dla
wszystkich państw. Podkreślił, że tylko Polska zreformowana i silna ekonomicznie
będzie dla innych równorzędnym partnerem343.

2.2.1. Koncepcja komisji Żabińskiego
Decyzją Prezesa Rady Ministrów z 29 grudnia 1990 roku344 i decyzją z 21 lutego 1991 roku345 utworzona została Międzyresortowa Komisja do Spraw Reform
w Organizacji Obrony Narodowej, której przewodniczącym został szef Urzędu
Rady Ministrów Krzysztof Żabiński. Do jej zadań należały:
 przekształcenie Ministerstwa Obrony Narodowej w organ cywilny,
 opracowanie programu zmian strukturalno-organizacyjnych sił zbrojnych,
 dostosowanie przemysłu obronnego do zadań sił zbrojnych,
 określenie założeń parlamentarnej kontroli nad siłami zbrojnymi346.
Komisja ta po dokonaniu analizy uregulowań konstytucyjnych, przepisów
ustawy o powszechnym obowiązku obrony, doktryny obronnej, a także zobowiązań rozbrojeniowych z Traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie
CFE, CFE-1A, główny wysiłek skupiła na przekształceniu MON na część cywilną
i cywilno-wojskową347. Ponadto dokonała określenia nowych zadań wojska na
wzór NATO, zdefiniowaniu kompetencji naczelnych organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego, a także reformy przemysłu obronnego348.
Raport Międzyresortowej Komisji do Spraw Reform w Organizacji Obrony Narodowej przyjęty został przez Komitet Obrony Kraju 4 lipca 1991 roku, a później
przez Radę Ministrów. Biorąc pod uwagę nowy kształt organizacyjny, Siły Zbrojne
Rzeczypospolitej Polskiej miały w okresie pokoju liczyć około 230–240 tysięcy
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żołnierzy, a uzawodowienie sięgałoby około 50%. Wskaźnik 0,5% z ogólnej liczby
ludności w kraju byłby porównywalny z większością krajów w Europie Zachodniej. W siłach zbrojnych przewidziano podział na: Wojska Lądowe (WL), Marynarkę Wojenną (MW) i Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej (WLOP)349.
Prezydent RP Lech Wałęsa popierał w sposób zróżnicowany prace omawianej
Komisji. Jednak reprezentujący go sekretarz stanu Lech Kaczyński domagał się,
aby jednoznacznie podporządkować wojsko prezydentowi350.
Prezydent, wydając Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie składu oraz zasad trybu działania Komitetu Obrony Kraju oraz zakresu działania Biura Bezpieczeństwa Narodowego, poszerzające jego skład o stanowisko sekretarza stanu w kancelarii Prezydenta RP, wskazał, że nie zrezygnuje z decydowania o kwestiach bezpieczeństwa państwa351.
Narastająca konfrontacja polityczna w Sejmie, a także negatywne nastawienie
rządzącej koalicji narodowo-chrześcijańskiej do propozycji reform wojska, przygotowanych przez Unię Demokratyczną i Kongres Liberalno-Demokratyczny, spowodował upadek koncepcji reformy sił zbrojnych przygotowaną przez Komisję
Żabińskiego i wstrzymanie reform352.
Podsumowując powyższe rozważania, stwierdzić należy, że dopiero Minister
Obrony Narodowej Janusz Onyszkiewicz, wywodzący się z Unii Demokratycznej,
wydając 22 października 1992 roku wewnętrzne zarządzenie w sprawie określania
kierowniczych organów wykonawczych oraz przeformowania Ministerstwa Obrony Narodowej353, przystąpił do reformy MON według założeń przygotowanych
przez Komisję Żabińskiego. W ten sposób rozpoczął dostosowywanie sił zbrojnych
do zasad, które funkcjonowały w armiach państw demokracji parlamentarnej. Po
raz pierwszy cywilny polityk, członek rządu, kierował Ministerstwem Obrony Narodowej. Przyszłość reform wojskowych znalazła odzwierciedlenie w dokumencie
Polityka bezpieczeństwa i strategia obronna Rzeczypospolitej Polskiej, który został
przyjęty przez KOK 2 listopada 1992 roku354.
W wyniku podjętych decyzji z dniem 31 marca 1993 roku Ministerstwo Obrony
Narodowej przekształciło się w urząd polityczno-administracyjny kierowania resortem obrony narodowej i siłami zbrojnymi, natomiast sztab generalny w organ
dowodzenia siłami zbrojnymi. Jak opisuje Jerzy Zalewski, komentując taki stan
rzeczy, Janusz Onyszkiewicz zaznaczył, że wojskiem kieruje rząd za pośrednic349
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twem ministra obrony. Obrona Narodowa jest zaś interesem narodowym, a nie
interesem partyjnym. Natomiast poczucie tego interesu powinno ciągle tworzyć
płaszczyznę integrującą w działaniach gremiów państwowych355.
Zdaniem analityków decyzja ministra Onyszkiewicza dotycząca przeformowania struktur sił zbrojnych doprowadziła do sporu z Prezydentem RP Lechem Wałęsą. Ciągnęły się on do końca 1995 roku, a jego skutkiem był brak porozumienia
między głównymi siłami politycznymi a ośrodkiem prezydenckim na temat przyszłości sił zbrojnych. Jednocześnie działania Sztabu Generalnego WP miały za
zadanie ograniczenie wpływu cywilnych ministrów na siły zbrojne356.
W wyniku napiętej sytuacji politycznej na linii prezydent – rząd Jerzy Milewski357, który pełnił obowiązki Ministra Obrony Narodowej, powołał przy akceptacji
premiera Waldemara Pawlaka Zespół do opracowania koncepcji struktury organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej i Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
Zadaniem tego gremium było wypracowanie koncepcji zintegrowanego MON
i Sztabu Generalnego WP. Przyjęto zmniejszenie armii z około 400 tysięcy do
około 245 tysięcy żołnierzy (wykonano wstępny etap zmian obejmujący lata 1990–
1994). Wówczas uważano, że kolejne działania restrukturyzacyjne będą realizowane po to, żeby zahamować dalszą degradację techniczną armii. Twierdzono, że
należy się skupić nie na zmniejszeniu liczebności, ale unowocześnianiu techniki.
Koncepcja J. Milewskiego zamykała pięcioletni okres poszukiwań nowego modelu
funkcjonowania sił zbrojnych, wnosząc myśl przewodnią – armia mniejsza, ale
sprawniejsza organizacyjnie358.
Obszar przekształceń w resorcie obrony narodowej w latach 1990–1995 absorbował aż sześć gabinetów rządowych oraz był okresem prezydentury Lecha Wałęsy, którego koncepcja reform była rozbieżna ze stanowiskiem gabinetu Hanny
Suchockiej i Waldemara Pawlaka, zwracających uwagę na brak jednoznaczności
kompetencji w powstającej demokratycznej kontroli nad nią. Premier Waldemar
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Pawlak, wywodzący się z Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL)359, w swoim
exposé zaznaczył: że armia cieszy się w naszym kraju dużym zaufaniem. Mówił,
że siły zbrojne borykają się z wieloma trudnościami natury finansowej. Zapowiedział jednocześnie, że minimalnym programem rządu jest zahamowanie spadku
nakładów oraz stopniowe unowocześnianie sił zbrojnych, co umożliwi ich rozwój
oraz wprowadzi stabilne warunki dla przemysłu zbrojeniowego. Podkreślił, że
będzie respektować cele polityki zagranicznej określone w „Założeniach polskiej
polityki bezpieczeństwa”, podpisanych przez prezydenta RP, czyli integrację
z Unią Europejską, zacieśnienie współpracy, a następnie członkostwo w NATO
i Unii Zachodnioeuropejskiej. Zaznaczył, że będzie prowadzić politykę zagraniczną, opartą na polskiej racji stanu360.
Efektem tej zapowiedzi i takiej restrukturyzacji wojska było jednak kampanijne
zmniejszanie liczebności, likwidacja kolejnych garnizonów oraz postępująca degradacja uzbrojenia361.

2.2.2. Wpływ Prezydenta RP na modernizację techniczną
sił zbrojnych
Na podstawie analizy dostępnej literatury możemy przyjąć pogląd, że dopiero
wybór Aleksandra Kwaśniewskiego362 na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz zaawansowane porozumienie głównych sił politycznych wobec integracji z NATO dało przyspieszenie w reformie sił zbrojnych, lecz uwarunkowania
ekonomiczne, które determinowały ograniczenie wydatków, wymusiły potrzebę
359
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modernizacji i przebudowy wojska. Prezydent A. Kwaśniewski w wygłoszonym
w 1995 roku orędziu powiedział, że jest gotów wziąć na siebie odpowiedzialność
za przeprowadzenie Polski do struktur europejskich, aby stała się częścią świata,
który do niedawna był dla nas niedostępny, a który może stać się naszym partnerem. Zaznaczył, że zajmie się poprawą zewnętrznego i wewnętrznego jej bezpieczeństwa. A bezpieczeństwo zewnętrzne to przede wszystkim polska obecność,
uczestnictwo i członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim. Zapowiedział również, że jako zwierzchnik Sił Zbrojnych RP nie zaniedba niczego, co może realnie
służyć unowocześnieniu systemu obronności kraju363.
Wywodzący się z Sojuszu Lewicy Demokratycznej (SLD)364 Prezes Rady Ministrów Józef Oleksy365 w swoim exposé zapewniał: że celem rządu będzie zapewnienie Polsce suwerenności, niepodległości i integralności. Ponadto zaakcentował zdecydowaną wolę pełnej integracji z Unią Europejską i NATO oraz wykorzystania
możliwości wynikających z realizacji programu Partnerstwa dla pokoju. Natomiast
członkostwo Polski w Unii Europejskiej, Unii Zachodnioeuropejskiej i NATO rozumiał jako część poszerzania strefy bezpieczeństwa i stabilności366. Ministrem Obrony
Narodowej został bezpartyjny Zbigniew Okoński367, a po jego dymisji Stanisław
Dobrzański368 z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
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Dopiero w lutym 1996 roku doszło do politycznego consensusu prezydenta RP,
Rady Ministrów i większości sił politycznych w parlamencie i dostosowywania sił
zbrojnych do zmian ustrojowych państwa. Włodzimierz Cimoszewicz369, który
również wywodził się z SLD, w swoim exposé w sposób ambitny przedstawił cele
rządu w sprawach obronnych. Mówił, że nic nie zwalnia nas z obowiązku utrzymania zdolności armii do skutecznej obrony kraju. Potwierdził, że jesteśmy w trakcie finalnych prac nad „Polityczno-strategicznym planem obrony RP”. Zapowiedział, że rząd będzie wspierał unowocześnianie sił zbrojnych, przewidując systematyczny wzrost nakładów na badania i pozyskiwanie technologii. Zaznaczył, że
przedłoży on także projekt ustawy o programie rozwoju sił zbrojnych w latach
1998–2002, w którym położy nacisk na ich sukcesywne unowocześnienie i pełną
realizację procesów restrukturyzacyjnych oraz szkoleniowych stosownie do przyszłych potrzeb obronnych oraz możliwości społeczno-ekonomicznych kraju. Zapowiedział, że Rada Ministrów określi jasną prognozę nakładów obronnych w perspektywie wieloletniej, umożliwiających techniczną odnowę sił zbrojnych, oraz
zapewni coroczny wzrost tych nakładów. Podkreślił, że fundamentalnym warunkiem usytuowania armii w strukturze demokratycznego państwa jest sprawowanie
nad nią cywilnej kontroli370.
Sprzeciw wobec wizji armii pod nazwą Program Armia 2012, która zbliżona
była do koncepcji Milewskiego, zgłaszała Konfederacja Polski Niepodległej
(KPN)371 i Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem (BBWR)372. Gabinet
369

Włodzimierz Cimoszewicz – polski polityk i prawnik. Wiceprezes Rady Ministrów oraz
minister sprawiedliwości i prokurator generalny w latach 1993–1995. Był wicemarszałkiem Sejmu w latach 1995–1996 oraz prezesem Rady Ministrów w latach 1996–1997.
W latach 2001–2005 był ministrem spraw zagranicznych oraz marszałkiem Sejmu
w 2005 r. W latach 1989–2005 był posłem na Sejm X, I, II, III i IV kadencji, a od 2007 r.
senatorem VII kadencji. Obecnie eurodeputowany, Zob. A. Barszczewski, Kto jest kim
w polityce polskiej, s. 53-54.
370
Prezes Rady Ministrów Włodzimierz Cimoszewicz, Program działania rządu wraz
z wnioskiem o udzielenie wotum zaufania, 14 lutego 1996 r.
371
Konfederacja Polski Niepodległej (KPN) – polska partia polityczna, założona 1 września
1979 r. przez Leszka Moczulskiego, nawiązująca do tradycji piłsudczykowskich i pierwsza
o charakterze antykomunistycznym w Europie Środkowo-Wschodniej. Zob. M. Bankowicz, Słownik polityki, s. 198-200.
372
Bezpartyjny Blok Wspierania Reform (BBWR) – polski komitet wyborczy, został zarejestrowany sądownie 30 listopada 1993 jako stowarzyszenie. BBWR był formacją polityczną mającą stworzyć w nowym parlamencie zaplecze Prezydenta RP, który liczył na
uzyskanie przez swoje ugrupowanie co najmniej 25% głosów. W wyniku wyborów parlamentarnych, które odbyły się 19 września 1993, BBWR uzyskał 746 653 głosy, tj.
5,41% poparcia, co przełożyło się na jedynie 18 mandatów parlamentarnych (16 sejmowych i 2 senackie). Już wówczas L. Wałęsa zaczął się dystansować od swojej nowej formacji. Zob. M. Bankowicz, Słownik polityki, s. 198-200.
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W. Cimoszewicza robił wszystko, aby reformę armii przygotować do czasu wejścia
w struktury Sojuszu Północnoatlantyckiego. Program Armia 2012 uzyskał rangę
decyzji Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 roku373.
J. Zalewski napisał, że w opinii prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego przyjęcie przez rząd Programu Armia 2012 było przełomem dla kraju oraz wojska.
Doczekaliśmy się zamknięcia procesu analiz koncepcyjnych i powstały przesłanki,
które pozwalały wejść w fazę wykonawczą. Dla Sił Zbrojnych RP oznaczało to
przede wszystkim zamknięcie okresu tymczasowego oraz wskazywało żołnierzom
zasadnicze cele w okresie poprzedzającym przystąpienie Polski do NATO. Program Armia 2012 stał się przede wszystkim ważnym sygnałem dla przyszłych
partnerów o gotowości naszego kraju do podjęcia zadań sojuszniczych374.
Program Armia 2012 dopasowywał siły zbrojne do nowego charakteru ich zadań w powiązaniu z możliwościami ekonomicznymi państwa i założeniu liczebności armii na poziomie 180 tysięcy. Program ten uwzględniał: zapewnienie funkcjonowania wojsk operacyjnych na terenie kraju i poza granicami oraz sił obrony terytorialnej do realizacji zadań na własnym terytorium, możliwości podporządkowania części Sił Zbrojnych RP dowództwu Sojuszu Północnoatlantyckiego z zapewnieniem interoperacyjności i kompatybilności, utrzymywanie części wojsk w gotowości do udziału w siłach szybkiego reagowania NATO oraz korpusach wielonarodowych. Znaczący wpływ na przyjęcie takich założeń miały analizy możliwość
konfliktów militarnych, sytuacja geopolityczna, poziom wyszkolenia i uzbrojenia
wojska oraz koncepcje europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony. Zawierał
program reform Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej rozłożony na 15 lat i dostosowany do integracji z NATO375.
Również prasa szeroko komentowała trwające w Ministerstwie Obrony Narodowej prace nad projektem modernizacji technicznej sił zbrojnych. Autor artykułu
w „Rzeczpospolitej” z 8 września 1997 roku zaznaczył, że modernizacja techniczna wojska nie jest tylko sprawą armii, o czym zresztą świadczy zainteresowanie
rządu. Przypuszczać można – pisał – że również krajowy przemysł obronny będzie
ściśle współpracował w realizacji potrzeb wojska. Jednak wypowiedzi niektórych
polityków kwestionowały jego wiodącą rolę w unowocześnianiu armii376.
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Rząd przyjął 15-letni program modernizacji sił zbrojnych, określany mianem Plan Armia
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Bardzo szeroko sprawy obronności Rzeczypospolitej Polskiej przedstawił
w 1997 roku w swoim exposé Jerzy Buzek377, premier rządu utworzonego przez
Akcję Wyborczą Solidarność (AWS)378 i Unię Wolności (UW)379. Ugrupowania te
wywodziły się z demokratycznej antykomunistycznej opozycji. Na temat wojska
premier mówił, że: „Na straży naszych granic musi stać apolityczna, kompetentnie
kierowana armia poddana cywilnej kontroli”. Zapowiedział stworzenie Narodowego Systemu Obrony Państwa i zwiększenie nakładów na modernizację armii.
Oświadczył, że będzie kontynuować i intensyfikować działania dostosowujące
polskie siły zbrojne do wymogów uczestnictwa Polski w NATO. Stwierdził, że
zasadniczą częścią systemu obrony państwa będą siły zbrojne mniej liczne, ale
o większej wartości bojowej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa,
będzie systematycznie skracać czas obowiązkowej służby wojskowej. Stwierdził,
że wstępne rozmowy Polski z Sojuszem Atlantyckim zostały już z dobrym rezultatem zakończone i liczy, że w 1999 roku kraj nasz stanie się członkiem NATO380.
Stanowisko Ministra Obrony Narodowej premier powierzył, wywodzącemu się
z Unii Wolności, Januszowi Onyszkiewiczowi.

2.2.3. Wpływ gospodarki na finansowanie sił zbrojnych
Recesja gospodarcza oraz inflacja, a także wprowadzane reformy skutkowały
konsekwencjami społecznymi, jak wzrost bezrobocia oraz zubożenie społeczeństwa. Dopiero oznaki poprawy wystąpiły w latach 1992–1993. Po raz pierwszy
odnotowano realny przyrost PKB, zaczął się rozwijać sektor prywatny, lecz przedsiębiorstwa państwowe nie dawały sobie rady. Znaczący przełom nastał w latach
1994–1997. Średni przyrost PKB kształtował się powyżej 6%. Wzrost efektywno377

Jerzy Buzek – polski polityk, profesor nauk technicznych, poseł na Sejm III kadencji.
W latach 1997–2001 pełnił funkcję premiera rządu koalicji AWS-UW, potem mniejszościowego rządu AWS. Od 2004 r. poseł do Parlamentu Europejskiego VI i VII kadencji,
a od 14 lipca 2009 jego przewodniczący. W latach 1997–2001 pełnił funkcję premiera
rządu koalicji AWS-UW, potem mniejszościowego rządu AWS. Zob. D. Ćosić, Buzek
wszystkich Polaków, „Wprost” 2009, nr 24, s. 38-40. Zob. M. Krzynowski, Gołębie serce
Europy, „Wprost” 2010, nr 5, s. 12-14.
378
AWS – koalicyjne ugrupowanie polityczne, powstałe 8 czerwca 1996 r., którego założycielem
był Marian Krzaklewski. Sprawowało władzę w Polsce w latach 1997–2001. Zob. M. Bankowicz, Słownik polityki, s. 198-200.
379
UW – polska partia polityczna, powstała 23 kwietnia 1994 z połączenia dwóch działających od 1990 r. ugrupowań: Unii Demokratycznej (UD) i Kongresu LiberalnoDemokratycznego (KLD). W maju 2005 r. przekształcona w Partię Demokratyczną –
demokraci.pl. Zob. M. Bankowicz, Słownik polityki, s. 198-200.
380
Prezes Rady Ministrów Jerzy Buzek, Program działania Rady Ministrów wraz z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania, 10 listopada 1997.
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ści gospodarczej, przypływ kapitału nastąpił w wyniku opracowanego w 1994 roku
przez wicepremiera Grzegorza Kołodkę programu Strategia dla Polski. Jednak
duża skala reform wprowadzonych przez rząd J. Buzka i lansowane przez L. Balcerowicza schłodzenie gospodarki wpłynęło na gorszy okres gospodarczego rozwoju.
Sytuację spotęgował kryzys na Dalekim Wschodzie w 1997 oraz rosyjski w 1998
roku, który doprowadził do załamania polskiego eksportu381.
Transformacja ustroju gospodarczego w kraju, przejście z gospodarki sterowanej centralnie na rynkową, a także wysoka inflacja wywołały kryzys finansów publicznych kraju, co przełożyło się na tendencję spadkową wydatków obronnych
w momencie rozpoczęcia w 1992 roku wdrażania doktryny obronnej. Z tego powodu większość wytycznych pozostawała tylko w sferze deklaracji. W roku 1993
również ograniczono wydatki na obronność. Natomiast w roku następnym rząd
Hanny Suchockiej, przy założeniach budżetu obronnego, zabezpieczył finanse na
koszty związane z przystąpieniem Polski do programu Partnerstwo dla Pokoju,
ustalając budżet dla wojska na poziomie 2,1% PKB382.
Zasadne wydaje się stwierdzenie, że zacofanie gospodarcze oraz cywilizacyjne
z początku lat dziewięćdziesiątych sprawy wojska przesuwało na dalszy plan.
Sprzyjała temu stabilna sytuacja militarna na arenie międzynarodowej po rozpadzie
UW. Analiza wydatków na MON z tego okresu wskazuje, że poziom ich drastycznie spadł. Wydatki z roku 1991 w stosunku do 1990 zmalały o 1/3, a to wymusiło
zmniejszenie liczebności sił zbrojnych. W 1993 roku wydatki na renty i emerytury
wojskowe włączono do budżetu MON. Zapaść finansów MON doprowadziła do
debaty parlamentarnej 16 lutego 1995 roku. W efekcie przyjęto uchwałę zobowiązującą rząd do osiągnięcia wydatków na obronność do końca 1997 roku na poziomie 3% PKB. Dokument ten nie spowodował wzrostu, a wręcz przeciwnie – wydatki uległy obniżeniu383.
Również faza przygotowawcza wejścia do NATO sił zbrojnych spowodowała potrzebę przeprowadzenia debaty parlamentarnej związanej z rozwiązaniem problemów finansowania wojska. Wystąpienia premiera Waldemara Pawlaka i Jerzego
Milewskiego, który pełnił obowiązki ministra obrony narodowej, zwróciły uwagę na
potrzebę porozumienia się konstytucyjnych organów władzy i głównych sił politycznych co do jego finansowania384.
Biorąc pod uwagę planowane wejście Polski w struktury Sojuszu Północnoatlantyckiego, szczególnego znaczenia nabrało wdrażanie w siłach zbrojnych odpowiednich dla niego procedur i zasad. Skutkowało to zwiększonymi wymogami
finansowymi. Z analizy zadań wynikało, że budżet na armię w stosunku do roku
381
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poprzedniego powinien wzrosnąć o 25%, stosując kryteria minimalnego poziomu
nowoczesności sprzętu wojskowego385.
Pomimo jasno określonych przez Polskę celów integracyjnych ze strukturami
NATO, władza w państwie nie znalazła porozumienia w sprawie sposobu ich finansowania. W praktyce skutkowało to zmniejszeniem wydatków o charakterze
majątkowym. Redukcji uległy ponadto zadania inwestycyjne oraz prace naukowobadawcze. Nastąpiła redukcja szkolnictwa wojskowego, placówek służby zdrowia
i zmiana zasad gospodarki mieszkaniowej, zakończona przyjęciem ustawy z dnia
22 czerwca 1995 roku o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP386 oraz powołaniem
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (WAM)387. Dramatyczny brak środków budżetowych na wojsko przy jednoczesnym dysponowaniu zbędnymi nieruchomościami
spowodował utworzenie Agencji Mienia Wojskowego (AMW)388. Zastosowane
rozwiązanie nie sprawdziło się jednak w praktyce, ponieważ pieniądze ze sprzedaży mienia nie trafiały do wojska389.
16 lutego 1995 roku Sejm przyjął uchwałę w sprawie podstawowych problemów obronności państwa390, określając w niej założenia w dziedzinie finansowania: budżet MON powinien tak rosnąć, aby najpóźniej na koniec 1997 roku osiągnąć poziom 3% PKB, wzrost nakładów na obronność w pięcioletniej perspektywie oraz przygotowanie wieloletniego planu rozwoju sił zbrojnych, odciążenie
wojska ze zbędnej infrastruktury. Pomimo prób nie udało się poprawić wskaźnika
nowoczesności wyposażenia, który kształtował się na poziomie 5–25% przy normach obowiązujących w NATO na poziomie 30–50%391.
Podstawą opracowanego przez rząd Programu modernizacji Sił Zbrojnych na
lata 1998–2002 i kierunków dalszego ich rozwoju do 2012 roku była prognoza
wydatków na obronę w budżecie państwa, powiększanych corocznie o 3%. Dopiero rok 1998 był pierwszym rokiem, w którym za podstawę planowania budżetu
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MON przez rząd Włodzimierza Cimoszewicza przyjęto Założenia rządowego programu modernizacji Sił Zbrojnych na lata 1998–2012. Plan zakładał, że budżet
MON wyniesie ponad 11,6 mld zł, co dawało wskaźnik realnie większy o 4,3% niż
w roku ubiegłym, stanowiło to 2,26% PKB. Przyjęty przez rząd Jerzego Buzka
budżet obrony był testem wiarygodności modernizacji sił zbrojnych i trwających
negocjacji z Sojuszem Północnoatlantyckim. Jednak redukcja wydatków na wojsko
zaaprobowana przez premiera wykluczyła uruchomienie programu Armia 2012392.
Ustawa budżetowa na 1999 rok zaplanowała budżet MON na kwotę 12 086,4
milionów złotych, gdzie udział w budżecie państwa stanowił 8,51%. Plan taki stanowił 2,03% PKB, przy planowanej inflacji na poziomie 8%. Biorąc pod uwagę
lata dziewięćdziesiąte, był to najniższy budżet MON, mimo zapewnień premiera
Jerzego Buzka w exposé, że wydatki będzie zwiększał. W celu pokrycia wydatków
przewidziano dla MON dodatkowe środki w rezerwach celowych, a ponadto zaciągnięto doraźną pożyczkę od rządu Stanów Zjednoczonych w wysokości 50 milionów dolarów na zakup amerykańskiego uzbrojenia393.
Nawet pułkownik F. Nowak, doradca ministra obrony narodowej, w wywiadzie
dla „Rzeczpospolitej” podkreślił, że nie potrafiono zracjonalizować działalności
i zbudować właściwej struktury sił zbrojnych, która byłaby zbieżna z możliwościami finansowymi i gwarantowała realizację podstawowych zadań394.
Podsumowując powyższe rozważania, można stwierdzić, że ustawy budżetowe
okresu lat dziewięćdziesiątych cechował redukcjonizm wydatków wojskowych,
a wypracowane środki oszczędnościowe, pomimo deklaracji elit rządzących, nie
trafiały do budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. W wyniku takiego działania
obraz armii lat dziewięćdziesiątych wyglądał następująco:
 tylko 24% uzbrojenia wojsk lądowych spełniało wymagania współczesnego
pola walki;
 ponad 90% sprzętu łączności nadawało się jedynie do wycofania;
 70% sprzętu artyleryjskiego to głównie eksponaty muzealne;
 prawie 50% wojskowego transportu kołowego to paliwożerne samochody
z końca lat pięćdziesiątych i początku lat sześćdziesiątych;
 brak zakupu nowoczesnego samolotu wielozadaniowego był groźbą utraty
zdolności funkcjonowania sił powietrznych395.
Najgorszym okresem dla finansów wojska były lata 1991–1995, kiedy budżet
każdego kolejnego roku był niższy od wykonania roku 1990. Odnotowane wzrosty
w latach 1992, 1994 i 1995 w stosunku do lat poprzedzających miały wielkość
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symboliczną. Lepiej kształtowała się sytuacja w latach 1996–1998. Odnotowano
zwiększenie środków w stosunku do lat poprzedzających, największy odnotowano
w roku 1997. W latach 1999–2000 nastąpiły spadki budżetu MON. Relacje budżetu MON przedstawia tabela 2.1396.
Tabela 2.1. Budżet MON w latach 1993–1999
Lata

Budżet MON

Udział budżetu MON w PKB

1993

3 846,5

2,27

1994

5 117,0

2,23

1995

6 594,4

1,96

1996

8 313,2

1,97

1997

10 076,7

1,96

1998

11 686,9

1,94

1999

12 242,3

1,88

Źródło: opracowanie własne.

Konstatując rezultaty badań, należy stwierdzić, że blefem politycznym okazały
się zapewnienia polityków wszystkich partii politycznych, że armia mniejsza jest
tańsza, ponieważ tak naprawdę jest droższa zarówno w sensie zakupu wyposażenia, zobowiązań sojuszniczych, jak i utrzymania. W kalkulacjach politycznych nie
brano pod uwagę odpowiedniego zagwarantowanego przez państwo statusu żołnierza. Od marca 1999 roku polski żołnierz znalazł się w nowej przestrzeni polityczno-wojskowej, lecz na tle swoich partnerów z Sojuszu Północnoatlantyckiego był
niedoinwestowany w sprzęt specjalistyczny oraz niewystarczająco motywowany397.

2.3. Zakres transformacji Sił Zbrojnych RP
Na mocy zarządzenia Ministra Obrony Narodowej398 oraz zarządzenia Szefa
Sztabu Generalnego399, oba z dnia 7 kwietnia 1993 roku, w MON rozpoczęło się
przechodzenie na nowe struktury organizacyjne. Aby proces ten realizowany był
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sprawnie, minister obrony narodowej decyzją z dnia 24 marca 1993 roku400 powołał Ignacego Dudojcia na pełnomocnika, który był szefem Zespołu Doradców Ministra Obrony Narodowej401. Strukturę MON 1 października 1993 roku przedstawia
załącznik 2.
Przedterminowe wybory parlamentarne, które odbyły się jesienią 1993 roku,
doprowadziły do zmiany koalicji rządzącej, na czele rządu stanął Waldemar Pawlak, który tekę Ministra Obrony Narodowej wręczył Piotrowi Kołodziejczykowi.
Nowy minister zapowiedział ciąg dalszy restrukturyzacji, w trakcie której dokona
rozdziału kompetencji pionu cywilno-wojskowego Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Wprowadzenie dwóch pionów
funkcjonalnych, z których każdy był niezależnym ośrodkiem – pierwszy skupiał
się wokół cywilnych ministrów, a drugi wokół Szefa Sztabu Generalnego – spowodowało spory kompetencyjne402.
Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 1993 roku403
w sprawie reorganizacji Sił Zbrojnych RP określało zasadnicze kierunki reorganizacji wszystkich rodzajów sił zbrojnych – obejmować miały przeformowania, rozformowania, formowanie od nowa jednostek oraz likwidację niektórych garnizonów. Zgodnie z zarządzeniem reorganizacja w szczególności dotyczyć miała wojsk
lądowych ze zwróceniem uwagi na tworzenie nowego systemu logistycznego, sformowanie nowych jednostek desantowo-szturmowych, zmechanizowanych, piechoty górskiej, lotnictwa wojsk lądowych, zapewniając równomierne rozmieszczenie
wojsk poprzez dyslokowanie niektórych w garnizonach Suwałki, Białystok, Siedlce, Lublin, Przemyśl, Rzeszów. Priorytetami były: reorganizacja wojskowego
szkolnictwa zawodowego oraz likwidacja nieperspektywicznych garnizonów, takich jak: Rów, Miedwie, Pleszew, Słubice, Prudnik, Radzyń Podlaski, Sanok, Pułtusk, Włodawa, Hrubieszów, Tarnów, a w pozostałych rodzajach sił zbrojnych
planowano zmniejszenie stanów osobowych404.
Minister Obrony Narodowej zarządzeniem z dnia 21 stycznia 1994 roku405
w sprawie zakresu działania Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
utworzył stanowisko Sekretarza Stanu – I Zastępcy Ministra Obrony Narodowej,
które objął Jerzy Milewski406.
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2.3.1. Spór o kompetencje Ministra Obrony Narodowej
i Szefa Sztabu Generalnego
Nowa sytuacja polityczna doprowadziła do sporu o bezpośrednią władzę nad
Siłami Zbrojnymi i podporządkowanie szefa sztabu generalnego. Prezydent Lech
Wałęsa dążył do podporządkowania sobie tego stanowiska, a marszałek sejmu
i premier byli temu przeciwni. W celu koordynacji zadań organów administracji
państwowej w zakresie bezpieczeństwa państwa uchwałą nr 17/94 Rady Ministrów
z dnia 12 kwietnia 1994 roku407 powołano Komitet Spraw Obronnych Rady Ministrów (KSORM). Już na jego pierwszym posiedzeniu 19 maja minister obrony
narodowej przedstawił swoje propozycje zmian organizacyjnych z podziałem na
trzy rodzaje sił zbrojnych podległe szefowi Sztabu Generalnego, a także projekt
rozdziału kompetencji MON i Sztabu Generalnego WP, tak aby minister obrony
kierował, a szef sztabu – dowodził408.
Aby zapewnić sprawność działania KSORM zarządzeniem nr 13 Prezesa Rady
Ministrów z dnia 7 czerwca 1994 roku409 powołano Stały Międzyresortowy Zespół
Komitetu Spraw Obronnych Rady Ministrów, a na mocy zarządzenia MON z dnia
21 kwietnia 1994 roku410 w sprawie zakresu działania Podsekretarza Stanu w MON
do Spraw Parlamentarnych. Danuta Waniek411 została pierwszą kobietą na stanowisku wiceministra obrony narodowej412.
Punktem kulminacyjnym sporów wokół Ministerstwa Obrony Narodowej była
„sprawa drawska”, dotycząca głosowania 30 września 1994 roku generałów nad
votum zaufania dla ministra Piotra Kołodziejczyka, za aprobatą Prezydenta RP
Lecha Wałęsy413. Rozgrywki na płaszczyźnie minister – premier – prezydent spo-
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Parlamentarnej Grupy Kobiet. W latach 1994–1995 pełniła funkcję podsekretarza stanu
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wodowały, że 10 listopada 1994 roku prezydent zaakceptował wniosek premiera
Waldemara Pawlaka o odwołanie ministra Piotra Kołodziejczyka414.
Powołanie Z. Okońskiego na stanowisko ministra obrony nie zakończyło sporu
premiera z prezydentem. W konsekwencji doszło do dymisji Waldemara Pawlaka,
premierem został Józef Oleksy, który utrzymał Z. Okońskiego na stanowisku ministra. W czasie jego pracy na stanowisku ministra obrony umacniała się pozycja
Sztabu Generalnego. Strukturę Ministerstwa Obrony Narodowej 1 grudnia 1995
roku przedstawia załącznik 3.
Nowy układ koalicyjny spowodował wypracowanie decyzji Ministra Obrony
Narodowej z dnia 13 grudnia 1994 roku415 o powołaniu zespołu ekspertów w składzie: generał dywizji Henryk Szumski, generał dywizji Franciszek Puchała, generał
dywizji Jan Światowiec, generał brygady Stanisław Koziej oraz Zbigniew Skoczylas – doradca ministra. Zadaniem tego zespołu było stworzenie zarysu koncepcji
struktury i liczebności sił zbrojnych w stosunku do potrzeb obronnych i możliwości ekonomicznych państwa. Zespół ten wypracował solidne podstawy do opracowania długofalowego programu przebudowy sił zbrojnych416.
Taki rozwój sytuacji doprowadził do odejścia 12 czerwca 1995 roku ze stanowiska wiceministra obrony J. Milewskiego, zwolennika umocnienia cywilnej kontroli nad armią. Jego miejsce zajął Andrzej Karkoszka, po wyborach prezydenckich
20 listopada 1995 roku minister Okoński złożył dymisję. Kolejne wybory prezydenckie stworzyły nowy układ polityczny, w którym prezydent A. Kwaśniewski,
premierzy J. Oleksy, a później W. Cimoszewicz oraz minister obrony Stanisław
Dobrzański wywodzili się z jednej opcji parlamentarnej, co skończyło okres sporów politycznych i pozwoliło na skuteczne wprowadzanie zamysłów rządu w obszarze problemów obronności. Brak regulacji prawnych w tym okresie był przyczyną niedowładu organizacyjnego oraz sporów kompetencyjnych na najwyższych
szczeblach kierowania, a zawirowania na scenie politycznej rzutowały negatywnie
na reformy w siłach zbrojnych417.
Wychodząc z tych założeń, 28 września 1994 roku Sejmowa Komisja Obrony
powołała zespół do opracowania ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej.
Akt ten stanowił podstawę do gruntownej reorganizacji ministerstwa, a jako przedsięwzięcie priorytetowe uchwalony został 14 grudnia 1995 roku418. W styczniu
1996 roku powołano pod przewodnictwem A. Karkoszki komisję, której rozwiązania reorganizacyjne znalazły finał w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 lipca
414
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1996 roku419 w sprawie nadania statusu Ministerstwu Obrony Narodowej oraz
szczegółowego zakresu działania tego ministerstwa420. Wyżej wymienione akty
prawne rozdzieliły zakresy kompetencyjne ministra obrony narodowej i szefa sztabu generalnego oraz nastąpiło pełne włączenie Sztabu Generalnego do struktur
ministerstwa421.
Odnieść można wrażenie, że od tego momentu zmiany strukturalne w ministerstwie obrony postępowały bardzo dynamicznie. Jedną z pierwszych było rozwiązanie Zarządu Ekonomiczno-Finansowego Sztabu Generalnego i na podstawie zarządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 stycznia 1996 roku422 w sprawie zakresu działania podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do spraw
Ekonomiczno-Finansowych utworzono nowy pion, którego szefem został Tadeusz
Grabowski. Na nowo została uregulowana również sprawa wojskowych służb specjalnych, które na mocy zarządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego
1996 roku423 w sprawie przeformowania Departamentu Wojskowych Służb Informacyjnych zostały podporządkowane ministrowi obrony. Na mocy zarządzenia
Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 1996 roku424 w sprawie utworzenia
w Ministerstwie Obrony Narodowej stanowiska Podsekretarza Stanu do Spraw
Społecznych i Parlamentarnych i zakresu jego działania dokonano przeformowania
dotychczasowego pionu parlamentarnego, którego nowym podsekretarzem stanu
został Andrzej Załucki. Nowym wiceministrem obrony do spraw uzbrojenia został
Krzysztof Węgrzyn po dymisji zajmującego to stanowisko Jana Kuriaty425.
Zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1996 roku426
w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej wprowadzono regulamin, który określał zasady kierowania działalnością, zadania oraz
zakresy działania osób zajmujących kierownicze stanowiska w ministerstwie,
a przede wszystkim strukturę (załącznik 4).
Po dokonaniu analizy literatury przedmiotu nasuwa się wniosek, że w ciągu
tych kilku lat wizerunek Wojska Polskiego uległ zasadniczym przeobrażeniom.
Reformy w organizacji obrony narodowej zmierzały ku budowie armii nowoczesnej, mobilnej oraz zdolnej do obrony kraju oraz otwartej na sprawdzone rozwią419
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zania w bardziej nowoczesnych armiach świata. Transformacja objęła całościowo
dziedziny funkcjonowania wojska. Wypracowano nową dyrektywę gotowości bojowej i mobilizacyjnej, która spełniała wymogi strategiczno-operacyjnej obrony
państwa. Opracowano instrukcje oraz regulaminy działań bojowych, programy
szkolenia wojsk, regulaminy wojskowe oraz ceremoniał. Nowością było utworzenie jednostek pierwszej kolejności użycia (PKU), które były zdolne do natychmiastowych działań w przypadku zagrożenia zewnętrznego427.
Poddano reorganizacji struktury organów centralnych MON pod kątem dostosowania do wymogów obowiązujących w NATO. Zapoczątkowano proces tworzenia wojsk obrony terytorialnej. Nastąpiła reforma wojskowego szkolnictwa zawodowego. Zapoczątkowano proces profesjonalizacji wojska poprzez zwiększenia
stopnia uzawodowienia SZ RP oraz skracanie zasadniczej służby wojskowej do 12
miesięcy. Pomimo ww. aspektów trwająca już 10 lat restrukturyzacja, łączona
z poważną redukcją stanów osobowych, nie przyczyniła się do zwiększenia potencjału bojowego sił zbrojnych. Sytuacja ekonomiczna Polski wymuszała wdrożenie
kolejnych programów oszczędnościowych, co skutkowało odkładaniem modernizacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Kontynuowanie restrukturyzacji, która
ukierunkowana była na utrzymanie liczebności z początku lat dziewięćdziesiątych,
groziło regresem jakościowym. Wpisanie się w system obrony NATO skorygowało
przeprowadzenie restrukturyzacji, co znalazło odzwierciedlenie w Założeniach
programu rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach 1998–2012, przyjętych przez rząd
we wrześniu 1997 roku428.

2.2.2. Powstanie Wojsk Lądowych i nowy podział
okręgów wojskowych
Postępujący proces integracyjny z NATO spowodował podpisanie przez ministra obrony narodowej decyzji z 13 stycznia 1997 roku429 w sprawie powołania
Dowództwa Wojsk Lądowych, które do końca 1997 roku miało przejąć dowodzenie tymi wojskami. Wojska Lądowe stały się autonomicznym komponentem sił
zbrojnych (rys. 2.1)430.
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Rys. 2.1. Zmiany w strukturze rodzajów sił zbrojnych i okręgów wojskowych
Funkcjonowały już tylko trzy rodzaje sił zbrojnych: Wojska Lotnicze Obrony
Powietrznej (WLOP), Marynarka Wojenna (MW) oraz Wojska Lądowe (WLąd).
Wojska Lądowe zorganizowano w cztery okręgi wojskowe – warszawski
WOW431, śląski SOW432, pomorski POW433 i krakowski KOW434. Okręgi są organami przeznaczonymi do kierowania obroną terytorialną. Ponadto wykonują zadania administrowania zasobami (osobowymi, materiałowymi, sprzętem technicznym) oraz infrastrukturą. Zabezpieczają logistycznie wojska i instytucje oraz

431

WOW – z siedzibą dowództwa w Warszawie. Zajmował 30% terytorium Polski. Na tym
terenie zamieszkiwało około 9 mln ludzi. Zasadnicze wyposażenie to około 450 czołgów
i ponad 260 bojowych wozów opancerzonych.
432
SOW – dowództwo we Wrocławiu. Jednostki okręgu wyposażone były w około 600 czołgów, ponad 400 bojowych wozów opancerzonych. Zajmował 1/5 część terytorium Polski.
433
POW – z siedzibą dowództwa w Bydgoszczy. Zajmował 23% terytorium kraju. Zamieszkiwało go ponad 8 mln ludzi. Na wyposażeniu znajdowało się około 450 czołgów oraz około
500 bojowych wozów opancerzonych.
434
KOW – z siedzibą w Krakowie. Zajmował 1/4 część terytorium kraju zamieszkałą przez
około 13 mln ludzi. Wyposażenie bojowe okręgu to około 150 czołgów oraz ponad 100
bojowych wozów opancerzonych.
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wspierają układ pozamilitarny w likwidacji skutków katastrof i klęsk żywiołowych435.
W skład POW weszły: 2 Pomorska Dywizja Zmechanizowana, 8 Bałtycka Dywizja Obrony Wybrzeża, 12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana, 2 Brygada
Łączności, 5 Brygada Saperów, 6 Toruńska Brygada Artylerii.
W skład WOW weszły: 1 Warszawska Dywizja Zmechanizowana, 15 WarmińskoMazurska Dywizja Zmechanizowana, 16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana, 1 Mazurska Brygada Artylerii, 2 Mazowiecka Brygada Saperów.
W skład SOW weszły: 4 Lubuska Dywizja Zmechanizowana, 5 Kresowa Dywizja Zmechanizowana, 10 Sudecka Dywizja Zmechanizowana, 11 Dywizja Kawalerii Pancernej, 1 Brzeska Brygada Saperów, 4 Nadwarciańska Brygada Saperów,
5 Brygada Artylerii Armat, 23 Śląska Brygada Artylerii Armat.
W skład KOW weszły: 25 Dywizja Kawalerii Powietrznej, 3 Brygada Zmechanizowana Legionów, 6 Brygada Desantowo-Szturmowa, 14 Brygada Pancerna
Ziemi Przemyskiej, 21 Brygada Strzelców Podhalańskich436.
Wojska Lądowe (WLąd) stały się zasadniczą częścią Sił Zbrojnych, stanowiąc dwie
trzecie potencjału bojowego wojska. Stan etatowy wynosił 168 650 żołnierzy. Organem odpowiedzialnym za ich funkcjonowanie zostało Dowództwo Wojsk Lądowych,
utworzone na podstawie decyzji MON z 4 kwietnia 1997 roku. Wojska Lądowe przeznaczono do odparcia lądowo-powietrznych uderzeń agresora oraz działań obronnych
we współpracy z siłami powietrznymi oraz Marynarką Wojenną. Skład bojowy, organizacja oraz wyszkolenie zapewniały zdolność do realizacji zadań w dowolnym regionie kraju wobec każdej formy zagrożenia militarnego. Doktryna obronna przewidywała ich uczestnictwo w misjach pokojowych oraz humanitarnych. Na wojskach operacyjnych spoczywał ciężar realizowania programu integracji z Sojuszem Północnoatlantyckim. W 1997 roku wojska operacyjne tworzyło 10 dywizji ogólnowojskowych,
dywizja kawalerii pancernej, dywizja obrony wybrzeża, 25 Dywizja Kawalerii Powietrznej oraz jednostki rodzajów wojsk437. W skład Wojsk Lądowych wchodziły siły
obrony terytorialnej438.
435
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Wojska Obrony Terytorialnej – komponent Sił Zbrojnych, wspierające siły operacyjne,
mają zadanie obrony przydzielonych rejonów i wspierania obrony cywilnej. Ze względu
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przyjęcia wojsk sojuszniczych, osłonę rejonów mobilizacji. Zob. Z. Gawrys, Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2003,
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Pod względem funkcjonalnym Wojska Lądowe podzielono na: wojska zmechanizowane i pancerne439, wojska rakietowe i artylerii440, wojska obrony przeciwlotniczej441, wojska obrony przeciwchemicznej442, wojska inżynieryjne443, wojska
aeromobilne444, wojska rozpoznania i walki radioelektronicznej445 oraz wojska

439

Wojska zmechanizowane i pancerne – tworzą podstawową siłę bojową Wojsk Lądowych.
Ze względu na wyposażenie techniczno-bojowe posiadają zdolność do szybkiego przemieszczania się. Tworzą zasadniczy element sił uderzeniowych. Głównym zadaniem jest
prowadzenie działań obronnych i zaczepnych, niszczenie zgrupowań przeciwnika oraz
pościg za uciekającym przeciwnikiem. Zob. Z. Gawrys, Obrona narodowa w tworzeniu
bezpieczeństwa III RP, s. 234.
440
Wojska rakietowe artylerii – zasadnicza siła wsparcia ogniowego Wojsk Lądowych
w wymiarze strategiczno-operacyjnym. Wojska rakietowe zorganizowane są w pułki rakiet. Posiadały na wyposażeniu rakiety taktyczne. Artyleria obecna jest na wszystkich
szczeblach dowodzenia. Wyodrębnioną częścią jest artyleria przeciwpancerna strzelająca
ogniem bezpośrednim. Zob. Z. Gawrys, Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa
III RP, s. 235.
441
Wojska obrony przeciwlotniczej – przeznaczone do zwalczania środków napadu powietrznego. Obejmują rozpoznanie i powiadomienie wojsk o zagrożeniu z powietrza oraz
powszechną obronę przeciwlotniczą. Zadania te realizują poprzez osłonę zgrupowań
wojsk i obiektów, współdziałając z lotnictwem oraz innymi rodzajami wojsk. Podstawowym ugrupowaniem są pułki. Zob. Z. Gawrys, Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP, s. 236.
442
Wojska chemiczne – służą do zapewnienia obrony przed skutkami działania środków masowego rażenia oraz ochrony przed działaniem radioaktywnych toksycznych środków
przemysłowych. Prognozują skutki uderzeń bronią masowego rażenia. Podstawowym
źródłem informacji jest Wojskowy System Wykrywania Skażeń. Zob. Z. Gawrys, Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP, s. 237.
443
Wojska inżynieryjne – przygotowane do wsparcia we wszystkich rodzajach działań bojowych. Zasadnicze funkcje: rozpoznanie inżynieryjne przeciwnika i terenu, rozbudowa
fortyfikacyjna terenu, budowa zapór inżynieryjnych, urządzenie i utrzymanie przepraw,
rozminowanie terenu i obiektów oraz maskowanie wojsk. Zob. Z. Gawrys, Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP, s. 236.
444
Wojska rozpoznania i walki radioelektronicznej – są świadectwem zmian ukierunkowanych na zwiększenie możliwości szybkich działań bojowych na znacznych odległościach.
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łączności i informatyki446. Integralną częścią Wojsk Lądowych było również wojskowe szkolnictwo zawodowe przygotowujące oficerów, chorążych oraz podoficerów447.
Przekształcenia w strukturach Wojsk Lądowych były najbardziej widoczne,
a wszystkie koncepcje wychodziły z zasady przekształcania armii z ciężkiej w mniejszą, ale sprawniejszą448. W ciągu minionych lat nastąpiła duża redukcja potencjału sił
lądowych związanego ze zmianą charakteru z ofensywnego na obronny. O połowę
zmniejszono liczbę związków taktycznych, co przełożyło się na rozformowanie wielu jednostek wojskowych oraz garnizonów449.
W analizowanym okresie utworzone zostały jednostki nowych wojsk Obrony
Terytorialnej (OT) – w Zamościu, Gdańsku i Mińsku Mazowieckim, które przeznaczone były do działalności tylko na terenie kraju450.
Zmiany dyslokacyjne spowodowały w miarę równomierne rozmieszczenie jednostek wojskowych tak zwanej ściany wschodniej. Zlikwidowano garnizon w Goleniowie, Słubicach, Sanoku, Pleszewie, Kołobrzegu, Kostrzyniu, Kożuchowie, Szczecinku, Tarnowie oraz Gorzowie Wielkopolskim451. Najbardziej znacząca zmiana
dotyczyła przejścia ze struktury dywizyjno-pułkowej na dywizyjno-brygadową oraz
zmian w systemie zabezpieczenia logistycznego i szkolenia operacyjnego, a także
modernizacji technicznej452.
Bardzo ważną rolę odegrało utworzenie Wojsk Aeromobilnych, co zwiększyło
możliwości manewrowe w wymiarze powietrzno-lądowym, ponieważ to one łączyły w sobie walory najlepiej wyszkolonych pododdziałów wojsk rozpoznawczych,
desantowych i lotnictwa śmigłowcowego453.
Znaczącą zmianą w Wojskach Lądowych było utworzenie na bazie 12 Dywizji
Zmechanizowanej w Szczecinie, 14 Dywizji Zmechanizowanej w Neubrandenburgu oraz duńskiej Dywizji Zmechanizowanej – Wielonarodowego Korpusu Północ-
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Wojska łączności i informatyki – zapewniają organom wszystkich szczebli możliwość
sprawnego kierowania i dowodzenia. Wykorzystują potencjał telekomunikacyjny kraju
oraz telekomunikacyjną infrastrukturę okręgów wojskowych.
447
Siły Zbrojne RP – Informator ilustrowany, s. 17-19.
448
J. Zieliński, Transformacja Sił Zbrojnych RP, w: Raport o stanie bezpieczeństwa państwa
– aspekty zewnętrzne, Warszawa 1995, s. 86.
449
J. Garbacz, Wojsko Polskie u progu NATO, Zeszyty Naukowe WSO im. T. Kościuszki
1999, nr 1.
450
R. Jakubczak, Obrona Terytorialna III RP, strategia, sztuka operacyjna, taktyka, Agencja
Wydawnicza Jerzy Mostowski, Raszyn, AWM Warszawa, s. 126-131.
451
S. Jarmoszko, Wojsko Polskie pierwszej dekady, s. 165.
452
Z. Zalewski, Nowy wymiar Wojsk Lądowych, „Myśl Wojskowa” 1994, nr 4, s. 118.
453
S. Jarmoszko, Wojsko Polskie pierwszej dekady, s. 166-167.

110

no-Wschodniego (MNCE NE) z dowództwem w Szczecinie, który pozostawał
w składzie Głównych Sił Obronnych NATO454.
Nową jakością było utworzenie na bazie 14 Brygady Pancernej w Przemyślu
oraz 24 Dywizji Zmechanizowanej w Rawie Ruskiej batalionu polsko-ukraińskiego
(UKRPOLBAT), przeznaczonego do operacji pokojowych ONZ455, a także polskolitewskiego batalionu (LITPOLBAT) – z 4 Suwalskiej Brygady Kawalerii Pancernej w Orzyszu i batalionu piechoty zmotoryzowanej z Brygady Piechoty Zmotoryzowanej „Żelazny Wilk” w Alytus456.
Pod koniec analizowanego okresu w Wojskach Lądowych rozpoczął się nowy
etap dostosowywania komponentu sił zbrojnych do wymogów sojuszu. Główny
potencjał bojowy stanowiło: 5 Dywizji Zmechanizowanych, Dywizja Kawalerii
Pancernej, Dywizja Obrony Wybrzeża, Brygada Zmechanizowana, 2 Brygady
Pancerne, Brygada Piechoty Górskiej, Brygada Desantowo-Szturmowa, Brygada
Kawalerii Powietrznej, 3 Brygady Obrony Terytorialnej, 4 Brygady Artylerii,
3 Brygady Saperów, 2 Brygady Łączności457.
Kolejne wybory parlamentarne we wrześniu 1997 roku wprowadziły następne
zmiany na scenie politycznej. Rząd Jerzego Buzka, którego ministrem obrony narodowej został ponownie Janusz Onyszkiewicz, sekretarzem stanu Romuald Szeremietiew, a podsekretarzem stanu do spraw społecznych i parlamentarnych Robert Lipka.
zdecydował się na kolejną reorganizację struktury ministerstwa. Decyzją Ministra
Obrony Narodowej z dnia 5 lutego 1998 roku458, w sprawie czasowego określenia
zakresu czynności Sekretarza Stanu – I Zastępcy Ministra oraz Podsekretarza Stanu
do spraw Współpracy z Zagranicą i Integracji z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego rozdzielony został zakres kompetencyjny pomiędzy wiceministrami459.
Kolejne zmiany pojawiły się wraz z ukazaniem się rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 września 1998 roku460 w sprawie utworzenia okręgów wojskowych
oraz określenia ich siedzib i terytorialnego zasięgu działania, a także decyzji Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 września 1998 roku461 w sprawie podporządkowa454

E. Pietrzyk, Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni, „Myśl Wojskowa” 1999, nr 4,
s. 159-170.
455
A. Goławski, Batalion przez granicę, „Polska Zbrojna” 1998, nr 13.
456
R. Przeciszowski, LITPOLBAT, czyli „Wiatr Grunwaldu”, „Polska Zbrojna”, Wydanie
Specjalne, 2000.
457
B. Balcerowicz, J. Zubek, M. Sułek, G. Jadczak, Przygotowanie i prowadzenie wojny
obronnej przez Polskę po 2000 roku. Strategiczne koncepcje systemu obrony, „Kappa”,
Warszawa 1999, s. 58-59.
458
Decyzja Nr 14/MON z 1998 r.
459
S. Jarmoszko, Wojsko Polskie pierwszej dekady, s. 156.
460
DzU 1998, Nr 120, poz. 774.
461
Decyzja Nr 152/MON z 1998 r.

111

nia dowódcom Pomorskiego i Śląskiego Okręgu Wojskowego sił i środków dotychczasowych Warszawskiego i Krakowskiego Okręgu Wojskowego, na mocy
których od końca 1998 roku zaczęły funkcjonować tylko dwa okręgi wojskowe, co
przedstawia rys. 2.2462.

Rys. 2.2. Zmiany w strukturze rodzajów sił zbrojnych i okręgów wojskowych
Wdrożone plany reorganizacji okręgów wojskowych stanowiły zaplecze sprawnego funkcjonowania wojsk operacyjnych i zbieżne były z modelem występującym
w wojskach sojuszniczych, a na radykalny spadek ogólnej liczebności sił zbrojnych
w analizowanym okresie wpłynęło rozwiązanie wojsk ochrony pogranicza, wojsk
obrony wewnętrznej oraz wojsk kolejowo-drogowych463.
Występowały już tylko dwa okręgi wojskowe – śląski (SOW) i pomorski (POW), ale w dalszym ciągu trzy rodzaje sił zbrojnych: Wojska Lotnicze i Obrony
Powietrznej (WLOP), Marynarka Wojenna (MW) oraz Wojska Lądowe (WLąd).
Utworzony został samodzielny Korpus Powietrzno-Zmechanizowany w Krakowie464, który został podporządkowany Dowódcy Wojsk Lądowych465.
462
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2.3.3. Zmiany w strukturze WLOP i MW
Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej były jednym z trzech rodzajów SZ RP.
W 1997 roku stan etatowy WLOP wynosił 56 100 żołnierzy, służących w 180 jednostkach wojskowych. Na wyposażeniu było 248 samolotów bojowych, 62 samoloty szkolno-bojowe, 42 zestawy rakietowe, 360 stacji radiolokacyjnych. Podstawą
obrony powietrznej były 2 korpusy obrony powietrznej (Bydgoszcz i Wrocław),
które dysponowały 7 pułkami lotnictwa myśliwskiego, wyposażonymi w nowoczesne MiG-29 oraz MiG-23 i MiG-21. W skład korpusów obrony powietrznej wchodziły również jednostki rakietowe, dotychczas znane jako Wojska Obrony Powietrznej Kraju (WOPK). Dysponowały zestawami rakiet dalekiego zasięgu S-200
WEGA, rakietami średniego zasięgu S-75M WOŁCHOW i KRUG oraz rakietami
małego zasięgu S-125M NEWA i KUB, a także przenośnymi zestawami przeciwlotniczymi STRZAŁA-2M, które stopniowo miały być zastępowane przez zestawy
produkcji polskiej GROM. Polska dysponowała 5 brygadami rakietowymi obrony
powietrznej i przeciwlotniczej oraz dwoma samodzielnymi pułkami. Pododdziały
wojsk radiotechnicznych odpowiadały za radiolokacyjne rozpoznanie przestrzeni
powietrznej na podejściach do granic państwa. Wyposażone były w większości
w sprzęt polskiej produkcji, szczególnie w nowoczesne radary dalekiego zasięgu
TRD-1211 EDYTA466.
Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej, które powstały w 1990 roku z połączenia dwóch rodzajów sił zbrojnych, doświadczyły również zmian strukturalnych. Po
zlikwidowanym Dowództwie Wojsk Lotniczych utworzony został 4 Korpus Lotniczy w Poznaniu, który przejął dowodzenie zasadniczą siłą lotniczą. Funkcjonowały
3 korpusy Obrony Powietrznej Kraju (OPK) w Bydgoszczy, Warszawie i Wrocławiu, a do 1995 roku w wojskach rakietowych pozostały 4 brygady i 2 pułki. Uległa
rozwiązaniu 4 Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego z Malborka, a 34 Pułk Lotnictwa
Myśliwskiego został przekazany w jurysdykcję Marynarki Wojennej467.
W celu sprawnej przebudowy i sformułowania zadań oraz kompetencji na poszczególnych szczeblach dowodzenia minister obrony narodowej wydał decyzję
8 lutego 1995 roku468 w sprawie utworzenia jednolitego systemu obrony powietrznej
Rzeczypospolitej Polskiej. Na jej bazie powołano zespół z zadaniem opracowania
nowej struktury WLOP, a od końca 1996 roku dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony
Powietrznej był odpowiedzialny za obronę powietrzną Polski i Sił Zbrojnych469.
466
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W myśl zarządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lutego 1996 roku470,
w sprawie zmian organizacyjnych w 4 Korpusie Lotniczym Wojsk Lotniczych
i Obrony Powietrznej […] zostały rozformowane 2 i 3 Dywizja Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego, a w ich miejsce zostały utworzone 3 bojowe jednostki lotnicze.
Kolejnym szczególnie ważnym aktem było zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lutego 1996 roku471 w sprawie zmian organizacyjnych w Wojskach
Lotniczych i Obrony Powietrznej, na mocy którego 1 Korpus Obrony Powietrznej
WLOP został całkowicie rozformowany, a w jego miejsce utworzono 2 rejony
obrony powietrznej – „Północ” i „Południe”472.
Ważnym wątkiem przebudowy była wymiana z wojskami lądowymi, w ramach
której do struktur WLOP w 1996 roku włączono:
 61 Brygadę Rakiet Przeciwlotniczych;
 5 pułk radiotechniczny;
 Centrum Szkolenia Obrony Przeciwlotniczej;
 Ośrodek Szkolenia Poligonowego.
Wojskom Lądowym włączono 4 pułki śmigłowców bojowych473.
W związku z planowaną integracją z Sojuszem Północnoatlantyckim Polska
przyjęła Cele Sił Zbrojnych RP, gdzie WLOP zostały zobowiązane do realizacji 16
z nich, do których między innymi należało:
 wydzielenie eskadry samolotów MIG-29 dla potrzeb Sił Natychmiastowego
Reagowania;
 wydzielenie 2 eskadr samolotów Su-22, a także 1 lotniczej grupy poszukiwawczo-ratowniczej (LGPR) do Sił Szybkiego Reagowania;
 wyposażenie lotnisk w systemy nawigacji i łączności kompatybilne z urządzeniami NATO;
 zapewnienie kompatybilności i interoperacyjności systemu obrony powietrznej z systemami NATO.
Ponadto przygotowano stanowiska dowodzenia systemu Obrony Powietrznej
(OP) RP do pracy na rzecz systemu Obrony Powietrznej (OP) NATO474.
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Objęty analizą okres dla Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej skutkował
zróżnicowaną strukturą. Dowództwu WLOP pod względem operacyjnym podporządkowany był 2 i 3 Korpus Obrony Powietrznej, a zasadniczy potencjał bojowy
stanowiły:
 7 pułków lotnictwa myśliwskiego;
 3 pułki lotnictwa myśliwsko-bombowego;
 4 lotnicze pułki szkolne;
 2 pułki lotnictwa transportowego;
 5 brygad rakiet;
 2 brygady radiotechniczne475.
Szkolenie pilotów i nawigatorów na potrzeby wszystkich rodzajów lotnictwa
SZ RP realizowała Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, a specjalistów wojsk radiotechnicznych oraz OPL – szkoły w Jeleniej Górze i Koszalinie, które utraciły rangę wyższych szkól oficerskich. Na szkolenia językowe kierowano pilotów i personel naziemny, od czerwca 1997 roku rozpoczęła się eksploatacja nowego systemu identyfikacji samolotów IFF. Radykalne zmiany, które
miały zmienić oblicze wojsk lotniczych nadchodziły szybkimi krokami. Wiadomo
było, że w przyszłości siły powietrzne będą mniej liczne. Wynikało to z możliwości finansowych Polski oraz rozwoju techniki lotniczej, zmierzającej do uniwersalności nowej generacji samolotów wielozadaniowych. Przyszłe Siły Powietrzne,
zgodnie z założeniami programu „Armia 2012”, miały liczyć około 220 samolotów
zgrupowanych w eskadrach taktycznych, które miały być skoncentrowane w Brygady Lotnictwa Taktycznego. W sposób radykalny miał zostać przebudowany system obrony powietrznej. Przyszłe Siły Powietrzne miały być sprawniejsze w działaniu i bardziej zintegrowane z NATO476.
Zasadniczymi zadaniami Marynarki Wojennej RP (MW RP) to obrona morskiej
granicy państwa oraz ochrona interesów gospodarczych w polskich obszarach morskich. Na 534-kilometrowej bałtyckiej granicy służbę pełniło 158 jednostek pływających, w tym 71 okrętów bojowych. Służbę w MW w 1997 roku pełniło 17 080
marynarzy. Marynarkę Wojenną tworzyły 3 flotylle okrętów, a od 1995 roku –
Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej z połączenia pułków lotnictwa morskiego
w Siemirowicach i Babich Dołach, oraz eskadry śmigłowców w Darłówku. Jednostki te rozlokowano w garnizonach: Gdynia, Hel, Świnoujście, Siemirowice
i Darłowo. Najwięcej, bo 24 okręty, MW miała do obrony przeciwminowej. Flagowym, a zarazem największym okrętem był niszczyciel rakietowy ORP Warsza-
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wa477. Najnowocześniejszych było 17 trałowców bazowych, wykonanych z tworzyw sztucznych478, oraz fregata Kaszub. Ponadto w składzie MW było 7 małych
okrętów rakietowych, 8 dużych ścigaczy okrętów podwodnych, a także 19 kutrów
torpedowych479.
W Marynarce Wojennej najbardziej zmieniła się struktura na niższych szczeblach
dowodzenia. Do najważniejszych zmian zaliczyć należy – w związku z uchwaleniem
ustawy z 12 października 1990 roku o Straży Granicznej480 – odejście ze struktur
Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza oraz wycofanie z użycia okrętów desantowych. Na uwagę zasługuje również fakt, że jako pierwsza nawiązała współdziałanie
z wojskami Sojuszu Północnoatlantyckiego481.
Zasadniczym potencjałem bojowym Marynarki Wojennej w 1999 roku były:
2 flotylle obrony wybrzeża, 1 flotylla okrętów, 1 brygada lotnictwa MW, 1 morski
pułk strzelców, 1 pułk łączności482.
Perspektywa wstąpienia do NATO kreowała nowe wyzwania. Okręty polskie
współdziałały z siłami morskimi państw NATO, a wspólne ćwiczenia były już
rutyną. Wielokrotnie dowódcy polscy kierowali międzynarodowymi zespołami
okrętów na Morzu Bałtyckim. Ponadto podwodniacy jako elita Marynarki Wojennej brali udział w ćwiczeniach „Partnerstwo dla Pokoju” na okrętach ORP Orzeł
III, ORP Wilk II oraz ORP Dzik. Służba Ratownicza Marynarki Wojennej powołana została, żeby nieść pomoc wszelkim jednostkom pływającym, które znajdywały
się na Morzu Bałtyckim w polskiej strefie odpowiedzialności483.
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2.3.4. Reorganizacja struktur Ministerstwa Obrony Narodowej
Kolejna ingerencja w struktury MON rozpoczęła się w bezpośrednim związku
z procesem integrowania się z NATO w przededniu uzyskania członkostwa. Od
22 kwietnia 1999 roku decyzją ministra obrony narodowej484 wprowadzono nowy
statut ministerstwa, nowy regulamin MON podpisany został 14 lipca 1999 roku485.
Zmianom podlegało również wiele struktur wojskowych, jak: administracja terenowa, logistyka, sądownictwo, prokuratura, wojskowa służba zdrowia oraz najniższy szczebel sił zbrojnych, czyli jednostki wojskowe, lecz ich zróżnicowanie
organizacyjne, a także specyfika uniemożliwiły przeprowadzenie głębokich analiz.
W siłach zbrojnych występowały trzy nurty przeobrażeń: przeformowanie, rozformowanie i formowanie od nowa. W głównej mierze wiązało się to nie tylko ze
zmniejszeniem liczby jednostek, ale szczególnie z redyslokacją wojsk ze względu
na przyjęte założenie strategiczne o równomierności w rozmieszczeniu wojsk na
terenie kraju. O zmianach zachodzących w kolejnych latach świadczy rys. 2.3.

Rys. 2.3. Zmiana rozmieszczenia jednostek na terenie kraju
Źródło: S. Jarmoszko, Wojsko Polskie pierwszej dekady, s. 178.

Przemiany w szkolnictwie wojskowym od roku 1993 przybrały charakter kompleksowy zarówno w sferze organizacyjnej, jak i programowej, a zasadniczym
484
485

Decyzja Nr 66/MON z 1999 r.
R. Choroszy, MON w nowych szatach, „Polska Zbrojna” 1999, nr 18.

117

celem podjętej reorganizacji było dostosowanie potencjału szkolnictwa do nowych
potrzeb ilościowych i jakościowych sił zbrojnych486.
Reformą objęto struktury organizacyjno-funkcjonalne, modele edukacyjne oraz
system kierowania szkolnictwem wojskowym, lecz wobec zmniejszających się
potrzeb kadrowych sił zbrojnych wystąpiła konieczność dalszej redukcji szkolnictwa, w wyniku czego wyraźnie zmniejszył się potencjał kształceniowy i liczba
podchorążych487.
Szkolnictwo wojskowe, tak jak całe Siły Zbrojne, przechodziło okres bardzo
dynamicznych przemian. W 1997 roku składały się na nie:
 4 akademie wojskowe (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi)488;
 4 wyższe szkoły oficerskie (WSO im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu,
WSO im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu, WSO im. Józefa Bema w Toruniu, WSO Sił Powietrznych w Dęblinie)489;
 11 szkół chorążych;
 15 podoficerskich szkół zawodowych.
Akademie i szkoły oficerskie były autonomicznymi jednostkami organizacyjnymi. W wyższych szkołach wojskowych od 1995 roku realizowany był nowy
model kształcenia podchorążych, nawiązujący do funkcjonowania szkolenia kadr
wojskowych w NATO490.
Zasadniczą formą wykonywania obowiązku wojskowego była służba wojskowa. Zgodnie z zapisem w art. 85 Konstytucji491 obowiązkiem obywatela polskiego
jest obrona Ojczyzny. Zapis ten jednoznacznie określał powszechny charakter tej
najważniejszej powinności. Spełniali go wszyscy obywatele oraz organy władzy
i administracji państwowej, a także ogniwa samorządowe oraz podmioty gospodarcze. Obowiązkowi służby wojskowej podlegali wszyscy obywatele polscy492. Za486

R. Muszyński, M. Korczak, Istota i charakter reformy wojskowego szkolnictwa zawodowego, w: Możliwości przemian ustrojowych w wyższym szkolnictwie wojskowym, Warszawa 1995, s. 107-149.
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S. Jarmoszko, Wojsko Polskie pierwszej dekady, s. 186.
488
W akademiach wojskowych prowadzone były wyższe magisterskie studia pięcioletnie
oraz czteroletnie wyższe studia zawodowe.
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W wyższych szkołach oficerskich funkcjonowały czteroletnie wyższe studia zawodowe
oraz wyższe studia zawodowe trzyletnie.
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Siły Zbrojne RP – Informator ilustrowany, s. 47-48.
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DzU 1997, nr 78, poz. 483.
492
Mężczyźni w wieku 18–50 lat, mający stopień chorążego lub oficera 60 lat, a także kobiety, które miały kwalifikacje przydatne do służby w wieku 18–40 lat, a które miały stopień
chorążego lub oficerski do 50 lat.
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sadnicza służba wojskowa trwała 18 miesięcy, powoływani byli do niej poborowi
w wieku do 24 lat lub do 28 lat, jeżeli korzystali w tym czasie z odroczeń. Każdy
poborowy za zgodą mógł być powołany do służby w formacjach uzbrojonych493,
niewchodzących w skład sił zbrojnych. Kolejną formą spełnienia obowiązku
obronnego była służba nadterminowa494, przeszkolenie wojskowe495 oraz służba
zastępcza496. Żołnierzem zawodowym natomiast mógł zostać obywatel polski, który miał nieposzlakowaną opinię, mający odpowiednie kwalifikacje oraz zdolności
fizyczne i psychiczne. Służba była pełniona w formie stałej lub kontraktowej. Kadra zawodowa sił zbrojnych składała się z korpusów osobowych: oficerów, chorążych oraz podoficerów zawodowych497.
W „Założeniach Programu Rozwoju Sił Zbrojnych do 2012 roku” przewidywano, że w ciągu 15 lat nakłady na modernizację armii zwiększą się wielokrotnie.
Polska realizowała trzy rządowe strategiczne programy zbrojeniowe: HUZAR498,
LOARA499, GROM500. Priorytety finansowe uzyskać miały znaczące kwestie interoperacyjności i kompatybilności wojska z siłami NATO, realizowane w 11 programach modernizacyjnych: sprzętu rozpoznania i walki radioelektronicznej501,

493

Formacje uzbrojone stanowiły – Oddziały Prewencji Policji, Straż Graniczna, Biuro
Ochrony Rządu.
494
Służba nadterminowa – ubiegali się o nią żołnierze zasadniczej służby wojskowej, którzy
uzyskali pozytywne wyniki szkoleniowe i nie przekroczyli 25 roku życia z minimum wykształceniem zawodowym. Służba mogła trwać od 1 do 4 lat.
495
Przeszkolenie wojskowe – obowiązkowi temu podlegali poborowi – absolwenci szkół
wyższych. Trwające sześć miesięcy przeszkolenie (2 miesiące absolwenci uczelni medycznych) przygotowywało rezerwy kadry oficerskiej dla potrzeb sił zbrojnych.
496
Służba zastępcza – ze względu na przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne
poborowi mogli ubiegać się o tę służbę. Trwała 24 miesięcy i polegała na wykonywaniu
prac na rzecz ochrony środowiska, służby zdrowia, opieki społecznej, ochrony przeciwpożarowej oraz zatrudnieniu w zakładach użyteczności publicznej.
497
Siły Zbrojne RP – Informator ilustrowany, s. 51.
498
Huzar – program budowy wielozadaniowego śmigłowca wsparcia pola walki S-1W. Śmigłowiec ten miał stanowić podstawowe wyposażenie wojsk aeromobilnych. Projekt został
zaniechany i nie doczekał się realizacji.
499
Loara – program budowy zestawu, który ma zastąpić w pododdziałach OPL zestawy rakiet
bliskiego zasięgu Kub i Osa oraz zestawy artyleryjskie ZSU-23. Mają być wykorzystywane
w zależności od wersji do zwalczanie celów powietrznych, naziemnych i nawodnych.
500
Grom – program budowy nowoczesnego lekkiego pocisku przeciwlotniczego odpalanego
z wyrzutni naramiennej.
501
Priorytetowym programem budowy systemu kontroli przestrzeni powietrznej jest modernizacja systemu rozpoznania i walki radioelektronicznej oraz połączenie go z systemami
państw NATO, szczególnie systemu AWACS.
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sprzętu łączności i dowodzenia502, sprzętu i środków obrony naziemnej503, sprzętu
i środków obrony przeciwlotniczej504, obrony przeciwpancernej505, sprzętu lotniczego506, indywidualnego wyposażenia żołnierza507, śmigłowców wielozadaniowych i uderzeniowych508, sprzętu pancernego i bojowych wozów opancerzonych509, okrętów510, innego sprzętu511. Udział zakupów sprzętu oraz uzbrojenia
w wydatkach na obronę narodową miał się zwiększyć z 16 do 37%. Również polski przemysł zbrojeniowy w ostatnich latach przeszedł bardzo głęboką modernizację. Z około 80 zakładów, które zatrudniały około 150 tysięcy pracowników, pozostało około 30 wytwórców sprzętu, które z 1997 rokiem uzyskały status spółek
Skarbu Państwa512.
502

Program przewiduje stopniowe wyposażanie wojska w nowoczesne radiostacje taktyczne
UKF. Przewidywano budowę stacjonarnego stanowiska dowodzenia Eurokorpusu
w Szczecinie. Jednocześnie będzie zwiększało się nasycenie sprzętem informatycznym
w celu szybszej wymiany danych. Widziano potrzebę wymiany sprzętu łączności w samolotach, śmigłowcach oraz na okrętach.
503
Celem programu było zwiększenie siły ognia jednostek wojskowych poprzez zakup nowoczesnych armato-haubic 155 mm oraz moździerzy nowej generacji wraz z systemem
kierowania ogniem.
504
Modernizowano systemy rakietowe Newa. Planowano zakup nowoczesnego systemu antyrakietowego – amerykański Patriot.
505
Oprócz rządowego programu Huzar koncentrowano się na wprowadzeniu do uzbrojenia
przenośnych systemów przeciwpancernych pocisków kierowanych o zróżnicowanym zasięgu, samobieżnych systemów minowania oraz granatników.
506
Skupiono się na modernizacji samolotów MiG-29 oraz wyborze nowego samolotu wielozadaniowego oraz sposobu jego finansowania.
507
Miało nastąpić ujednolicenie żołnierskiego umundurowania polowego oraz wyposażenia
w nowe maski gazowe, lekkie kamizelki kuloodporne. Do uzbrojenia miał wejść karabinek Beryl. Zob. W. Kiss-Orski, Informator Wojska Lądowe, s. 62.
508
Stopniowe wyposażanie sił szybkiego reagowania oraz wybranych jednostek Wojsk Lądowych w śmigłowce Huzar wyposażone w PPK oraz nowoczesną awionikę. W programie ponadto był zakup kilkudziesięciu śmigłowców Sokół do celów transportowych. Marynarka Wojenna miała otrzymać kolejne śmigłowce Anakonda.
509
Oprócz wprowadzenia nowych czołgów PT-91 Twardy, rozpoczęto modernizację czołgów T-72M. Z posiadanych około 1400 BWP-1 zaplanowano zmodernizować około 600
poprzez nową wieżę, nowoczesne działka i nowy system kierowania ogniem.
510
Podstawowym programem modernizacyjnym w Marynarce Wojennej była budowa 7 małych fregat według projektu Kaszuba oraz wprowadzenie kilku niszczycieli min, nowego
typu korwety, okrętu podwodnego, kilkunastu śmigłowców i samolotów patrolowych.
Zob. T. Wróbel, Siła morza, „Polska Zbrojna” 2012, nr 3, s. 62-65.
511
Planowano upowszechnianie trenażerów do szkolenia środkami pozoracji pola walki oraz
wymianę środków transportu z naciskiem na samochody osobowo-terenowe oraz ciężarowe o zwiększonej ładowności.
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Siły Zbrojne RP – Informator ilustrowany, s. 78-81.
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Konstatując rezultaty badań, należy stwierdzić, że w dokonującej się transformacji Sił Zbrojnych RP sferą największych przemian były struktury organizacyjne,
a proces reorganizacji ukierunkowany był na dopasowanie sił zbrojnych do możliwości ekonomicznych kraju oraz potrzeb sił zbrojnych. Po okresie optymizmu
rozpoczął się etap racjonalnego podejścia do reorganizacji, a plany na miarę chęci
zastępowane były planami na miarę możliwości. Najbardziej istotną cechą transformacji tamtych czasów było rozhermetyzowanie sił zbrojnych oraz przybliżenie
ich do innych instytucji w państwie. Przeobrażeniom tym towarzyszyła zmiana
mentalności dowódców i żołnierzy. Reformom towarzyszyła konieczność zmiany
systemu dydaktycznego uczelni wojskowych, a zasadniczą przemianą było zbliżenie ich standardów do szkolnictwa cywilnego. Również zasady pełnienia zawodowej i zasadniczej służby wojskowej ulegały ciągłym przemianom z uwzględnieniem humanizacji i demokratyzacji w służbie513.
Podsumowując powyższe rozważania, należy stwierdzić, że w procesie adaptacji do zmieniających się ciągle uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych działania reformatorskie skierowane były na uczynienie systemu wojskowego bardziej
efektywnym i sprawnym oraz mniej kosztownym przy jednoczesnym zmniejszeniu
sił zbrojnych oraz położeniu nacisku na ich jakość.

2.4. Polska droga do NATO
Państwa członkowskie Układu Warszawskiego do NATO podchodziły z wielką
rezerwą. Uważano, że najkorzystniejszym rozwiązaniem dla nich będzie udział
w pracach nad instytucjonalizacją Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy
w Europie (KBWE)514.
Podczas ostatniego szczytu w Pradze państwa UW przyjęły komunikat deklarujący wolę zmian relacji na arenie stosunków w Europie na podstawie zasad ogłoszonych w Akcie Końcowym KBWE, a także w Paryskiej Karcie Nowej Europy515.
Dynamiczne przeobrażenia geopolityczne w Europie spowodowały, że KBWE
uległo również przemianom instytucjonalnym. Najbardziej znacząca z nich dokonała się w 1994 roku w Budapeszcie podczas szczytu. Wówczas KBWE przybrało
nową nazwę – Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Takie prze-
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S. Jarmoszko, Wojsko Polskie pierwszej dekady, s. 186-187.
A. Florczak, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, w: T. Łoś-Nowak,
Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota – mechanizmy działania – zasięg,
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s. 144.
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obrażenie miało za zadanie uczynić ją zdolną do stawienia czoła nowym wyzwaniom XXI wieku516.
Polska uważała wówczas NATO za gwaranta swojego bezpieczeństwa militarnego i politycznego. Rozwój sytuacji politycznej w Europie po 1989 roku był zaskoczeniem dla Sojuszu, który nie był przygotowany na pojawiające się propozycje
członkostwa ze strony Czechosłowacji, Węgier i Polski517.
Andrzej Krzeczunowicz pisał, że w Brukseli wśród przedstawicieli prasy panowała opinia, że dyplomacja zachodnia została tym pomysłem wprawiona w zakłopotanie. Obawiali się na pewno, „że otworzy się przed nimi istna puszka Pandory”518.

2.4.1. Polska inicjatywa członkostwa w NATO
Pierwsze kontakty Polski z Organizacją Paktu Północnoatlantyckiego zostały
zainicjowane przez ministra spraw zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego 21
marca 1990 roku, podczas jego oficjalnej wizyty w Kwaterze Głównej NATO
w Brukseli. W jej następstwie ambasada polska w Brukseli, kierowana przez Tadeusza Olechowskiego, zaczęła rozwijać stałe kontakty robocze z Organizacją519.
Po obradach 7 czerwca 1990 w roku w Turnberry w Szkocji ministrowie spraw
zagranicznych NATO skierowali Posłanie do wszystkich krajów europejskich520.
Była to pierwsza oficjalna inicjatywa polityczna, która dotyczyła współpracy Sojuszu ze Związkiem Radzieckim oraz państwami Europy Środkowej oraz Wschodniej521.
Posłanie to wyrażało wolę wykorzystania historycznej szansy, będącej wynikiem głębokich przemian w Europie. Chciano w ten sposób pomóc w budowie
nowego europejskiego ładu pokojowego, opartego na sprawiedliwości, wolności
i demokracji522.
W lipcu 1990 roku w Londynie odbył się kolejny szczyt NATO, który potwierdził wcześniejszy przyjazny gest523. Zaproszono wschodnich partnerów do złożenia
516
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wizyt w siedzibie Rady Północnoatlantyckiej, żeby zbudować wzajemne zaufanie
oraz rozpocząć działania w zakresie kontroli zbrojeń524.
Po szczycie Polskę odwiedził sekretarz generalny NATO Manfred Wörner, tematem spotkania były wzajemne relacje oraz rola Sojuszu przy będącym jeszcze wówczas formalnie Układzie Warszawskim. W trakcie spotkania z komisjami spraw zagranicznych i obrony Sejmu i Senatu M. Wörner powiedział: „Sojusz jest otwarty
i gotów dzielić się z wami korzyściami płynącymi ze wspólnoty bezpieczeństwa
i współpracy”. Deklaracja ta zapowiadała zwiększenie poziomu współpracy między
państwami Sojuszu a państwami bloku wschodniego525.
Rok 1990 dał początek współpracy militarnej między wojskiem polskim a NATO.
Udział w ćwiczeniach nad Morzem Bałtyckim pozwolił polskim samolotom na
uczestnictwo w akcji wykrywania zanieczyszczeń, ponadto dwa polskie okręty partycypowały w przygotowaniu działań przeciwko Irakowi526.
W konsekwencji tych zdarzeń w Kwaterze Głównej Sojuszu w Brukseli coraz
częściej przebywali polscy politycy. Na jednym z seminariów, które dotyczyło
transformacji NATO, głos zabrał polski przedstawiciel Wojciech Lamentowicz,
który w swoim wystąpieniu poruszył kwestie poszerzenia strefy bezpieczeństwa
Sojuszu przez zawarcie dwustronnych porozumień obronnych z Węgrami, Czechosłowacją oraz Polską527.
Przełomowym wydarzeniem dla relacji Polski z NATO było uczestnictwo ministra spraw zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego w Zgromadzeniu Północnoatlantyckim w Londynie w 1990 roku. Podczas tego spotkania podkreślił on aspekt
bezpieczeństwa w Europie i na świecie oraz rolę stabilizacji w Europie Wschodniej
jako gwaranta bezpieczeństwa w regionie528.
Definitywne rozwiązanie Układu Warszawskiego w roku 1991 sprawiło, że
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Wałęsa podczas wizyty w Brukseli
w Kwaterze Głównej wyraził chęć nawiązania szerszej kooperacji z Sojuszem529.
Jednak członkowie Sojuszu byli zdania, że przesunięcie na wschód granic obszaru NATO tuż po rozwiązaniu Układu Warszawskiego może być niekorzystne
i może wywołać negatywną reakcję ze strony Rosji, ponieważ Europa Wschodnia
dążyła w tym czasie do zrzucenia różnego rodzaju ograniczeń suwerenności nałożonych na nią przez Związek Radziecki. W tym czasie kraje Europy Zachodniej
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starały się zachować kontrolę zarówno nad procesem zjednoczenia Niemiec, jak
i nad ustabilizowaniem kontaktów z Rosją530.
Proces rozszerzenia NATO nabrał przyspieszenia w drugiej połowie 1990 roku.
Przełomowym wydarzeniem w Związku Radzieckim w sierpniu tego roku był zamach stanu w Moskwie – tak zwany pucz Janajewa531, w wyniku którego doszło do
aresztowania prezydenta Michaiła Gorbaczowa. Władzę przejął ośmioosobowy
Państwowy Komitet Stanu Wyjątkowego z Giennadijem Janajewem na czele. Po
trzech dniach pucz upadł, a Gorbaczow powrócił na swój urząd. Wydarzenia te
zainicjowały upadek Związku Radzieckiego, a kolejne byłe republiki zaczęły ogłaszać niepodległość, co bezpośrednio zainicjowało powstanie Wspólnoty Niepodległych Państw532.
Ważnym wydarzeniem na drodze do członkostwa była także wizyta premiera
Krzysztofa Bieleckiego w USA. Jej głównym celem było wskazanie możliwości
zwiększenia bezpieczeństwa Polski poprzez pryzmat członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim. Premier deklarował ponadto, że po upadku komunizmu cała
Europa wyznaje takie same wartości i cele w zakresie budowania bezpieczeństwa.
Uważał, że warto zjednoczyć swoje siły w tym obszarze533.
Słowa premiera Polski spotkały się w Stanach Zjednoczonych z poparciem wielu polityków. Jednak ówczesny prezydent George Bush sceptycznie podchodził do
polskich aspiracji534.
6 października 1991 roku państwa Grupy Wyszehradzkiej wystąpiły oficjalnie
z inicjatywą włączenia ich do Sojuszu na mocy traktatu międzynarodowego535.
Na kolejnej sesji Zgromadzenia Północnoatlantyckiego w Madrycie w 1991 roku przyjęto uchwałę pod tytułem NATO po Związku Radzieckim536. Uchwała ta
odwoływała się do art. 10 traktatu waszyngtońskiego, dotyczącego możliwości
zaproszenia kraju, który jest w stanie wypełniać zadania i obowiązki wynikające
z członkostwa w NATO. Ponadto kraje te miały czynnie wspierać bezpieczeństwo
obszaru euroatlantyckiego. Zgromadzenie Północnoatlantyckie poprało także inicjatywę rozwoju forum konsultacji dyplomatycznych537.
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Jesienią 1991 roku nastąpiło przyspieszenie współpracy na linii Polska – NATO.
Było to podyktowane podpisaniem układu o wycofaniu wojsk radzieckich z terytorium Polski. Ponadto wynikało z wstąpienia Polski do Rady Europy oraz zawarcia
układów stowarzyszeniowych przez państwa Trójkąta Weimarskiego ze Wspólnotą
Europejską538.

2.4.2. Szczyt w Rzymie – zwrot w transformacji NATO
Bardzo ważnym etapem na drodze Polski do NATO był szczyt w 1991 roku
w Rzymie. Wyrażono na nim wolę kooperacji z państwami Europy Środkowej
i Wschodniej. Ze strony NATO odpowiedzią na wielokrotnie zgłaszane inicjatywy
przystąpienia było powołanie do życia Północnoatlantyckiej Rady Współpracy
(NACC)539. Rada miała się stać forum dialogu oraz konsultacji w sprawach bezpieczeństwa. Głównie zinstytucjonalizowała współpracę między państwami NATO
a państwami szarej strefy540. NACC w 1997 roku została zastąpiona przez EuroAtlantycką Radę Partnerstwa, do której należały 44 państwa członkowskie541.
Jak pisze B. Balcerowicz, szczyt w Rzymie zainicjował również systemową
transformację Sojuszu542. Wnioski, które płynęły ze szczytu pozwoliły na rozpoczęcie prac mających na celu zwiększenie udziału NATO w Europie ŚrodkowoWschodniej. Wobec powyższego polska polityka przyjęła kurs zmierzający do
wykazania, że konieczne będzie przekształcenie Sojuszu w instytucję o charakterze
ogólnoeuropejskim, aby tym samym zapobiec izolowaniu Rosji od wydarzeń międzynarodowych543.
W maju 1992 roku przyjęto zasady wykorzystywania sił NATO do operacji pokojowych. Zawarte przez ministrów obrony w Brukseli deklaracje potwierdziły, że
powinny być one przeprowadzane pod zwierzchnictwem ONZ lub KBWE. Dla
partnerów postanowienie Sojuszu wiązało się z podjęciem głębszej współpracy544.
Również premier Polski Hanna Suchocka podkreślała chęci naszego członkostwa
w Sojuszu podczas swojej wizyty w Kwaterze Głównej NATO, czym wprowadziła
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w zakłopotanie członków posiedzenia545. Na poparcie tych słów w końcu 1992 roku
przyjęto w kraju: „Założenia polskiej polityki bezpieczeństwa”, a także „Politykę
i strategię obronną Rzeczypospolitej Polskiej”. Strategicznym celem przedstawionym przez Polskę w obu dokumentach było przystąpienie do struktur Paktu Północnoatlantyckiego oraz Unii Zachodnioeuropejskiej546.
Kolejnym bardzo ważnym krokiem, który prowadził do neutralizacji Polski na
arenie międzynarodowej, było wycofanie wojsk rosyjskich z naszego terytorium.
Ten fakt i dobre relacje z krajami sąsiadującymi były dla Sojuszu sygnałem, że
nasze przyszłe członkostwo nie niesie groźby pojawienia się konfliktów z państwami sąsiadującymi. Polskie siły zbrojne poprzez udział w misjach pokojowych
dały Sojuszowi Północnoatlantyckiemu gwarancję zaangażowania na rzecz utrzymania pokoju. Deklaracje naszych polityków nie pozostawiały wątpliwości, że
Polska chce zostać jego pełnoprawnym członkiem547.
W 1993 roku permanentnie zwiększano naciski na poszerzenie struktur Paktu
Północnoatlantyckiego. Bardzo ważnym wydarzeniem w stosunkach polskorosyjskich była wizyta prezydenta Rosji Borysa Jelcyna w Warszawie. W trakcie
wizyty wydano deklarację polityczną, że wola wstąpienia Polski do NATO nie
będzie wpływać negatywnie na jej relacje z innymi państwami, a szczególnie z Rosją. Tym sposobem została zlikwidowana największa przeszkoda, która stała na
drodze integracji ze strukturami atlantyckimi548.
Znaczącym gestem dyplomacji był list prezydenta Polski Lecha Wałęsy skierowany do Sekretarza Generalnego NATO Manfreda Wörnera. Prezydent pisał o konieczności nowego spojrzenia na rozszerzenie Sojuszu jako stanu nieuniknionego
przez pryzmat Polski jako kraju suwerennego oraz demokratycznego. Zaznaczył
ponadto, że przystąpienie do NATO byłoby szansą na zlikwidowanie granicy, jaka
powstała i jest w Europie – podziału na państwa o zapewnionym statusie bezpieczeństwa i takie, które statusu bezpieczeństwa nie posiadają549.
Poprawa w stosunkach dyplomatycznych Polska – Rosja okazała się jednak
przejściowa, ponieważ prezydent Rosji Borys Jelcyn wystosował list do USA,
Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji, w którym stanowczo sprzeciwił się rozszerzeniu Sojuszu. Wobec powyższego dalszy los naszych starań zależał od faktu, czy
państwa zachodnie zastosują się do sprzeciwu, jaki wniosła Rosja. W odpowiedzi
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na list B. Jelcyna polski minister spraw zagranicznych K. Skubiszewski również
skierował list do tych samych adresatów, w którym objaśnił, że NATO nie jest
sojuszem wymierzonym w jakiekolwiek inne państwo, i że nasze do niego przystąpienie nie będzie w żaden sposób zagrażało interesom Rosji. Wyraził również zdecydowany sprzeciw wobec umieszczania Polski w szarej strefie pomiędzy Wschodem a Zachodem550.
Po kolejnych wyborach władza w Polsce opierała się głównie na koalicji Sojuszu Lewicy Demokratycznej z Polskim Stronnictwem Ludowym, deklarującej swój
pozytywny stosunek do członkostwa w Sojuszu. Bardzo znaczące poparcie dla
naszego przystąpienia budowane było w USA przez profesora Zbigniewa Brzezińskiego oraz Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Administracja ówczesnego prezydenta
Billa Clintona była zdania, że rozszerzenie Sojuszu przyniesie korzyści nie tylko
Europie Wschodniej, ale i Stanom Zjednoczonym551.

2.4.3. Program Partnerstwo dla Pokoju i zacieśnienie
współpracy z NATO
Rok 1994 był rokiem, który przyniósł kolejny przełom w instytucjonalizacji
współpracy Polski z Paktem Północnoatlantyckim. Polska podpisała Dokument
ramowy Partnerstwa dla Pokoju552, a także jako pierwsza przestawiła Dokument
prezentacyjny553. Autorem programu Partnerstwo dla Pokoju był Gruzin urodzony
w Warszawie John Shalikashvili, który był jednocześnie dowódcą Połączonych Sił
Zbrojnych NATO554. Do wzięcia udziału w programie zaproszenie otrzymali
członkowie NACC555, a także KBWE. Sygnatariuszami były kraje: Węgry, Ukraina, Słowacja, Bułgaria, Łotwa, Albania, Czechy, Mołdawia, Słowenia, Azerbejdżan, Szwecja, Finlandia, Turkmenistan, Kazachstan, Kirgistan, Rosja, Uzbekistan
oraz Armenia556. W roku 1995 dołączyły: Białoruś, Austria, Macedonia, a także
Malta557. Zdaniem międzynarodowych obserwatorów sama inicjatywa Partnerstwa
dla Pokoju była swego rodzaju kompromisem pomiędzy państwami dążącymi do
członkostwa a samym Sojuszem, który nie był jeszcze gotowy na taką zmianę558.
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Podobnie w przeszłości, tak i obecnie państwa dążą do stworzenia sobie w środowisku międzynarodowym warunków sprzyjających zapewnieniu bezpieczeństwa.
Stąd też praktyka zawierania sojuszy polityczno-wojskowych w zakresie bezpieczeństwa, takich jakim jest system bezpieczeństwa zbiorowego559.
Partnerstwo dla Pokoju (PdP) to program współpracy państw Paktu Północnoatlantyckiego z państwami OBWE (spoza NATO). Koncepcja zainicjowana została
w 1993 przez Stany Zjednoczone. Ostateczna decyzja w tej sprawie zapadła na
szczycie NATO w 1994 roku. Przyjęty wówczas Dokument ramowy PdP określał,
że warunkami partnerstwa są:
 kierowanie się w polityce zasadami Karty ONZ, Powszechnej Deklaracji
Praw Człowieka, Aktu Końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE)560;
 ustalenia rokowań rozbrojeniowych, gdzie warunkiem ma być także demokratyczna kontrola nad wojskiem;
 zdolność i gotowość do udziału w operacjach pokojowych;
 odbywanie wspólnych ćwiczeń i szkoleń wraz z oddziałami NATO.
Program nie określał kryteriów ani terminów przyszłego członkostwa, nie gwarantował także pomocy w razie wojennego zagrożenia. Miał być wyrazem zaangażowania NATO w stabilizację sytuacji politycznej państw Europy Środkowej
i Wschodniej w obliczu zagrożeń niesionych przez radykalne zmiany wewnętrzne
i zewnętrzne. Miał również zaktywizować i włączyć te państwa do wspólnych europejskich starań o pokój i bezpieczeństwo561.
Jako pierwsze decyzję o przystąpieniu podjęły Rumunia, Litwa i Polska. Każdy
partner po dwustronnych negocjacjach z Sojuszem podpisywał Indywidualny Program Partnerstwa. Jako pierwsza uczyniła to Polska w 1994 roku. Andrzej Karkoszka562 pisał, że program Partnerstwo dla Pokoju daje Polsce szansę dostosowania własnego systemu obronnego do nowoczesnych norm europejskich. Ponadto
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umożliwia dostosowanie polskich sił zbrojnych do współdziałania z armiami
państw Paktu Północnoatlantyckiego. Stwierdził także, że otwiera się możliwość
integracji polskiego systemu obronnego z północnoatlantyckim. Podkreślił, że realizacja tych zadań wymaga czasu, nakładów finansowych, gotowości społeczeństwa do akceptacji tych obciążeń, pełnego zaangażowania elit politycznych i administracji państwowej. Stwierdził, że program PdP wymaga określenia bliższych
i dalszych celów, które postawią zadania i wzmogą odpowiedzialność obejmującą
całe państwo563.
Program był przykładem konsekwencji w tworzeniu nowych możliwości
współpracy. Ponadto był przykładem porozumienia i dialogów nie tylko politycznych, lecz również militarnych. Stał się impulsem do rozwoju kontaktów dwustronnych z państwami NATO. Stanowił pierwszy etap osiągnięcia interoperacyjności, czyli zdolności współdziałania polskich SZ564.
Strategiczną koncepcję obronności, formułującą sposoby przeciwstawiania się
tym zagrożeniom, oparto na dwóch głównych filarach ówczesnej polityki bezpieczeństwa: eksponowaniu znaczenia współpracy międzynarodowej, w tym także
wojskowej, oraz dążeniu do integracji z zachodnimi strukturami bezpieczeństwa.
Polska zdefiniowała wówczas bardzo jednoznacznie swój dalekosiężny cel integracyjny. Przyjęto, że jej strategicznym celem w latach dziewięćdziesiątych będzie
członkostwo w NATO oraz w Unii Zachodnioeuropejskiej – europejskim filarze
NATO i istotnym czynniku europejskiego systemu zbiorowego bezpieczeństwa.
Takie określenie strategicznego celu w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności
okazało się niezwykle trafne i pomocne w kształtowaniu zarówno zewnętrznych,
jak i wewnętrznych działań państwa zmierzających do uzyskania członkostwa
w NATO565.
Formuła kontaktów Polski z Sojuszem od tego momentu zaczęła nabierać charakteru roboczego. Powołanie Biura Łącznikowego przy Kwaterze Głównej skutkowało delegowaniem polskich żołnierzy do Komórki Koordynacji Partnerstwa
z NATO566. 5 lipca 1994 roku zatwierdzono Indywidualny Program Partnerstwa
(IPP) dla Polski, który był pierwszym indywidualnym programem przyjętym przez
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Sojusz. Bardzo trafnie ten fakt zaakcentował wiceminister obrony narodowej Jerzy
Milewski, który składając IPP w Kwaterze Głównej NATO, powiedział, że w Polsce udział w Partnerstwie dla Pokoju jest traktowany jako krok wstępny do członkostwa w Sojuszu. Dodał ponadto, że integracja z NATO jest kluczowa w wyrównywaniu dysproporcji w bezpieczeństwie Europy567.
Celem dalszej współpracy w zakresie militarnym w ramach Partnerstwa dla Pokoju było wypracowanie interoperacyjności, w tym celu zrealizowano szereg
przedsięwzięć, między innymi ćwiczenia i operacje pokojowe. Pierwsze ćwiczenie
o kryptonimie „Cooperative Bridge-94” z udziałem 13 państw partnerskich odbyło
się na poligonie w Biedrusku568.
Bardzo dobre przygotowanie oraz umiejętności polskich żołnierzy zrobiły na
uczestnikach szczególnie pozytywne wrażenie569. Głównymi partnerami Polski
w przedsięwzięciach wojskowych były Niemcy i Dania, co przyczyniło się znacząco do utworzenia trójnarodowego korpusu w Szczecinie570.
Bardzo ciepło i przychylnie o polskim członkostwie w Sojuszu wypowiadał się
również prezydent USA Bill Clinton571, który podczas wystąpienia przed polskim
Zgromadzeniem Narodowym podkreślił, że zawetowanie członkostwa demokratycznego kraju w NATO nie powinno mieć miejsca. Jego zdaniem temat poszerzenia jest bezdyskusyjny, ale rozważyć należy jedynie w jakim czasie i jakie środki
są do tego konieczne572.
Kolejnym znaczącym krokiem ze strony Stanów Zjednoczonych w celu zademonstrowania poparcia dla poszerzenia Sojuszu była przyjęta przez Izbę Reprezentantów Kongresu uchwała „Odrodzenie bezpieczeństwa narodowego”, która
w swoich postanowieniach deklarowała poszerzenie Sojuszu o takie kraje, jak Polska, Czechy, Słowacja oraz Węgry573.
Następną okazją do promowania naszego kraju wśród państw członkowskich
NATO były obchody 50. rocznicy uczestnictwa 1 Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka w wyzwalaniu Holandii oraz Belgii. Z tej okazji w krajach tych
zorganizowano szereg uroczystości patriotycznych z udziałem Kompanii i Orkie-
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stry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, w ramach których wygłoszono wykłady
i prelekcje. Udział w obchodach wzięli weterani tamtych walk574.
W roku 1995 wykonaliśmy kolejny krok, żeby przybliżyć polską współpracę
z NATO. Ze strony Sojuszu pojawiło się „Studium o rozszerzeniu NATO”575,
w którym zawarto podstawy do zbudowania konkretnej wizji przyszłego członkostwa. Dokument ten określał warunki do podjęcia działań, które przystosowują nas
do akcesji. Naszą obecność podczas planowania obronnego Sojuszu zainicjowało
przystąpienie do Procesu Planowania i Oceny, zintensyfikowała się także kooperacja militarna w ramach Partnerstwa dla Pokoju. Objęła ona 137 działań, w tym 30
ćwiczeń576.
Polskie dążenia do uzyskania członkowstwa w NATO inspirowane były głębokim pragnieniem realizacji celów narodowej strategii bezpieczeństwa przez udział
w skutecznym i wiarygodnym sojuszu. Koncepcja członkostwa przewidywała pełną integrację z systemem obronnym NATO, z podporządkowaniem polskich sił
operacyjnych zintegrowanej strukturze militarnej Sojuszu577.
Ponieważ NATO udostępniło swoje dokumenty normatywne, tzw. STANAGI,
możliwe było przyspieszenie procesu standaryzacji polskiej armii578, przełomem
było włączenie polskiego 16 Batalionu Powietrznodesantowego do Sił Implementacyjnych NATO (IFOR). Jednostka ta weszła w skład Nordycko-Polskiej Brygady
realizującej zadania pod dowództwem amerykańskim. Było to wówczas faktyczne
włączenie polskich żołnierzy w struktury wojskowe Sojuszu i w system obowiązujących w nim procedur579.
W styczniu 1996 roku Sojusz Północnoatlantycki wystosował do polskich
władz zaproszenie do rozpoczęcia indywidualnych rozmów na temat szczegółowego planu integracji. Narodowy Plan Integracji, który definiował polskie stanowisko negocjacyjne, został przesłany do Kwatery Głównej NATO 8 lutego 1996
roku580.
Plan ten zawierał obszary, jakie wymagały reform przed naszym przystąpieniem do NATO. Należały do nich: demokratyczna kontrola nad silami zbrojnymi,
zmiana narodowej strategii bezpieczeństwa, restrukturyzacja przemysłu zbrojeniowego, zarządzanie w sytuacjach wyjątkowych, standaryzacja i interoperacyjność,
sposób ochrony informacji niejawnych581.
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Kolejnym dokumentem, który Polska przekazała do Kwatery Głównej Sojuszu
był „Indywidualny Dokument Dyskusyjny”, w którym zawarta była argumentacja
dotycząca rozszerzenia Sojuszu, a także przyszła wizja NATO jako kluczowego
gwaranta bezpieczeństwa w Europie. Strona polska deklarowała w nim wolę: podjęcia pełnej integracji z Sojuszem zarówno w sferze politycznej, jak i militarnej,
przyjęcia koncepcji strategicznej Sojuszu, partycypacji w natowskim planowaniu
obrony, przygotowania do czasowego pobytu naszych jednostek poza granicami
kraju, czasowego przyjęcia wojsk sojuszniczych na terytorium naszego państwa582.
Po złożeniu tego dokumentu przeprowadzono pięć rund rozmów pomiędzy
przedstawicielami ministerstwa obrony narodowej, ministerstwa spraw zagranicznych a zespołami złożonymi z reprezentantów politycznych i wojskowych Paktu
Północnoatlantyckiego, dzięki którym ustalono wiele szczegółów dotyczących
polskiej akcesji583.
W październiku 1996 roku w Detroit prezydent Bill Clinton określił po raz
pierwszy ramy czasowe przyjęcia nowych członków do Sojuszu, pierwsze kraje
z Europy Środkowej i Wschodniej miały zostać włączone do struktur NATO najpóźniej do końca 1999 roku584.

2.4.4. Przystąpienie Polski do Sojuszu
Na kolejnym szczycie NATO w Madrycie 8–9 lipca 1997 roku podjęto decyzję
o oficjalnym zaproszeniu do rozmów na temat przyszłego członkostwa Czechy,
Polskę i Węgry. Jednocześnie padło zapewnienie, że NATO pozostaje otwarte dla
następnych kandydatów, o ile spełnią wymagania585.
Postanowienie to zostało zapisane w „Deklaracji madryckiej o bezpieczeństwie
i współpracy euroatlantyckiej”. Szczególnie istotny jest w niej punkt 6, w którym
określono rozpoczęcie rozmów akcesyjnych z Polską oraz podpisanie protokołu
akcesyjnego przed rozpoczęciem obchodów 50. rocznicy istnienia Sojuszu, przypadającej na kwiecień 1999 roku586.
W lipcu 1997 roku w Polsce podczas zebrania Komitetu Obrony Kraju powołano zespół negocjacyjny, na którego czele stanął ówczesny podsekretarz stanu
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w ministerstwie spraw zagranicznych Andrzej Towpik587. Pierwsza runda negocjacyjna odbyła się 16 września 1997 roku. Ze strony Sojuszu rozmowy z Polską
prowadził Dowódca Sił NATO w Europie (SHAPE)588 generał Wesley K. Clark
z amerykańskich sił zbrojnych oraz zastępca sekretarza generalnego Klaus Peter
Kleiber. W pierwszej kolejności omawiano zobowiązania polityczne zawarte w
traktacie waszyngtońskim589. Druga runda negocjacji, rozpoczęta 29 września 1997
roku, poświęcona była przyjęciu przez Polskę koncepcji strategicznej NATO,
a także dostosowaniu naszego kraju do zintegrowanej struktury wojskowej Sojuszu
oraz do sojuszniczego systemu planowania obronnego590.
Trzecia runda rozmów, rozpoczęta w październiku 1997 roku, dotyczyła kwestii
finansowych, które były szczególnie ważne dla naszego członkostwa ze względu
na utrzymanie na odpowiednim poziomie zdolności obronnej, oraz wspólnego
udziału w przedsięwzięciach finansowanych przez państwa zrzeszone w NATO.
Ostatnia, czwarta runda negocjacyjna miała miejsce w Kwaterze Głównej Sojuszu
23 października 1997 roku, podsumowano wówczas rozmowy związane ze sprawami finansowymi i spotkania eksperckie dotyczące ochrony informacji niejawnych. Elementem, który uwieńczył proces akcesyjny był list ministra spraw zagranicznych Bronisława Geremka do Sekretarza Generalnego NATO, w którym Polska potwierdziła ostatecznie swą wolę przystąpienia do Paktu Północnoatlantyckiego oraz gotowość do wypełniania płynących z tego obowiązków591.
Oficjalny protokół z zaproszeniem Polski do członkostwa został podpisany
w Brukseli 16 grudnia 1997 roku na sesji ministerialnej Stałej Rady NATO. Sekre587
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tarz Generalny w imieniu wszystkich członków wystąpił z zaproszeniem naszego
kraju do struktur euroatlantyckich. Polska zgodnie z art. 10 traktatu waszyngtońskiego miała zostać członkiem Sojuszu po przedłożeniu dokumentu akcesyjnego na
ręce rządu Stanów Zjednoczonych. Protokół akcesyjny miał wejść w życie po zgłoszeniu poparcia dla naszego członkostwa przez pozostałych członków. Rząd USA
miał powiadomić pozostałych sygnatariuszy traktatu o dacie otrzymania powiadomienia akcesyjnego oraz o dacie wejścia w życie protokołu akcesyjnego z Brukseli.
Kraje członkowskie NATO przystąpiły do ich ratyfikacji. Pierwszym krajem ratyfikującym była Kanada. Premier Kanady Jean Chretien powiedział: „Ratyfikując
rozszerzenie jako pierwszy członek struktury natowskiej, chcemy pokazać, jak
wielką wagę przywiązujemy do integracji tych krajów z Paktem Północnoatlantyckim”592.
Następnie ratyfikowały Dania i USA oraz pozostałe państwa zrzeszone w Sojuszu. Polska oficjalne zaproszenie otrzymała od Javiera Solany, przedstawiciela do
spraw wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa – sekretarza generalnego Rady Unii Europejskiej, 29 stycznia 1999 roku. Miesiąc później polski parlament przyjął ustawę o ratyfikacji traktatu waszyngtońskiego. Prezydent Aleksander
Kwaśniewski podpisał tę ustawę 18 lutego 1999 roku. 26 lutego 1999 roku po kontrasygnacie premiera Jerzego Buzka złożył podpis również na akcie przystąpienia
Polski do NATO593.
Lata 1989–1999 były okresem trwających negocjacji w sprawach wojskowych
z dowództwem NATO. Trwało ustalanie stopnia integracji członkowskiej oraz
odbywały się przygotowania jednostek WP do udziału w zintegrowanej strukturze
wojskowej594.
12 marca 1999 roku w małym miasteczku Independence w amerykańskim stanie Missouri ówczesny szef polskiej dyplomacji Bronisław Geremek przekazał na
ręce sekretarz stanu USA Madeleine Albright akt przystąpienia Polski do Traktatu
Północnoatlantyckiego. Stało się to wydarzeniem, które zwieńczyło kilkuletnie
wysiłki polskiej dyplomacji. Z tą chwilą Polska stała się formalnie stroną Traktatu
– członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego595.
Przeprowadzone rozważania pozwoliły autorowi na konstatację, że ratyfikację
traktatu waszyngtońskiego w Polsce popierała zarówno koalicja, jak i opozycja.
Przystąpienie do Sojuszu cieszyło się poparciem władz państwowych różnych
opcji politycznych i elit, lecz przede wszystkim ponad 80% społeczeństwa, co
w oczach sojuszników było wydarzeniem szczególnym. Integracja z NATO stała
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się wydarzeniem, wobec którego osiągnięto consensus ponad politycznymi i społecznymi podziałami596.
Włączenie Polski w struktury Sojuszu wymagało podjęcia przez Sejm RP zgody
na ratyfikowanie umów międzynarodowych przez Prezydenta RP, co było normą
zwyczajową w stosunkach międzynarodowych. Jednak koalicji AWS/UW zabrakło
determinacji w poszukiwaniu z opozycją politycznego consensusu w przyjęciu
aktów prawnych, które mogły znacząco wpłynąć na regulacje problematyki obronnej i funkcjonowanie sił zbrojnych597.
Gorącymi orędownikami rozszerzenia NATO okazali się Javier Solana i Madaleine Albright598. Również bardzo dużą rolę w tym względzie odegrali Jan NowakJeziorański599 oraz Zbigniew Brzeziński600. Wielką zasługę przypisać należy również prezydentom RP Lechowi Wałęsie i Aleksandrowi Kwaśniewskiemu oraz
ówczesnym premierom, ministrom i ambasadorom. Dzięki nim uzyskano kompatybilność polskiej myśli politycznej z rozumowaniem państw należących do NATO
o sprawach bezpieczeństwa europejskiego601.
Reasumując powyższe rozważania, zasadne wydaje się stwierdzenie, że idea
członkostwa w NATO okazała się na przestrzeni lat nie tylko kluczowym celem
politycznym, ale również ideą, wokół której jednoczyły się wszystkie opcje polityczne. Nasza akcesja do Sojuszu była konieczna w celu zapewnienia bezpieczeństwa kraju, jak i rozszerzenia parasola bezpieczeństwa na cały region.
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Rozdział 3
Polska polityka obronna od wejścia do NATO do 2004
Marek Betiuk, Wojciech Saletra
Powszechnym, przyjętym kryterium bezpieczeństwa
jest własny potencjał obronny
połączony z układami sojuszniczymi, zapewniającymi skuteczne
odstraszanie potencjalnego napastnika
Jan Nowak-Jeziorański

3.1. Rola, funkcje i znaczenie NATO po zimnej wojnie
Marek Betiuk, Wojciech Saletra

3.1.1. Wpływ upadku systemu bipolarnego
na zmianę roli i znaczenia NATO
Wojciech Saletra
Przełom XX i XXI wieku postawił NATO przed dwoma ważnymi wyzwaniami.
Rozwiązanie w 1991 roku Układu Warszawskiego podważyło sens istnienia Sojuszu,
rozumianego jako przeciwwaga dla zagrożenia radzieckiego, a zanik wspólnego
wroga mocno zniwelował integrację wewnątrzcywilizacyjną. Kolejnym wyzwaniem
dla Sojuszu stała się groźba „zderzenia cywilizacji”. Były to zagrożenia związane
z konfliktem między cywilizacją zachodnią a podmiotami innej kultury. Konflikty
nie przybierały formy regularnej (do neutralizacji której NATO był zdolny), lecz
miały charakter asymetryczny. Związane to było ze zmianami w obszarze prowadzenia konfliktów oraz percepcji zagrożeń. Nowymi zagrożeniami, z którymi Sojusz nie
radził sobie były: konflikty etniczne, które prowadziły do rozpadu państw wielonarodowych, presja migracyjna, upadek ładu politycznego, kryzysy gospodarcze, spory
terytorialne czy naruszanie praw człowieka. Najważniejszymi wyzwaniami dla Sojuszu było utrzymanie transatlantyckiej jedności oraz zapobieganie konfliktom cywilizacyjnym602.
NATO w nowych uwarunkowaniach politycznych i strategicznych, będących
wynikiem upadku systemu dwublokowego, zostało zmuszone do stopniowej zmia602
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ny misji i struktury. Polegało to na stopniowym zwiększaniu roli politycznej w celu
zapewnienia bezpieczeństwa. Pełniąc funkcje typowo wojskowe, NATO stało się
strukturą współpracy politycznej w dziedzinie międzynarodowego bezpieczeństwa.
Z ewolucji charakteru NATO mogły wypływać zagrożenia dla bezpieczeństwa
Polski603.
Żeby sprostać zmienionym zagrożeniom oraz skutecznie podejmować po zimnej wojnie nowe wyzwania Zachód dokonał redefinicji kompetencji bezpieczeństwa. Państwa zachodnie podjęły działania, które miały na celu adaptację wielostronnych struktur obronnych w trzech płaszczyznach: reform wewnętrznych i budowania zdolności obronnych, poszerzenia kompetencji i partnerstwa oraz przyjęcia nowych członków604.
Podczas procesu rozszerzania NATO zogniskowały się w nim wszystkie ponadnarodowe i narodowe ambicje polityczne, wzajemne antypatie i sympatie, animozje oraz pretensje istniejące wewnątrz Sojuszu oraz wśród krajów kandydujących. W tym czasie również zaistniały procesy, które doprowadziły do zmian
w politycznym układzie sił w Europie oraz na świecie. Włoska i niemiecka chadecja utraciły władzę. Socjaldemokraci objęli rządy w Wielkiej Brytanii oraz Danii,
a także rozpoczęli współrządzenie w Luksemburgu oraz Belgii. USA postrzegały
rozszerzenie NATO poprzez własne globalne interesy. Niemcy swą politykę prowadzili z podziałem na Europę Środkową oraz Wschodnią. We Włoszech dyskusja
doprowadziła do kryzysu rządowego, a rozszerzenie NATO, pomimo licznych
kontrowersji, było dla członków bardzo pożądane. Fundamentalne przeobrażenia
w Europie sprawiły, że proces rozszerzenia stał się warunkiem europejskich oraz
ponadatlantyckich struktur bezpieczeństwa605.
Wiosną 1991 roku podczas posiedzenia Rady Północnoatlantyckiej wysocy
urzędnicy NATO uważali, że błędem byłoby zaraz po rozwiązaniu Układu Warszawskiego przesuwanie granic wojskowych NATO na wschód. Rozważano wówczas koncepcję wielostronnych sieci, które wzajemnie się wzmacniały i zabezpieczały własne stosunki. Podejście takie było powiązane z relacjami między Sojuszem
a Związkiem Radzieckim. Ze strony ZSRR po rozwiązaniu Układu Warszawskiego
pojawiały się stanowcze komentarze na temat możliwości przesunięcia granicy militarnej NATO w ich stronę. Wyraz pełnej świadomości tego faktu dał ówczesny prezydent Polski Lech Wałęsa w rozmowie z Manfredem Wörnerem, przeprowadzonej
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w kwietniu 1991 roku, mówiąc, że rozumie, że NATO ma wolę zbliżenia się do Europy bez konfrontacji606.
Kolejne wydarzenia na terenie ZSRR potoczyły się niemal lawinowo607, doprowadzając do powstania Wspólnoty Niepodległych Państw. Pucz Janajewa wywołał
na Wschodzie oraz na Zachodzie poważne zaniepokojenie, mając znaczący wpływ
na przygotowania do zaplanowanego na listopad 1991 roku szczytu NATO w Rzymie. Specjaliści NATO nie ukrywali, że rozpad ZSRR wpłynął na zweryfikowanie
dotychczasowej strategii NATO608.
Po zakończeniu zimnej wojny zagrożenia z nią związane zostały zastąpione
przez nowe wyzwania oraz niebezpieczeństwa. W połączonej Europie główną rolę
w zakresie bezpieczeństwa ciągle odgrywały w ramach Sojuszu euroatlantyckie
struktury bezpieczeństwa. NATO stało się głównym elementem umacniania oraz
stabilizacji w regionie euroatlantyckim, a także ogniwem w tworzeniu nowych
wzorców do wzajemnej współpracy. Po zakończeniu zimnej wojny Sojusz angażował się głównie w kontrolę nad programami zbrojeń. Szerokie przystosowanie
się do permanentnej ewolucji związanej ze strukturami oraz procedurami i bezpieczeństwem umożliwiało mu odgrywanie wiodącej roli w rozwiązywaniu konfliktów, a przede wszystkim w ich zapobieganiu. Głównymi problemami międzynarodowymi stały się: konflikty na tle etnicznym, zagrożenia ekonomiczne, upadek
ładu politycznego i porządku publicznego oraz rozprzestrzenianie się broni masowego rażenia609.
Siły Sojuszu stanowiły prawie wyłącznie potencjał militarny. Składały się z sił
zbrojnych, wydzielonych przez państwa członkowskie do wspólnej dyspozycji.
W czasie zimnej wojny jego misją było odstraszanie i obrona przed agresją. Po
okresie „zimnowojennym” NATO zaczęło dostosowywać się do nowych warunków, w których wzrastało znaczenie zagrożeń niemilitarnych. Sojusz Północnoatlantycki nie mógł ograniczać się tylko do uznania, że stoją przed nim zadania
dodatkowe oraz jakościowo inne. NATO musiało też rozszerzyć możliwości realizacji nowych zadań poprzez dokonanie odpowiednich zmian w składzie, a także
strukturze swego systemu bezpieczeństwa.
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Przeprowadzone powyżej rozważania pozwalają stwierdzić, że zagrożenia bezpieczeństwa powstały z rozpadu dwubiegunowego systemu bezpieczeństwa, procesu globalizacji oraz osłabienia mechanizmów funkcjonowania niektórych krajów
oraz organizacji międzynarodowych, a także pogłębiającej się polaryzacji poziomu
życia pomiędzy państwami bogatymi i biednymi. Wpływ miała również rosnąca na
tym tle frustracja oraz niezadowolenie społeczne, a także niekontrolowane migracje i napięcia etniczne610.

3.1.2. Dlaczego Polska widziała swój interes
w członkostwie w NATO?
Po zmianach systemowych w „bloku wschodnim” ideologia komunistyczna
uległa rozpadowi, a sytuacja zmieniła się radykalnie, gdyż kilkanaście państw uzyskało suwerenność. Powstał problem celów bezpieczeństwa. USA i kraje Europy
Zachodniej stały się zwycięzcą bipolarnej konfrontacji. Realnym kierunkiem dla
Polski było NATO. Postrzegana jako jedno z największych państw w Europie pod
względem terytorialnym oraz ludności od początku „pozimnowojennego” okresu
jednoznacznie określała cele polityczne. Aktywnie angażowała się we współpracę
międzynarodową na rzecz bezpieczeństwa611.
Po okresie zimnej wojny Polska miała komfortową sytuację. Członkostwo
w NATO nie było oczywistością i wymagało od niej zdefiniowania oraz podtrzymywania euroatlantyckiego kierunku w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa.
Udało się to dzięki determinacji wszystkich sił politycznych, co było jedną z nielicznych kwestii niebudzących sporów. Osiągnięcie członkostwa w NATO w ciągu
10 lat od zmiany systemu politycznego, 8 lat od zakończenia funkcjonowania
Układu Warszawskiego oraz 6 od wyjścia z Polski wojsk radzieckich było na pewno sukcesem612.
Pełne uczestnictwo Polski w strukturach Sojuszu zwiększyło jej bezpieczeństwo,
gdyż włączona została do systemu bezpieczeństwa NATO. Jednak jak twierdził
J. Nowak-Jeziorański, kryterium bezpieczeństwa jest własny potencjał obronny, który
połączony z układami sojuszniczymi zapewni skuteczne odstraszanie przeciwnika613.
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Warunkiem zmiany przez Polskę kierunku polityki bezpieczeństwa i oparcia
na strukturach euroatlantyckich były demokratyczne przemiany. Członkostwo
w NATO, choć dobrowolne, należało postrzegać jako konieczne614.
NATO było najsilniejszym sojuszem wojskowym na świecie, dlatego Polska
poprzez udział w nim oraz współtworzenie pragnęła zapewnić sobie bezpieczeństwo przede wszystkim na wypadek poważnego konfliktu u własnych granic615.
W sposób szczególne trafny poseł Jadwiga Zakrzewska616 przedstawiła drogę
do naszego bezpieczeństwa. Podkreśliła, że J. Nowak-Jeziorański ukazał źródło
radykalnych zmian, które przyniosły Polsce należną pozycję liczącego się członka.
Był nim sposób, w jaki sama się wyzwoliła i pokazała drogę innym państwom.
Wejście Polski do NATO było historycznym sukcesem naszej polityki zagranicznej. Dzięki niemu wzmocniono własne zdolności obronne, a Polska została włączona do grona państw tworzących strefę stabilizacji oraz pokoju617.
W nowych warunkach wybór opcji zachodniej stanowił rezultat myślenia wykraczającego poza geopolitykę. Zorientowany był na optymalne gwarancje bezpieczeństwa oraz stabilny rozwój. Wojskowe aspekty procesu integracji Polski z Paktem Północnoatlantyckim miały znaczenie szczególne na forum międzynarodowym. Odzwierciedlały ponadto plany modernizacji oraz rozwoju Sił Zbrojnych
RP. W obszarach finansowych oraz zaawansowanych technologii założono, że
proces ten trwał będzie wiele lat618.
Dla Polski przynależność do NATO była sprawą priorytetową ze względów
bezpieczeństwa. Jedną z dróg osiągnięcia tego celu był udział w Programie Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa
(NATO NSIP). Jako kraj graniczny Sojuszu liczyliśmy w dużej mierze na partnerów. Z tego powodu nasza infrastruktura musiała zostać dostosowana, aby sojusznicy udzielili naszym wojskom szybkiego wsparcia619.
Sytuacja międzynarodowa nie była zdeterminowana bipolarnym podziałem.
Ponieważ nie było wroga, celem NATO stała się gwarancja bezpieczeństwa dla
wszystkich członków Sojuszu. Polska jako jedno z jego 28 państw członkowskich
była zaangażowana we współpracę opartą na partnerstwie. Pozycja Polski w Sojuszu zawarta została w koncepcji strategicznej NATO z 1991 roku, znowelizowanej
614
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w 1999 roku, oraz strategii z 2010 roku. Ta ostatnia wskazywała na konieczność
współpracy w zakresie tarczy antyrakietowej. Z punktu widzenia Polski najważniejsze znaczenie w ww. dokumencie strategicznym miała solidarność obronna
wyrażona w treści art. 5 Traktatu620.
Dążenie do członkostwa w NATO stało się naszym celem strategicznym, wyrażonym w „Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP”. Dokument ten przyjęty
został w 1992 roku. NATO, oprócz gwarancji bezpieczeństwa, zapewniało Polsce
szansę na posiadanie nowoczesnej armii, która dysponować będzie szerokim spektrum zdolności621.
Goszczący w 2009 roku w Warszawie sekretarz generalny NATO Jaap de Hoop
Scheffer potwierdził, że przystąpienie do NATO dało Polsce miejsce przy stole
sojuszników, a także gwarancje bezpieczeństwa. O polityce otwartych drzwi rozmawiał także z ministrem obrony narodowej Bogdanem Klichem, który określił
bilans członkostwa w NATO jako jednoznacznie pozytywny. Celem NATO powinna być minimalizacja zagrożeń szczególnie asymetrycznych. Również były
prezydent RP Aleksander Kwaśniewski na konferencji naukowej w Akademii Marynarki Wojennej 9 marca 2009 roku podkreślił, że w chwili obecnej nie ma niczego, czym można byłoby zastąpić NATO i jego gwarancje bezpieczeństwa622.
Polskiej delegacji w Lizbonie w 2010 roku przewodniczył prezydent RP Bronisław Komorowski. Podczas szczytu ocenił, że przyjęta strategia odzwierciedla główne dążenia oraz najważniejsze zamysły Polaków. Również ówczesny minister obrony Bogdan Klich stwierdził, że Koncepcja Strategiczna Sojuszu jest lepsza niż Polska się spodziewała. Podkreślił, że NATO w dalszym ciągu myśli kategoriami sojuszniczymi oraz że podstawowe pozostaje zobowiązanie zapewnienia bezpieczeństwa jego członkom. Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych podkreśliło, że
biorąc pod uwagę położenie geopolityczne, Polska jest najważniejszym krajem położonym w centrum Europy, a równocześnie na skrzyżowaniu Wschodu z Zachodem
i Południa z Północą. Dlatego członkostwo w NATO pozostaje jedyną słuszną opcją
do zachowania bezpieczeństwa oraz stabilności w całej strefie euroatlantyckiej,
a także w skali globalnej623.
Związana z członkostwem w NATO transformacja SZ RP prowadziła do osiągnięcia ambicji adekwatnej do potrzeb narodowych oraz zobowiązań sojuszniczych. Kompleksowo i komplementarnie łączyła założenia kolejnych cyklów
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„Programu Rozwoju Sił Zbrojnych RP”. Natomiast zobowiązania, które zostały
podjęte w ramach Zdolności Obronnych, uwzględniały możliwości resortu obrony
narodowej. W myśl zasady, aby uzyskiwać lepsze zdolności za najlepszą cenę.
Transformacja była pomostem, który optymalizował wysiłki w ramach współpracy
sojuszniczej. Transformacja SZ RP stała się również częścią przemian, które dokonały się w NATO624.
Konstatując rezultaty badań, zasadnicze wydaje się stwierdzenie, że w polityce
bezpieczeństwa Polski, NATO oraz Unii Europejskiej nie traktowano konkurencyjnie. Podobne stanowisko prezentowali politycy pozostałych państw Europy
Środkowej. Swoje związki z NATO oraz z Unią Europejską również kraje Trójkąta
Wyszehradzkiego nie traktowały jako związków z organizacjami konkurencyjnymi, lecz komplementarnymi. Dla Polski NATO odgrywało i odgrywa rolę głównego gwaranta bezpieczeństwa politycznego i militarnego625.

3.1.3. Rola i znaczenie NATO w systemie bezpieczeństwa
NATO jest sojuszem, którego celem jest zbiorowa obrona swoich członków jako
podstawa bezpieczeństwa i zachowania pokoju. Realizując swoje zadania, opiera się
na procesach koordynacji i planowania na szczeblu politycznym i wojskowym626.
Zadaniem głównym NATO było wzmacnianie i ochrona przemian, jakie zachodziły z biegiem lat w Europie, a także reagowania na kolejne wyzwania dotyczące
bezpieczeństwa w obszarze sojuszu. Zadanie to było szczególnie trudne, ponieważ
system bezpieczeństwa wspólnego jest znaczną częścią światowego systemu w stosunkach międzynarodowych627.
NATO stoi na straży wolności i bezpieczeństwa państw członkowskich, używając instrumentów politycznych oraz wojskowych. Sojusz Północnoatlantycki zapewnia ochronę państw nie tylko do niego należących, lecz stał się także gwarantem
stabilizacji i pokoju w regionie. Działania, które podejmuje Sojusz, pokazują, jaka
występuje zależność między Stanami Zjednoczonymi a państwami europejskimi
oraz że bezpieczeństwo Europy i bezpieczeństwo USA są powiązane ze sobą628.
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Sojusz jest ponadto obrazem kolektywnego wysiłku wszystkich państw członkowskich w sprawie wspólnego dobra, działania swoje opierając na zaangażowaniu
tych państw oraz ich współpracy na rzecz wzajemnego bezpieczeństwa. Współpraca ta zarówno na płaszczyźnie politycznej oraz wojskowej prowadzona jest nad
wyraz solidarnie i spójnie, co jest gwarantem, że żadne państwo członkowskie nie
jest osamotnione w staraniach na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa. Ponadto zaznaczyć należy, że Sojusz nie kwestionuje prawa do przeprowadzania niezależnych
działań w zakresie obronności, lecz poprzez kolektywny wkład sił i środków pozwala na urzeczywistnienie głównych celów bezpieczeństwa narodowego629.
Najbardziej oczywistymi zaletami członkostwa w NATO stały się stabilność
i zwiększone bezpieczeństwo. Członkostwo zapewniło gwarancję, która jest istotą
bezpieczeństwa zbiorowego na wypadek zbrojnej agresji. Oznacza to, że żaden
członek Sojuszu nie jest zdany tylko na własne siły zbrojne i zasoby gospodarcze630.
Odpowiedni poziom zdolności wojskowych, a także gotowości do wspólnej realizacji zadań pozostaje ciągle głównym elementem bezpieczeństwa NATO. Wojskowe
zdolności bojowe połączone z polityczną solidarnością są kluczem dla jego możliwości w zapobieganiu próbom zastraszenia. Sposób ten gwarantuje niezwykłą skuteczność operacji wojskowych, podejmowanych przez Sojusz. Adekwatnie do zmieniającej się w środowisku bezpieczeństwa sytuacji NATO zmieniało swoją koncepcję strategiczną, przystosowując ją do realiów XXI wieku. Przekształceniu i dostosowaniu do nowych warunków służą kolejne „szczyty” Sojuszu. Szczególnie szeroko
rozumiane bezpieczeństwo wszystkich jego członków, a co za tym idzie całego obszaru euroatlantyckiego, powinno zostać zapewnione nie tylko poprzez konfrontację
siłową wojsk, ale przede wszystkim poprzez współpracę w ramach ONZ, a także
organizacje europejskie i euroatlantyckie. Dla Sojuszu duże znaczenie miało ponadto
bezpieczeństwo oraz stabilność regionu euroatlantyckiego, zapewniano to poprzez
utrzymywanie stosunków NATO – Rosja631.
Zdaniem George’a C. Marshalla632 na początku XXI wieku NATO dzięki swoim zdolnościom oraz strukturom będzie jedyną organizacją zdolną do wypełniania
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wszystkich zadań w obszarze kooperatywnego bezpieczeństwa. Istnieje ciągła potrzeba funkcjonowania w obszarze euroatlantyckim organizacji o charakterze sojuszu wojskowego, dysponująca potencjałem, a także zdolnościami, jakie obecnie
posiada NATO. Oznacza to, że głównym podmiotem kształtującym środowisko
bezpieczeństwa w obszarze euroatlantyckim, w pierwszych dekadach XXI wieku,
będzie ciągle NATO633.
Sojusz Północnoatlantycki stanął przed nowymi wyzwaniami, m.in. musi podołać w wymiarze politycznym i wojskowym asymetrycznym zagrożeniom stwarzanym szczególnie przez terroryzm. Ponieważ do polityczno-wojskowych struktur
Sojuszu przystało kilka nowych państw, które znajdowały się dotychczas w strefie
wpływów byłego ZSRR, to powiększyło się terytorium, podlegające wspólnej
obronie zgodnie z art. 5 traktatu waszyngtońskiego634.
Uczestnicy Forum Transatlantyckiego na spotkaniu w 2009 roku podkreślili, że
biorąc pod uwagę nowe zagrożenia, NATO musi zachować charakter obronny oraz
nie próbować wyręczać innych organizacji międzynarodowych. Uczestniczący
w spotkaniu premier RP Donald Tusk zaznaczył, że zasadniczą wartością NATO
jest solidarność, a kwintesencją jej art. 5 traktatu waszyngtońskiego635.
Na chwilę obecną NATO stoi amerykańską potęgą wojskową. USA jest jedynym krajem, który wydając wielkie kwoty na zbrojenie, wysyła swoich żołnierzy
tam, gdzie widzi swoje interesy strategiczne lub taktyczne636.
Powyższe rozważania pozwalają na konstatację, że rola NATO pozostaje ciągle
wyjątkowa, ponieważ może udostępnić instrumenty umożliwiające efektywne powiązanie omawianych procesów. Połączenie w ramach NATO konsultacji politycznych, możliwości wojskowych oraz przywiązania do transatlantyckich więzi
sprawiły, że odgrywa rolę szczególną. Wnosi szczególny wkład do kwestii bezpieczeństwa w kontekście integracji europejskiej oraz przekształcenia Rosji w odpowiedzialnego aktora na scenie bezpieczeństwa międzynarodowego. Zadaniem zasadniczym NATO jest utrzymywanie stabilności dla zapewnienia bezpieczeństwa
swoim członkom. Zgodnie z tym zadaniem Sojusz powinien angażować się w rozwiązywanie wszelkich kryzysów w regionie, choćby nie dotyczyły bezpośrednio
jego członków.
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3.2. Ewolucja koncepcji strategicznej
i doktryny bezpieczeństwa NATO
Marek Betiuk

3.2.1. Ewolucja koncepcji strategicznej
Koncepcja strategiczna przedstawia strategiczny kontekst działania NATO. Ilustruje także jego cele oraz funkcje w obszarze bezpieczeństwa. Ponadto przedstawia nowe
podejście do problemów bezpieczeństwa oraz przedsięwzięć obronnych. Z punktu
stanowienia standardów wojskowych najważniejsze dotyczą obrony integralności i niepodległości członków Sojuszu oraz solidarności i strategicznej jedności, a ponadto
kolektywnego planowania obrony oraz zintegrowanej struktury wojskowej637.
Od chwili powstania NATO posługiwało się „Koncepcją strategiczną obrony
obszaru Północnoatlantyckiego”, która została uzgodniona w 1950 roku638. Służyła
ona do wyznaczania głównych ram politycznych. Kolejne rewizje odzwierciedlały
dostosowania planów oraz zadań do ulegających zmianom zagrożeń. W czasie 40
lat zimnej wojny Sojusz skutecznie bronił swoich członków i skutecznie zapobiegał wojnie w Europie. Wielkie zmiany uwidocznione zostały w nowelizacji koncepcji strategicznej Sojuszu w 1991 roku639.
Koncepcja strategiczna NATO służyła do wyznaczania ram politycznych dla jej
prac. Okresowe jej rewizje odzwierciedlały natomiast konieczność dostosowania
637
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z artykułu Johna W. Jensona, Nuclear Strategy – differences in Soviet and American thinking,
przytoczona w artykule Ewolucja strategii militarnej NATO przez Bolesława Madeja. Traktuje ona strategię militarną jako zbiór ogólnych zasad działania sił zbrojnych Sojuszu służący
realizacji jego polityki zarówno w czasie wojny, jak i pokoju. Pierwsza strategia militarna
Sojuszu pochodzi z grudnia 1949 r. Jest to dokument dość lakoniczny, stanowiący bezpośrednią konsekwencję podpisanego kilka miesięcy wcześniej Traktatu Północnoatlantyckiego (traktatu waszyngtońskiego). Zawiera zapisy dotyczące kwestii: obronnego charakteru Sojuszu, znaczenia działań zapobiegających konfliktom zbrojnym, współpracy sojuszników,
odstraszającej rola broni nuklearnej oraz zasady solidarności w obliczu agresji zbrojnej.
639
Traktat Północnoatlantycki, Waszyngton 1949, art. 1. Strony zobowiązują się, zgodnie
z postanowieniami Karty Narodów Zjednoczonych, załatwiać wszelkie spory międzynarodowe, w które mogłyby zostać zaangażowane, za pomocą środków pokojowych w taki
sposób, aby pokój i bezpieczeństwo międzynarodowe oraz sprawiedliwość nie zostały narażone na niebezpieczeństwo, jak również powstrzymywać się w swych stosunkach międzynarodowych od użycia lub groźby użycia siły w jakikolwiek sposób niezgodny
z celami Narodów Zjednoczonych.
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planów oraz realizacji zadań do zmieniających się zagrożeń. Dzięki wyjątkowej
kombinacji obronności oraz dialogu NATO było niezastąpionym elementem w doprowadzeniu do pokojowego zakończenia konfrontacji Wschód–Zachód. Wielkie
zmiany w strategicznym otoczeniu NATO, spowodowane zakończeniem zimnej
wojny, znalazły swoje odzwierciedlenie w koncepcji strategicznej Sojuszu przyjętej w Rzymie w dniach 7–8 listopada 1991 roku640.
Początek reform dała Deklaracja londyńska z 6 lipca 1990 roku, zawierająca
zapewnienie gotowości NATO do podejmowania operacji, które będą wykraczały
poza art. 5 traktatu waszyngtońskiego641.
Podsumowując powyższe rozważania, należy stwierdzić, że podkreśleniem przemian było przyjęcie przez Sojusz podczas szczytu w Rzymie w 1991 roku nowelizacji koncepcji strategicznej. Określała ona nową orientację NATO. Kładła jednocześnie główny akcent na bardzo ważne obszary zadaniowe, jak: dialog międzynarodowy, zapobieganie konfliktom, współpraca międzynarodowa, reagowanie kryzysowe
i obrona zbiorowa. Rozpoczęto również prace nad wdrożeniem wielu dokumentów,
które regulowały funkcjonowanie sił NATO poza art. 5 traktatu waszyngtońskiego.
Program Partnerstwo dla Pokoju (zatwierdzony w 1997) pozwalał państwom spoza
NATO brać udział w obszarach zadaniowych Sojuszu. Ponadto zatwierdzono nową
koncepcję sił wielonarodowych i połączonych zadaniowo (CJTF – Combined Joint
Task Force). Koncepcja ta umożliwiała w praktyce realizację operacji spoza art. 5
traktatu waszyngtońskiego, ale z zastrzeżeniem, że kierować nimi będzie ONZ lub
OBWE. Prowadzenie do roku 1998 takich operacji spoza art. 5 traktatu waszyngtońskiego podyktowane było udzielaniem pomocy humanitarnej potrzebującym, wspieraniem procesów pokojowych w regionie kryzysowym oraz zapobieganiem rozprzestrzenianiu się konfliktu zbrojnego na kraje sąsiednie.
Odzwierciedleniem kolejnych przeobrażeń stanowiska Sojuszu w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku była Koncepcja strategiczna Sojuszu, ogłoszona w trakcie szczytu waszyngtońskiego w 1999 roku, wytyczająca
640
641

Ibidem.
Traktat Północnoatlantycki, Waszyngton 1949, art. 5. Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim i dlatego zgadzają się, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, to każda z nich, w ramach wykonywania prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, uznanego na mocy art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych, udzieli pomocy Stronie
lub Stronom napadniętym, podejmując niezwłocznie, samodzielnie, jak i w porozumieniu
z innymi Stronami, działania, jakie uzna za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej,
w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego. O każdej takiej zbrojnej napaści i o wszystkich podjętych w jej wyniku środkach zostanie bezzwłocznie powiadomiona Rada Bezpieczeństwa. Środki takie zostaną zaniechane, gdy tylko Rada Bezpieczeństwa podejmie działania konieczne do przywrócenia i utrzymania
międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.
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dalszy kierunek działania. Strategia utrzymywała gwarancję wynikającą z art. 5
traktatu waszyngtońskiego. Ponadto podkreślała, że skuteczna kolektywna obrona
wymaga innych środków od tych, które zostały zaplanowane podczas trwania zimnej wojny. Kolejna już koncepcja strategiczna została zatwierdzona 24 kwietnia
1999 roku. We wstępie wyrażała niezmienne cele NATO i naturę jej podstawowych zadań bezpieczeństwa. Wskazywała główne cechy nowego środowiska bezpieczeństwa, opisując szerokie podejście do bezpieczeństwa, i zawierała wytyczne
dla dalszej adaptacji sił zbrojnych642.
Pomimo że członkowie Sojuszu od tego czasu wypracowali ważne dokumenty,
takie jak: „Wojskowa koncepcja obrony przed terroryzmem” oraz „Plan działań
Partnerstwa przeciw Terroryzmowi”, a także „Plan działania NATO – Rosja wobec
terroryzmu”, to ciągle była potrzeba aktualizacji oceny zagrożeń. Nowa koncepcja
strategiczna NATO określała zadania w zakresie643:
 bezpieczeństwa: będzie zapewniać podstawy do stabilizacji bezpieczeństwa
euroatlantyckiego, opartego na rozwoju wielu instytucji demokratycznych
oraz woli pokojowego rozwiązywania waśni i sporów, w których żadne
państwo nie będzie zastraszać ani stosować przymusu wobec innego kraju
za pomocą groźby użycia siły;
 konsultacji: będzie służyć, zgodnie z art. 4 traktatu waszyngtońskiego644,
jako priorytetowe transatlantyckie forum konsultacji Sojuszu podczas rozwiązywania każdego problemu, dotyczącego wydarzeń stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa samych członków oraz w celu koordynacji ich
działań w sprawach, które będą przedmiotem wspólnego zainteresowania;
 odstraszania i obrony: zapobiegać będą każdej groźbie agresji, która skierowana będzie przeciwko państwu członkowskiemu Sojuszu zgodnie z art.
5 i 6645 traktatu waszyngtońskiego.

642

Koncepcja Strategiczna Sojuszu, Waszyngton 1999, zatwierdzona przez szefów państw
i rządów uczestniczących w spotkaniu Rady Północnoatlantyckiej w Waszyngtonie.
643
Koncepcja Strategiczna Sojuszu, Waszyngton 1999, Punkt 10.
644
Traktat Północnoatlantycki, Waszyngton 1949, art. 4. Strony będą się wspólnie konsultowały ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna,
niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron.
645
Traktat Północnoatlantycki, Waszyngton 1949, art. 6. W rozumieniu artykułu 5 uznaje
się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej Stron obejmuje zbrojną napaść: na terytorium
którejkolwiek ze Stron w Europie lub Ameryce Północnej, na algierskie departamenty
Francji, na terytorium Turcji lub na wyspy znajdujące się pod jurysdykcją którejkolwiek
ze Stron na obszarze północnoatlantyckim na północ od Zwrotnika Raka; na siły zbrojne,
okręty lub statki powietrzne którejkolwiek ze Stron znajdujące się na tych terytoriach lub
nad nimi albo na jakimkolwiek innym obszarze w Europie, na którym w dniu wejścia
w życie traktatu stacjonowały wojska okupacyjne którejkolwiek ze Stron, lub też na Morzu Śródziemnym czy na obszarze północnoatlantyckim na północ od Zwrotnika Raka.
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Żeby wzmocnić bezpieczeństwo oraz stabilność w obszarze euroatlantyckim
ustalono główne zadania dla NATO646:
 zarządzanie kryzysowe: będzie utrzymać w gotowości w zależności od zaistniałej sytuacji oraz na podstawie porozumienia, w zgodzie z art. 7 traktatu waszyngtońskiego647, w zapobieganiu konfliktom oraz czynnie angażować się w przedsięwzięcia zarządzania kryzysowego;
 partnerstwo: promować będzie szeroko rozumiany zakres partnerstwa oraz
współpracy, a także dialogu z innymi państwami obszaru euroatlantyckiego,
żeby zwiększyć zaufanie oraz zdolności do udziału NATO we wspólnych
akcjach.
Mając na uwadze oraz w pamięci wojnę w byłej Jugosławii, a także konflikty
w byłym Związku Radzieckim, koncepcja uwypukliła inne zagrożenia bezpieczeństwa oraz stabilności, takie jak: rywalizacja na tle etnicznym lub religijnym, konflikty terytorialne, niewłaściwie przeprowadzone lub zawieszone reformy, naruszanie praw człowieka, a także totalny rozpad państwa648.
Kolejnym bardzo istotnym elementem koncepcji było podkreślenie integralności transatlantyckiej NATO oraz utrzymanie reguły obrony kolektywnej i traktowanie całego regionu euroatlantyckiego, wraz z jego peryferiami, jako kolektywną
całość. Głównym zadaniem NATO było utrzymywanie w tym obszarze stabilności,
aby zapewnić bezpieczeństwo swoim członkom, co oznaczało rozszerzenie rejonu
jego odpowiedzialności. Przyjęta w 1999 roku Koncepcja strategiczna ujednoliciła
politykę wojskową Sojuszu. Siły zbrojne NATO zmuszone były do działania
w zróżnicowanym otoczeniu oraz wobec różnych uczestników zdarzeń, a szczególnie zagrożeń, wliczając w to oczywiście katastrofy humanitarne. Dlatego siły
zbrojne powinny być odpowiedniej wielkości, bardzo dobrze wyszkolone oraz
wyposażone, aby sprostać wszelkim oczekiwaniom i okolicznościom. Ponadto
646

Koncepcja Strategiczna Sojuszu, Waszyngton 1999, Punkt 11. W wypełnianiu swojego
celu i podstawowych zadań bezpieczeństwa, Sojusz będzie nadal uwzględniać uzasadnione interesy bezpieczeństwa innych osób i szukać pokojowego rozwiązania sporów zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych. Sojusz będzie promować pokojowe i przyjazne stosunki międzynarodowe i wsparcie instytucji demokratycznych.
647
Traktat Północnoatlantycki, Waszyngton 1949, art. 7. Niniejszy traktat nie narusza i nie
będzie interpretowany jako naruszający w jakikolwiek sposób ustanowione w Karcie
prawa i obowiązki Stron będących członkami Narodów Zjednoczonych ani też nie narusza głównej odpowiedzialności Rady Bezpieczeństwa za utrzymanie międzynarodowego
pokoju i bezpieczeństwa.
648
Koncepcja Strategiczna Sojuszu, Waszyngton 1999, Punkt 20. Pomimo pozytywnych
zmian w środowisku strategicznym oraz że na dużą skalę agresja przeciwko Sojuszowi
jest bardzo mało prawdopodobna, możliwość takiego zagrożenia w dużej perspektywie
istnieje. Bezpieczeństwo sojuszu pozostaje przedmiotem wielu wojskowych i niewojskowych zagrożeń.[…]. Niektóre kraje w rejonie euroatlantyckim stwarzają poważne zagrożenia ekonomiczne, społeczne i polityczne.
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muszą posiadać właściwe struktury wsparcia oraz instrumenty planowania, systemy dowodzenia, a także kontroli649.
W tej kwestii szczególnie ważna była efektywna współpraca z państwami spoza
Sojuszu, w tym z Rosją. Siły zbrojne NATO pozostają w ciągłej gotowości do
prowadzenia działań o dużym natężeniu oraz intensywności. Ponadto mają świadomość, że mogą w każdej chwili zostać wezwane, aby przeciwstawić się kryzysowi. W świadomości ich pozostaje również kwestia utrzymania międzynarodowego pokoju oraz bezpieczeństwa poprzez prowadzenie działań wspomagania innej
międzynarodowej organizacji i wzmocnienia działań politycznych, które w ramach
bezpieczeństwa przyczynić się mają do wspólnej obrony. Wszechstronna zdolność
militarna, a szczególnie poziom wyszkolenia sił zbrojnych, musi umożliwiać
NATO sprostanie obecnym i możliwym w przyszłości wyzwaniom650.
Koncepcja strategiczna Sojuszu z 1999 roku określała zasady przeciwdziałania
konfliktom, a także wyznaczała skuteczne metody ich rozwiązywania. Nakazywała, że wszelkie decyzje powinny być poparte analizą konkretnej sytuacji. Określała,
że działania NATO niekoniecznie polegać muszą na siłowym rozwiązaniu kwestii,
ale powinny również obejmować zastosowanie właściwej politycznej kontroli na
każdym etapie operacji. Kryzys w Kosowie651 był dobitnym przykładem takich
działań Sojuszu652.
Autor, dokonując analizy, stwierdził, że koncepcja strategiczna Sojuszu z 1999
roku oraz opracowane na jej podstawie dokumenty przedstawiały jego paradygmat
i potwierdzały zdolność dostosowania się do zmieniającej się dynamicznie sytuacji.
649

Koncepcja Strategiczna Sojuszu, Waszyngton 1999, Punkt 49. Sojusz powinien być przygotowany do wsparcia operacji pod kontrolą polityczną i strategiczną kierownictwa jednego z krajów UZE.
650
Koncepcja Strategiczna Sojuszu, Waszyngton 1999, Punkt 48. Utrzymanie bezpieczeństwa i stabilności w obszarze euroatlantyckim ma kluczowe znaczenie. Ważnym celem
Sojuszu i jego sił zbrojnych jest utrzymanie ryzyka na odległość za czynienia z potencjalnych kryzysów na wczesnym etapie. W przypadku sytuacji kryzysowych, które zagrażają
euroatlantyckiej stabilizacji i mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo członków sojuszu, siły zbrojne mogą być wezwane do prowadzenia operacji reagowania kryzysowego. Mogą
one również zostać wezwane do przyczynienia się do zachowania międzynarodowego
pokoju i bezpieczeństwa poprzez prowadzenie działań na rzecz innych organizacji.
651
Tam właśnie użycie sił zbrojnych było poprzedzone politycznymi wysiłkami, aby pokojowo rozwiązać konflikt, a tym samym przerwać działania militarne prowadzone przez siły serbsko-albańskie.
652
Koncepcja Strategiczna Sojuszu, Waszyngton 1999, Punkt 31. W celu realizacji polityki
utrzymania pokoju, zapobieganie wojnie i poprawy bezpieczeństwa i stabilności oraz jak
określono w podstawowych zadaniach bezpieczeństwa, NATO będzie dążyć we współpracy
z innymi organizacjami w celu uniknięcia konfliktu lub w przypadku kryzysu pojawiają się,
aby przyczynić się do efektywnego zarządzania, zgodny z prawem międzynarodowym,
w tym poprzez możliwość prowadzenia spoza artykułu 5 operacji reagowania kryzysowego.
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Należy uznać, że NATO jest organizacją niezbędną dla zachowania trwałego pokoju. Potwierdzeniem tych faktów było wprowadzenie do terminologii Sojuszu terminu „reagowanie kryzysowe” (crisis response operations), obejmującego całościowo spektrum działań sił sojuszniczych, które nie były objęte art. 5 traktatu
waszyngtońskiego. Żeby zachować pokój, zapobiec wojnie oraz umocnić bezpieczeństwo, a także stabilność w regionie, NATO w porozumieniu z innymi organizacjami przeciwdziała konfliktom. W sytuacji kryzysu będzie skutecznie reagować,
zgodnie zresztą z międzynarodowym prawem, poprzez możliwość prowadzenia
wówczas operacji reagowania na kryzysy spoza art. 5, które zagrażają bezpieczeństwu wszystkich jego członków lub stabilności na jego obszarze. W celu przygotowania się do podjęcia przyszłych wyzwań Sojusz dokonał przekształcenia struktur politycznych oraz wojskowych, dostosowując je do realizacji zadań w ramach
operacji antykryzysowych i pokojowych653.
Dokument „Wojskowa koncepcja NATO dla operacji wsparcia pokoju”654, który
został opracowany przez Komitet Wojskowy Sojuszu, ustanowił nową terminologię
dotyczącą jego zaangażowania się w operacje pokojowe. Do tego czasu Sojusz posługiwał się przyjętą terminologią ONZ lub używany był termin: „działania nieobjęte
art. 5 traktatu waszyngtońskiego”. Dokument ten wprowadził nowy termin „operacje
wsparcia pokoju” (Peace Support Operations). Znaczenie, jakie mu nadano, to –
wielofunkcyjne działania militarne oraz działania niemilitarne kierowane przez Sojusz. Działania te przy bezpośrednim wsparciu oraz akceptacji organizacji międzynarodowych – ONZ czy OBWE – są tylko po to, aby osiągnąć porozumienie pomiędzy
stronami konfliktu. Wsparcie pokoju operacjami, w których prawdopodobnie w dalszym ciągu będą uczestniczyć żołnierze polskich Sił Zbrojnych obejmują:
 zapobieganie konfliktom (conflict prevention) – jest to bardzo szeroko rozumiana i przyjęta działalność. Podstawą jej jest rozdział VI Karty Narodów Zjednoczonych655;
 tworzenie pokoju (peacemaking) – polega na nakłanianiu stron konfliktu do
zaniechania działań zbrojnych. Stosując działania dyplomatyczne wspierające negocjacje, ma dążyć do pokojowego rozstrzygnięcia konfliktu;
 utrzymanie pokoju (peacekeeping) – głównie polega na łagodzeniu, ograniczeniu lub całkowitym zakończeniu działań sił zbrojnych pomiędzy państwami będącymi stroną konfliktu lub wewnątrzpaństwowych poprzez neutralną interwencję strony trzeciej;
 wymuszanie pokoju (peace enforcement) – działania wynikające z posta-

653

Rola NATO, s. 5.
The Military Concept for NATO Peace Support Operations.
655
Karta Narodów Zjednoczonych, Rozdział VI „Pokojowe załatwienie sporów”, art. 33-38.
654
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nowień rozdziału VII Karty Narodów Zjednoczonych656, które polegają na
wykorzystaniu środków militarnych w celu przywrócenia pokoju i stabilizacji w kraju lub rejonie, gdzie konflikt powstał;
 budowanie pokoju (peacebuilding) – typowe działania polityczne, ekonomiczne, gospodarcze lub wojskowe występujące bezpośrednio po zakończeniu konfliktu. Celem ich jest utrwalenie warunków powstałego pokoju
oraz uniknięcie odrodzenia się konfliktu;
 operacje humanitarne (humanitarian operations) – typowe operacje, przeprowadzane w celu udzielenia oraz niesienia pomocy ludności cywilnej
w przypadku epidemii, klęsk żywiołowych lub łamania praw człowieka.
Stanowisko naszego kraju dotyczące operacji kryzysowych zostało zawarte
w przyjętej „Doktrynie narodowej – operacje połączone OP/01”. Zapisano w niej,
że Wojska Lądowe w szczególnych okolicznościach mogą być użyte do prowadzenia działań spoza art. 5 – działania w ramach reagowania kryzysowego. Podczas
takich działań Wojska Lądowe używają na tych samych zasadach tych samych
jednostek wojskowych co podczas prowadzenia działań w czasie konfliktu oraz
wojny657.
Wobec powyższego autor wysunął twierdzenie, że koncepcja strategiczna ukierunkowała NATO na wykonywanie zadań, które zapobiegną konfliktom. Nowa koncepcja zakładała bardzo słusznie, że oddzielne wykorzystywanie środków wojskowych, dyplomatycznych, finansowych, porządkowych, prawnych nie odpowiada już
nowym wyzwaniom. Obecnie konieczne są zintegrowane działania cywilnowojskowe. Są to znowelizowane wymagania w stosunku do wewnętrznych narodowych i zewnętrznych międzynarodowych struktur bezpieczeństwa wobec Sojuszu
Północnoatlantyckiego. Umacniając współpracę polityczną i wojskową z innymi
państwami, Sojusz działa na rzecz zjednoczenia krajów wokół wspólnych wartości
demokracji, praw człowieka oraz rozwiązywania sporów środkami pokojowymi658.
Uwzględniając powyższe, zasadne wydaje się stwierdzenie, że koncepcja strategiczna ukierunkowuje NATO na realizację zadań związanych z zapobieganiem powstawania konfliktów. Rola NATO w walce z terroryzmem oraz rozprzestrzenianiem broni masowego rażenia rośnie. Nowa koncepcja zakłada, że oddzielne wykorzystywanie środków wojskowych, dyplomatycznych oraz prawnych nie odpowiada
656
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nowym potrzebom. Obecnie niezbędnie są działania zintegrowane, cywilnowojskowe. Taki stan rzeczy stawia nowe wymagania wobec narodowych
i międzynarodowych struktur bezpieczeństwa, także wobec NATO659.
Omówiona powyżej Koncepcja strategiczna Sojuszu z 1999 roku przedstawiała
jego strategię w stosunku do nowych realiów bezpośrednio po okresie zimniej
wojny. Utrzymywała gwarancję wynikającą z art. 5 traktatu waszyngtońskiego.
Uznawała ponadto, że wspólna obrona wymaga innych sił i środków od tych, jakie
zaprojektowano podczas dwubiegunowego podziału świata. Koncepcja strategiczna NATO nie uwzględniała rozwoju zagrożeń terrorystycznych, dlatego też jest
permanentnie aktualizowana odpowiednio do ich oceny oraz zdolności Sojuszu.
Zgodnie z decyzją nowego sekretarza generalnego NATO Andersa Fogha Rasmussena powołano grupę 12 niezależnych ekspertów660 pod przewodnictwem
Madeleine Albright661. Zadaniem ich było opracowanie raportu, mającego na celu
określenie kształtu oraz treści nowej Koncepcji strategicznej. Na szczycie NATO
w Lizbonie662 przyjęto nową Koncepcję strategiczną Sojuszu Północnoatlantyckiego, zastępującą tę z 1999 roku. Najistotniejszymi postanowieniami szczytu było:
 reforma struktur dowodzenia Sojuszu przewidziana na 2011 rok663;
 przyjęcie planu stopniowego wycofywania wojsk NATO z Afganistanu664;
 system obrony przeciwrakietowej, realizowany na podstawie rozmieszczonych w Europie elementów amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Ważnym
czynnikiem było zaproszenie Rosji do współpracy nad tarczą antyrakietową;
 utrzymanie polityki otwartych drzwi665.
Jedenastostronicowa nowa Koncepcja strategiczna potwierdzała, że zasadniczym zadaniem NATO jest obrona terytorialna oraz solidarność sojuszników na
wypadek ataku666.
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Autor jest zdania, że NATO, do którego Polska wstąpiła w 1999 roku, i NATO
z 2011 roku – ze względu na nowe zagrożenia i ewolucję – permanentnie określa
się na nowo. Przemiany w środowisku międzynarodowym oraz nowe zagrożenia
dla bezpieczeństwa nie zmieniają podstawowej misji – obrony kolektywnej. Nowa
koncepcja strategiczna NATO przyjęta w Lizbonie w 2010 roku potwierdziła to
zobowiązanie, wskazując jedynie kierunki transformacji, aby dostosować traktat do
nowych wyzwań i zagrożeń667.
Porządek polityczno-militarny oraz społeczny, który się wytworzył w Europie
z początkiem lat dziewięćdziesiątych XX wieku, wcale nie jest docelowy. Kraje,
szczególnie te które wywodziły się z byłego bloku wschodniego, są stale w trakcie
transformacji, poszukując swojego miejsca w strukturach ponadnarodowych668.

3.2.2. Ewolucja doktryny bezpieczeństwa
NATO swoje standardy militarne utworzyło na podstawie obowiązujących
wówczas doktryn wojskowych. Doktryny wywodzą się z Koncepcji strategicznej,
która zawiera wytyczne do planowania działalności organizacji, a szczególnie jej
głównego celu – obrony kolektywnej członków. Doktryny mają charakter dyrektywny, kształtują teorie oraz zasady. Są zbiorami zasad, jakimi kierują się siły
zbrojne, prowadzące działania w celu osiągnięcia założonego celu. Doktryny mają
charakter wykonawczy w stosunku do wspólnych struktur NATO oraz do podporządkowanych im siłom zbrojnym jego członków669.
W okresie zimnej wojny NATO było głównie sojuszem wojskowym. Od ogłoszenia tzw. Deklaracji londyńskiej NATO670 zaszła ewolucja, która spowodowała,
że w owym czasie NATO uległo większym przemianom niż w dotychczasowej
historii. Nastąpiło rozszerzenie Sojuszu o nowe kraje oraz rozpoczęto jego dostosowywanie do nowych wyzwań. Kolejne szczyty ,,od Londynu w 1990 roku do
Lizbony w 2010 roku, były wielkimi krokami w politycznej, wojskowej, a także
technicznej adaptacji NATO do nowych zadań. Z paktu wojskowego NATO przekształciło się w strukturę polityczno-wojskową. Nawiązało stosunki z państwami
spoza NATO (Rosją i Ukrainą). Szczególną zmianą było wyjście NATO poza obszar traktatowy. Zasada obrony kolektywnej pozostała priorytetową. Wówczas
jednak Pakt zaczął być postrzegany jako instrument stabilizacyjny o zasięgu globalnym. Transformacja Sojuszu odbywała się równolegle na płaszczyźnie: poli667
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tycznej, wojskowej oraz instytucjonalnej. Pozwoliło to na osiągnięcie nowych
zdolności, które wynikały z aktualnych oraz przyszłych potrzeb, a także uwarunkowań. Transformacja jako proces permanentny przyjęła ramy długofalowej strategii, która wytycza zasadnicze kierunki. Podczas szczytu w Waszyngtonie w 1999
roku, z naszym udziałem, została przyjęta Koncepcja strategiczna Sojuszu. Zawarto w niej ideę rozszerzenia sojuszniczych operacji militarnych. Przed członkami
NATO, oprócz gotowości do kolektywnej obrony w ramach artykułu 5, stanęły
nowe wyzwania z zakresu: udziału w operacjach reagowania kryzysowego, poprawy zdolności obronnych czy też odniesienia się do zagrożeń stwarzanych przez
broń masowego rażenia. Szczyt ten rozpoczął serię inicjatyw, które miały przygotować NATO na wyzwania XXI wieku. Stało się to początkiem jego transformacji.
Ataki z 11 września 2001 roku i wybuch wojny w Afganistanie spowodowały
przyspieszenie tych zmian671.
NATO zmagało się z trzema programami transformacji, w tym sił zbrojnych,
które zostały przyjęte na kolejnych jego szczytach. Transformację Sojuszu głównie
wytyczały trzy agendy:
 agenda z Pragi672, która koncentrowała się na zmianach w zakresie zdolności struktur Sojuszu oraz misji. Została zainicjowana przez ówczesnego sekretarza generalnego NATO Lorda George’a Robertsona;
 agenda z Norfolk, zainicjowana przez Sekretarza Generalnego Jaapa de
Hoop Scheffera w odpowiedzi na sytuację w Afganistanie. Została przyjęta
podczas posiedzenia Sojuszniczego Dowództwa do spraw Transformacji,
które odbyło się w kwietniu 2004 roku. Agenda dotyczyła przede wszystkim planowania obrony, generowania sił i wspólnego finansowania673;
 agenda z Monachium – zrodziła się w odpowiedzi na kryzys iracki, koncentrowała się na zmianach w obrębie NATO674 oraz deklaracji szczytów NATO.
Podjęta została z inicjatywy byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schroedera675.
Kamieniem milowym przemian w NATO, który miał wpływ na transformację Sił
Zbrojnych RP, były Praskie Zobowiązania na Rzecz Zdolności Obronnych (PCC).
Zostały przyjęte podczas kolejnego szczytu NATO w Pradze676 jako odpowiedź na
wnioski i doświadczenia, które wynikały z konfliktu w Kosowie, a także nowych
671
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globalnych zagrożeń, jak terroryzm czy proliferacja broni masowego rażenia. Przyjęte na szczycie programy obligowały państwa będące członkami NATO do stworzenia jakościowo nowych zdolności operacyjnych, takich jak: zapewnienie przewagi w
systemach dowodzenia i łączności, zwiększenie interoperacyjności sił, obrona przed
bronią masowego rażenia (OPBMR), zapewnienie sprawnego przerzutu jednostek
bojowych również poza obszar euroatlantycki. Szczyt praski zasadniczo skupił się na
poszerzeniu NATO o siedmiu nowych członków. Ponadto podjęło wiele ważnych
decyzji, które były szczególnie istotne w kolejnych przemianach NATO, trwających
od czasu, gdy zagrożenie globalnym konfliktem zostało odsunięte677.
Pakt Północnoatlantycki jest głównym elementem architektury systemu bezpieczeństwa euroatlantyckiego. Doceniając ten fakt oraz zachodzące zmiany w otoczeniu strategicznym wraz z wyzwaniami XXI wieku, podczas Szczytu w Waszyngtonie678 szefowie państw i rządów krajów członkowskich przyjęli nową Koncepcję strategiczną Sojuszu. Zawarto w niej ocenę dotychczasowych aktywności,
dzięki którym przez 40 lat zimnej wojny skutecznie zapobiegano konfliktom zbrojnym w Europie, oraz nowe zadania stojące przed NATO. W XXI wieku głównym
i niezmiennym celem organizacji, zapisanym w traktacie waszyngtońskim, stało się
zabezpieczenie wolności i bezpieczeństwa krajów członkowskich środkami politycznymi i wojskowymi. Cel ten, będący przymierzem państw działających na
mocy traktatu waszyngtońskiego i Karty Narodów Zjednoczonych, zamierzano
w XXI wieku realizować wielopłaszczyznowo w dziedzinach: bezpieczeństwa679,
konsultacji680, odstraszania i obrony681. Za podstawę skuteczności NATO Koncep677

J. Lalka, NATO – determinantem przemian, s. 94.
Szczyt NATO w Waszyngtonie odbył się w dniach 23-24 kwietnia 1999 r.
679
Płaszczyzna bezpieczeństwa ma zapewniać trwałe podstawy stabilizacji środowiska bezpieczeństwa euroatlantyckiego, oparte na rozwoju instytucji demokratycznych, woli pokojowego rozwiązywania sporów, w których żadne z państw nie będzie w stanie zastraszać lub
zmuszać inne państwa za pomocą groźby użycia siły.
680
Płaszczyzna konsultacji ma służyć, zgodnie z artykułem 4 traktatu waszyngtońskiego, jako podstawowe transatlantyckie forum konsultacji międzysojuszniczych w każdej sprawie, która dotyczy ich żywotnych interesów, wliczając w to wydarzenia stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa członków, jak również w celu odpowiedniej koordynacji ich
działań w kwestiach przedmiotem wspólnego zainteresowania.
681
Płaszczyzna odstraszania i obrony ma zapobiegać każdej groźbie agresji skierowanej przeciwko państwu członkowskiemu NATO zgodnie z artykułami 5 i 6 traktatu waszyngtońskiego. Ważne miejsce w Koncepcji strategicznej NATO zajmuje wzmocnienie bezpieczeństwa i stabilności obszaru euroatlantyckiego w XXI w., które będzie realizowane przez:
1) reagowanie kryzysowe: utrzymać gotowość (w zależności od sytuacji i zgodnie z artykułem 7 traktatu waszyngtońskiego) skutecznego zapobiegania konfliktom oraz aktywnie angażować się w zarządzanie kryzysowe; 2) partnerstwo: promować szeroki zakres partnerstwa, współpracy i dialogu z innymi krajami obszaru euroatlantyckiego w celu zwiększenia
przejrzystości, wzajemnego zaufania i zdolności do udziału we wspólnych akcjach Sojuszu.
678

156

cja uznawała silne partnerstwo Europy z Ameryką Północną oraz wspieranie wartości i interesów wspólnych, co znalazło odzwierciedlenie w zapisie o niepodzielności bezpieczeństwa Ameryki Północnej oraz Europy. Zapis ten oznaczał, że zaangażowanie NATO w utrzymanie więzi transatlantyckiej oraz wspólnej obrony
państw będących członkami Sojuszu stało się nadrzędną sprawą dla bezpieczeństwa jego członków682.
Na spotkaniu Rady Północnoatlantyckiej NATO w Pradze683 zostały podjęte
przełomowe decyzje z zakresu zdolności wojskowych Sojuszu w XXI wieku. Podstawowe było utworzenie Sił Odpowiedzi NATO (NRF – NATO Response Force)684. Ponadto zostały przyjęte Zobowiązania Praskie w sprawie Zdolności Wojskowych (PCC – Prague Capabilities Commitment)685.
„Nasze bezpieczeństwo w nowej erze” to deklaracja stambulska, przyjęta przez
szefów państw i rządów uczestniczących w posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej
NATO686, która potwierdziła kierunki transformacji Sojuszu. Opracowane przez
Radę Północnoatlantycką postanowienia szczytu w Stambule, o nazwie „Kompleksowe wytyczne polityczne” (CPG – Comprehensive Political Guidance), określają
operacje NATO prowadzone w XXI wieku jako znacząco kompleksowe oraz wielowymiarowe. W wytycznych zawarto, że organizacja musi dysponować siłami
w pełni interoperacyjnymi, zdolnymi do prowadzenia działań w znacząco szerokim
spektrum potencjalnych sytuacji kryzysowych. Ponadto musi być zdolna do podejmowania współpracy z władzami cywilnymi, a także organizacjami pozarządowymi. Wojska NATO dodatkowo muszą być zdolne do natychmiastowego przerzutu oraz przetrwania w wydłużonym przedziale czasowym. Muszą być ponadto
zdolne do szybkiej adaptacji w zależności od zmieniających się warunków. Strategia i działalność Sojuszu muszą być ukierunkowane na szeroką współpracę z organizacjami międzynarodowymi w zakresie utrzymania pokoju, zwłaszcza z Unią
Europejską i Organizacją Narodów Zjednoczonych. Dokument „Kompleksowe
wytyczne polityczne” w sposób szczególny podkreśla znaczenie zdolności wojskowych, pozwalających na prowadzenie potencjalnych misji na terytorium so682
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juszniczym i poza nim. Dodatkowo określa, że NATO musi mieć zdolność do równoczesnego prowadzenia operacji na dużą i małą skalę687.
Zakłada się, że w XXI wieku operacje prowadzone przez NATO mogą odbywać
się częściej niż dotychczas, a trwać dłużej niż 10 lat. W przyszłości będą prowadzone na podstawie zasady osiągania efektu końcowego operacji688. Konieczne stało się
zatem dokonanie transformacji sił, zmiany koncepcji i zdolności, które są niezbędne
do osiągnięcia przewagi decyzyjnej, spójności oraz efektywności prowadzenia działań połączonych. Pierwszeństwem w rozwoju w ramach NATO zostały objęte możliwości do prowadzenia działań ekspedycyjnych, a także te obszary, które decydują
o zwalczaniu zagrożeń asymetrycznych. Przedstawiona charakterystyka pozwoliła
autorowi sformułować wniosek, że NATO w kolejnych latach będzie się rozwijać,
dostosowując swoją strukturę oraz zdolności wojskowe, a także procedury działania, do wyzwań XXI wieku. Rozważania, że NATO może przekształcić się w organizację globalną, sprawując funkcję organizacji bezpieczeństwa zbiorowego, nie
wydają się uzasadnione. Wydaje się ponadto, że po okresie niekorzystnych zawirowań w stosunkach transatlantyckich klimat do dalszej politycznej współpracy ulega
stabilizacji. USA oraz ich zachodnioeuropejscy sojusznicy wspólnie uczynili istotny
postęp w przezwyciężaniu kryzysu, jaki powstał w wyniku unilateralizmu689 w amerykańskiej polityce oraz rozbieżności wokół wojny irackiej. Dowodem tego mogą
być „szczyty pojednania” w Stambule i Brukseli690, zakończone deklaracją: „Teraz
jak nigdy, jedność w Sojuszu jest niezbędna, a zasada o niepodzielności bezpieczeństwa sojuszniczego jest fundamentalna”691.
Autor dokonując analizy literatury przedmiotu, doszedł do wniosku, że największa transformacja w NATO odbyła się w latach dziewięćdziesiątych minionego wieku po ogłoszeniu Deklaracji londyńskiej692. Zmiana taka była celowa
687
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z powodu dostosowania struktur NATO-wskich na przyjęcie nowych członków.
Należało przekształcić Sojusz z organizacji czysto militarnej na organizację polityczno-wojskową. Następujące po sobie szczyty w: Brukseli (1994), Madrycie
i Paryżu (1997), Waszyngtonie (1999), Kwaterze Głównej NATO (2001), Pradze
i Rzymie (2002), Istambule (2004), Kwaterze Głównej NATO (2005), Rydze
(2006), Bukareszcie (2008), Strasburgu i Kehl (2009) oraz Lizbonie (2010)693
były już tylko kontynuacją zmian NATO w sferze politycznej oraz wojskowej.
Zestawienie szczytów za okres poddany analizie przedstawia załącznik 7.
Konstatując rezultaty badań, stwierdzić należy, że potwierdzają one, że przeobrażenia w NATO będą kontynuowane. Oznacza to, że państwa członkowskie
NATO, w tym Polska, również będą w stanie ciągłych przeobrażeń. Koncepcje
działania militarnego NATO, stosunki z Unią Europejską, proporcjonalny udział
w misjach i operacjach państw, z pewnością będą ponownie zdefiniowane adekwatnie do pojawiających się wyzwań oraz zagrożeń. Będzie to przyczyniało się
do wzrostu bezpieczeństwa na świecie.

3.3. Zobowiązania sojusznicze Polski wobec NATO
Marek Betiuk
Wstąpienie Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego było wielkim sukcesem
politycznym, który prowadził do zwiększenia narodowych możliwości obronnych
poprzez zapewnienie pomocy zewnętrznej w sytuacji zagrożenia. Towarzyszyła
temu naiwna wiara części społeczeństwa, że sam akces gwarantuje bezpieczeństwo
i że NATO nas obroni. Pojawiały się również opinie, że przygotowania te to obowiązek tylko wojska, gdy tymczasem całe państwo ma określone obowiązki, a nie
tylko jego siły zbrojne. W rzeczywistości członkostwo w Sojuszu nie zwalniało
Polski z wymogu zapewnienia indywidualnej zdolności do obrony zastrzeżonej
w art. 3 Traktatu Północnoatlantyckiego694 – odpowiednią pomoc otrzymamy, jeżeli podejmiemy wyzwania stworzenia warunków do jej przyjęcia695.
Podstawowym obowiązkiem państwa-członka Sojuszu było osiągnięcie, utrzymanie oraz rozwijanie stałej i skutecznej zdolności do odparcia zbrojnego ataku.
693
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Sojusz z NATO, a także współpraca w obszarze bezpieczeństwa wzmacniała narodowy system bezpieczeństwa Polski696.

3.3.1. Obowiązki członka NATO – HNS i CIMIC
Obecność Polski w NATO obwarowana została różnymi zobowiązaniami, które
wynikają z Koncepcji strategicznej Sojuszu Północnoatlantyckiego i ze Strategii
obronności RP. Reorganizacja armii uwarunkowana została zmianami, które zachodziły w NATO oraz zadaniami, jakie zostały określone w Strategii obronności
RP. Żeby osiągnąć pełną zdolność do realizacji zadań w układzie sojuszniczym
i narodowym, w wojsku polskim zamierzano przebudować zasadnicze struktury
Rodzajów Sił Zbrojnych (RSZ), dywizji, korpusów i szczebli niższych. Przemiany
restrukturyzacyjne i modernizacyjne Sił Zbrojnych RP obejmowały systemy dowodzenia, rozpoznania i obrony przeciwlotniczej, które podnosiły prestiż i przydatność wojska do działań kolektywnych w ramach Sojuszu697.
Dla osiągnięcia pełnej zdolności do obrony kraju i przyjęcia sił wzmocnienia
z NATO niezbędne było posiadanie także właściwych sił i środków własnych,
które zapewnią przyjęcie i wsparcie działań przybywających wojsk. Konieczność
taką formułował punkt 60 Koncepcji Strategicznej Sojuszu z 1999 roku698.
Wymogi NATO w stosunku do Polski, która w sytuacji kryzysowej przyjmie
pomoc i będzie gościć wojska Sojuszu na własnym terytorium, wyznaczają obowiązki, które ukazują doktryny:
 AJP-4.5 Alied Joint Host Nations Support Doctrine & Procedures (HNS),
 AJP-9 NATO Civil-Military CO-operation (CIMIC) Doctrine699.
Doktryna NATO AJP-9 uznała współpracę cywilno-wojskową za współdziałanie między siłami NATO a środowiskiem cywilnym, rządowym i pozarządowym.
Działaniu temu nadano decydujące znaczenie dla sukcesu każdej operacji. Współpraca CIMIC opierała się na wytycznych Rady Północnoatlantyckiej (NAC)700.
696
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Nazwa HNS701 jest pojęciem państwa-gospodarza i określała w NATO cywilną
i wojskową pomoc ze strony państwa goszczącego, udzielaną sojuszniczym siłom
zbrojnym, które stacjonują, działają lub przemieszczają się przez jego terytorium.
Celem HNS jest zapewnienie dowódcy Sojuszu oraz państwom wysyłającym swe
siły zaopatrzenia w formie materiałowej, instalacji i urządzeń oraz usług, włącznie
z zapewnieniem bezpieczeństwa rejonu i wsparcia administracyjnego702.
Przygotowanie i przebieg procesu HNS uzależnione jest w przypadku Polski od
położenia geostrategicznego, które określa przewidywaną rolę wojskową naszego
terytorium w działaniach NATO. Polska jest krajem granicznym Sojuszu na znaczącym kierunku strategicznym, który może tworzyć pomost do działań kryzysowych i humanitarnych na wschodnich rubieżach. Przewidziano, że terytorium naszego kraju może być częścią:
 strefy wsparcia – jednostki NATO będą realizowały zadania reagowania
kryzysowego, a polskie siły wsparcia zostaną wykorzystane do udzielania
pomocy wojskom sojuszniczym;
 strefy komunikacji – w czasie przemieszczania wojsk sojuszniczych do rejonów ćwiczeń lub operacji reagowania kryzysowego poza artykułem 5
(CRO) lub do obrony wspólnej (CDO) państwa należącego do Sojuszu – sąsiada Polski wojska i siły wsparcia podległe terytorialnym organom dowodzenia wojska polskiego będą zmuszone realizować ochronę linii komunikacyjnych i terytorialne wsparcie logistyczne;
 strefy działań – w razie potrzeby prowadzenia działań ratowniczych lub
humanitarnych oraz w przypadku agresji na Polskę albo gdy przeniesione
zostaną tu działania zbrojne rozpoczęte w innym regionie lub kraju. Polscy
dowódcy terytorialni do czasu przejścia w podporządkowanie dowódców
NATO będą tam kierować działaniami sił narodowych703.
HNS, pomimo że dotyczy wsparcia logistycznego, wykracza znacząco poza obszar logistyki. Celem HNS jest podtrzymywanie zdolności bojowej oraz swobody
działania sojuszniczych wojsk przy zaspokajaniu ich potrzeb, a także zabezpieczaniu braków, aby umożliwić im wykonanie zadań. HNS jest również formą współdziałania bojowego i współpracy cywilno-wojskowej704.
Współpraca cywilno-wojskowa CIMIC705 to koordynacja i współpraca mająca
na celu wsparcie misji, zachodząca między dowódcą NATO i podmiotami cywil701
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nymi łącznie z ludnością i agencjami międzynarodowymi, krajowymi i pozarządowymi. CIMIC jest pojęciem szerszym od HNS, różni się od niego, ale też stanowi
jego uzupełnienie. Wymaga daleko posuniętej integracji procesu planowania i realizowanych działań, zapewnienia współpracy i koordynacji, które są podstawowymi obowiązkami państwa-gospodarza706.
Specjaliści zajmujący się problemem CIMIC uważają, że rozwój współczesnej
formy współpracy cywilno-wojskowej rozpoczął się w latach dziewięćdziesiątych
XX wieku. Współpraca cywilno-wojskowa była zjawiskiem znanym już wcześniej.
Wojny dają nam nieustanne przykłady wymaganych kontaktów wojska z władzami
cywilnymi oraz ludnością cywilną zarówno na terytorium własnym, jak i poza
granicami kraju707.
Nie istnieje jedna definicja współpracy cywilno-wojskowej CIMIC. Każda
z nich na swój użytek określa cele i zadania dla CIMIC. Wiąże się z charakterem
misji prowadzonych przez poszczególne organizacje. Stwierdzić można, że istotą
funkcjonowania CIMIC są wszelkie działania, które mają na celu wsparcie współpracy między władzami wojskowymi prowadzącymi operacje a władzami cywilnymi i ludnością, oraz między organizacjami w rejonie odpowiedzialności708.
Współpraca cywilno-wojskowa prowadzona w ramach Sojuszu obejmuje relacje między siłami NATO a cywilnymi organami, ludnością, organizacjami oraz
agencjami. Oprócz Sojuszu organizacje takie, jak: ONZ, UE, OBWE, dotychczas
nie wydały żadnych aktów prawnych, które regulowałyby zasady takiej współpracy. W Siłach Zbrojnych RP współpraca w zakresie CIMIC opierała się przede
wszystkim na aktach sojuszniczych. W myśl AJP-9 została wydana Doktryna
współpracy cywilno-wojskowej Sił Zbrojnych RP709. Reguluje ona działalność
CIMIC w operacjach reagowania kryzysowego710.
Celem długofalowym CIMIC jest wypracowanie oraz utrzymanie warunków,
aby wspierać osiągnięcie celów Sojuszu. Cel krótkoterminowy sprowadza się do
unikania konfliktów z władzami cywilnymi o dostęp do lokalnej infrastruktury oraz
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utrzymywanie współpracy pomiędzy wojskami NATO a organizacjami i instytucjami cywilnymi i ludnością cywilną711.
Zobowiązania sojusznicze wymuszają określone zachowania państw-stron jako
niezależnych podmiotów na arenie międzynarodowej. Można wyróżnić w nich:
zobowiązania do przestrzegania standardów zachowań, zobowiązania ideowomoralne, zobowiązania do podjęcia działań w określonych sytuacjach oraz do powstrzymania się od konkretnych działań712.
Sojusz Północnoatlantycki jest organizacją opartą na wzajemnych zobowiązaniach. Ich charakter reguluje Traktat Północnoatlantycki. Główne postanowienia,
będące przedmiotem zobowiązań do podjęcia określonych działań militarnych, mają
odzwierciedlenie w artykule 3713 oraz 4714 Traktatu. Określają one ich zdolność do
odparcia napaści oraz podjęcie solidarnych działań z użyciem siły zbrojnej włącznie
w przypadku napaści na członka Sojuszu. Postanowienia dotyczące wzajemnych
zobowiązań w koncepcji strategicznej szeroko wykraczają poza wspólną obronę.
Ponadto siły zbrojne mają obowiązek pozostawać w gotowości do użycia w operacjach ekspedycyjnych reagowania kryzysowego i pokojowych operacjach, które są
prowadzone w ramach Sojuszu lub ONZ, a także w ramach udziału wydzielonych
jednostek wojskowych Sił Odpowiedzi NATO715.
Zasadę tę potwierdził również B. Komorowski w wywiadzie na łamach „Wprost”
6 lutego 2000 roku, mówiąc, że nowa strategia Sojuszu narzuca nam gotowość wysłania żołnierzy poza granice kraju, zapewniając im również całkowite wsparcie
logistyczne, oraz że musimy być zdolni do przyjęcia sojuszniczej pomocy716.

3.3.2. Zobowiązania sojusznicze wobec NATO
Kolejnym dokumentem, który określa zadania dla wojska, jest Strategia obronności RP. Zakłada ona udział w kolektywnej obronie terytoriów państw członkow711

R. Jakubczak, A. Skrabacz, K. Gąsiorka, Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa
Polski, s. 299.
712
B. Balcerowicz, Siły zbrojne w stanie pokoju, kryzysu i wojny, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2007, s. 84.
713
Traktat Północnoatlantycki, art. 3. Dla skuteczniejszego osiągnięcia celów niniejszego
traktatu, Strony, każda z osobna i wszystkie razem, poprzez stałą i skuteczną samopomoc
i pomoc wzajemną, będą utrzymywały i rozwijały swoją indywidualną i zbiorową zdolność do odparcia zbrojnej napaści.
714
Traktat Północnoatlantycki, art. 4. Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron.
715
L. Elak, Rola NATO w obszarze, s. 15-17.
716
J. Bochenek, Armia maruderów, „Wprost” 2000, nr 6, s. 27.

163

skich Sojuszu, zgodnie z art. 5 traktatu waszyngtońskiego717 oraz udział i wspieranie organizacji międzynarodowych w działaniach reagowania kryzysowego. Określa także udział w polityczno-militarnych działaniach stabilizujących oraz kształtowanie bezpiecznego otoczenia Polski poprzez rozwijanie współpracy wojskowej
zwłaszcza z państwami sąsiednimi718.
Elementem budowy stosunków dobrosąsiedzkich z państwami, które graniczą
z Rzeczypospolitą Polską, nienależącymi do NATO, była współpraca wojskowa,
najbardziej widoczna w tworzeniu wspólnych jednostek wojskowych. Jednostki takie
powstały w Polsce i na Litwie – LITPOLBAT, oraz w Polsce i na Ukrainie – POLUKRBAT. Inicjatywą najnowszą było utworzenie brygady polsko-czeskosłowackiej na mocy umowy podpisanej przez ministrów obrony tych państw w słowackiej miejscowości Orawski Podzamok719.
Zobowiązania sojusznicze obejmowały dwie grupy operacji wojskowych, których podstawą był art. 5 traktatu waszyngtońskiego. Zobowiązuje on wojska Sojuszu do udzielenia pomocy napadniętemu państwu członkowskiemu. Działalność
militarna to operacje wynikające z art. 5, które obejmują „klasyczne” działania
wojsk i są operacjami sojuszniczymi (allied operations). Udział w nich biorą państwa należące do NATO. Drugą grupę operacji wojskowych tworzą operacje „spoza art. 5” (non-V art. operations). Nazywane są one operacjami reagowania kryzysowego i obejmują:
 egzekwowanie sankcji i embarg, które zostały nałożone przez organizacje
międzynarodowe;
 operacje o charakterze ratowniczo-poszukiwawczym;
 zwalczanie klęsk żywiołowych;
 operacje ewakuacyjne, a także operacje wspierające pokój.
Były to działania realizowane w układzie wielonarodowym, lecz w przeciwieństwie
do operacji sojuszniczych dotyczyły nie tylko państw należących do NATO (combined
operations)720.
NATO odgrywało wiodącą rolę w kierowaniu tymi działaniami poprzez wkład
swoich środków finansowych oraz zaangażowanie wojsk. Przykładem tego było
powołanie wielonarodowych połączonych sił do prowadzenia operacji na obszarze
byłej Jugosławii:
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 IFOR (Implementation Force – Siły Implementacyjne)721;
 SFOR (Stabilisation Force – Siły Stabilizacyjne)722;
 KFOR (Kosovo Force – Siły działające na terytorium Kosowa)723.
Ponadto na terenie Afganistanu udzielona została pomoc siłom ISAF724. Był to
pierwszy przypadek w historii Sojuszu tak dalekiego zaangażowania własnych sił
i środków725.
Polska po raz pierwszy jako członek NATO zaangażowała się w operację pokojową, uczestnicząc w siłach KFOR. Fakt ten przyspieszył proces integrowania
Sił Zbrojnych RP ze strukturami Sojuszu Północnoatlantyckiego. Uczestnicząc w misji, mogliśmy przećwiczyć szereg zagadnień, stosując procedury obowiązujące
w NATO. Zaowocowało to nowymi doświadczeniami i poglądami na temat operacji
pokojowych. Bez wątpienia w takich przedsięwzięciach wiodącą rolę odgrywa profesjonalizm i perfekcjonizm w wykonywaniu zadań o różnym stopniu zagrożenia
oraz współdziałanie z żołnierzami innych państw. Należy mieć świadomość, że takie
operacje służyły podnoszeniu oraz doskonaleniu poziomu wyszkolenia i wyposażenia Sił Zbrojnych RP726.
Minister obrony narodowej B. Komorowski w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”
potwierdził, że polskie zobowiązania sojusznicze są nierozerwalnie związane z planami modernizacji sił zbrojnych. Dlatego koncentrowano wysiłki na przyspieszeniu unowocześniania armii, aby wyznaczone jednostki wojskowe były przystosowane do szybkiego przemieszczania i działania z dala od terytorium Polski, a siły
reagowania bez przeszkód przez dostatecznie długi czas działały autonomicznie727.
Do 2000 roku poza granicami kraju służyło w sumie około 48 tysięcy polskich
żołnierzy i pracowników wojska. Brali udział w 55 pokojowych oraz humanitar721
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722
Siły Stabilizacyjne SFOR przejęły zadania po IFOR i kontynuowały zadania pokojowe
w Bośni, dając dowód stałej potrzeby stabilizacji sytuacji i podstaw trwałego pokoju
w regionie.
723
KFOR – siły pokojowe dla Kosowa.
724
International Security Assistance Force – Międzynarodowe Siły Wsparcia Bezpieczeństwa.
725
L. Elak, Rola NATO w obszarze, s. 18-20.
726
J. Staszczyk, Jednostki Wojska Polskiego w operacji pokojowej w Kosowie w latach
1999–2004, w: Operacje pokojowe i antyterrorystyczne w procesie utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego w latach 1948–2004, red. D. Kozerawski, Wydawnictwo
Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 138-147.
727
Z. Lentowicz, Cięcie przeciwpancerne, „Rzeczpospolita” 2000, nr 228, s. A5.

165

nych misjach, które były organizowane przez różne międzynarodowe organizacje,
przede wszystkim ONZ728.
Po dokonaniu analizy literatury przedmiotu zasadnicze wydaje się stwierdzenie,
że członkostwo Polski w NATO oraz wynikające z tego faktu zobowiązania określały stały kierunek przygotowania polskich sił zbrojnych w ramach interoperacyjności. W NATO interoperacyjność określano jako zdolność całych Sił Zbrojnych
RP lub ich części do współdziałania w ramach określonych standardów.

3.4. Wdrażanie interoperacyjności oraz dostosowywanie SZ RP
do standardów NATO
Marek Betiuk

3.4.1. Wdrażanie interoperacyjności i standaryzacja SZ RP
z SZ NATO
„Interoperacyjność”, szczególnie często używana w terminologii wojskowej,
w polskim słownictwie jest pojęciem nowym. Precyzyjne objaśnienie jego znaczenia
jest mało dostępne w polskojęzycznych wydawnictwach encyklopedycznych.
W Słowniku wojskowym występuje hasło interoperability i jest tłumaczone na język
polski jako wymienialność (we współdziałaniu)729.
W Słowniku logistyczno-operacyjnym termin ten jest definiowany jako: „poziom standaryzacji, zdolność systemów (oddziałów, pododdziałów, wojsk) do
świadczenia usług oraz do przyjmowania usług od innych systemów, jednostek lub
wojsk”730.
Interoperacyjność jest jednym z zasadniczych poziomów standaryzacji, która
odgrywa ważną rolę w zapewnieniu efektywnej współpracy sił zbrojnych w ramach Sojuszu, a w konsekwencji – skutecznej kolektywnej obrony przy możliwie
minimalnych kosztach731.
Definicję klasyczną przedstawił A. Szydłowski – interoperacyjność to zdolność
do wspólnego działania732. Sformułowanie to ustala zależność pojęć i określa ro728
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dzaj zdolności do działania, kryterium jest wspólny cel. Główną cechą interoperacyjności jest spełnienie dwóch warunków: bycia zdolnym do działania – warunek
wystarczający, i bycia zdolnym do wspólnego działania – warunek konieczny733.
Potencjalna interoperacyjność „wyraża się posiadaniem przez przedmiot mający
uczestniczyć we współdziałaniu określonych standardem interoperacyjności danego rodzaju przedmiotu wartości siły, sprawności i wiedzy”734. Stan potencjalnej
interoperacyjności charakteryzuje się mierzalnością elementów składowych. Zatem
celowe działania podmiotów, które dysponują takimi przedmiotami oraz które
zmieniają wartości siły, sprawności, a także wiedzy do poziomu interoperacyjności
jest osiąganiem interoperacyjności potencjalnej. Natomiast interoperacyjność sytuacyjna określa się istnieniem w środowisku (w którym działają określone podmioty) zdarzeń oraz procesów o cechach, które sprzyjają realizacji przez podmioty
wspólnego celu działania. Interoperacyjność sytuacyjna jest dynamiczna przede
wszystkim ze względu na wystąpienie zdarzeń, a także procesów sprzecznych z celem działań interoperacyjnych. Dlatego można traktować ją jako właściwość niemierzalną, która daje się opisać jako wynikowe nasilenie oddziaływujących na nią
najistotniejszych czynników735.
Standard interoperacyjności jest cechą wspólną minimum dwu przedmiotów
charakteryzujących taki zbiór cech tych przedmiotów, który występując łącznie
u obu, decyduje o realizacji przez nie wspólnego celu działania736.
Interoperacyjność jest jednym z głównych poziomów standaryzacji. Odgrywa
ważną rolę w zapewnieniu współpracy sił zbrojnych RP w ramach NATO. W konsekwencji oznacza to skuteczną kolektywną obronę przy możliwie minimalnych kosztach. Polska w pełni akceptowała politykę standaryzacji NATO i nawet przed uzyskaniem członkostwa aktywnie włączyła się do prac nad rozwojem tej organizacji.
Od 1996 roku stworzono w Polsce system wojskowych służb standaryzacyjnych,
który umożliwiał realizację tego celu. Jego podstawowym zadaniem było wdrażanie
standardów NATO w SZ RP oraz przemyśle zbrojeniowym. W skład służb standaryzacyjnych wchodziły: Biuro Standaryzacji Wojskowej, Biuro Kodyfikacji Wojskowej, Komisja Standaryzacji Wojskowej oraz Komisja Standaryzacji Uzbrojenia
i Sprzętu Wojskowego. Od czasu, gdy NATO udostępniło STANAG (w terminologii
NATO skrót oznaczający Standardization Agreement), a więc Umowę Standaryzacyjną, która określa procesy, procedury, pojęcia i warunki dla wspólnych
wojskowych lub technicznych procedur i wyposażenia dla krajów członkowskich,
każdy członek Paktu ratyfikuje te normy i wprowadza je w swojej armii. Celem jest
733
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zapewnienie wspólnych operacyjnych i administracyjnych procedur, tak aby armia
jednego kraju zrzeszonego mogła korzystać z zasobów i wsparcia armii innego kraju
zrzeszonego. Umowy STANAG tworzą też podstawę technicznej zgodności dla różnorodnych systemów komunikacyjnych i informacyjnych, niezbędnych dla NATO
i prowadzonych wspólnie operacji. W NATO funkcjonuje około 1200 tego typu
dokumentów737.
Standardy militarne NATO zostały stworzone na podstawie doktryn wojskowych obowiązujących w Sojuszu. Doktryny natomiast opracowano na podstawie
Koncepcji strategicznej, która zawierała strategiczne wytyczne do działalności
NATO. Strategię można zdefiniować jako ogólne kierunki działania przyjęte na
podstawie oceny sytuacji strategicznej. Natomiast Dyrektywy Komitetu Wojskowego wskazują, jak wdrożyć Koncepcję strategiczną do działalności w praktyce.
Standard według NATO to konkretna wielkość, wartość, zwyczaj, model lub zasada, służąca do oceny ilości i jakości lub skuteczności procedur działania. Standardy
wojskowe ustanawiane są w dokumentach standaryzacyjnych głównych dowódców
NATO oraz w porozumieniach standaryzacyjnych738.
Dokumenty strategiczne wyznaczały główne standardy dla systemów obronnych NATO. Standardem podstawowym była zasada demokratycznego kierowania
siłami zbrojnymi, a wojskowi są głównymi doradcami w kwestiach bezpieczeństwa. Inne standardy to: proporcjonalny i realny wkład członków do kolektywnej
obrony, bezpieczna wymiana informacji niejawnych, interoperacyjność systemów
dowodzenia i kierowania, interoperacyjność wsparcia logistycznego, zintegrowany
system kontroli i obrony przestrzeni powietrznej, szkolenie zgodne ze wspólną
doktryną NATO, zdolność systemu obronnego państwa do przyjęcia wzmocnienia
HNS739.
Standardy NATO zostały opisane w wielu dokumentach, do których odwołują
się uzgodnione przez Polskę cele sił zbrojnych. Spośród około 300 dokumentów
standaryzacyjnych podstawowymi strategicznymi dokumentami standaryzacyjnymi
NATO były:
 MC 57/3 Ogólna organizacja zintegrowanych sił zbrojnych NATO;
 MC 55/3 Parametry gotowości i zdolności bojowej;
 MC 299/3 Wytyczne Komitetu Wojskowego do planowania obronnego;
 MC 317 Struktura sił zbrojnych NATO w latach 90. i dalej;
 MC 319 Zasady i sposoby działania logistyki w NATO;
 MC 400/1 Wojskowa implementacja Koncepcji Strategicznej Sojuszu.
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Dokumenty o charakterze strategicznym oraz praktyka NATO wyznaczały standardy dla systemów obronnych państw członkowskich740.
Głównym zadaniem Sił Zbrojnych RP w kontekście integracji z NATO było
uzyskanie pełnej zdolności do współdziałania, czyli interoperacyjności z siłami
zbrojnymi pozostałych państw członkowskich. Zadanie to od początku było centralnym elementem współpracy wojskowej z Sojuszem Północnoatlantyckim.
W pracach nad podniesieniem poziomu interoperacyjności istotną rolę odgrywał
udział w Procesie Planowania i Oceny (PARP) oraz Partnerstwa dla Pokoju. Ponadto w ramach cyklu planowania PARP w latach 1995–1996 uzgodniono z Sojuszem 17 celów interoperacyjności, które były realizowane w jednostkach wojskowych wydzielonych do współpracy w ramach Partnerstwa dla Pokoju oraz sił wydzielonych do udziału w prowadzonych przez NATO operacjach pokojowych.
W drugim cyklu PARP, obejmującym lata 1997–1999, Polska realizowała wspólnie z NATO już 41 celów interoperacyjności, wdrażanych w jednostkach wydzielonych do współpracy partnerskiej741.

3.4.2. Dostosowywanie SZ RP do standardów obowiązujących
w NATO
Polska aktywnie włączyła się w proces planowania obronnego NATO. Cele Sił
Zbrojnych RP742 obejmowały: dowodzenie i kierowanie, taktykę i działania rodzajów sił zbrojnych, nawigację i procedury lotnicze oraz logistykę. Na podstawie
doświadczeń z udziału w PARP Ministerstwo Obrony opracowało program uzyskania interoperacyjności przez całość sił zbrojnych RP743.
Istotą celów SZ RP było wytyczenie oraz przedstawienie w formie propozycji
członkom NATO działań, których osiągnięcie pozwoli na zapewnienie w ramach
zasad kolektywnej obrony odpowiedniego poziomu sił oraz zdolności, niezbędnych
do realizacji celów strategicznych NATO. Główną zasadą planowania było, aby
każdy kraj zapewniał równomierny wkład w kolektywną obronę NATO. Każdy cel
zawierał odniesienie do właściwych dokumentów standaryzacyjnych. Stanowił
przez to komplet standardów w określonym obszarze działalności. Uzgodniony
dokument, określający przyszłe cele, stanowił podstawę do opracowania „Programu Integracji i Modernizacji Sił Zbrojnych RP na lata 1998–2012”744.
740
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Przystąpienie Sił Zbrojnych RP do kolejnego cyklu Sojuszniczego Planowania
Obronnego, który nakreśliły Cele Sił Zbrojnych NATO i Wymagania Długoterminowymi dla Rzeczypospolitej Polskiej (Cele SZ NATO i WD dla RP), oraz przyjęcie nowej Koncepcji strategicznej i Inicjatywy zdolności obronnych Sojuszu, spowodowało zgranie przedsięwzięć w dziedzinach SZ RP, takich jak: zadania, struktura, ukompletowanie, wyposażenie, szkolenie wraz z przyjętymi zobowiązaniami
Sojuszu745.
Żeby osiągnąć przyjęte cele SZ RP, podjęto działania organizacyjne, szkoleniowe oraz techniczne. W sześcioletnim okresie planowania przyjęto następujące
priorytety:
 w pierwszej kolejności termin realizacji do pierwszego dnia członkostwa
oraz 17 celów, które należało osiągnąć do końca 1999 roku;
 w drugiej kolejności stworzenie warunków do osiągnięcia przez cały system
obronny państwa oraz główny trzon sił zbrojnych celów krótkoterminowych do końca 2000 roku i 4 średnioterminowych do końca 2001 roku. Ponadto plan zakładał przyjęcie do końca 2003 roku celów długoterminowych746.
W ramach Procesu Planowania i Oceny, realizowanego w latach 1997–1999,
jednostkom wojskowym określonym do współpracy z siłami zbrojnymi państwczłonków NATO wyznaczono terminy gotowości:
w Wojskach Lądowych:
– 16. Batalion Powietrzno-Desantowy (gotowość w składzie SFOR);
– 18. Batalion Desantowo-Szturmowy (grudzień 1997);
– 10. Szpital Kliniczny w Bydgoszczy (grudzień 1997);
– 6. Brygada Desantowo-Szturmowa (czerwiec 1998);
– 11. Dywizja Kawalerii Pancernej (czerwiec 1999);
– 12. Dywizja Zmechanizowana (grudzień 1999);
– 25. Brygada Kawalerii Powietrznej (grudzień 1999);
– 10. Brygada Kawalerii Pancernej (grudzień 1999);
– 12. Brygada Zmechanizowana (grudzień 1999);
w Wojskach Lotniczych i Obrony Powietrznej:
– Lotnicza grupa poszukiwawczo-ratownicza w składzie: 1 samolot transportowy i 3 śmigłowce (grudzień 1998);
w Marynarce Wojennej:
– korweta „Kaszub” (grudzień 1999);
– dwa okręty typu 570 do operacji poszukiwania i ratownictwa (lipiec 1999).
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Osiąganie interoperacyjności przez ww. jednostki było pierwszym etapem
współdziałania całości Sił Zbrojnych RP z siłami zbrojnymi Sojuszu747.
Do 1999 roku główny wysiłek został skupiony na osiąganiu interoperacyjności
wojska z siłami zbrojnymi innych państw. Dopasowując własne wojska, we
wszystkich dziedzinach funkcjonowania, zrealizowano wiele przedsięwzięć: zmodernizowano system gotowości bojowej i mobilizacyjnej, wprowadzono nową
instrukcję gotowości bojowej, wprowadzono zmiany w systemie dowodzenia, zbudowano zautomatyzowany system monitorowania sytuacji powietrznej, przygotowano lotniska do przyjmowania samolotów Sojuszu, zmodernizowano systemy
dowodzenia i łączności, rozpoznania, obrony przeciwpancernej i obrony powietrznej, wprowadzono zmiany w zakresie kartografii poprzez symbolikę map i natowskie znaki taktyczne, dostosowano model kształcenia kadr, opracowano nową dokumentację szkolenia wojsk, modernizowano logistykę, uwzględniając obowiązujące w NATO przepisy, rozpoczęto proces wdrażania ponad 600 dokumentów
standaryzacyjnych, prowadzono intensywnie szkolenia językowe żołnierzy, przygotowujące do podjęcia współdziałania z Sojuszem748.
Kiedy na przełomie lat osiemdziesiątych oraz dziewięćdziesiątych rozpoczęto
proces przebudowy SZ RP, uwzględniono stopniową transformację w kierunku
rozwiązań stosowanych w NATO. Proces zbliżania, którego pierwszym etapem
były dwustronne kontakty SZ RP z armiami innych państw członkowskich, spowodował, że do Polski przyjeżdżało wielu specjalistów oraz coraz liczniej polscy
oficerowie byli gośćmi organów NATO. Wielu oficerów ukończyło kursy za granicą i znaczne grupy żołnierzy brały udział w ćwiczeniach organizowanych przez
NATO. Nieustannie poza granicami przebywał Polski Kontyngent Wojskowy
(PKW), realizujący różnego rodzaju misje według procedur NATO. Żołnierze
wchodzący w jego skład znają dobrze język angielski. Ponieważ Rząd RP nie był
zadowolony ze wskaźnika nowoczesności uzbrojenia, intensywności i poziomu
szkolenia oraz składu i liczebności żołnierzy w poszczególnych korpusach osobowych, celem stało się więc dostosowywanie wielkości SZ RP oraz jakości wyposażenia technicznego do potrzeb bezpieczeństwa państwa oraz wymagań NATO.
Realizując cele interoperacyjności w jednostkach wojskowych wydzielonych do
współpracy, dokonano zmian w treści programów szkolenia, aby dostosować je do
wymogów obowiązujących w NATO749.
Dążono do zapewnienia całym Siłom Zbrojnym RP szybkości reakcji oraz manewru, co wymagało wyposażenia w nowoczesne środki transportowe do prze747
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mieszczania, jak: samoloty, śmigłowce i transportery opancerzone. Ponadto zwiększano stopień uzawodowienia i profesjonalizacji wojsk, a nowa ustawa pragmatyczna wprowadziła nową jakość działalności kadrowej na wzór obowiązujący
w NATO750.
Osiągnięto istotny postęp w wielu obszarach. Wprowadzone zostały systemy gotowości bojowej zbliżone do rozwiązań zachodnich. Zakończono wprowadzanie
zmian dostosowujących system dowodzenia naszymi siłami do rozwiązań państw
zachodnich. Nastąpił postęp w osiąganiu interoperacyjności w zakresie systemów
rozpoznania. Zakończono prace nad koncepcją przebudowy Systemu Obrony Powietrznej, aby spełniała wymogi interoperacyjności z odpowiednimi systemami
państw NATO. Prowadzono prace związane z modernizacją logistyki. Wdrożony
został Model Zarządzania Zasobami Obronnymi – DRMM. Żandarmeria Wojskowa
wydzielonymi siłami uczestniczyła w misjach pokojowych. Rozpoczęto przekształcanie Sztabu Generalnego WP, aby nadać mu charakter Sztabu połączonego751.
W strategii „Udział Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w misjach międzynarodowych” w punkcie 5. „Zdolności operacyjne” zapisano, że istniała potrzeba
osiągnięcia interoperacyjności z siłami NATO i UE we wszystkich aspektach działań. Uwzględniając nowe wyzwania, które wynikały z prowadzenia operacji poza
granicami kraju, w Wojsku Polskim rozwijano szczególnie zdolności:
 zapewnienia interoperacyjności PKW SZRP z wojskami pozostałych
uczestników operacji;
 posiadania systemów dowodzenia oraz kierowania;
 zapewnienia ochrony przed bronią masowego rażenia;
 w zakresie współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC);
 pozyskania zdolności operacyjnych oraz logistycznych w dziedzinach: przerzutu strategicznego, transportu, dostaw środków zaopatrzenia, zabezpieczenia logistycznego, a także zapewnienia infrastruktury socjalno-bytowej.
W Strategii zaznaczono, że nasz kraj będzie dążyć do włączania w operacje
międzynarodowe, oprócz Wojsk Lądowych, również Siły Powietrzne i Marynarkę
Wojenną, Wojska Specjalne oraz Żandarmerię Wojskową. Wielkość udziału tych
sił będzie uzależniona od zakresu, obszaru i charakteru prowadzonych działań.
Podkreślono, że współczesne i przyszłe misje pokojowe oraz stabilizacyjne nie
ograniczają się do zadań wojskowych. Mają charakter wieloaspektowy, zawierają
działania polityczne i dyplomatyczne, ekonomiczne oraz społeczne752.

750

W. Lidwa, Taktyka Wojsk Lądowych, s. 44.
W. Stepek, Siły Zbrojne RP, s. 27-41.
752
K. Niciński, K. Sałaciński, Misja w ruinach Babilonu. Fakty i dokumenty, Towarzystwo
Wiedzy Obronnej, Warszawa 2007, s. 12-28.
751

172

Polska, wchodząc do NATO, stosunkowo łatwo pokonała problemy polityczne
oraz legislacyjne. Osiągnięcie natomiast interoperacyjności oraz kompatybilności
Sił Zbrojnych RP ze standardami NATO będzie na pewno procesem długotrwałym753.
Osiągnięcie celu strategicznego i wstąpienie do NATO oraz integracja problematyki obronności w jeden spójny system obronności państwa to niewątpliwie
najważniejszy dorobek strategiczny lat dziewięćdziesiątych minionego wieku. Podstawową wytyczną dotyczącą utrzymywania sił zbrojnych w czasie pokoju było ich
zróżnicowane dostosowanie do zadań przewidywanych na czas wojny oraz możliwości ekonomicznych i demograficznych państwa. Zakładano zorganizowanie ich
zgodnie z zasadą niezbędnej wystarczalności obronnej754.

3.4.3. Dostosowywanie SZ RP do potrzeb obronnych Polski
Głównym założeniem głębokiej reformy i reorganizacji Sił Zbrojnych RP było
dostosowanie ich do potrzeb obronnych Polski, do możliwości ekonomicznych
oraz wymagań Sojuszu. Największy wysiłek skupiono na doskonaleniu jednolitych systemów obrony powietrznej i przeciwpancernej, systemów rozpoznania
radioelektronicznego, optoelektronicznego i radiowego, zautomatyzowanych i utajnionych systemów dowodzenia i łączności. Wielkie znaczenie dla przyszłego
kształtu wojska przypisano zmianom personalnym, jak: zmniejszenie liczebności,
a zwiększenie stopnia uzawodowienia, zmniejszanie liczby oficerów na korzyść
podoficerów, intensyfikacja służby kobiet oraz zamiana stanowisk wojskowych na
cywilne755.
Przedsięwzięcia prawno-organizacyjne oraz kadrowe zmierzały do osiągnięcia
ponad 50% uzawodowienia wojska, na które składałoby się 30% oficerów, 30%
chorążych i 40% podoficerów. Uzawodowienie w poszczególnych rodzajach sił
zbrojnych zamierzano osiągnąć w perspektywie 2010 roku przy założeniu, że
w WL wynosić ono będzie około 47%, w WLOP około 53%, w MW około 55%.
W działalności kadrowej najważniejszymi przedsięwzięciami było wprowadzenie
procedur, zasad i mechanizmów typowych dla NATO, aby osiągnąć pożądaną
strukturę kadrową. Należało do nich określenie liczby stanowisk w poszczególnych stopniach wojskowych, wprowadzenie tożsamości stopnia i stanowiska wojskowego, zmniejszenie liczby stopni wojskowych w korpusie podoficerskim, usta-
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lenie górnej granicy wiekowej awansu, wprowadzenie modelu przebiegu służby756.
Ponadto równolegle z programem centralnym, dotyczącym modernizacji wojska w poszczególnych rodzajach sił zbrojnych, realizowano programy wycinkowe
i szczegółowe. Rozpoczęto intensywną modernizację Wojsk Lądowych jako zasadniczego rodzaju sił zbrojnych i planowano znaczne uszczuplenie struktury organizacyjnej757.
W modernizacji technicznej Wojsk Lądowych główny wysiłek skupiono na:
 zintegrowanych systemach łączności i dowodzenia;
 zintegrowanym systemie rozpoznania i walki radioelektronicznej;
 sprzęcie i środkach obrony przeciwlotniczej;
 śmigłowcach wielozadaniowych758.
Zmiany w jednostkach wojskowych wydzielonych do działania w strukturach
NATO realizowano w kontekście nacisku na dalszy rozwój wojsk aeromobilnych759, do których należała przyszłość wojsk lądowych. Wojska Lądowe prowadziły również w ramach wielonarodowych zgrupowań sojuszniczych ćwiczenia
przerzutu jednostek w rejon NATO i poza rejon, a w kraju nacisk położono na
współdziałanie wojsk operacyjnych z wojskami obrony terytorialnej760.
Restrukturyzacja Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej została ujęta w „Planie
rozwoju WLOP na lata 1998–2003 i do 2012 roku”, w którym szczególną uwagę
zwrócono na:
756

J. Buczyński, Wybrane problemy polityki personalnej SZ RP, w: Zarządzanie kadrami Sił
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A. Tomaszewski, Determinanty perspektywicznego modelu Wojsk Lądowych, w: Wojska
Lądowe w systemie obronnym kraju, red. B. Szulc, A. Tomaszewski, Akademia Obrony
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Wojska aeromobilne – łączą w sobie dotychczasowe wojska powietrzno-desantowe, desantowo-szturmowe, kawalerię powietrzną i lotnictwo wojsk lądowych. Do podstawowych zadań wojsk aeromobilnych należy naziemne wspieranie operacji lądowych i morskich, zmierzających do opanowania z powietrza ważnych obiektów przeciwnika, dezorganizację ruchu odwodów oraz niszczenie sił i środków wsparcia logistycznego. Ten rodzaj wojsk jest przygotowany do prowadzenia działań dywersyjnych, zaczepnych
i obronnych, a ich trzon stanowią 25. Brygada Kawalerii Powietrznej i 6. Brygada Powietrznodesantowa. Kawaleria powietrzna jest przygotowana do prowadzenia walki tak
z powietrza, jak i na lądzie, do wykonywania rajdów przeciwpancernych oraz niszczenia
środków ogniowych przeciwnika. Zob. Z. Gawrys, Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP, s. 238.
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integrację dowodzenia z obroną powietrzną;
kontrolę przestrzeni powietrznej z wykorzystaniem systemu ASOC761, zapewniającym współpracę z NATO;
przejście ze struktur pułkowych na brygadowo-eskadrowe;
utworzenie 4 Ośrodków Dowodzenia i Naprowadzania (ODN);
wymianę uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
utworzenia baz lotniczych762.

Przebudowa WLOP w pierwszym rzędzie zakładała przeformowanie w korpusy, brygady, eskadry, bataliony, a pododdziały wojsk rakietowych znacznie zredukowane. Główny nacisk położony został na wybór i zakup samolotu wielozadaniowego oraz zmniejszenie liczby lotnisk. Ważną kwestią było również dowodzenie
systemami uzbrojenia S-12 NEWA763, S-200 WEGA764, i lotnictwem taktycznym, od
2004 roku przez Centrum Operacji Powietrznych (COP) oraz 4 Ośrodki Dowodzenia

761

System rozpoznania radiolokacyjnego – zespół sił i środków wojsk radiotechnicznych przeznaczony do prowadzenia rozpoznania powietrznego nieprzyjaciela i radiolokacyjnego zabezpieczenia działań bojowych. Zob. M. Laprus, Leksykon wiedzy wojskowej, Wydawnictwo MON, Warszawa 1979, s. 427. Obecnie w Polsce tworzony jest system oparty na
dwóch brygadach radiotechnicznych (2 i 3 BRT), stacjonujących w Bydgoszczy i Wrocławiu. Tworzą one sieć stacjonarnych posterunków, wzmacnianą zgodnie z potrzebami doraźnie rozwijanymi posterunkami mobilnymi. Obecnie budowany system wymiany informacji o sytuacji powietrznej oparty jest na stanowiskach dowodzenia dowództwa wojsk,
korpusów i batalionów radiotechnicznych. Zbieranie informacji następuje automatycznie
i sprzężone jest za pomocą systemu wspomagania, tzw. ASOC. Nowy system tworzą przede
wszystkim polskie mobilne trójwspółrzędne stacje radiolokacyjne NUR 12. Jest to zgranie
systemu obrony powietrznej w docelowych strukturach organizacyjnych oraz osiągnięcie
pełnej interoperacyjności.
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K. Dziok, Osiąganie interoperacyjności WLOP z wojskami NATO oraz doświadczenia
operacyjno-szkoleniowe ze współpracy z Sojuszem, „Myśl Wojskowa” 1999, nr 4, s. 131135.
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NEWA – przeciwlotniczy zestaw rakietowy konstrukcji radzieckiej. Składa się z wyrzutni
rakietowej i stacji radiolokacyjnej naprowadzania rakiet. W Wojskach Lotniczych i Obrony Powietrznej jest użytkowany jako zestaw małego zasięgu. Sprzęt rakietowy ziemiapowietrze (z-p) jest przeznaczony do wykrywania i zwalczania celów powietrznych. Zob.
A. Woźniak, Encyklopedia najnowszej broni palnej, t. 3, Dom Wydawniczy Bellona,
Warszawa 2001, s. 183-185.
764
WEGA – S200 – w Wojskach Lotniczych i Obrony Powietrznej jest użytkowany zestaw
dalekiego zasięgu „Wega”. Sprzęt rakietowy ziemia-powietrze (z-p) jest przeznaczony do
wykrywania i zwalczania celów powietrznych. Składa się z wyrzutni Wega i urządzenia
antenowego stacji wczesnego wykrywania zestawu Wega. Zob. R. Kostrow, M. Makuszewski, M. Studencki, Rakiety i artyleria Wojsk Lądowych, Dom Wydawniczy Bellona,
Warszawa 2001, s. 256-258.
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i Naprowadzania z pomocą kompatybilnych z NATO Zautomatyzowanych Systemów Dowodzenia (ZSD)765.
Zamierzenia restrukturyzacyjne Marynarki Wojennej były zawarte w „Planie
modernizacji i rozwoju Marynarki Wojennej (MW) na lata 1998–2003 i do 2012
roku”. Zgodnie z nim w 2012 roku MW miała posiadać:
 2 okręty podwodne;
 6–7 korwet wielozadaniowych;
 7 okrętów rakietowych;
 23 jednostki przeciwminowe;
 10 śmigłowców ratowniczych;
 8 samolotów patrolowo ratowniczych.
W ramach zobowiązań sojuszniczych zmodernizowane miały być także siły do
zwalczania okrętów podwodnych. Jednostki nawodne i powietrzne miały być wyposażone w system do zobrazowania i kontroli sytuacji podwodnej KRYL. Ponadto miały powstać projekty nowych śmigłowców ALIGATOR i SĘP, służące do
zwalczania okrętów podwodnych766.

Po wstąpieniu do NATO rozpoczęła się druga faza rozwoju naszej narodowej polityki obronnej. Jej główną treścią była z jednej strony transformacja własnego systemu bezpieczeństwa, odpowiedniego do zmieniających się
warunków członkostwa w NATO i Unii Europejskiej, z drugiej – zdobywanie doświadczenia w strukturach sojuszniczych, w tym w aktywnym ich
kształtowaniu stosownie do własnych narodowych interesów. Transformacja polegała głównie na dostosowywaniu sił zbrojnych do standardów NATO oraz na włączaniu się w praktykę strategiczną i operacyjną, zarówno
NATO, jak i Unii Europejskiej. Wszystkie pozytywne i negatywne doświadczenia narodowe i sojusznicze z ostatniej dekady stały się istotnym
punktem wyjścia do określenia perspektywicznych kierunków kształtowania
strategii i polityki bezpieczeństwa narodowego, w tym obronności, na nadchodzące lata767.
3.4.4.Wpływ członkostwa w NATO na zmiany w SZ RP
Planowana struktura organizacyjna armii uwzględniała zapewnienie niepodległości i niepodzielności terytorium kraju, gotowości do podjęcia działań podczas
765

S. Jarmoszko, Wojsko Polskie pierwszej dekady, s. 86-87.
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S. Koziej, Transformacja strategiczna bezpieczeństwa III Rzeczypospolitej, Kwartalnik
Bellona, Rocznik XCI (III), nr 4/2009 (659), s. 22.
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konfliktu lokalnego oraz utrzymania wybranych elementów SZ RP w gotowości
do:
 udziału w międzynarodowych misjach prewencyjnych;
 udziału w sytuacjach kryzysowych;
 udziału w międzynarodowej interwencji wojskowej;
 przeciwdziałania przejawom terroryzmu i przestępczości zorganizowanej;
 likwidowania konfliktów granicznych;
 likwidacji klęsk i katastrof cywilizacyjno-przyrodniczych768.
Wejście do Sojuszu Północnoatlantyckiego wymusiło powstanie nowego podziału sił zbrojnych na:
 komponent operacyjny wydzielany do działań sojuszniczych (Assigned Forces);
 siły pozostające wyłącznie pod narodowym dowództwem (Main Defence
Forces)769.
Nowy podział Sił Zbrojnych RP przedstawia rysunek 3.1.

Rys. 3.1. Jednostki Sił Zbrojnych RP w składzie NATO
Źródło: S. Jarmoszko, Wojsko Polskie pierwszej dekady, s. 90.
768
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Przyjęty 22 kwietnia 1999 roku statut Ministerstwa Obrony Narodowej770 określał, że wszystkie komórki organizacyjne w Ministerstwie mają być gotowe do
współpracy z odpowiednimi instytucjami w NATO. Na jego podstawie został
opracowany następny już regulamin organizacyjny MON, który zaczął obowiązywać od lipca 1999 roku771.
Pod przewodnictwem ministra Janusza Onyszkiewicza zespół resortowy w lecie
1999 roku rozpoczął prace nad opracowaniem „Założeń do kompleksowej przebudowy, utrzymywania i doskonalenia systemu obronności RP”. Oznaczało to, że
upadły przygotowane w 1997 roku plany kompleksowego programu reformy armii
rozłożone na 15 lat. 15 grudnia 1999 roku koalicja AWS/UW podczas debaty parlamentarnej ogłosiła nową koncepcję polityki obronnej Polski, nie konsultując jej
wcześniej z opozycją, a nawet z Prezydentem RP jako Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych772. Zdaniem ministra Onyszkiewicza integracja z NATO dla Polski nabrała
szczególnego znaczenia, ponieważ Sojusz musiał zachować funkcje skutecznej
organizacji obrony zbiorowej773.
Premier Jerzy Buzek w listopadzie 1999 roku na odprawie z kierowniczą kadrą
MON mówił, że do marca 1999 roku wypełniono już pierwsze „cele” Sił Zbrojnych. „Aktualnie:
 dokonujemy przebudowy struktury jednostek wojskowych, sztabów i dowództw;
 wdrażana jest nowa polityka kadrowa;
 przygotowano jednostki wojskowe, które zostały wytypowane do działania
w strukturach operacyjnych NATO „na pierwszy dzień”;
 polską przestrzeń powietrzną objęto gwarancjami bezpieczeństwa obrony
powietrznej NATO;
 zintegrowano kierowanie i dowodzenie obroną powietrzną z Sojuszem, a
dowodem gotowości są pierwsze nasze samoloty zdolne do współpracy w
przestrzeni powietrznej NATO;
 modernizacja pływających jednostek Marynarki Wojennej pozwoliła osiągnąć interoperacyjność w składzie wielonarodowego zespołu;
 przygotowano obieg informacji niejawnych;
 skrócono do 12 miesięcy trwanie zasadniczej służby wojskowej”774.
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Stanisław Głowacki775 w wywiadzie dla Tygodnika „Solidarność”776, jako komentarz do słów premiera zaznaczył, że nowoczesna armia potrzebuje dobrze wykwalifikowanych ludzi, więc oprócz skrócenia zasadniczej służby wojskowej
wprowadzono model 3-miesięcznego przeszkolenia wojskowego dla absolwentów
wyższych uczelni cywilnych. Jako istotne wskazał to, że służbę wojskową odbywa
4–5% młodzieży ze średnim wykształceniem, a posiada je około 30% Polaków i że
jedynie 15% młodzieży spełnia obowiązek wojskowy w różny sposób777.
Premier w dalszej części wystąpienia podkreślił, że rząd jest w trakcie prac nad
strategią bezpieczeństwa narodowego, a także przebudową systemu obronnego
państwa, szczególnie Sił Zbrojnych. Zaznaczył, że „Program Integracji z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego i Modernizacji Sił Zbrojnych RP na lata 1998–
2012”, pomimo że jest trudny w realizacji, stanowić będzie bazę do tworzenia nowoczesnych Sił Zbrojnych i podjęto już prace nad „Planem Rozwoju Sił Zbrojnych
w latach 2001–2006”. Premier zaakcentował, że nowe zadania stojące przed Siłami
Zbrojnymi wskazują potrzebę przewartościowania pojęcia integracji oraz koncepcji
modernizacji naszego wojska. Celem przyszłych działań będzie silna i sprawna
armia, zdolna do samodzielnych działań obronnych oraz w ramach zobowiązań
sojuszniczych do uczestnictwa w operacjach poza granicami kraju. Podkreślił stanowczo, że wojsko może liczyć na poparcie rządu, który skupi wysiłek na głównych zadaniach:
 konsekwentnej modernizacji wojska, szczególnie realizacji „celów 2000”;
 restrukturyzacji kadr, przy osiągnięciu 50-procentowego uzawodowienia;
 zmianie dyslokacji jednostek wojskowych, szczególnie na ścianie wschodniej;
 dostosowaniu do standardów w NATO logistycznego zaopatrzenia wojsk.
Premier dodał, że w tym kontekście znaczenia szczególnego nabierają prace
rządu nad wieloletnim planem finansowania potrzeb obronnych778.
Planowana przez ministra J. Onyszkiewicza restrukturyzacja miała na celu redukcję komórek organizacyjnych i stanowisk w ministerstwie oraz nowy podział
zadań pomiędzy ministrem – sekretarzem stanu – podsekretarzem stanu – szefem
SG WP. Celem przekształceń w SG WP było nadanie komórkom organizacyjnym
struktury przejrzystej dla przedstawicieli NATO. 16 lutego 2000 roku po raz
czwarty wprowadzono nowy podział. W MON zmniejszono z 32 do 26 liczbę statutowych komórek organizacyjnych i o 251 liczbę etatów wojskowych. W SG WP
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zmniejszono z 47 do 28 liczbę etatów generalskich, z 329 do 124 pułkownikowskich oraz zwiększono liczbę etatów cywilnych, zmniejszając liczbę etatów wojskowych779.
W zakresie reorganizacji w „Programie przebudowy modernizacji technicznej
SZ RP w latach 2001–2006” założono, że docelową strukturę organizacyjną SZ RP
należy zmniejszyć:
 do końca 2001 roku stan etatowy o 26 000 stanowisk (13%), osiągając liczbę 180 000 stanowisk;
 do końca 2002 roku stan etatowy o kolejne 15 000 stanowisk (8%), osiągając liczbę 165 000 stanowisk;
 do końca 2003 roku stan etatowy o dalsze 15 000 stanowisk (9%), osiągając
liczbę 150 000 stanowisk780.
Na koniec 2001 roku w Ministerstwie Obrony Narodowej udało się osiągnąć
liczbę 83 817 stanowisk przewidzianych dla żołnierzy zawodowych, z tego 35 465
stanowisk dla oficerów, 25 414 dla chorążych, a dla podoficerów zawodowych
22 938. Aby osiągnąć ten wskaźnik w roku 2000 zwolniono 2271 żołnierzy,
a w 2001 roku kolejnych 2695 żołnierzy zawodowych781.
Minister obrony narodowej J. Onyszkiewicz na łamach „Wprost” z 6 lutego
2000 roku przyznał, że największą słabością polskiej armii była mobilność. Było to
szczególnie widoczne podczas operacji w Kosowie, gdzie np. z powodu braku
samolotu transportowego żołnierze zostali przegrupowani koleją, co zajęło kilkanaście dni. Ponadto minister przyznał, że z prawie 200-tysięcznej armii aż 90%
jednostek wojskowych nie spełnia standardów Sojuszu782.
W związku z tym rząd, reformując wojsko, ograniczył się między innymi do
najprostszych sposobów:
 przygotowania kolejnej redukcji żołnierzy;
 rozformowania następnych jednostek wojskowych;
 obniżenia żołnierzom świadczeń socjalnych;
 wstrzymania modernizacji infrastruktury koszarowej783.
Poszukiwania nowego modelu wojska, prowadzone przez koalicję AWS/UW,
nie doprowadziły do wypracowania nowej koncepcji. Partykularyzm partyjny784
779
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doprowadził do jej braku. Potwierdzeniem było odejście ze stanowiska J. Onyszkiewicza, za swoją porażkę uznał spadek realnych finansowych nakładów na wojsko, pomimo zapewnień premiera785.
„Program Integracji z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego i Modernizacji
Sił Zbrojnych RP na lata 1998–2012” nie sprostał próbie czasu. Wejście do NATO,
modyfikacja doktryny obronnej oraz brak stabilizacji finansowania wojska wymusiło
wprowadzenie nowego planu o interwale sześcioletnim. Na podstawie „Wytycznych
MON do planowania i prognozowania obronnego w resorcie obrony narodowej na
lata 2000–2006” oraz „Założeń do opracowania programu rozwoju SZ RP w latach
2001–2006” opracowany został „Program przebudowy i modernizacji technicznej
SZ RP w latach 2001–2006”. Obejmował on ustalenia Koncepcji Strategicznej
NATO z 1999 roku, Inicjatywy na rzecz zdolności obronnych, Celów Sił Zbrojnych
NATO 2000 i Wymagań długoterminowych dla RP. Program bazował na zmodyfikowanej doktrynie obronnej (Strategii bezpieczeństwa RP z 4 stycznia 2000 roku
oraz Strategii obronności RP z 23 maja 2000 roku). Był pierwszym planem skoordynowanym z sojuszniczym systemem planowania obronnego. Zasadniczym celem
Programu było osiągnięcie przez kolejne jednostki wojskowe średnich standardów
europejskich786.
Dopiero desygnowany na szefa MON w rządzie mniejszościowym AWS
B. Komorowski oznajmił fiasko „Programu integracji i modernizacji Sił Zbrojnych
RP” i w połowie 2000 roku rozpoczęto intensywne prace nad „Programem przebudowy i modernizacji technicznej SZ RP w latach 2001–2006”. Jako podstawę przyjęto założenie, że planowanie zadań dla wojska pozostaje ściśle powiązane z realizacją celów NATO. Był to już piąty plan787 w okresie przekształceń systemowych
w państwie, plan restrukturyzacji Sił Zbrojnych RP, który zakładał następujące
warunki:
 zmniejszenie w latach 2001–2003 liczebności wojska do 150 tysięcy żołnierzy, w tym: 75 000 stanowisk kadry zawodowej (uzawodowienie w granicach 50%), 75 000 stanowisk żołnierzy niezawodowych (około 58 000 stanowisk żołnierzy zasadniczej służby wojskowej, około 9 000 stanowisk
żołnierzy nadterminowych, 4 000 stanowisk podchorążych rezerwy, 5 000
stanowisk dla kandydatów na żołnierzy zawodowych)788;
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 zrównanie w 2003 roku stanu etatowego z ewidencyjnym;
 przygotowywanie jednostek do realizacji zadań wynikających ze zobowiązań sojuszniczych i narodowej strategii bezpieczeństwa;
 przygotowanie wojsk do udziału w operacjach, które kierowane będą przez
Unię Europejską;
 podział sił zbrojnych na wojska i siły operacyjne789, i wojska i siły wsparcia790;
 stabilizację struktur i modernizację techniczną wojska791.
Minister obrony na łamach „Rzeczpospolitej” z 11 grudnia 2000 roku stwierdził, że jeżeli wydatki na obronność w kolejnych latach nie będą rosły, to jego następca będzie zmuszony dokonać kolejnych korekt liczbowych żołnierzy. Redukcja
szeregów wojska to podstawowy sposób szukania oszczędności. Kolejnym, wpływającym na zahamowanie degradacji sił zbrojnych, miało być wycofanie przestarzałego uzbrojenia i pozbycie się zbędnej infrastruktury792.
Aby osiągnąć pełną zdolność Sił Zbrojnych do realizacji zadań w układzie sojuszniczym oraz narodowym zamierzano:
 1/3 jednostek Sił Reagowania i osłony strategicznej doprowadzić do pełnej
interoperacyjności ze strukturami NATO;
 Siły Główne objąć priorytetem przebudowy;
 „ucywilnić” instytucje zabezpieczające;
 dostosować infrastrukturę SZ do zmniejszonych potrzeb;
 podnieść wydatki budżetowe na 1 żołnierza z 10% w 2000 roku do 23,3%
w 2006 roku793.
W zakresie przebudowy i modernizacji technicznej skupiono się na doprowadzeniu 1/3 stanu SZ RP do standardów NATO, a dzięki temu do ich pełnej interoperacyjności w jego ramach. Oznaczało to zapewnienie uzbrojenia, wyposażenia
oraz możliwość prowadzenia działania w oddaleniu od własnego państwa przy
pełnym zabezpieczeniu i wsparciu z jego strony794.
Strategia Obronności Rzeczypospolitej Polskiej utrzymała dalszy podział sił
zbrojnych na: wojska lądowe, wojska lotnicze i obrony powietrznej, a także mary-
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narkę wojenną. Ponadto w strukturach pojawiły się wojska specjalne795 przygotowane do działań w środowisku podwyższonego ryzyka, które zadania swoje wykonują w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Podstawę prawną modernizacji wojska
i rozwinięcia tych sił doprecyzowała ustawa z 25 maja 2001 roku o przebudowie
i modernizacji oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach
2001–2006796.
W „Programie przebudowy i modernizacji technicznej SZ RP w latach 2001–
2006” założono reorganizację struktur wszystkich rodzajów sił zbrojnych oraz
pozyskiwanie i modernizację uzbrojenia i sprzętu wojskowego:
 w Wojskach Lądowych:
wyposażenie: 120 sztuk KTO (potrzeby 3100 szt.), 106 sztuk nowych czołgów, 44
sztuki zestawów pplot LOARA, 131 kompletów przenośnych zestawów GROM,
6 sztuk wozów dowodzenia ZWR-10 ŁOWCZA, 48 sztuk moździerzy 98 mm;
zmodernizowanie: 40 sztuk śmigłowców Mi-24, 27 sztuk czołgów T-72 do wersji
PT-91M, 51 sztuk czołgów T-72 do standardów NATO, 40 sztuk opancerzonego
samochodu BRDM-2 „ŻBIK”;
 w Wojskach Lotniczych i Obrony Powietrznej:
wyposażenie: 60 sztuk samolotu wielozadaniowego nowej generacji, 12 sztuk
średniego samolotu transportowego, 4 sztuki stacji radiolokacyjnych NUR-12M,
6 sztuk trójwspółrzędnych stacji radiolokacyjnych BRDA;
zmodernizowanie: 22 sztuki samolotów Mig-29 do standardów NATO, przeciwlotniczych zestawów rokietowych NEWA i WEGA, 7 lotnisk do standardów
NATO, 78 sztuk samolotów myśliwsko-bombowych Su-22 do standardów NATO;
 w Marynarce Wojennej:
wyposażenie: 2 sztuki korwety wielozadaniowej typu 621 GAWRON, 3 komplety
fregat rakietowych typu 151, 93 komplety kontenerów rozpoznania elektronicznego, 2 komplety systemu kontroli KRYL, 3 komplety zautomatyzowanych systemów dowodzenia;
zmodernizowanie: 6 samolotów rozpoznania morskiego BRYZA 1RM, 9 sztuk
śmigłowców ZOP Mi-14 PL, 5 kompletów systemów dowodzenia LINK-11
i LINK-16797.
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Paweł Nowak, autor artykułu na łamach „Rzeczpospolitej”, napisał, że w resorcie obrony narodowej nie było dotąd reformy, a jedynie dostosowywanie się do
niej. Mocno zaakcentował, że jeżeli siły zbrojne nie otrzymają środków finansowych w wielkości, która stanowi podstawę do „Programu przebudowy i modernizacji technicznej WP w latach 2001–2006”, to obecne plany będą nadawały się na
śmietnik, a wojsko czeka już tylko degrengolada798. Zaznaczył, że członkostwo
w Sojuszu daje nam określone gwarancje bezpieczeństwa, ale również stawia konkretne wymagania799.
Pozbycie się zbędnej infrastruktury pociągało za sobą między innymi likwidację
garnizonów. O tym, w jaki sposób były likwidowane zielone garnizony i o kolejnej
reformie centrali MON i Sztabu Generalnego, pisał na szpaltach „Polityki” z 24
lutego 2001 roku M. Henzler. Szef resortu B. Komorowski powiedział w wywiadzie, że wybór jest taki, że albo będzie armia duża, ale na hulajnogach i z kijami
w ręku, albo mniejsza, w której za 6 lat każdy żołnierz będzie wyposażony według
standardów Sojuszu. Zdaniem autora wszystko wskazywało na to, że w kwestii
obronnej wśród parlamentarzystów został osiągnięty consensus polityczny800.
Obecność polskich Sił Zbrojnych w NATO zobligowała resort i dowództwa
wszystkich szczebli dowodzenia do wypracowania nowej koncepcji szkolenia
spójnej ze „Strategią bezpieczeństwa RP” oraz „Koncepcją militarną Sojuszu”.
Podstawowym celem szkolenia było osiągnięcie i utrzymanie wymaganego stopnia
zdolności bojowej przez jednostki wysokiej gotowości bojowej oraz zapewnienie
wojskom pozostałych kategorii warunków szkolenia na poziomie umożliwiającym
osiągnięcie w założonym terminie zdolności na wykonanie zadań. Przedstawione
w „Programie przebudowy i modernizacji technicznej SZ RP w latach 2001–2006”
plany zmian w strukturach, modernizacji i szkoleniu pokazywały oblicze Sił
Zbrojnych RP w drodze do osiągania standardów NATO801.
Konieczność przewartościowania wielu poglądów dotyczących struktur wojska,
systemu dowodzenia i wsparcia oraz funkcjonowania instytucji okołowojskowych
potwierdził Paweł Nowak w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”. Podkreślił, że niezbędne jest porozumienie ponad podziałami politycznymi w kwestii obronnej, żeby
móc gruntownie przebudować wojsko polskie, ponieważ dziś są inne realia polityczne, ekonomiczne i operacyjne. Dodał, że w resorcie niezbędne są takie zmiany,
które na jakiś czas ustabilizują funkcje, zadania i struktury802.
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Przewidywano, że w chwili przystąpienia Polski do NATO plan obrony państwa
całkowicie się zmieni i będzie dostosowany do nowych warunków obrony koalicyjnej. Jednak już wówczas, w warunkach samodzielności strategicznej, cały system
obronny (militarny i pozamilitarny) miał nie tylko przygotować do samodzielnej
obrony kraju, ale przewidywać także możliwość stopniowego integrowania ze strukturami obronnymi Sojuszu. O wiele łatwiej było opracować plany na wypadek zagrożenia i wojny, niż odpowiednio przygotować państwo do ich wykonania. Następowało coraz większe rozregulowanie podstaw prawnych funkcjonowania systemu
obronności państwa. Nie przyjęto w tym czasie żadnego istotnego dla obronności
aktu prawnego poniżej poziomu konstytucji. Zaniechanie dostosowywania prawa do
radykalnie i szybko zmieniającej się rzeczywistości ustrojowej, gospodarczej i społecznej doprowadziło do sytuacji, w której wykonanie zadań obronnych zależało
niemal wyłącznie od dobrej lub złej woli poszczególnych wykonawców. W takich
warunkach trudno było mówić o racjonalnym programowaniu przygotowań obronnych i utrzymywaniu efektywnego systemu obronności państwa. Programowanie
obronne ograniczało się tylko do programowania wojskowego, to znaczy opracowywania programów rozwoju sił zbrojnych. Nie udało się natomiast, z powodu braku
podstaw prawnych i sporów kompetencyjnych, uruchomić programowania pozamilitarnych przygotowań obronnych, wymagającego zaangażowania wielu podmiotów
państwowych oraz przynajmniej naszkicowania długofalowej rządowej prognozy
wydatków obronnych803.
Ustalono ponadto, że potrzebne jest minimalne i systematyczne wsparcie finansowe do realizacji zakupów nowej techniki bojowej, specjalistycznego wyposażenia oraz realizacji przedsięwzięć szkoleniowych. Główne zadania oraz strategia
organizacyjna nowego programu różniła się tylko od programu Armia 2012 wariantami końcowego limitu stanu etatowego armii, który zakładał na koniec 2003
roku 180 lub 160 tysięcy etatów804.

3.4.5. Finansowanie dostosowywania SZ RP
do standardów NATO
Przyjęty przez rząd „Program Integracji z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego i Modernizacji Sił Zbrojnych na lata 1998–2012” od 1999 roku był wielką
niewiadomą. Budżet resortu na 1999 rok – 12 086,4 mln zł (2,03% PKB) oraz pożyczka USA – 50 mln dolarów (około 190 mln zł) w roku, w którym debiutowaliśmy w NATO, nie spowodowały jednak znaczącej degradacji wojska805.
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Jednak Tomasz Niewiadomski w wywiadzie z płk. Pawłem Nowakiem806 na
łamach „Rzeczpospolitej” pisał o reformowaniu armii oraz w jaki sposób środki
finansowe wpływają na krajowy przemysł zbrojeniowy. Potwierdzono w rozmowie, że pozostawienie przemysłu zbrojeniowego, zorientowanego na produkcję dla
wojska, własnemu losowi jest błędem, zwłaszcza gdy gospodarka rynkowa jest w
fazie kształtowania. Ponadto finansowanie wojska nie może być oderwane od rodzimego przemysłu. Padły stwierdzenia o oszczędzaniu i racjonalizowaniu działalności sił zbrojnych. Z drugiej strony wykazano, jak niekorzystnie na tle innych
państw Polska wydatkowała pieniądze na obronność: Wydawaliśmy około 14 tys.
USD na żołnierza, Finlandia 60 tys. USD, Niemcy 99 tys. USD, Norwegia 103 tys.
USD, a Dania 119 tys. USD. W przeliczeniu na mieszkańca Polska wydawała 87
USD, Norwegia 723, Finlandia 367, Niemcy 407, Dania 551, a Norwegia 723
USD. Na zakończenie wywiadu wspomniano o 6-letnim planie modernizacji wojska, wyrażając troskę, że będzie miał szansę realizacji i nie będzie gruntownie
zmieniony, gdy nastąpi kolejna zmiana rządu807.
Podobnego zdania był autor artykułu w Raporcie „Polityki” z 11 marca 2000
roku, który podkreślił, że zmiany w siłach zbrojnych postępują zbyt wolno. Żartobliwie zauważył, że dokonują się w tempie na spocznij, gdy wymagane jest tempo
marszowe, tu czujność uśpiła planowana do 2012 roku reforma. Porównał również
wydatki na obronność w innych państwach. W Wielkiej Brytanii kształtowały się
w wysokości 570 USD na żołnierza, w Rosji 320 USD, a w Czechach 125 USD808.
W 1999 roku wojsko otrzymało o 10% mniej środków finansowych niż przewidywano w planie dostosowania potrzeb sojuszu, nastąpił także spadek wydatków
budżetowych na obronność z 2,47% PKB za rządów Hanny Suchockiej w 1993 roku
do 2,07% PKB w 2000 roku za rządów Jerzego Buzka. Prawie we wszystkich krajach Europy wydatki na obronność stanowiły mniej niż 2% PKB, lecz PKB było tam
8–10 razy wyższe niż w Polsce, gdzie wydatki na obronność w przeliczeniu na
mieszkańca były 7-krotnie niższe niż u innych członków NATO. Jednak w 1999
roku, ze względu na finansowe możliwości państwa, zablokowana została większość
decyzji o modernizacji sił zbrojnych. Z tych względów nie osiągnięto nawet progu
minimum dostosowawczego, a doszły wydatki związane z udziałem Polski w operacjach NATO w byłej Jugosławii i przygotowanie do wyjazdu do Kosowa809.
W roku 2000 po raz kolejny potwierdziła się teza, że gwarancją transformacji
jakościowej sił zbrojnych powinna być akceptacja społeczna wyrażona w ustawowych zasadach finansowania, które były określone w wytycznych ministerialnych
i według specjalistów z Sojuszu w wysokości – 2,09 PKB. Jednak zaplanowany na
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2001 rok budżet ministerstwa obrony w wysokości – 1,94 PKB podawał w wątpliwość uruchomienie programu B. Komorowskiego. Niestety był to kolejny przykład, że rząd nie wywiązuje się z zobowiązań w przedmiocie obronności państwa
nawet wobec sojuszników. Sformułowania, że armia mniejsza, sprawniejsza i tańsza nadal pozostała w sferze marzeń, a skutki takich zamierzeń doprowadziły do
upadku polskiego przemysłu zbrojeniowego810.
Jednak minister obrony zapewniał w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” w 2000
roku, że cele sojusznicze zostaną wykonane, ponieważ wydatki związane z NATO
są w budżecie chronione, a ponadto w Sojuszu nie ma zwyczaju negocjowania
zobowiązań. Zaznaczył, że jesteśmy elementem wielkiej sojuszniczej struktury,
w której zasadniczą wartością jest zaufanie, a my nie chcemy, aby podważano naszą wiarygodność811.
Zadania stawiane przez NATO nie są łatwe ani tanie. Wnieśliśmy do Sojuszu
dobre przygotowanie wojskowe, dobre stosunki z sąsiadami, zdolności obronne.
Najbardziej potrzebny był wysiłek finansowy całego kraju skierowany na pełne
dostosowanie SZ RP do wymogów NATO, aby stały się szybko kompatybilne ze
strukturami Sojuszu812.
Sytuacja finansowa ustabilizowała się dopiero po 2000 roku, ponieważ każdy
kolejny budżet notował realny wzrost w stosunku do roku poprzedniego813.
W 2001 roku dzięki staraniom ówczesnego ministra obrony narodowej B. Komorowskiego rząd AWS sprawił, że Sejm przyjął ustawę z 25 maja o przebudowie
i modernizacji technicznej oraz finansowaniu sił zbrojnych w latach 2001–2006.
Ustawa zakładała stabilną ścieżkę finansowania wojska. Niestety już w grudniu
2001 roku, planując budżet na 2002 rok, obniżono środki dla MON o 1,5 mld zł814.
Tabela 3.1. Relacje budżetu MON w latach 2000–2001
Lata

Budżet MON

Udział budżetu MON w PKB

2000

13 149,4

1,77

2001

14 032,2

1,80

Źródło: opracowanie własne.

810

Ibidem, s. 242.
Z. Lentowicz, Cięcie przeciwpancerne, „Rzeczpospolita” 2000, nr 228, s. A5.
812
J. Płaczek, Gospodarka obronna Polski w końcu lat dziewięćdziesiątych. Szanse i zagrożenia. Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2001, s. 175.
813
K. Stańczyk, Wybrane problemy, s. 74.
814
Ibidem, s. 68.
811

187

Budżet 2000 roku dla MON był pierwszym, w którym SZ RP funkcjonowały
w strukturach NATO. W porównaniu do budżetu z roku poprzedniego wydatki
w ujęciu nominalnym były wyższe o około 6,2% (o kwotę 772 525,8 tys. zł). Zrealizowano: program NISP815, poniesiono koszty polskiej jednostki wojskowej
w misji pokojowej w składzie Sił Międzynarodowych KFOR w Kosowie oraz
PKW w Zatoce Perskiej. W ramach modernizacji technicznej SZ RP poniesiono
wydatki na: modernizację czołgów T-72/M1 do wersji PT-91, ruchome węzły
łączności cyfrowej, samolot AN-28 Bryza-1R z wyposażeniem, śmigłowiec Sokół,
stacje radiolokacyjne NUR-12, przenośne zestawy GROM wraz z rakietami oraz
przystosowanie trałowców do zadań w ramach sił szybkiego reagowania816.
W 2001 roku gospodarka weszła w fazę stagnacji. Zrealizowane wydatki MON
wynosiły 14 032 234 tys. złotych, co stanowiło 100% planu po wielu zmianach.
W porównaniu z rokiem 2000 w ujęciu nominalnym były wyższe o 793 mln zł
(6%). Uruchomiono program wyposażania SZ RP w samoloty wielozadaniowe
oraz dostosowywano infrastrukturę lotniskową, poniesiono wydatki na przekazanie
przez MON zakresu częstotliwości na potrzeby operatorów UMTS, pokryto koszty
PJW w misji pokojowej w Kosowie, doposażono wydzielone komponenty w środki
bojowe i sprzęt niezbędny do zwalczania terroryzmu międzynarodowego, pokryto
koszty PKW w składzie Sił Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Macedonii817.
W „Programie przebudowy i modernizacji technicznej SZ RP w latach 2001–
2006” założono, że na modernizację techniczną i wyposażenie Sił Zbrojnych w zasadnicze uzbrojenie i sprzęt wojskowy w latach 2001–2006 zasadniczą część nakładów finansowych z budżetu MON przeznaczyć należy na:
1) w latach 2001–2002:
 modernizację czołgów T-72 do standardów NATO oraz pozyskanie jakościowo nowych czołgów;
 modernizację systemów obrony przeciwlotniczej;
 rozpoczęcie wdrażania kołowych transporterów opancerzonych (KTO) oraz
wdrożenie nowych zestawów przeciwpancernych pocisków kierowanych
(PPK);
 rozpoczęcie modernizacji śmigłowców bojowych;
 rozpoczęcie wyposażenia w nowoczesne systemy rakietowe okrętów;
2) w latach 2003–2004:
 kontynuację wyposażania w KTO oraz zestawy PPK, samoloty wielozadaniowe i modernizację systemów dowodzenia;
815

Program NISP – program Inwestycji NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa.
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 zakup średnich samolotów transportowych;
 kontynuację modernizacji uzbrojenia i sprzętu MW poprzez wprowadzenie
na uzbrojenie dwóch okrętów typu 621, FFG-7 oraz dwóch okrętów podwodnych;
3) w latach 2005–2006:
 kontynuację wyposażania w KTO, zestawy PPK, samoloty wielozadaniowe,
samoloty transportowe oraz modernizację systemów dowodzenia;
 wyposażenie wojska w czołgi T-72 zmodernizowane do standardów NATO;
 wprowadzenie okrętów typu 621 i 237 oraz kontynuację uzbrojenia okrętów
w nowoczesne systemy rakietowe;
 wycofanie nieperspektywicznego uzbrojenia i sprzętu wojskowego (samolotów MIG-21, czołgów T-55, okrętu-niszczyciela ORP Warszawa, okrętów
podwodnych typu 641 i kutrów rakietowych typu 205), a część sprzętu
przeciwlotniczego i przeciwpancernego przekazanie do jednostek obrony
terytorialnej818.
Wielkość oszczędności w wyniku wycofania przestarzałego sprzętu i pozbycie
się zbędnego mienia miała wynosić w ciągu 6 lat około 6,5 miliarda złotych. I właśnie te pieniądze, jak twierdził minister obrony B. Komorowski, miały być przeznaczone na modernizację techniczną, i w 2006 roku stanowić około 1/3 środków
przeznaczonych na ten cel819.
Przemiany, które zachodziły w systemie wojska można rozpatrywać w ujęciu
sekwencyjnym. Ich permanentność sprawiała, że stan przeobrażeń był zawsze tylko fazą w ich przebiegu. Jak trafnie konstatuje L. Clark, „zmiana jest zjawiskiem
ciągłym, a proces zmian nie ma punktu docelowego”820.
Podsumowując powyższe rozważania, można stwierdzić, że zmiany, które zostały objęte analizą, nie zostały zamknięte i zakończone. Miniony czas nie zakończył całego procesu transformacji, chociaż zamykał okres kolejnych przemian
w Siłach Zbrojnych RP.
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3.5. Polityka obronna państwa w latach 2002–2004 wynikająca
z zobowiązań sojuszniczych
Wojciech Saletra
Bez armii, bez siły, bez dyscypliny
nie ma ani niezależności politycznej,
ani wolności obywatelskiej.
Napoleon Bonaparte

3.5.1. Zmiana środowiska bezpieczeństwa
i nowe uwarunkowania polityczne Polski
Terrorystyczne ataki z 11 września 2001 roku dokonane na USA były przyczyną
decyzji Rady Północnoatlantyckiej podjętej na nadzwyczajnej sesji dotyczącej uruchomienia art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Decyzja ta była demonstracją spójności oraz solidarności Sojuszu w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa jednego
z sojuszników. Prezydent Stanów Zjednoczonych George Bush821 w swoim wystąpieniu w Kongresie zadeklarował, że priorytetem amerykańskiej polityki zagranicznej będzie wojna z terroryzmem. Zaznaczył również, że podstawą polityki USA będzie teza „o bezprecedensowym prymacie Stanów Zjednoczonych w świecie” uzasadniona szerzeniem wolności, demokracji i praw człowieka822.
Mobilizacja sojusznicza po atakach terrorystycznych z 11 września 2001 roku,
kiedy to decyzja o aktywowaniu art. 5 Traktatu została podjęta bardzo szybko i jednomyślnie, stała się dowodem sprawności i wiarygodności NATO. Przystąpienie
Polski do Sojuszu oznaczało nie tylko gwarantowaną pomoc podczas ataku na nasz
kraj. Zobowiązało ją też do podjęcia tego typu działań w przypadku pozostałych
państw członkowskich823.
Również Rada Europejska podczas nadzwyczajnej sesji 21 września 2001 roku
określiła walkę z terroryzmem międzynarodowym jako cel priorytetowy Unii Europejskiej, przyjmując jednocześnie plan działania, zwiększający udział UE na
rzecz zapobiegania i stabilizacji konfliktów. Rada UE zaznaczyła, że najbardziej
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George Bush – amerykański polityk, 41. prezydent Stanów Zjednoczonych w latach
2001–2009. Zob. B. Koszel, S. Żerko, Słownik polityków XX wieku, s. 46-47.
822
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M. Madej, Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego, w: Polska w stosunkach międzynarodowych, red. S. Bieleń, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych,
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skuteczną metodą będzie rozwój wspólnej polityki zagranicznej, bezpieczeństwa
i obrony oraz dialog z regionami, w których rodzi się terroryzm824.
Wraz z symboliczną datą 11 września 2001 roku na świecie dokonała się rewolucja terrorystyczna, zwana „nowym terroryzmem”, w której wyniku zrodził się
„megaterroryzm”. Rzucił on wyzwanie cywilizacji zachodniej oraz jej liderowi –
USA825.
Ataki terrorystyczne u schyłku XX wieku często wstrząsały sceną polityczną
różnych państw, jednak symbolicznym ukoronowaniem eskalacji terroru stały się
zgliszcza wież World Trade Centre. Ilość i wielkość przykładów nie pozwala do
końca zrozumieć istoty terroryzmu. Brian Jenkins definiował go jako „użycie lub
groźbę użycia przemocy w celu spowodowania zmian politycznych”, natomiast
Walter Lakueur za terroryzm uznawał „bezprawne użycie przemocy dla osiągnięcia celu politycznego, gdy ofiarami są niewinni ludzie”. Bardziej rozbudowanym
pojęciem terroryzmu posługiwało się Federalne Biuro Śledcze, uważając go za
„każde nielegalne użycie siły lub groźbę jej użycia przeciwko osobie lub mieniu
w celu zastraszenia lub podporządkowania rządu, populacji cywilnej lub jakiejkolwiek ich części w celach politycznych”826.
Zacieśnienie współpracy UE z USA w walce z terroryzmem przyniosło efekty
w: stosunkach zewnętrznych, współpracy policyjnej i prawnej, kontroli granic,
finansowaniu terroryzmu, bioterroryzmu i broni masowego rażenia, transportu
morskiego i bezpieczeństwa powietrznego. Jednak zacieśnienie tej współpracy oraz
kontynuacja polityki Billa Clintona827 wobec Europy doprowadziły do obniżenia
jej pozycji w amerykańskiej wizji polityki zagranicznej. Równocześnie dla polityki
USA w tym okresie Sojusz był jak „skrzynka z narzędziami” przydatna podczas
prowadzonych operacji. Za ówczesne credo Stanów Zjednoczonych można przyjąć
stwierdzenie Donalda Rumsfelda828, że „operacja określa koalicję”829.
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Dzień 11 września 2001 roku należy uznać za datę ujawnienia się nowej formy
zagrożenia – ataku terrorystycznego. Jego przyczyn należy upatrywać w fanatyzmie religijnym oraz dysproporcjach finansowych panujących na świecie. Taki
stan rzeczy może w konsekwencji doprowadzić do kolejnego dwubiegunowego
podziału świata – na biednych i bogatych. Dlatego kraje biedne mogą sięgać po
formy walki o cechach terrorystycznych. Rozwiązania tego problemu szukać należy w sferze politycznej, ekonomicznej i społecznej830.
Podstawowym zagrożeniem, wynikającym z celów działalności terrorystycznej,
jest wpływanie na politykę państwa poprzez popełnianie przestępstw z groźbą użycia przemocy lub jej użyciem. Prawdziwym celem zamachów z 11 września 2001
roku nie były wieże World Trade Centre ani pasażerowie czterech samolotów, lecz
wprawienie w osłupienie milionów ludzi na świecie oraz manifestacja, że jest możliwe dokonanie uderzenia na jedyne supermocarstwo831.
Zamachy, do jakich doszło 11 września 2001 roku na obszarze Stanów Zjednoczonych, wpłynęły radykalnie na zmianę istniejącego bezpieczeństwa międzynarodowego oraz zagrożenie terrorystyczne. Nieliczna grupa doskonale zorganizowanych islamskich terrorystów udowodniła społeczności międzynarodowej, jak wielkie zagrożenie mogą stanowić dla świata zachodniego832.
Terroryzm jest spektakularnym współczesnym zagrożeniem, wprowadzającym
do polityki przemoc i lęk. Jest nad wyraz niebezpieczny, zwłaszcza dla systemów
politycznych, które przechodzą transformację ustrojową opartą na obalaniu systemów totalitarnych. Rozwój terroryzmu potęguje ewolucja organizacyjna grup terrorystycznych w kierunku stworzenia sieci, wymagającej współpracy międzynarodowej i ogromnych środków finansowych833.
Dzień 11 września 2001 roku wpłynął na zmiany w systemie bezpieczeństwa
Stanów Zjednoczonych oraz samej strategii polityki zagranicznej, będącej wyrazem przekonania o własnej przewadze militarnej i przywództwie politycznym na
skalę globalną834.
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Zmiany w celach polityki amerykańskiej po 11 września stały się widoczne
w kwestiach: przewagi wojskowej, planowania opartego na zdolnościach, uderzeń
wyprzedzających, przeciwdziałaniu proliferacji broni masowego rażenia835.
Od 2002 roku na skutek ewolucji polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych
solidarność transatlantycka zaczęła słabnąć. Dowodami były przemówienia prezydenta Busha dotyczące metod działania w walce z terroryzmem oraz deklaracje
polityczne. Pierwsze było orędzie prezydenta o stanie kraju wygłoszone 29 stycznia 2002 roku, w którym prezydent Bush posłużył się kategorią „osi zła” do określenia krajów, które popierały terroryzm. Kolejnym przemówieniem w Akademii
Wojskowej w West Point 1 czerwca 2002 roku oraz wystąpieniem w American
Enterprise Institute 26 lutego 2003 roku dał do zrozumienia, że USA nie będą czekać bezczynnie na niebezpieczeństwo, lecz aktywnie mu się przeciwstawią. Te
oficjalnie wypowiedzi, wspólnie z Narodową Strategią Bezpieczeństwa USA, która
została opublikowana we wrześniu 2002 roku, zaczęto określać mianem doktryny
Busha. Doktryna Busha w nowy sposób przedstawiła utrzymywanie potęgi Stanów
Zjednoczonych na świecie. Wypowiedzi prezydenta, zawarte w tych dokumentach,
uznano za linię polityki lub idee neokonserwatystów. Zostały oparte na założeniach: życzliwej hegemonii, unipolarności, uderzeniu wyprzedzającym. Stały się
bez wątpienia kamieniami węgielnymi polityki zagranicznej administracji Busha.
Ujawniły rozbieżności między USA a państwami europejskimi. Nie mówiono
o nich po atakach terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Istniała obawa, że
Stany Zjednoczone mogą poczuć się uprawnione do interwencji zbrojnej bez żadnej konsultacji z sojusznikami836.
Atak na Stany Zjednoczone był również przyczynkiem przewartościowania stosunków międzynarodowych NATO z Federacją Rosyjską. Liderzy Sojuszu i Rosji
zaczęli kłaść nacisk na wspólne interesy przy jednoczesnym osłabianiu dotychczasowych różnic. Wydarzenia te stały się katalizatorem zbliżenia, na bok odeszły
problemy dotąd istotne, jak: obrona przeciwrakietowa, problem bałkański czy dalsze rozszerzanie NATO837.
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8 września 2006 roku państwa będące członkami ONZ przyjęły Globalną Strategię Zwalczania Terroryzmu i po raz pierwszy uzgodniły wspólne strategiczne
i operacyjne zaangażowanie się w walce z terroryzmem838.
11 września 2001 roku, kiedy terroryści uderzyli w centrum gospodarcze oraz
wojskowe Stanów Zjednoczonych, to polska stanowczość poddana została próbie
– tak mówił Sekretarz Generalny NATO Jaap de Hoop Scheffer w Warszawie
4 marca 2004 roku. Stwierdził również, że Polska wywiązała się bardzo dobrze ze
swojej obietnicy bycia prawdziwym sojusznikiem, a nie tylko przyjacielem na
dobre czasy839.
Uczestnictwo Polski w działaniach dyplomatycznych oraz wojskowych poza
granicami kraju jest wyrazem nowoczesnej strategii bezpieczeństwa. Celowość
takich działań wynika ze współzależności bezpieczeństwa od reakcji na zagrożenia,
które pojawiają się w otoczeniu Polski, Europy oraz poza nią. Działania te kształtują wizerunek naszego państwa jako odpowiedzialnego i wiarygodnego partnera
w międzynarodowym środowisku. Potwierdzeniem są słowa Henry’ego Kissingera, że Polacy zasłużyli na wielką wdzięczność840.
Autor po analizie literatury przedmiotu uważa, że ataki terrorystyczne z 11
września 2001 roku stały się punktem zwrotnym w myśleniu o bezpieczeństwie
międzynarodowym i narodowym. Dla Amerykanów oraz społeczności innych
państw, w tym Polski, stały się cezurą, która oddzielała lata po zakończeniu zimnej
wojny od nowego, dopiero powstającego ładu międzynarodowego841.

3.5.2. Polska w nowych uwarunkowaniach politycznych
Na scenie politycznej największe znaczenie dla Polski miały relacje z Niemcami
ze względu na ich globalną potęgę gospodarczą. Gospodarczo nowoczesne i demokratyczne państwo stało się jednym z motorów integracji Polski ze strukturami krajów zachodnich. Przynależność obu krajów do tych samych struktur sprzyjała wza-
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jemnym powiązaniom. Współpraca z partnerem o wiele silniejszym gospodarczo
była dla Polski szansą na sukces842.
Współpraca między Polską a Niemcami wpływała na zachowanie spójności
struktur atlantyckich. W dużej mierze odbywało się to w ramach wojskowych
struktur sojuszniczych, takich jak Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO
w Bydgoszczy i Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni w Szczecinie,
a w przyszłości Eurokorpus w Strasburgu. Zarówno ten aspekt, jak i takie stanowisko Polski przed szczytem NATO w Chicago podkreślił Z. Wołosowicz – wiceminister obrony narodowej843.
Polska bardzo aktywnie angażowała się również we współpracę z państwami bałtyckimi, szczególnie z Litwą. Kraj nasz partycypował w działaniach krajów Inicjatywy Środkowoeuropejskiej oraz w kooperacji regionalnej w ramach euroregionów844.
Rolę szczególną w polskiej polityce zagranicznej odgrywały relacje z Ukrainą. To
jedno z największych państw w Europie ciągle jednak politycznie i surowcowo uzależnione było od Rosji. Polska permanentnie wspierała utrwalenie ukraińskich demokratycznych przemian oraz dążenia do integracji ze strukturami zachodnimi.
W relacjach między pozostałymi państwami w regionie konieczne było utrzymanie
suwerennego statusu Ukrainy. Celem Ukrainy była transmisja z Zachodu na Wschód
demokracji, stabilności, dobrobytu, kultury politycznej oraz postępu cywilizacji845.
Natomiast z Białorusią łączyły Polskę skomplikowane stosunki polityczne. Ich
specyfika wynikała z silnych powiązań z Rosją, a także dyktatorskich działań prezydenta Alaksandra Łukaszenki846. Białoruś borykała się z odbudową własnej państwowości, a także z wprowadzeniem głębokich reform gospodarczych. W sposób
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szczególny odczuwalna była tam autarkia międzynarodowa847, co przekładało się
na wielkie opóźnienie w procesach transformacji848.
Polityczne relacje Polski z Rosją stały się kluczowe dla obu krajów. Demokracja w Rosji stała się dla Polski gwarantem poprawy stosunków politycznych. Załamanie się jej czy ograniczenia w wolnym rynku ponownie niosły zagrożenia
wystąpienia dążeń autorytarnych, co rodziło uzasadnione historycznie obawy. Rosja, przez wzgląd na styl, w jakim prowadziła politykę zagraniczną oraz ze względu na wielki arsenał jądrowy, posiadała w oczach partnerów zachodnich inną pozycję niż pozostałe kraje w tym regionie. Ponadto była głównym oponentem rozszerzenia NATO na Wschód. Wynikało to z obawy o utratę jej pozycji politycznej849.
O podziale Wschód – Zachód, który istniał podczas zimnej wojny, pisał Stanisław Bieleń. Określił, że występował wówczas „problem niemiecki”. Nic natomiast
nie wspominał o „problemie rosyjskim”850.
Obecnie doszło do odwrócenia tej sytuacji. Problem niemiecki, który pojmowany był wówczas jako źródło niepokojów i zagrożeń, nie istnieje. Niemcy nie są już
niekontrolowaną i nieobliczalną potęgą militarną. Stali się partnerem, który wspomagał Polskę w integracji ze strukturami europejskimi. Pojawił się natomiast problem rosyjski, który wcześniej nie był postrzegany. Rosja poprzez gwałtowną reakcję na wydarzenia polityczne wnosiła do stosunków międzynarodowych bardzo
wiele niepewności. Kraj ten stanął przed określeniem swoich nowych strategii
bezpieczeństwa po spuściźnie imperialnej. Proces ten określić można jako długotrwały. Jego następstwem były mało wyraźne definicje zamiarów Rosji wobec
krajów Europy, a szczególnie Polski. Ciągle występowała obawa przed rewitalizacją byłej strefy rosyjskich wpływów w Europie851.
Obawy te wyraził Zbigniew Lewicki852, który w swoim artykule potwierdził, że
ewentualne obecne zagrożenie dla Polski może pochodzić ze wschodu, czyli ze
strony Rosji, Białorusi i Ukrainy. Zaznaczył ponadto, że bliskie relacje z USA nie
847
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dadzą nam pełnych gwarancji bezpieczeństwa, tylko zwiększą szansę na pomoc,
gdyby zaistniała potrzeba853.
Atuty nowego położenia geopolitycznego Polski sprawiają, że istnieje duże
prawdopodobieństwo, że nasz kraj przekształci się w swego rodzaju tarczę obrotową. Tarczę pomiędzy Wschodem i Zachodem oraz Północą i Południem Europy854.
Taki sposób myślenia oznaczać może, że Polska jest Zachodem dla Wschodu,
a jednocześnie Wschodem dla Zachodu. Dlatego Bronisław Geremek855 podczas
XVI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich we wrześniu 1999 roku nazwał
schizofrenią postrzeganie Polski jako najbardziej zachodniego kraju Wschodu856.
Tego typu wypowiedzi świadczą o potrzebie uznania Polaków za pełnoprawnych obywateli Zachodu. Lecz położenie geograficzne Polski stawia nas w miejscu
„wschodniej flanki” Zachodu. Powinniśmy zatem umieć wykorzystać wszystkie
atuty tego położenia, w tym możliwości dalszej współpracy857.
Aby podkreślić znaczenie Polski w Europie starano się nawiązać bardzo silne
relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Ten sposób poszukiwania ochrony pod „skrzydłami” silniejszego kraju określany jest jako bandwagoning858.
853
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Celem w prowadzeniu takiej polityki było uzyskanie statusu wiarygodnego
partnera kluczowego, jaki posiada na przykład Wielka Brytania. Ameryka jednak
traktowała Polskę tak jak innych sojuszników859.
Współczesne relacje między strategią i polityką znacznie się rozbudowały,
a w sensie teorii i praktyki strategia wkroczyła daleko poza sferę myślenia i działania wojskowych. Powszechnie przyjęło się, aby mianem strategii określać działania
na najwyższym szczeblu, głównie koncepcyjne, związane jak dotychczas z polityką i militariami, a ponadto z dyplomacją, gospodarką, kulturą860.
Przypomniał o tym Hans-Gert Pottering861 podczas V Forum Bezpieczeństwa
Euroatlantyckiego, mówiąc, że nie można obecnie koncentrować się wyłącznie na
kwestiach wojskowych, chociaż powinno się dążyć do wzmocnienia zdolności
wojskowych UE. Przywołał również regułę, że „kto chce być silny gospodarczo,
musi być silny militarnie”862.
18 września 2012 roku rozpoczęła się 67. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
Podczas debaty ogólnej wystąpił Prezydent RP Bronisław Komorowski, który
wskazał na słabe strony instytucji międzynarodowych do rozwiązywania problemów, do których zostały one powołane. Według niego skuteczna ONZ jest ciągle
potrzebna światu, a potrzebę kompromisu poparł doświadczeniami „Solidarności”
i przykładem transformacji politycznej, jaka miała miejsce w Polsce po 1989 roku.
Jego zdaniem polski model kompromisu może być przykładem w rozwiązywaniu
kwestii spornych na świecie, a w tym okresie również Syrii863.
Powyższe rozważania pozwalają na konstatację, że zasadniczym determinantem
kształtującym pozycję Polski na arenie międzynarodowej na przełomie XX i XXI
wieku stało się włączenie naszego kraju do zachodnich struktur integracji militarnej oraz gospodarczej. Przystąpienie do NATO, a także UE zakończyło okres jej
peryferyjnego położenia w czasie powojennym864.
Zakończył się również kazus geopolityczny Polski, który polegał na jednoczesnym zagrożeniu z zachodu i wschodu. Polska nie jest już krajem podatnym na
dominację mocarstw, ponieważ rola mocarstw również uległa zmianie865.
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3.6. Wpływ polityki państwa na reformy
i modernizację techniczną SZ RP
Marek Betiuk
Również ataki terrorystyczne z 11 września 2001 roku na obiekty położone na
terytorium Stanów Zjednoczonych stały się punktem zwrotnym zachodzących
zmian w Siłach Zbrojnych RP. Zdarzenie to wymogło znaczącą przemianę ich
planów modernizacyjnych. Kierunek zmian stał się poważnym wyzwaniem –
z wojska, które dotychczas przygotowane było do obrony terytorium kraju oraz
Sojuszu, z armii, która była mało mobilna, mieliśmy za zadanie w krótkim czasie
przetransformować się w znacząco nowoczesne siły zbrojne. Siły Zbrojne, które
mają być gotowe nie tylko do obrony naszej integralności terytorialnej, lecz także
interesów narodowych naszych i Sojuszu. Zadania, realizowane często w obszarach położonych daleko od naszych granic, skutkowały zmianą dotychczasowego
charakteru armii866.

3.6.1. Funkcje i zadania SZ RP wobec stanu prawnego
Kształt oraz funkcje sił zbrojnych są wypadkową polityki. Istnieją po to, aby
skutecznie ją prowadzić. Potrzeby obronne państwa stworzyły ich ramy funkcjonalne. Brak jednoznacznych kryteriów co do zasad tworzenia i funkcjonowania
wojska rodził mierność funkcjonalną elit państwa. Mierność ta często powodowała
zaniechania w sprawach obronności. Prężność funkcjonalna i zdyscyplinowanie
wewnętrzne wojska, które jest przenoszone do życia społecznego, stanowią o wielkości organizacyjnej państwa. Funkcje wojska są konsekwencją funkcji państwa.
Siły zbrojne prawnie mu przynależą tak jak żadnej organizacji społecznej. Dlatego
państwo wymusza na SZ określone funkcje, które wywodzą się z zadań867.
Funkcja wojska ma swoje odniesienie w wielu dokumentach. Konstytucja RP
z dnia 2 kwietnia 1997 roku868 w artykule 26 określa, że Siły Zbrojne RP służą
ochronie niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 roku869 określa
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w artykule 1, że Siły Zbrojne RP stoją na straży suwerenności i niepodległości
Narodu Polskiego oraz jego bezpieczeństwa i pokoju. Na mocy artykułu 3.1 przywołanej ustawy siły zbrojne mogą brać udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych
i likwidacji ich skutków. Ustawa z 4 września 1997 roku o działach administracji
rządowej870 w artykule 19 określa, że dział obrona narodowa obejmuje w czasie
pokoju sprawy obrony państwa i Sił Zbrojnych RP oraz udziału RP w wojskowych
przedsięwzięciach organizacji międzynarodowych.
Natomiast Strategia Wojskowa RP z 2007 roku871 w dziale obrona narodowa
określa, że podstawowym zadaniem Sił Zbrojnych jest zapewnienie zdolności państwa do obrony. Ponadto SZ RP mają za zadanie przeciwstawianie się agresji w ramach zobowiązań sojuszniczych. Traktat Północnoatlantycki872 określa, że dla
skuteczniejszego osiągnięcia celów niniejszego porozumienia, każda z osobna
strona i wszystkie razem, przez stałą i skuteczną samopomoc i pomoc wzajemną
będą utrzymywały i rozwijały swoją indywidualną i zbiorową zdolność do odparcia
zbrojnej napaści. Koncepcja Strategiczna Sojuszu873 nakazuje, żeby poprzez
wspólne działanie umożliwić swym członkom realizację podstawowych narodowych celów bezpieczeństwa, nie pozbawiając ich jednocześnie suwerenności
w dziedzinie obrony.

3.6.2. Wpływ stanu gospodarki i budżetu MON
na modernizację techniczną SZ RP
Jesienią 2001 roku Leszek Miller, przedstawiając swoje exposé, zaznaczył, że
pomimo złej kondycji finansów publicznych, będzie realizował proces przebudowy
i modernizacji technicznej wojska w ten sposób, aby było ono bardziej mobilne.
Zaznaczył ponadto, że ukierunkuje je również na zwalczanie terroryzmu. Podkreślił, że wdrażane będą programy modernizacji, rozwoju uzbrojenia i sprzętu wojskowego z jednoczesną troską o rodzimy przemysł zbrojeniowy. Deklarował, że
współpracując ze wszystkimi siłami politycznymi przywróci odpowiednią rangę
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sprawom obronnym874. Stanowisko Ministra Obrony Narodowej powierzył Jerzemu Szmajdzińskiemu875.
Sytuacja gospodarcza kraju miała wpływ na finanse, jakimi dysponują siły zbrojne. Budżet MON nie jest autonomiczny, lecz uzależniony od wielu czynników.
Finansowany jest z należnych państwu dochodów budżetowych. Rozwój gospodarczy jest niezbędnym gwarantem możliwości budżetowych MON. Wzrost PKB brutto wynika ze wzrostu produkcji eksportowej oraz wzrostu produkcji zaspokajającej
popyt. Jeżeli PKB wzrasta, to zwiększeniu ulegają budżety państwowe876.
Wielkość wydatków wojskowych jest rezultatem decyzji władz publicznych,
które wychodzą z przesłanek: polityka zagraniczna, sojusze międzynarodowe, doktryna obronna oraz stan finansów publicznych. Wysokość budżetu MON ma realne
umocowanie w ustawie z dnia 25 maja 2001 roku o przebudowie i modernizacji
technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP, która w artykule 7 gwarantuje
finansowanie obronne w wysokości nie mniejszej niż 1,95% PKB roku poprzedniego877.
W 2001 roku zrealizowano wydatki na obronę narodową w kwocie 14 032,2 mln
zł, co stanowiło 8,1% całości budżetu państwa. Wydatki wiązały się z modernizacją
techniczną armii w związku z rozpoczęciem wyposażania wojska w samoloty wielozadaniowe, adoptowaniem zakresu częstotliwości oraz doposażeniem wydzielonych
komponentów w sprzęt i środki bojowe niezbędne do działań z zakresu zwalczania
międzynarodowego terroryzmu878.
Rok 2002 był drugim rokiem, w którym gospodarka osiągnęła stagnację. Zrealizowane wydatki na obronę narodową to kwota 14 585,5 mln zł, co stanowiło
7,98% całości budżetu państwa. Pierwszy raz od 5 lat dokonano pełnego wykorzy874
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stania wydatków na modernizację techniczną sił zbrojnych. Zakupiono sprzęt łączności i rozpoznania oraz realizowano program wyposażania wojska w samoloty
wielozadaniowe. Ponadto zmodernizowano wybraną infrastrukturę lotniczą oraz
dokonano wsparcia restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego. W 2002
roku ustanowiono Zakład Inwestycji Traktatu Północnoatlantyckiego jako dodatkowego dysponenta środków budżetowych, który odpowiadał za realizację inwestycji budowlanych finansowanych ze środków NATO879.
Zrealizowane wydatki na obronę narodową w 2003 roku zamknęły się kwotą
15 323,3 mln zł, co stanowiło 1,89% budżetu państwa. Wydatki na modernizację sił
zbrojnych dotyczyły dostawy rakiet i mechanizmów startowych do zestawu GROM880,
przedpłaty za czołgi Leopard881, modernizacji transporterów opancerzonych BRDM-2ŻBIK882, oprogramowań wozów dowodzenia IRYS 2000883, dostaw samolotów PZL
M-28B884, radiowysokościomierzy do śmigłowców, przedpłaty za samolot transporto-

879

Ibidem, s. 120-124.
GROM – przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy produkcji polskiej. Zastosowano
w nim nowoczesne technologie wymiarów zapalnika, stosując paliwo heterogeniczne, co
nie odbiega od standardów światowych. Zob. R. Kostrow, M. Makuszewski, M. Studencki, Rakiety i artyleria Wojsk Lądowych, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001,
s. 206-209.
881
Leopard 2 – niemiecki, potężny czołg podstawowy opracowany w latach 70. XX wieku
i wprowadzony do służby w roku 1979. Jeden z najlepszych w swojej generacji, który
w niezwykły sposób łączy siłę ognia z manewrowością. Pierwszy czołg III generacji.
W Polsce jest 128 sztuk wersji A4. Zob. R. Jackson, 101 słynnych czołgów, Wydawnictwo MAK, Bremen 2010, s. 90.
882
BRDM-2 M97 Żbik-B (model 1997) lub BRDM-2B – podstawowa wersja rozpoznawcza,
używana m.in. w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej. Otrzymała powiększoną wieżę,
uzbrojoną w wkm 12,7 mm, km 7,62 mm i opcjonalnie wyrzutnię pocisków przeciwpancernych Fagot. Wyposażona w pasywny celownik dzienno-nocny i pasywne przyrządy
obserwacyjne, a także nowoczesną radiostację cyfrową PR4G i system ostrzegania
o opromieniowaniu laserem SSCI-A, połączony z wyrzutniami granatów dymnych systemu Cytryn. Zob. I. Witkowski, Lekkie i średnie opancerzone wozy bojowe, t. 2, Kompedium uzbrojenia współczesnych Wojsk Lądowych, Wydawnictwo WiS, s.c., Warszawa
1993, s. 234-235.
883
Oprogramowanie IRYS-2000 instalowane na wozach dowodzenia tworzy rozległą Sieć
Wymiany Danych ZT. Jest przeznaczone dla osób funkcyjnych wozu dowodzenia w celu
zapewnienia bieżącej akwizycji informacji z pola walki oraz sformalizowanej i niesformalizowanej komunikacji w zakresie wymiany danych dokumentalnych pomiędzy elementami ugrupowania bojowego.
884
M28B Bryza są opracowanymi i produkowanymi w PZL Mielec modyfikacjami
radzieckiego samolotu pasażersko-transportowego An-28.
880
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wy CASA C-295885, remontów statków powietrznych, dostawy systemów rakietowych
woda–woda dla okrętów, systemów torpedowych LWT oraz przedpłaty za okręty.
Stopniowa poprawa stanu gospodarki zapoczątkowana w 2003 roku zyskała po
wstąpieniu do UE. PKB wzrastał z 3,8% do 6,6% w 2007, z wyjątkiem przejściowego 2005 roku. Niekorzystne trendy gospodarcze nadeszły jesienią 2008 roku
jako efekt kryzysów w USA i UE. Pomimo negatywnych uwag MON, w 2004 roku
wprowadzono kolejną nowelizację, odnosząc wielkość planowanego budżetu MON
do PKB roku poprzedniego na poziomie 1,95%886.
Wykonanie wydatków wojskowych w 2004 roku wynosiło 16 198,5 mln zł, co
stanowiło 1,83% budżetu państwa. Był to drugi rok realizacji „Programu rozwoju
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2003–2008”. Rozpoczęto finansowanie przełomowego programu modernizacyjnego Kołowego Transportera
Opancerzonego (KTO) i Przeciwpancernego Pocisku Kierowanego (PPK). W trakcie tego roku realizowano etap przebudowy struktur organizacyjnych sił zbrojnych,
ujawniający się zmniejszeniem liczebności i zmian struktury osobowej ze względu
na powstanie nowego korpusu szeregowych zawodowych. Pierwszy raz nastąpiło
wydzielenie rozdziału Wojskowe Misje Pokojowe, w którym to wydatki kształtowały się kwotą 391,1 mln zł. W jego ramach finansowane były misje pokojowe
w Iraku oraz Afganistanie, a także KFOR i SFOR887.
Zatwierdzone do realizacji w 2003 roku w dokumentach normatywnych zmiany, dotyczące wszystkich stanowisk, sprawiły, że zrównanie stanu etatowego
z ewidencyjnym powinno zostać osiągnięte w terminie do 31 grudnia 2008 roku.
Aby cel ten został zrealizowany, opracowano kolejny „Program rozwoju Sił Zbrojnych RP na lata 2005–2010”. Najważniejszymi jego przedsięwzięciami były:
1. Uzawodowienie i ukompletowanie jednostek wojskowych sił wysokiej gotowości, które będą zdolne do wykonywania zadań poza obszarem odpowiedzialności NATO.
2. Zwiększenie ilości sił zdolnych do przerzutu oraz jednostek wsparcia logistycznego.
3. Doskonalenie systemu dowodzenia poprzez osiągnięcie gotowości przez dowództwo operacyjne.
885

CASA C-295 samolot transportowy produkowany przez hiszpańskie zakłady lotnicze
Construcciones Aeronáuticas SA (EADS CASA). Samolot ze zwiększonym zasięgiem
i maksymalną masą przenoszonego ładunku. Wyposażone są w najnowocześniejsze systemy nawigacji GPS, radiolokacyjne stacje ostrzegawcze oraz wyrzutnie flar i pasków folii odbijających fale radarowe do zmylania i zakłócania systemów naprowadzania rakiet
przeciwlotniczych. Zob. Nowe skrzydła, „Polska Zbrojna” 2012, nr 5, s. 11. Zob. M. Kowalska-Sendek, Most zwodzony, „Polska Zbrojna” 2013, nr 1, s. 31-33; Transportowa dostawa, „Polska Zbrojna” 2013, nr 1, s. 9.
886
K. Stańczyk, Wybrane problemy, s. 66-68.
887
K. Stańczyk, J. Płaczek, Tendencje w wydatkach, s. 120-124.
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4. Całkowite zintegrowanie z systemem obrony powietrznej NATO systemu narodowej obrony powietrznej.
5. Rozpoczęcie procesu tworzenia jednostek wojskowych lekkich, które będą zdolne do przerzutu środkami transportu powietrznego, morskiego i lądowego888.
Zadaniem najważniejszym, które wynikało z „Programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2001–2006”, było zmniejszenie stanów
osobowych kadry zawodowej oraz przebudowa jej struktury wewnętrznej. Wydanie
przez ministra obrony narodowej decyzji z dnia 5 czerwca 2003 roku zwiększającej
liczbę stanowisk przewidzianych dla kadry zawodowej889, pozwoliło na zwiększenie
uzawodowienia o ponad 50%. Decyzja określała dla kadry 82 500 stanowisk z podziałem na 27 500 stanowisk oficerskich oraz do 55 000 stanowisk dla pozostałej
kadry zawodowej. Dla nowo tworzonego korpusu szeregowych zawodowych przewidziano 3 000 stanowisk. Zmiany struktury ilościowej wojska zostały ujęte w „Programie rozwoju Sił Zbrojnych w latach 2003–2008” oraz w rozporządzeniu Rady
Ministrów z 3 grudnia 2003 roku w sprawie określenia liczby stanowisk służbowych
w poszczególnych korpusach kadry zawodowej Sił Zbrojnych RP890, na poziomie
około 90 000 stanowisk etatowych do 31 grudnia 2008 roku891.
Minister obrony narodowej Jerzy Szmajdziński w wywiadzie stwierdził, że
działania te nie podważają strategicznych kierunków przebudowy sił zbrojnych.
Przesuwają jedynie czas realizacji niektórych zadań na 2008 rok892.
Wywodzący się z SLD prezes Rady Ministrów Marek Belka, głosząc swoje exposé w 2004 roku, zapewniał, że współpraca ze Stanami Zjednoczonymi pozostanie priorytetem polskiej polityki zagranicznej. Twierdził, że wspierać będziemy
wysiłki na rzecz umocnienia roli NATO i ONZ, aby szybko przekazać władzę
w Iraku. Ponadto oświadczył, że już z początkiem 2005 roku rozpocznie się proces
zmniejszania naszej obecności w tym kraju. Dodał również, że wywiążemy się
z naszych zobowiązań w Iraku. Premier nie wspominał nic o realizacji programów
modernizacji Sił Zbrojnych i o planach ich finansowania893. Ministrem obrony
narodowej został ponownie Jerzy Szmajdziński z SLD.
W 2005 roku MON zrealizowało wydatki w wysokości 17 561 991 tysięcy zł,
co stanowiło 99,9% planu po zmianach. Najważniejszymi zrealizowanymi zada888

A. Goławski, Armia 2010, „Polska Zbrojna” 2004, nr 41, s. 5.
Decyzja nr Z-26/Org./P1 Ministra Obrony Narodowej z 05.06.2003 r.
890
DzU 2003, nr 217, poz. 2127.
891
W. Chojnacki, Profesjonalizacja wojska w teorii i badaniach socjologicznych, Akademia
Obrony Narodowej, Warszawa 2008, s. 168.
892
J. Szmajdziński, Dalsza transformacja sił zbrojnych niezbędna!, „Rzeczpospolita” 2002,
nr 189, s. A-8.
893
M. Belka, Program działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania, 75 posiedzenie Sejmu w dniu 14 maja 2004.
889
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niami były: zakup samolotów transportowych CASA i wyrzutni rakiet SPIKE,
doposażenie trzech okrętów rakietowych, zakup sprzętu bojowego, budowa i modernizacja obiektów i baz lotniczych oraz realizacja „Programu inwestycji NATO
w dziedzinie bezpieczeństwa” (NISP)894.
Premier Kazimierz Marcinkiewicz, wywodzący się z PiS, w swoim exposé
w 2005 roku, przedstawiając cele rządu, zadeklarował ograniczenie kompetencji
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego895 oraz likwidację Wojskowych Służb
Informacyjnych896, a także utworzenie Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego.
Podkreślił, że polską racją stanu jest integracja w strukturach Unii Europejskiej
oraz sojusz z USA w ramach NATO. Zaznaczył, że globalizacja i terroryzm narzucają ścisły sojusz pomiędzy UE i USA. Potwierdził, że będziemy aktywnymi
członkami NATO i że w najbliższym czasie rozpozna potrzebę realizacji misji
szkoleniowej w Iraku. Zapewnił, że doświadczenia zdobyte w Iraku wykorzysta do
końca kadencji sejmu do przejęcia dowództwa operacji NATO w Afganistanie
w 2007 roku897. Ministrem obrony narodowej został wywodzący się z PiS Radosław Sikorski.
Od 1 stycznia 2006 roku zaczęła obowiązywać ustawa z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, mająca na celu dostosowanie polskich finansów
publicznych do warunków, które wynikały z akcesji Polski do UE. Sprzyjająca
koniunktura gospodarcza (wzrost PKB 6,1%) sprawiła, że MON zrealizował wydatki w kwocie 18 492 678,8 tysięcy zł, to jest 99,0% budżetu po wielu zmianach. Zrealizowano między innymi wydatki na wyposażenie SZ RP w samoloty
wielozadaniowe, inwestycje lotniskowe, części zamienne do samolotów bojowych F-16898.
894

K. Stańczyk, Wybrane problemy, s. 116.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – jest służbą specjalną powołaną do ochrony porządku konstytucyjnego RP. Zakres zadań koncentruje się na ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i obywateli. Działania nadzoruje premier, a kontroluje Sejm. Status
określa ustawa z 24 maja 2002 o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji
Wywiadu. DzU 2002, nr 74, poz. 676.
896
Wojskowe Służby Informacyjne – istniejąca w latach 1991–2006 służba specjalna jako
instytucja wywiadu prowadząca wywiad wojskowy i instytucja kontrwywiadu wojskowego, część składowa MON podległa Ministrowi Obrony Narodowej, działająca na
rzecz SZ RP. Od momentu powstania do sierpnia 2003 r. Wojskowe Służby Informacyjne
działały na podstawie znowelizowanej Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z 21 listopada 1967, DzU 1992, nr 4 poz. 16 i DzU 1994, nr 43
poz. 165.
897
K. Marcinkiewicz, Przedstawienie przez Prezesa Rady Ministrów programu działania
Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania, Warszawa 10 listopada
2005.
898
K. Stańczyk, Wybrane problemy, s. 117-118.
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Prezydent RP Lech Kaczyński w swoim orędziu wygłoszonym w lipcu 2005
roku spraw wojska nie poruszał. Zaznaczył jedynie, że celem naszych działań jest
członkowstwo w Unii Europejskiej899.
Członkostwo Polski w NATO oraz UE było szansą historyczną na stworzenie
trwałego bezpieczeństwa narodowego, ponieważ wzmocniło nasze zdolności
obronne. Samo uczestnictwo bez wielkiego narodowego wkładu w modernizację
oraz zwiększania potencjału obronnego mogło okazać się złudne900.
Premier Jarosław Kaczyński tworzył rząd wspierany przez tę samą koalicję,
która popierała K. Marcinkiewicza. W swoim exposé wygłoszonym w 2006 roku
o sprawach obronnych nie mówił wiele. Wspomniał jedynie o zabezpieczeniu kraju
przed akcjami terrorystycznymi oraz o likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych. Zaznaczył jedynie, że Polska jest w NATO i występuje w roli sojusznika
Stanów Zjednoczonych901.
Wydatki zrealizowane na obronę narodową w 2007 roku to kwota 21 064,3 mln
zł. Zakupy inwestycyjne i modernizacyjne dotyczyły KTO ROSOMAK902, kontynuacji budowy korwety GAWRON903, zestawów PPK, sprzętu artyleryjskiego
i łączności, samolotów wielozadaniowych F-16, samolotów transportowych CASA
oraz indywidualnego wyposażenia żołnierzy. Ponadto SZ RP brały udział w 7 misjach pokojowych, w których uczestniczyło łącznie 3348 żołnierzy i pracowników
wojska904.
W sposób szczególnie obszerny sprawy obronne przedstawił w swoim exposé
w 2007 roku Donald Tusk. Premier rządu, który stworzyła koalicja PO i PSL, bar899

L. Kaczyński, Orędzie prezydenta Lecha Kaczyńskiego wygłoszone podczas uroczystości
zaprzysiężenia na urząd Prezydenta RP, Warszawa 23 grudnia 2005.
900
R. Jakubczak, A. Skrabacz, K. Gąsiorka, Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa
Polski, s. 140.
901
J. Kaczyński, Program działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania, Warszawa 19 lipca 2006.
902
KTO Rosomak (Kołowy Transporter Opancerzony Rosomak) – transporter opancerzony
konstrukcji fińskiej. Produkowany na licencji w Polsce. Znajduje się obecnie na uzbrojeniu Sił Zbrojnych RP. Wersja dla Polski przez producenta jest oznaczona jako AMV
XC-360P. Zob. W. Kiss-Orski, Informator Wojska Lądowe, s. 67; T. Lewczak Rosomak
wkracza do miasta, „Przegląd Wojsk Lądowych” 2012, nr 03(060), s. 44-48; Siła
w transporterze, „Polska Zbrojna” 2012, nr 6, s. 9.
903
Korweta – nieduży okręt wojenny, przeznaczony do ochrony konwojów, patrolowania
i zwalczania okrętów podwodnych. Zob. K. Damm, Wojsko, wojna, broń, s. 146. Korwety typu Gawron (projektu 621) – seria korwet wielozadaniowych dla Marynarki Wojennej
RP, zaprojektowanych według koncepcji MEKO A-100 z niemieckiej stoczni Blohm und
Voss w Hamburgu. Zaplanowano produkcję 6 jednostek tego typu, wykonawcą wszystkich okrętów miała być Stocznia Marynarki Wojennej w Gdyni. W lutym 2011 r. sąd
ogłosił upadłość Stoczni. Projekt w lutym 2012 został zaniechany.
904
K. Stańczyk, Wybrane problemy, s. 119-121.
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dzo dużo uwagi poświęcił sprawom wojskowych misji ekspedycyjnych. Zaznaczył,
że w najbliższym czasie rząd nie będzie zmniejszał PKW w Afganistanie, aby dalej
pozostać mocnym ogniwem NATO, jako wyraz naszej wiarygodności w Sojuszu.
Potwierdził również wcześniejszą deklarację o wysłaniu do Czadu 350 żołnierzy
w ramach misji Unii Europejskiej o charakterze pomocy humanitarnej. Tusk
oświadczył, że podjęto już decyzję, aby rok 2008 był tym, w którym rozpoczniemy
i zakończymy wycofywanie naszych żołnierzy z Iraku po uzgodnieniu logistycznych konkretów z głównym sojusznikiem Iraku – USA. Podkreślił, że zmiana zagrożeń naszego bezpieczeństwa wymusiła uzawodowienie wojska. Zapowiedział,
że w 2009 roku rząd zrezygnuje z poboru, aby w następny rok wkroczyć z armią
w pełni zawodową. Podkreślił również, że najlepszą gwarancją bezpieczeństwa dla
Polski będzie obecność w strukturach NATO i członkostwo w Unii Europejskiej.
Na stanowisko ministra obrony narodowej premier powołał Bogdana Klicha
z PO905.
Kryzys i spowolnienie gospodarki w 2008 roku spowodował mniejsze wpływy
do budżetu. Sytuacja ta zmusiła Ministerstwo Finansów do ograniczeń. Najbardziej
drastyczne cięcia dotknęły MON. Ustawowe wydatki wykonano w kwocie
19 672,8 mln zł (aż o 3 397,2 mln zł mniej, niż zakładał plan). Realnie budżet obniżył się w stosunku do 2007 roku o 1391,5 mln zł. Był to największy spadek od
1990 roku906.
Wydatki obronne na 2009 rok ujęte w ustawie budżetowej zostały zaplanowane na
kwotę 24 938,5 mln zł. Rada Ministrów wymusiła weryfikację wydatków MON. Dla
złagodzenia skutków niedofinansowania budżetu MON lat 2008 i 2009 zaplanowano
wiele działań długofalowych i doraźnych. Wydatki MON na przestrzeni ostatnich lat
podlegały zmianom ich poziomu. Uzupełnieniem funduszy MON były: bezzwrotna
pomoc rządu Stanów Zjednoczonych, środki „Solidarności”, środki Programu Inwestycji NATO w dziedzinie bezpieczeństwa, wpływy na fundusz modernizacji SZ RP.
Do 2006 roku sfinansowano z rezerwy celowej program „Wyposażenie SZ RP w samoloty wielozadaniowe”907.
Najwyższy wzrost budżetu MON był w latach 2005–2007908. Budżet realny
2008 roku w stosunku do budżetu 2007 roku obniżył się i był to największy spadek
od 1990 roku, o czym świadczą dane tabeli 3.2909.

905

D. Tusk, Program działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania, Warszawa 23 listopada 2007.
906
K. Stańczyk, Wybrane problemy, s. 121-122.
907
Ibidem, s. 72.
908
Ibidem, s. 74.
909
Ibidem, s. 75.
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Tabela 3.2. Budżet MON w latach 2002–2008
Lata

Budżet MON

Udział budżetu MON w PKB

2002

14 585,5

1,81

2003

15 323,3

1,82

2004

16 256,5

1,76

2005

17 561,9

1,79

2006

18 492,7

1,74

2007

21 064,3

1,81

2008

19 672,8

1,55

Źródło: opracowanie własne.

Prezydent RP Bronisław Komorowski, wywodzący się z PO, w swoim orędziu
do narodu wygłoszonym w 2010 roku zaznaczył, że jako zwierzchnik sił zbrojnych
będzie dbał o to, aby polski żołnierz narażający swoje zdrowie i życie w służbie
w kraju i za granicą, tak jak wówczas w Afganistanie, zawsze jasno wiedział, jaki
jest cel i czasowy horyzont misji, w której uczestniczy. Mówił, że jest to prawo
każdego żołnierza, aby jasno rozumiał zadania i wiedział, ile te zadania mają
trwać. Dodał ponadto, że nasz kraj jako członek NATO jest świadom swoich zobowiązań sojuszniczych910.
Na sprawy zobowiązań sojuszniczych uwagę zwracał również Z. Lewicki, który
pisał, że bliskie relacje z sojusznikami niszczy się łatwo, jeżeli podejmuje się indywidualnie decyzje o wycofaniu ze wspólnych działań wojskowych, nie konsultując z sojusznikami911.
Premier Donald Tusk, który tworzył rząd na kolejną kadencję, w swoim exposé
w 2011 roku niewiele mówił o sprawach obronnych. Zaznaczył jedynie, że w odniesieniu do innych państw Europy, które w ostatnich czterech latach obniżały
wydatki na obronność, jeśli chodzi o polską armię, która decyduje o sile i bezpieczeństwie państwa, utrzymała i chce nadal utrzymać tzw. wskaźnik natowski. Dlatego polska armia, polskie wojsko będą pod szczególną opieką, także finansową912.
W roku 2011 budżet MON wyniósł 27 343 237 000 zł913.
910

B. Komorowski, Orędzie prezydenta Bronisława Komorowskiego wygłoszone podczas
uroczystości zaprzysiężenia na urząd Prezydenta RP, Warszawa 6 sierpnia 2010.
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Jak zapewniał sekretarz stanu w MON Czesław Mroczek zaplanowany budżet
MON na 2012 rok w kwocie 29,4 mld zł (7,1% więcej niż w 2011 roku) stanowi
1,95 PKB brutto i zapewni wykonanie zobowiązań sojuszniczych oraz kontynuację
modernizacji armii, a także szkolenia914.
Konstatując, stwierdzić należy, że w latach 2002–2004 budżet MON w zakresie
wielkości, dynamiki i struktury ulegał zmianom na korzyść. Finansowanie sił
zbrojnych ustabilizowało się i nabrało płynności. Aby to zrealizować, w Ministerstwie Obrony Narodowej podejmowano wiele niepopularnych decyzji. Zwiększanie inwestycji spowodowało między innymi redukcję stanów osobowych. Ogromne znaczenie miał udział Polski w misjach pokojowych, ponieważ wydatki związane z utrzymaniem Polskich Kontyngentów Wojskowych (PKW) rosły z roku na
rok:
– w 2001 – 85 318,4 tysięcy zł;
– w 2002 – 97 139,2 tysięcy zł;
– w 2003 – 297 186,0 tysięcy zł;
– w 2004 – 367 930,3 tysięcy zł915.
Porównując planowane wydatki na PKW w okresie od 2005 do 2009 roku, stanowiły około 2,25% budżetu MON. W kolejnych latach wykorzystano:
 2005 – 231,2 mln zł;
 2006 – 219,1 mln zł;
 2007 – 623,7 mln zł;
 2008 – 680,3 mln zł;
 2009 – 1 036,3 mln zł;
 2010 – zaplanowano 1 963,6 mln zł916.
Wiadomo, że wprowadzenie ograniczeń finansowych odbija się na wartości
wojska, a deficyt środków powoduje spadek jakości szkolenia i napływ nowego
uzbrojenia oraz modernizacji. Lecz jak podkreślał szef Sztabu Generalnego WP
(SGWP) generał Mieczysław Cieniuch917, Polska może się poszczycić najbardziej
stabilnym budżetem obronnym w krajach Europy. Rok 2012 był okresem finalizacji fazy przygotowania Planu rozwoju sił zbrojnych na lata 2013–2022 oraz planów
dotyczących modernizacji, organizacyjno-dyslokacyjnych i szkoleniowych. Było to
914
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sporym wyzwaniem dla SGWP, tym bardziej że nasze plany musimy uzgadniać
z sojusznikami. Dlatego po okresie uzawodowienia, szkoleniu została nadana wysoka ranga. W 2012 roku skoncentrowano się na jakości szkolenia, bo zwiększenie
efektywności zaplanowano na 2013 rok. Modernizację SZ RP można oceniać tylko
pozytywnie, ponieważ ponad 20% budżetu MON przeznaczone jest na modernizację, a niewiele państw stać na porównywalny wysiłek918.
Budżet MON na 2013 rok zakłada 31 170 785 tys. zł. Porównując z rokiem
2012, budżet będzie o 6,74% wyższy. Jego znaczna część będzie przeznaczona na
realizację ambitnych planów modernizacyjnych, gdzie nakłady wzrosną o około
12%919.

918
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Zakończenie
Przedmiotem rozważań na stronach niniejszego opracowania był wpływ polityki obronnej państwa na zmiany w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Jednakże najważniejszym elementem tych dociekań była transformacja Sił Zbrojnych RP na przełomie XX i XXI wieku, niezbędna do dostosowania wojska do
warunków armii profesjonalnej.
Siły Zbrojne, uczestnicząc w programie Partnerstwo dla Pokoju, zapewniły sobie drogę do NATO. Wejście w fazę procesu akcesyjnego spowodowało zmianę
funkcji wojska pod względem nowych uwarunkowań polityczno-militarnych. Zaistniałe zmiany po wejściu do NATO w 1999 roku objęły całościowo wszystkie
dziedziny sił zbrojnych. Najwyraźniej zauważalne były w zmianie charakteru wojska (struktury – stan etatowy i ewidencyjny), uzbrojenia i sprzętu wojskowego,
doktryn, systemu szkolenia, wprowadzonych procedur, ilości rodzajów sił zbrojnych oraz ich kształtu. Uwzględniały również zmiany zadań, zasad finansowania,
potrzebę równomiernego rozmieszczenia jednostek na terenie kraju, zajęcie stanowiska w sprawie wojsk obrony terytorialnej, konieczność budowy niezależnego
systemu obrony powietrznej. Doświadczenia pozwoliły opracować Strategię Bezpieczeństwa Narodowego RP z 2003 i 2007 roku oraz Strategię Obronności RP
z 2009 roku.
Od czasu członkostwa w Sojuszu liczebność sił zbrojnych ewaluowała jako
wypadkowa sytuacji politycznych i możliwości finansowych kraju. Siły Zbrojne,
aby mogły być zmodernizowane, musiały zostać zmniejszone oraz pozbyć się
przestarzałego sprzętu i uzbrojenia, a także zbędnej infrastruktury. Drastyczne
zmniejszanie liczebności sił zbrojnych (w 1989 roku ponad 400 tysięcy, w 2001
roku 180 tysięcy, 2003 roku 150 tysięcy, w 2011 roku 100 tysięcy oraz 20 tysięcy
NSR) jako element transformacji było efektem ekonomicznym i społecznym.
Większość państw NATO zmniejszała ilościowo stany osobowe żołnierzy na rzecz
jakościowego ich rozwoju. Liczebność Sił Zbrojnych RP w dwóch ostatnich dekadach przedstawia załącznik 8.
Kolejną płaszczyzną, na której członkostwo w NATO przyniosło istotne zmiany, była organizacja wojska. Bez trudu dostrzec można wszechstronność tych
zmian. Dokonano podziału rodzajów wojsk na Wojska Lądowe, Siły Powietrzne,
Marynarkę Wojenną i Wojska Specjalne. Powołano Dowództwo Operacyjne, Inspektorat Wsparcia oraz Wojskowe Oddziały Gospodarcze. Zlikwidowano okręgi
wojskowe. W latach 1999–2008 rozformowano prawie 2100 jednostek wojskowych. Przeformowano około 3200, a od nowa sformowano prawie 700 jednostek
wojskowych. Zlikwidowanych zostało wiele garnizonów. W 2000 roku było ich
235, a w 2011 roku już tylko 125. Wycofano tysiące różnego rodzaju uzbrojenia
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i sprzętu wojskowego, oddano jednostkom samorządowym obiekty koszarowe,
placówki szpitalne, sanatoria, obiekty sportowo-rekreacyjne i kulturalnooświatowe. Modernizacja uzbrojenia i sprzętu wojskowego przebiegała permanentnie, zachowując standardy obowiązujące w NATO. Lecz okazało się, że armia
mniejsza, nie oznacza tańsza.
Po wejściu do NATO równolegle pojawiły się nowe zagrożenia w postaci: lokalnych konfliktów zbrojnych, międzynarodowego terroryzmu czy międzynarodowej zorganizowanej przestępczości. Zagrożenia te stanowiły nowe wyzwania, stawiane także przed siłami zbrojnymi. Zmiana środowiska bezpieczeństwa spowodowała, że SZ RP musiały stać się zdolne do prowadzenia różnorodnych operacji
o charakterze narodowym, sojuszniczym i międzynarodowym, często wspólnie
z siłami pozamilitarnymi, zmierzającymi do utrzymania lub przywrócenia pokoju
w rejonach o niskiej stabilności politycznej i społecznej, a także w celu ochrony
ludności i likwidacji skutków powstałych w sytuacjach kryzysowych. Ogromne
znaczenie miał udział Polskich Kontyngentów Wojskowych w operacjach wojskowych, misjach pokojowych i ekspedycjach zbrojnych w składzie sił wielonarodowych (NATO, UE i ONZ), ponieważ zdobyte doświadczenia zostały wykorzystane
w restrukturyzacji SZ RP i zmianie programów szkoleń.
Podsumowując przegląd zmian, należy podkreślić, że ich zakres był wyjątkowy,
a wpływ NATO na nasze osiągnięcia szczególny. Włączeni do struktur politycznowojskowych korzystaliśmy wiele z doświadczeń innych armii. Wkład w podnoszenie naszych zdolności bojowych jest też konkretny, gdyż wyrażony nakładami na
inwestycje obronne. Dobrze dobrany i wyszkolony stan osobowy, nowoczesny
i adekwatny do zadań i potrzeb operacyjnych sprzęt wojskowy i uzbrojenie oraz
właściwa organizacja stanowią podstawę wartości naszych Sił Zbrojnych. Mamy
siły zbrojne znacznie odmienione, profesjonalne, zdolne do realizacji całej gamy
zadań w kraju i podczas misji ekspedycyjnych o międzynarodowym charakterze.
Są również w pełni kompatybilne proceduralnie, sprzętowo i organizacyjnie w ramach sojuszniczych działań. NATO odegrało rolę ważnego stymulatora przemian,
jakie zaszły w Siłach Zbrojnych RP, a przynależność do niego pozwoliła osiągnąć
więcej niż gdybyśmy byli poza nim. Członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim
było szansą historyczną na stworzenie trwałego bezpieczeństwa narodowego, ponieważ wzmocniło nasze zdolności obronne.
Rozpoczęte w 1989 roku w Polsce przemiany zwiększały swój zasięg, dając nadzieję budowania bezpieczniejszego jutra w międzynarodowych relacjach opartych
na wzajemnej odpowiedzialności. Gruntowność przemian objęła swoim zasięgiem
dziedziny życia narodów i funkcjonowania krajów. Zmiany polityczne i społeczne,
jakie miały miejsce na świecie, w Europie i Polsce w końcu XX wieku spowodowały ogromne przeobrażenia w różnych sferach życia społecznego, w tym także
w sferze militarnej. Po rozpadzie Układu Warszawskiego i Związku Radzieckiego
konieczna była przebudowa całego systemu bezpieczeństwa.
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W okresie minionych dwudziestu trzech lat świat przeszedł bardzo głębokie
przemiany polityczno-militarne oraz gospodarcze. Załamał się świat bipolarny
i upadł komunizm, minął podział na Wschód i Zachód jako dwa ideologiczne, polityczne, militarne i gospodarcze bloki. Nowy układ polityczny na świecie zdecydowanie zredukował przesłanki zaistnienia w perspektywie najbliższych lat wojny na
dużą skalę, zwłaszcza w Europie. Dlatego uzasadnione były decyzje polityczne
większości państw zmierzające do dalszej redukcji posiadanego potencjału militarnego i zmniejszenia liczebności sił zbrojnych.
W polskiej armii zachodzące zmiany były w ściśle określonym kontekście zagranicznym. Tłem międzynarodowym była zainicjowana przez Michaiła Gorbaczowa „pierestrojka”, która przyspieszyła załamanie systemów politycznych w krajach europejskich. Przeobrażenia w sprawowaniu władzy zluzowały nadzór ze
strony ZSRR oraz pozwoliły na niekonwencjonalne próby rozstrzygania problemów Polski. Również nowej tożsamości poszukiwał Sojusz Północnoatlantycki.
Stał się on praktycznie jedynym systemem zdolnym do zapewnienia bezpieczeństwa własnym członkom i mógł skutecznie reagować na nowe zagrożenia pokoju
w świecie, także poza terytorium państw członkowskich. W tej sytuacji słuszna
okazała się decyzja, zmierzająca do rozszerzenia granic Sojuszu i przyjmowania
w jego skład kolejnych państw. W jej wyniku systematycznie powiększał się obszar bezpieczeństwa w Europie i rosła rola Sojuszu na arenie międzynarodowej
w kwestiach związanych z bezpieczeństwem światowym. Mając jednak w pamięci,
że pakty i sojusze są przestrzegane wtedy, gdy mamy do czynienia z partnerem
wzbudzającym respekt oraz silnym, Polska rozpoczęła proces transformacji armii.
Periodyzacja zewnętrznych uwarunkowań procesu zmian w Siłach Zbrojnych
RP wskazuje na ich wyraźny związek z czynnikami zewnętrznymi, które stymulowały reformy w wojsku. W chwili uruchomienia zmian Wojsko Polskie było typem
autorytarnym armii, z odpowiednią pozycją w systemie politycznym socjalistycznej Polski oraz posiadało zorganizowaną strukturę zadaniową dostosowaną do
potrzeb ofensywnych i nierównomiernie rozmieszczoną na terenie kraju liczbę
jednostek wojskowych ze zbyt rozbudowaną logistyczną infrastrukturą.
Realizowana transformacja sił zbrojnych początkowo miała charakter typowo
hasłowy. Przyjęcie reguły P-S-T-T, czyli polityka, strategia, technika, taktyka, było
typowym zapożyczeniem z demokracji zachodnich modelu przemian w wojsku.
Świadczyło o przyjęciu prymatu polityki, a dokładniej cywilnej kontroli nad armią.
Przekształcenia strukturalne w wojsku odbywały się przy zmianach sytuacji polityczno-militarnej w Europie, a także zmianach wewnątrzkrajowych. Dynamizm
politycznej sytuacji zewnętrznej oraz wewnętrznej spowodował również mnożenie
wizji reform przez polityków, co stworzyło karuzelę pomysłów restrukturyzacji.
Zadania dla SZ RP były wyznaczane przez czynniki polityczne, społeczne i militarne. Z analiz wynika, że z tych uwarunkowań podstawowe znaczenia miały zagrożenia dla bezpieczeństwa oraz uczestnictwo w NATO, a także wola obrony
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wartości narodowych przez społeczeństwo. Otwartość SZ RP uczyniła je siłami
zbrojnymi kraju demokracji parlamentarnej.
Kształtowanie bezpieczeństwa Polski, w tym jej mocy obronnej, staje się oczywiste jak fakt, że wszelkie działania w tej materii powinny mieć wysoce profesjonalny charakter. Siły Zbrojne RP są obszarem zainteresowania polityków i poprzez
budowanie jej profesjonalizacji gwarantują bezpieczeństwo narodowe.
Osiągnięcie celu bezpieczeństwa Polski musiało polegać na określaniu sojuszników i partnerów, aktywności w dalszym oraz bliższym otoczeniu, i przebiegać
w przestrzeni nowych wyzwań. Zaliczyć do nich można kryzysy ekonomiczne,
konflikty etniczne, zachwianie stabilności politycznej czy terroryzm międzynarodowy. Wynika z tego wielkie wyzwanie dla SZ RP w obszarze przebudowy struktur organizacyjnych i wyposażenia, żeby gwarantowały gotowość do wykonania
konstytucyjnych funkcji.
Zmiany środowiska bezpieczeństwa, szczególnie w obszarze zagrożeń asymetrycznych, wymagały od struktur wojskowych nowych zdolności operacyjnych. Od
Sił Zbrojnych RP oczekiwano takich wielofunkcyjnych działań, jak: nowoczesność, mobilność, doskonałość czy profesjonalizm. Transformacja sprawiła, że Siły
Zbrojne stanowią dobrze przygotowany podstawowy instrument polityki państwa,
aby chronić interesy narodowe i zapewnić bezpieczeństwo w sytuacji zagrożeń
militarnych i niemilitarnych.
W świetle przedstawionej analizy materiału nasuwa się wniosek, że w hierarchii
odpowiedzialności całokształt polityki obronnej państwa spoczywa na władzy publicznej. Znajduje się w nim również pakiet zadań dla wojska.
Zasięg przekształceń w siłach zbrojnych i ich tempo określały programy polityczno-społeczne oraz gospodarcze, a także pięciu prezydentów oraz 14 kadencji
rządów. Potwierdza to regułę, że zdolność zapewnienia narodowego bezpieczeństwa powiązana jest ze strukturą i funkcjonowaniem państwa i zależy od zdolności
struktur politycznych. Najbardziej niekorzystnym zjawiskiem do 2001 roku było
przyjmowanie przez kolejne rządy własnego programu reformy wojska oraz zasad
jej finansowania. Wprowadzenie w życie 13 planów reform Sił Zbrojnych wykluczało ciągłość przemian. W rezultacie żaden rząd nie wprowadził progu stabilizacji
przekształceń w siłach zbrojnych.
Na kształt transformacji w Siłach Zbrojnych RP wpływała ponadto działalność
parlamentu, który był słabo dynamiczny i mało kreatywny. Władze wywodzące się
z opozycji niepodległościowo-demokratycznej nie były przygotowane do reformy
wojska. Świadczą o tym tylko zmiany doraźne planowane pod wpływem zmieniającej się międzynarodowej sytuacji i słabnących możliwości ekonomicznych kraju.
Sejm i Senat I Kadencji czekało bardzo trudne zadanie, ponieważ brak specjalistów
cywilnych z dziedziny wojskowości przejawiał się pasywnością prac parlamentarnych, a skromna wiedza posłów i senatorów z dziedziny obronności nie pozwalała
wypracować zadań dotyczących polityki obronnej i demokratycznej kontroli nad
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wojskiem. Dopiero parlament II Kadencji sprawił, że parlamentarzyści z poprzedniej kadencji, którzy dysponowali pewnym doświadczeniem, znaleźli się w komisjach obrony. Sprawiło to, że w 1994 roku nastąpił wzrost działalności parlamentarzystów z zakresu cywilnej kontroli nad armią.
W odniesieniu do stwierdzenia T. Kowalika, że polityka jest kluczem do polskiej transformacji, stwierdzić można, że przebudowa Sił Zbrojnych RP zależała od
decyzji politycznych. Doświadczenia dotychczasowe pokazują, że dużo decyzji,
które dotyczyły armii, podejmowanych było bez należytego rozeznania i przygotowania, a na przeszkodzie reform często stawały realia ekonomiczne, które dyktowały tempo przemian. Dumne hasło „armia mniejsza, lecz sprawniejsza” realizowane było przede wszystkim w jego pierwszej części, redukcjom tym towarzyszyła degradacja uzbrojenia i techniki. Kolejne budżety obronne za sprawą parlamentarzystów otrzymywały różne określenia, jak: „budżet na otarcie łez”, „budżet
przetrwania”, „budżet wegetacji”, „budżet powszechnej zgryzoty” czy „budżet
agonii”. Również w sferach pozaekonomicznych pojawiły się bariery reorganizacyjne, jak częste zmiany władz politycznych w kraju, napięcia i rywalizacja kompetencyjna pomiędzy pionem cywilnym MON a Sztabem Generalnym WP, prezydentem i ministrem. Wprowadzanie zmian wywołało również falę obaw w obszarze egzystencji kadry. Żołnierze rozumieli i akceptowali konieczność wprowadzania zmian, lecz negatywnie odnosili się do skutków samego procesu, ponieważ stan
permanentnej niepewności nie służył psychicznej kondycji stanów osobowych.
Dopiero członkostwo w NATO spotęgowało tempo niezbędnych zmian.
Konieczność reform w wojsku, odpowiadających potrzebom demokratycznego
kraju oraz integracji z NATO i strukturami obronnymi, nie pozwalała na odkładanie ich w czasie. Bilans przeobrażeń w Siłach Zbrojnych RP pokazuje, że najszybciej wprowadzono przedsięwzięcia służące demokratyzacji życia wojskowego.
Sprawnie przebiegał proces deideologizacji wojska, wprowadzono zasadę apartyjności i przywrócono zapomniane tradycje. Permanentnie skracano zasadniczą służbę wojskową aż do całkowitego jej zniesienia. Wprowadzono zasadę cywilnej,
demokratycznej kontroli nad armią.
Oprócz kwestii NATO sprawy przyszłości wojska i zadań do 2001 roku były
przedmiotem sporów partyjnych i politycznych. Najbardziej widoczne było zakwestionowanie przez koalicję AWS/UW Programu Armia 2012, który został przygotowany przez rząd Włodzimierza Cimoszewicza w imię partykularnych interesów
partyjnych. Ten partykularyzm partyjny odbił się echem na kwestii zwierzchnictwa
nad siłami zbrojnymi przez prezydenta oraz prerogatyw w sytuacjach nadzwyczajnych, stanu wojny, a także do Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych.
Należy podkreślić, że podstawowym wyznacznikiem transformacji Sił Zbrojnych RP w początkowych latach transformacji były niedostateczne środki finansowe wydzielane z budżetu na obronność oraz ogólne założenia przyszłego modelu
sił zbrojnych. W warunkach transformacji sprowadzała się ona głównie do gwał-
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townego obniżania stanu liczebnego wojsk, wycofywania przestarzałego wyposażenia oraz dostosowania systemu dowodzenia do standardów obowiązujących
w sojuszu.
Uzawodowienie Sił Zbrojnych RP stało się obszarem zainteresowania szerokiego gremium społeczeństwa. Można śmiało powiedzieć, że dyskusja o kształcie
wojska przybrała charakter ogólnonarodowy. Dotykała sfery bezpieczeństwa Polski poprzez zapewnienie obrony interesów narodowych i tworzenie gwarancji bezpieczeństwa oraz budowania wiarygodności wśród sojuszników. Wielu młodych
ludzi pracę w wojsku zaczęło traktować jako zawód przyszłości wysokiego społecznego zaufania, bo Siły Zbrojne za cel stawiają wypełnienie nowych struktur
ludźmi oddanymi ojczyźnie, wykształconymi i gotowymi do poświęceń.
Najważniejszymi przesłankami, które decydowały o kształcie Sił Zbrojnych
RP, były przesłanki ekonomiczne. Reformy sił zbrojnych nie przebiegały bezkolizyjnie, a nowy ich kształt tworzył się w warunkach niedoboru finansowego.
W etapie pierwszym bez wyraźnie określonego planu centralnego. Reformę rozpoczęto przed wypracowaniem nowych założeń doktryny obronnej, a przez kolejne lata nie został wypracowany żaden program reorganizacji, który by obejmował
całe wojsko.
Największy wpływ na kształt transformacji wojska wywierała deprecjacja budżetu MON. Próby uporządkowania od 1995 roku tego stanu poprzez uchwałę
Sejmu i przeznaczenie 3% PKB na obronność pozostała w sferze życzeń. Autopsja
potwierdziła, że werbalne poparcie reform wojska przegrywało z potrzebami innych branż państwowych. Budżet państwa na obronność w latach 1989–2001 obniżył się około 65% w stosunku do roku 1989, nastąpił też spadek wydatków budżetowych MON z 2,25% do 1,95% PKB. W NATO średni udział wydatków w budżecie obronnym wynosił wówczas 25–30%, a w Polsce około 11%.
Kolejne programy oszczędnościowe wynikające z pogarszającej się sytuacji finansowej Polski wymuszały ograniczenia w zakupach i remontach uzbrojenia oraz
w realizacji szkolenia wojsk. Konsekwencją politycznych decyzji w sprawie ograniczenia budżetu na MON, obok obniżenia potencjału bojowego, stanu nowoczesnego uzbrojenia oraz wyposażenia, była upadłość polskiego przemysłu zbrojeniowego. Dopiero opracowany „Program integracji z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego i modernizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata
1998–2012” sprawił, że mogliśmy mówić o systemowym podejściu do realizowanych przemian.
Polski przemysł zbrojeniowy podczas transformacji systemowej stracił ogromny potencjał. Obecnie funkcjonuje tylko 20 przedsiębiorstw obronnych (z ponad
120 w 1989), które skupione są – po przeprowadzeniu konsolidacji branży –
w Grupie BUMAR. Ponadto pozostało 12 wojskowych przedsiębiorstw remontowo-produkcyjnych (z 19 w 1989). Są one nadzorowane przez Ministerstwo Obrony
Narodowej.
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Podczas transformacji powstało kilkadziesiąt prywatnych firm, które realizowały zamówienia dla polskiego wojska. Zatrudniały one część pracowników ze zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych. Aktualnie przemysł obronny w Polsce zatrudnia około 25–30 tysięcy pracowników. Biorąc pod uwagę eksport na
rynki zagraniczne, to spadł on na 17–18 pozycję na świecie z 7–8 w końcówce lat
osiemdziesiątych. Permanentna redukcja Sił Zbrojnych RP spowodowała znaczącą
likwidację potencjału polskiego przemysłu obronnego oraz wypadnięcie naszego
przemysłu z rynków zagranicznych. Po zakończeniu zimnej wojny znacznie nasiliła się konkurencja w przemyśle zbrojeniowym na świecie. Najbliższe kilkanaście
lat powinno sprawić, że modernizacja techniczna Sił Zbrojnych RP z wiodącym
udziałem polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego,
generować będzie nowoczesne technologie. Szczególnie technologie podwójnego
zastosowania.
Nakłady ponoszone na modernizację techniczną SZ RP wykazywały tendencję
wzrostową z około 2,1 mld zł w 1999 do około 5,7 mld zł w 2007 roku. Łącznie
w latach 1999–2008 na modernizację techniczną wydano 30,9 mld zł, co stanowiło
18,7% sumy budżetów MON w tych latach. Z analizy danych wynika, że budżet
MON w 2008 roku nie osiągnął realnego poziomu budżetu z 1990 roku, a nawet
był od niego mniejszy o 1,2%. Poza rokiem 1991, gdzie odnotowano znaczący
spadek PKB, we wszystkich latach wzrastał on w zróżnicowanym tempie. Najlepsze w aspekcie przyrostu środków na MON były lata 1996–1998 oraz 2000–2006.
W 2012 roku Polska mogła się poszczycić najbardziej stabilnym budżetem
obronnym wśród krajów Europy. Wydatki na obronność obecnie kształtują się na
poziomie 2% PKB, gdzie inne kraje NATO deklarują na poziomie 1–1,2% PKB
i tylko kilka krajów NATO przeznacza podobną część własnego budżetu na obronność. Rok 2012 był okresem finalizacji fazy przygotowania „Planu rozwoju sił
zbrojnych na lata 2013–2022” oraz planów dotyczących modernizacji, organizacyjno-dyslokacyjnych i szkoleniowych.
Przeprowadzone badania oraz przedstawione przez autorów treści poszczególnych rozdziałów niniejszej książki nasuwają pewne wnioski, które wymagają uwypuklenia:
 Wzrost budżetu państwa oraz PKB był wyższy niż wzrost budżetu MON.
 Wielkość wydatków na MON w większym stopniu wynikał z poziomu
funkcjonowania państwa niż wzrostu PKB.
 Ustanowiona formuła kształtowania wielkości wydatków obronnych na
podstawie ustawowych uregulowań nie była gwarancją utrzymania założonego poziomu tych wydatków.
 Utrzymanie odpowiednich sił oraz środków, które stanowiły o istnieniu Sił
Zbrojnych RP, wynika z zapewnienia bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo zewnętrzne jest zależne od sytuacji ekonomicznej kraju. Sytuacja ekonomicz-
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na kraju ma wpływ na wielkość środków finansowych, które przeznaczane
są na funkcjonowanie sił zbrojnych. Zatem wydatki obronne służą zapewnieniu zewnętrznego bezpieczeństwa państwa oraz mają strategiczny wpływ
na system obronny kraju. System obronny zapewnia realizację zobowiązań
sojuszniczych, które wynikają z członkostwa w NATO i UE. Udział w nich
Polski i zobowiązania sojusznicze dały możliwość aktywnego zaangażowania w działalność służącą bezpieczeństwu kraju oraz na świecie.
Konieczność przystosowywania się do funkcjonowania w nowych realiach powodowała ciągle dodatkowe wydatki. Wymogiem takim były kosztowne programy
modernizacyjne związane z członkostwem w NATO. Doszły wydatki związane
z uczestnictwem w misjach pokojowych na Bałkanach, w Afganistanie, a szczególnie w Iraku. MON musiało stawić czoła całej gamie kosztownych wydatków
przy relatywnie niższych środkach niż w 1990 roku.
Rozwój gospodarczy, a także poziom budżetów państwa mają bardzo istotny
wpływ na wielkość wydatków obronnych. Wpływ ten jest większy w dłuższych
okresach, a mniejszy w analizie krótkookresowej, kiedy mniejsze wpływy do budżetu państwa mogą być złagodzone przejściowo zwiększonym deficytem budżetowym. Obecnie kwestie wydatków na obronność sprowadzają się do kształtowania bezwzględniej wielkości oraz struktury wewnętrznej. W dobie kryzysu i problemów gospodarczych pojawiają się opinie o potrzebie zredukowania nakładów
na armię. Jednak historia naszego kraju uczy nas, że nie powinny to być zmiany
drastyczne. Zmiana wskaźnika przeznaczonego na wydatki obronne z pewnością
doprowadziłaby do rewizji procesu profesjonalizacji SZ RP. Ponadto to osłabiłoby
pozycję międzynarodową Polski jako partnera Stanów Zjednoczonych oraz jako
członka NATO. Uznawaną siłą i zasadą wszystkich krajów na świecie jest zasada,
że finanse stanowią najważniejszą część kraju. Są materią, która przenika wszystkie sprawy dotyczące utrzymania wewnętrznego państwa oraz pozycji i siły jego
na zewnątrz.
Budżet MON nie jest autonomiczny, lecz uzależniony od wielu czynników. Finansowany jest z należnych państwu dochodów budżetowych. Sytuacja gospodarcza kraju ma wpływ na finanse, jakimi dysponują siły zbrojne. Rozwój gospodarczy jest niezbędnym gwarantem możliwości budżetowych MON. Wzrost PKB
brutto wynika ze wzrostu produkcji eksportowej oraz wzrostu produkcji zaspokajającej popyt. Jeżeli PKB wzrasta, to zwiększeniom ulegają budżety państwowe,
a tym samym MON.
Armia zawodowa jest rozsądnym rozwiązaniem ekonomicznym. Doświadczenia krajów, które wcześniej ją wprowadziły, wskazują, że w dłuższym okresie maleje udział wydatków osobowych. Głównie sprawia to zmniejszenie liczebności
wojsk. Przyczynia się do tego ekonomiczny sposób myślenia społeczeństwa. Przykładem stała się polska armia zawodowa, która jest 4-krotnie mniejsza niż armia
z poboru.
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Armia zawodowa z zakresu kompletowania sił zbrojnych jest najbardziej rynkowym rozwiązaniem. Żołnierze zawodowi są znacznie lepiej wyszkoleni, a armia
wykazuje tendencje do zwiększania ilości uzbrojenia na jednego żołnierza.
Należy pamiętać, że w zakresie wielkości, struktury organizacyjnej, wyposażenia i możliwości operacyjnych współczesne Siły Zbrojne RP są ciągle dostosowywane do wyzwań, zadań, zagrożeń oraz możliwości kraju w kwestii utrzymania
zgodnie z regułą, że państwo posiada taką armię, na jaką je stać. Jednak decydującym czynnikiem było stabilne finansowanie resortu obrony narodowej ze wskaźnikiem około 1,9% PKB, a obecnie (czyli w roku 2019) – 2%.
Transformacja SZ RP, oparta na prymacie jakości nad ilością, pozwoliła na
znaczne zwiększenie interoperacyjności SZ RP z siłami NATO. Zostały stworzone
siły zbrojne elastyczne, wielozadaniowe na miarę XXI wieku, gwarantujące zarówno większe możliwości obronne państwa, jak również znacznie większą wiarygodność wobec Sojuszu i koalicjantów. Powodzenie transformacji zależało od
spójnego wysiłku nie tylko resortu obrony narodowej. Transformacja wymagała
zmian w myśleniu opartym na innowacyjności, ciągłym poszukiwaniu alternatywnych, lepszych rozwiązań oraz wysokiej zdolności do adaptacji. Istotny wpływ na
ciągłość oraz płynność zmian miało zarówno poparcie społeczne dla ich wprowadzenia, jak i szybkość procesu legislacyjnego.
Dokonując oceny zmian, jakie zaszły w Siłach Zbrojnych RP, powiedzieć można, że nastąpiła nie tylko zmiana wielkości, ale również ich jakościowa przebudowa. Adaptacja do zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych,
do nowych zadań oraz działania reformatorskie ukierunkowane były na uczynienie
systemu wojskowego bardziej efektywnym, elastycznym oraz sprawnym przy zachowaniu formuły obniżania kosztów. Powoli następowało przenoszenie punktu
ciężkości z aspektu ilościowego na jakościowy. Transformacja taka niosła ze sobą
zmianę, która okupiona była wysiłkiem, stresem oraz często krzywdą ludzką.
Obecnie siły zbrojne dysponują mniejszą ilością uzbrojenia i sprzętu, ale posiadają
większe możliwości ogniowe, są bardziej mobilne, lepiej wyposażone. Mają większe możliwości udziału w operacjach sojuszniczych w rejonach odległych od kraju.
Polska, stając się państwem demokratycznym, znalazła się w głównym nurcie
wszystkich przemian. Swoje bezpieczeństwo oparła na dwóch podstawowych filarach. Pierwszy to aktywna obecność w Sojuszu Północnoatlantyckim, a drugi –
własne siły zbrojne, które poddawane są wciąż jeszcze gruntownej transformacji.
Wprowadzenie profesjonalizacji spowodowało rezygnację z poboru i całkowite
uzawodowienie wojska. Profesjonalizację uznać można za dokonaną epokową
zmianę. Mówiąc o profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP, nie można wymieniać tylko
procesu uzawodowienia. Widzieć należy także zmianę struktur w korpusach osobowych, jakościową zmianę uzbrojenia i wyposażenia. Dostrzec należy stworzenie
nowoczesnej infrastruktury szkoleniowej oraz przygotowanie i wdrożenie stosownych programów szkoleń. Do całości należy dodać powstanie Narodowych Sił
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Rezerwy, zgromadzonych rezerw osobowych, działalność przemysłu zbrojeniowego, żeby w sytuacji szczególnej obrona kraju była najskuteczniejsza.
Szczególnie ważne jest dzisiaj stworzenie i utrzymanie wyszkolenia rezerwy
narodowej, wyszkolonej w rzemiośle wojskowym do wykorzystania w sytuacjach
kryzysowych. Odpowiednia jej wielkość i jakość powinna stworzyć możliwość
użycia jej w kraju i zagranicą.
Wprowadzone w SZ RP zmiany przy wsparciu organów państwa powinny zagwarantować nowoczesność polskiej armii oraz uzyskanie oczekiwanych zdolności
do skutecznego działania w każdych warunkach. Nowe wymagania wymusiły
zmiany w systemie szkolenia żołnierzy, których znaczna część szkoliła się w USA,
Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii oraz Kanadzie.

220

Bibliografia
1. Akty prawne
• Dzienniki Ustaw
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (DzU z 1997 r., Nr 78,
poz. 483).
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2008 r.
„w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie wojskowej żołnierzy
zawodowych“ (DzU z 2008 r., Nr 141, poz. 892).
Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 1991 r. „w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej
żołnierzy zawodowych“ (DzU z 1992 r., Nr 8, poz. 31).
Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 1988 r. „w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej“ (tekst jednolity, DzU z 1988 r.,
Nr 30, poz. 207).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 1998 r. „w sprawie utworzenia
okręgów wojskowych oraz określenia ich siedzib i terytorialnego zasięgu działania“
(DzU z 1998 r., Nr 120, poz. 774).
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2004 r. „w sprawie trybu przyjmowania oraz sposobu odbywania nadterminowej zasadniczej służby wojskowej“ (DzU z 2004 r., Nr 238, poz. 2396).
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lutego 2008 r. „zmieniające
rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych“ (DzU z 2008 r., Nr 33, poz. 197).
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. „w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień” (DzU z 2010 r.,
Nr 41, poz. 242).
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 maja 2008 r. „zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2008 r.“ (DzU z 2008 r., Nr 82, poz. 490).
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 maja 2008 r. „zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przyjmowania oraz sposobu odbywania nadterminowej zasadniczej służby wojskowej“ (DzU z 2008 r., Nr 82, poz. 491).

221

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2010 r. „w sprawie
służby przygotowawczej” (DzU z 2010 r., Nr 170, poz. 1144).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony
Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. „w sprawie kwalifikacji wojskowej” (DzU
z 2009 r., Nr 202, poz. 1566).
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2007 r. „w sprawie nazwy, wstążki, okuć oraz wzorów rysunkowych Gwiazdy Afganistanu
i Gwiazdy Iraku“ (DzU z 2007 r., Nr 151, poz. 1074).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1999 r. „w sprawie nadania statutu
Ministerstwu Obrony Narodowej“ (DzU z 1999 r., Nr 29, poz. 267).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2004 r. „w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa“ (DzU z 2004 r., Nr 140, poz.
1479).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2003 r. „w sprawie określenia liczby
stanowisk służbowych w poszczególnych korpusach kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” (DzU z 2003 r., Nr 217, poz. 2127).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 1992 r. „w sprawie utworzenia
okręgów wojskowych oraz określenia ich siedzib i terytorialnego zasięgu działania“
(DzU z 1992 r., Nr 48, poz. 217).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. „w sprawie nadania statutu
Ministerstwu Obrony Narodowej“ (DzU z 1996 r., Nr 88, poz. 399).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. „w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Obrony Narodowej“ (DzU z 1996 r., Nr 94, poz. 426).
Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. „o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym.....“ (DzU z 1992 r., Nr 84, poz. 426).
Ustawa z 24 października 2008 r. „o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy
zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw” (DzU z 2008 r., Nr 208, poz.
1308).
Ustawa z 4 września 1997 r. „o działach administracji rządowej“ (DzU z 1997 r.,
Nr 141, poz. 943).
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. „o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (DzU
z 2003 r., Nr 179, poz. 1750).
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. „o Straży Granicznej“ (DzU z 1990 r., Nr 78,
poz. 462).
Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. „o stosunku Państwa do Kościoła EwangelickoAugsburskiego Rzeczypospolitej Polskiej“ (DzU z 1994 r., Nr 73, poz. 323).
Ustawa z dnia 14 czerwca 2007 r. „o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach“
(DzU z 2007 r., Nr 123, poz. 848).

222

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku „Kodeks postępowania administracyjnego“ (tekst
jednolity DzU z 2000 r., Nr 98, poz. 1071).
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. „o urzędzie Ministra Obrony Narodowej“ (DzU
z 1996 r., Nr 10, poz. 56).
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. „o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa” (DzU z 1998 r., Nr 162, poz. 1117).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. „o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej“ (DzU z 1989 r., Nr 29, poz. 154).
Ustawa z dnia 19 lutego 1993 roku „o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej“ (DzU z 1993 r., Nr 34, poz. 154).
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. „o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej“ (tekst jednolity DzU z 1992 r., Nr 4, poz. 16).
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. „o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej“ (tekst jednolity DzU z 2004 r., Nr 241, poz. 2416).
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. „o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej“ (DzU z 1997 r., Nr 44, poz. 220).
Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. „o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej“ (DzU z 1995 r., Nr 86, poz. 433).
Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. „o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw“ (DzU z 2010 r., Nr 28,
poz. 143).
Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. „o Najwyższej Izbie Kontroli“ (DzU z 1995 r., Nr 13,
poz. 59).
Ustawa z dnia 24 października 2008 r. „o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczpospolitej Polskiej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych“ (DzU z 2008 r., Nr 206, poz. 1288).
Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. „o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006“ (DzU
z 2001 r., Nr 76, poz. 804).
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. „o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw“ (DzU
z 2009 r., Nr 161, poz. 1278).
Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 r. „o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej“ (DzU z 1989 r., Nr 75, poz. 444).
Ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. „o Trybunale Konstytucyjnym“ (DzU z 1985 r.,
Nr 22, poz. 98).
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Ustawa z dnia 29 maja 1989 r. „o przekazaniu dotychczasowych kompetencji Rady
Państwa Prezydentowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i innym organom państwowym“ (DzU z 1989 r., Nr 34, poz. 178).
Ustawa z dnia 3 października 1992 r. „o przysiędze wojskowej“ (DzU z 1992 r., Nr 77,
poz. 386).
Ustawa z dnia 30 czerwca 1970 r. „o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych“ (DzU
z 1970 r., Nr 16, poz. 134).
Ustawa z dnia 30 lipca 1992 r. „o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego“ (DzU
z 1992 r., Nr 60, poz. 303).
Ustawa z dnia 30 marca 2012 r. „o weteranach działań poza granicami państwa” (DzU
nr 205 z 2012, poz. 1203).
Ustawa z dnia 4 lipca 1991 r. „o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego
Kościoła Prawosławnego“ (DzU z 1991 r., Nr 66, poz. 287).
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. „o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej“ (DzU z 1989 r., Nr 19, poz. 101).
Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. „o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw“ (DzU
z 2009 r., Nr 22, poz. 120).

• Monitory Polskie
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2003 r. „o użyciu
Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Wielonarodowych Połączonych
Sił Operacyjnych koalicji międzynarodowej w Królestwie Arabii Saudyjskiej, Królestwie Bahrajnu, Jordańskim Królestwie Haszymidzkim, Państwie Kataru, Państwie Kuwejtu i Republice Iraku oraz w Zatoce Perskiej, na Morzu Czerwonym
i Oceanie Indyjskim“ (Monitor Polski z 2003 r., Nr 14, poz. 200).
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 grudnia 2000 r. „o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Federalnej Republice Jugosławii, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii“ (Monitor Polski z 2000 r., Nr 43, poz. 839).
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2000 r. „o zmianie postanowienia o przedłużeniu okresu użycia Polskiej Jednostki Wojskowej
w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Federalnej Republice Jugosławii“ (Monitor Polski z 2000 r., Nr 7, poz. 161).
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 1999 r. „o przedłużeniu okresu użycia Polskiej Jednostki Wojskowej w Siłach Międzynarodowych
w Kosowie w Federalnej Republice Jugosławii“ (Monitor Polski z 1999 r., Nr 41,
poz. 624).
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Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2003 r. „o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku“ (Monitor Polski z 2003 r., Nr 30, poz. 410).
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2000 r. „o użyciu
Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Kosowie
w Federalnej Republice Jugosławii, Republice Macedonii i Republice Albanii“
(Monitor Polski z 2000 r., Nr 20, poz. 414).
Uchwała Nr 16 Rady Ministrów z dnia 29 marca 1994 r. „w sprawie dodatkowych
wymogów postępowania z rządowymi projektami normatywnych aktów prawnych
ze względu na konieczność spełnienia kryteriów zgodności z prawem Unii Europejskiej“ (Monitor Polski z 1994 r., Nr 23, poz. 188).
Uchwała Nr 32 Rady Ministrów z dnia 14 marca 1995 r. „w sprawie realizacji obowiązków Rządu wobec Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz reprezentacji
Rządu w pracach parlamentarnych“ (Monitor Polski z 1995 r., Nr 18, poz. 219).
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. „Regulamin Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej“ (Monitor Polski z 1992 r., Nr 26, poz. 185).
Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 1991 r. „w sprawie składu oraz zasad i trybu działania Komitetu Obrony Kraju oraz zakresu działania Biura Bezpieczeństwa Narodowego“ (Monitor Polski z 1991 r., Nr 47, poz.
332).

2. Dokumenty władzy wykonawczej
• Orędzia prezydentów
Orędzie Prezydenta RP Lecha Wałęsy z 22 grudnia 1990 roku.
Orędzie Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego z 23 grudnia 1995 roku.
Orędzie Prezydenta Lecha Kaczyńskiego z 23 grudnia 2005.
Orędzie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z 6 sierpnia 2010.

• Postanowienia prezydentów
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2010 roku
o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego do realizacji misji wojskowego nadzoru
przestrzeni powietrznej Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej.
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• Exposé premierów
Oświadczenie Prezesa Rady Ministrów Tadeusza Mazowieckiego w sprawie proponowanego składu i programu prac Rządu, z dnia 12 września 1989 roku.
Oświadczenie Prezesa Rady Ministrów Jana Krzysztofa Bieleckiego w sprawie proponowanego składu i programu prac rządu z dnia 5 stycznia 1991 roku.
Oświadczenie Prezesa Rady Ministrów Jana Olszewskiego w sprawie proponowanego
składu i programu prac rządu z dnia 21 grudnia 1991 roku.
Oświadczenie Prezesa Rady Ministrów Hanny Suchockiej w sprawie proponowanego
składu i programu prac rządu z dnia 11 lipca 1992 roku.
Założenia programowe rządu Waldemara Pawlaka w sprawie proponowanego składu
i programu prac rządu z dnia 8 listopada 1993 roku.
Program działania rządu Józefa Oleksego oraz proponowany skład Rady Ministrów
z dnia 3 marca 1995 roku.
Program działania rządu Włodzimierza Cimoszewicza wraz z wnioskiem o udzielenie
wotum zaufania z dnia 14 lutego 1996 roku.
Program działania Rady Ministrów rządu Jerzego Buzka wraz z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania z dnia 10 listopada 1997 roku.
Program działania Rady Ministrów rządu Leszka Millera z wnioskiem o udzielenie jej
wotum zaufania z dnia 25 października 2001 roku.
Program działania Rady Ministrów rządu Marka Belki z wnioskiem o udzielenie jej
wotum zaufania z dnia 14 maja 2004 roku.
Program działania Rady Ministrów rządu Krzysztofa Marcinkiewicza z wnioskiem
o udzielenie jej wotum zaufania z dnia 10 listopada 2005 roku.
Program działania Rady Ministrów rządu Jarosława Kaczyńskiego z wnioskiem
o udzielenie jej wotum zaufania z dnia 19 lipca 2006 roku.
Program działania Rady Ministrów rządu Donalda Tuska z wnioskiem o udzielenie jej
wotum zaufania z dnia 23 listopada 2007 roku.
Program działania Rady Ministrów rządu Donalda Tuska z wnioskiem o udzielenie jej
wotum zaufania z dnia 18 listopada 2011 roku.

• Zarządzenia PRM
Zarządzenie PRM, Nr 67 z 29 grudnia 1990 roku;
Zarządzenie PRM, Nr 5 z 21 lutego 1991 roku.
Wystąpienie Prezesa Rady Ministrów Jerzego Buzka na dorocznej konferencji kadry
kierowniczej MON, Warszawa, 5 listopada 1999 roku.
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3. Dokumenty sojusznicze
Traktat Północnoatlantycki sporządzony w Waszyngtonie 4 kwietnia 1949 roku.
Karta Narodów Zjednoczonych sporządzona w San Francisco 26 czerwca 1945 roku.
Koncepcja Strategiczna Sojuszu, sporządzona w Waszyngtonie 24 kwietnia 1999 roku.
Koncepcja Strategiczna Sojuszu, sporządzona w Lizbonie 19–20 listopada 2010 roku.

4. Dokumenty resortowe
• Zarządzenia MON
Zarządzenie WP Nr Pf-29/Org. z 1993 w sprawie przechodzenia w MON na nowe
struktury organizacyjne.
Zarządzenie Nr Pf- 1/MON z 1996 w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej.
Zarządzenie Nr 5/MON z 1996 w sprawie zakresu działania Podsekretarza Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Ekonomiczno-Finansowych.
Zarządzenie Nr 12/MON z 1996 w sprawie przeformowania Departamentu Wojskowych Służb Informacyjnych.
Zarządzenie Nr 13/MON z 1996 sprawie utworzenia stanowiska Podsekretarza Stanu
w MON do Spraw Społecznych i Parlamentarnych i zakresu jego działania.
Zarządzenie Nr 16/MON z 1996 w sprawie zmian organizacyjnych w 4 Korpusie Lotniczym Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej.
Zarządzenie Nr 17/MON z 1996 w sprawie zmian organizacyjnych w Wojskach Lotniczych i Obrony Powietrznej.
Zarządzenie Nr 28/MON z 1993 w sprawie przechodzenia w MON na nowe struktury
organizacyjne.
Zarządzenie Nr 28/Org. z 1993 w sprawie reorganizacji Sił Zbrojnych RP.
Zarządzenie Nr 31/MON z 1991 w sprawie struktury organizacyjnej i składu bojowego
Sił Zbrojnych RP.
Zarządzenie Nr 33/MON z 1989 w sprawie ustanowienia form współdziałania resortu
obrony narodowej z parlamentem.
Zarządzenie Nr 49/MON z 1992 w sprawie określenia kierowniczych organów wykonawczych oraz przeformowania MON.
Zarządzenie Nr 57/MON z 1994 w sprawie zakresu działania Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.
Zarządzenie Nr 75/MON z 1994 w sprawie utworzenia instytucji Parlamentarnego
Podsekretarza Stanu w MON.
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• Decyzje MON
Decyzja Nr 18/MON z 1993 w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Obrony
Narodowej do koordynowania reformy w organizacji kierowniczych organów wykonawczych resortu obrony narodowej.
Decyzja Nr 127/MON z 1994 o powołaniu zespołu ekspertów do stworzenia zarysu
koncepcji struktury i liczebności sił zbrojnych w stosunku do potrzeb obronnych
i możliwości ekonomicznych państwa.
Decyzja Nr 01/MON z 1997 w sprawie powołania Dowództwa Wojsk Lądowych.
Decyzja Nr 152/MON z 1998 w sprawie podporządkowania Dowódcom Pomorskiego
i Śląskiego Okręgu Wojskowego sił i środków dotychczasowych Warszawskiego
i Krakowskiego Okręgu Wojskowego.
Decyzja MON Nr Pf 2/Oper. z 1995 w sprawie utworzenia jednolitego systemu obrony
powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej.
Decyzja Nr 66/MON z 1999 w sprawie wprowadzenia nowego statutu MON.
Decyzja Nr Z-26/Org./P1 MON z 2003 zwiększającej liczbę stanowisk przewidzianych
dla kadry zawodowej.
Decyzja Nr 538/MON z 2007 w sprawie przygotowania PKW do operacji UE w Republice Czadu i Republice Środkowo-Afrykańskiej.
Decyzja Nr 360/MON z 28 września 2011 w sprawie optymalizacji zatrudnienia na
stanowiskach cywilnych od 1 stycznia 2012 roku.
Decyzja Nr 67/MON z 14 lutego 2008 w sprawie określania zadań niezbędnych do
wykonania w procesie profesjonalizacji Sił Zbrojnych.
Decyzja Nr 74/MON z 15 lutego 2008 w sprawie powołania Zespołu Monitorującego
Proces Profesjonalizacji Sił Zbrojnych.
Decyzja Nr 67/MON z 14 lutego 2008 w sprawie przedsięwzięć organizacyjnych zapewniających sprawną realizację procesu profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Decyzja Nr 401/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie przedsięwzięć zapewniających realizację procesu tworzenia Narodowych Sił
Rezerwowych.
Decyzja Nr 340/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 września 2010 roku
w sprawie przedsięwzięć organizacyjnych zapewniających uruchomienie i funkcjonowanie służby przygotowawczej w 2010 roku.
Decyzja Nr 259/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 sierpnia 2009 roku
w sprawie przygotowania, przemieszczenia i funkcjonowania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w misji wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej w rejonie
Państw Bałtyckich.
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Decyzja Nr 14/MON z 1998 w sprawie czasowego określenia zakresu czynności Sekretarza Stanu – I Zastępcy Ministra oraz Podsekretarza Stanu do Spraw Współpracy z Zagranicą i Integracji z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego.
Decyzja Nr 18/MON z 1993 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra obrony
Narodowej do koordynowania reformy w organizacji kierowniczych organów wykonawczych resortu obrony narodowej.

• Dzienniki Rozkazów MON
Uchwała Nr 17/94 Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1994 roku w sprawie koordynacji zadań organów administracji państwowej w zakresie bezpieczeństwa państwa
(Dziennik Rozkazów MON z 1994 r., poz. 38).
Zarządzenie Nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 1994 roku w sprawie
powołania Stałego Międzyresortowego Zespołu Komitetu Spraw Obronnych Rady
Ministrów (Dziennik Rozkazów MON z 1994 r., poz. 49).

• Rozkazy MON
Rozkaz Nr Pf 102/Org. z 1989 w sprawie połączenia Wojsk Obrony Powietrznej Kraju
i Wojsk Lotniczych w jeden rodzaj sił zbrojnych.
Rozkaz Nr Pf 21/Oper. z 1990 w sprawie struktury organizacyjnej i składu bojowego
Sił Zbrojnych RP.
Rozkaz MON/69 z 18 września 1991 roku do organizowania Krakowskiego Okręgu
Wojskowego (KOW).
Rozkaz Nr Z-554/Oper/DO SZ Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 13 sierpnia 2009
roku w sprawie sformowania i przygotowania Polskiego Kontyngentu Wojskowego
w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego do realizacji misji wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej w rejonie Państw Bałtyckich.
Rozkaz Nr 155/Oper/DO SZ Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 2 marca 2010 roku
w sprawie przemieszczenia i funkcjonowania Polskiego Kontyngentu Wojskowego
w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego do realizacji misji wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej w rejonie Państw Bałtyckich.
Rozkaz nr 12 Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych z dnia 10 marca 2010 roku
w sprawie przemieszczenia i funkcjonowania Polskiego Kontyngentu Wojskowego
w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego do realizacji misji wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej w rejonie Państw Bałtyckich (Air Policing).
Rozkaz Nr 326/SG/P1 Szefa Sztabu Generalnego WP z 14.04.2008.
Rozkaz Nr 47/SG/P1 Szefa Sztabu Generalnego z 20.01.2010.
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Rozkaz Nr 768/SG/P1 Szefa Sztabu Generalnego WP z dna 13 września 2010 roku
w sprawie przedsięwzięć organizacyjnych zapewniających realizację procesu uruchomienia i funkcjonowania służby przygotowawczej w 2010 roku.

• Inne dokumenty
„Doktryna Narodowa - Operacje Połączone OP/01”, MON, SG WP, Warszawa 2002.
„Informacja o założeniach polityki obronnej Rzeczypospolitej Polskiej“, Ministra
Obrony Narodowej Janusza Onyszkiewicza, w Stenogram 66 posiedzenia Sejmu
w dniu 15.12.1999 roku.
„Koncepcja utworzenia i wykorzystania Narodowych Sił Rezerwowych“, Sztab Generalny Wojska Polskiego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa 2009.
„Program profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP na lata 2008–2010“, Załącznik do protokołu ustaleń z posiedzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 roku.
„Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP z 2007”, podpisana przez Prezydenta RP
13 listopada 2007 roku na wniosek Rady Ministrów.
DD/09, MON, Warszawa 2004.

• Publikacje zwarte
Ajnenkiel A., Droga do Sojuszu, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001.
Aniołowska L., Zieleniec A., Raport o stanie bezpieczeństwa państwa – aspekty zewnętrzne, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 1993.
Antczak A., Elak L., Żołnierze CIMIC i oficerowie prasowi w międzynarodowych operacjach poza granicami kraju – wybrane aspekty, Akademia Obrony Narodowej,
Warszawa 2009.
Antoszewski A., Herbut R., Polityka w Polsce w latach 90. Wybrane problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.
Antoszewski A., Herbut R., Leksykon politologii, Wydawnictwo Atla 2, Wrocław
2002.
Asmus R., NATO otwarcie drzwi, Wydawnictwo MUZA, Warszawa 2002.
Bagiński L., Marcinkowski C., Współpraca cywilno-wojskowa w operacjach pokojowych, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2000.
Balcerowicz B., Aktywność Polski w dziedzinie bezpieczeństwa euroatlantyckiego, w:
Polityka zagraniczna Polski po wstąpieniu do NATO i do Unii Europejskiej. Problemy tożsamości i adaptacji, red. S. Bieleń, Difin, Warszawa 2010.
Balcerowicz B., Od Układu Warszawskiego do NATO, w: Droga do Sojuszu, red.
A. Ajnenkiel, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2001.
Balcerowicz B., Pokój i nie-pokój na progu XXI wieku, Dom Wydawniczy Bellona,
Warszawa 2002.
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Balcerowicz B., Siły zbrojne w stanie pokoju, kryzysu i wojny, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2007.
Balcerowicz B., Zubek J., Sułek M., Jadczak G., Przygotowanie i prowadzenie wojny
obronnej przez Polskę po 2000 roku. Strategiczne koncepcje systemu obrony, Kappa, Warszawa 1999.
Bankowicz M., Słownik polityki, Wiedza Powszechna, Warszawa 1996.
Baran M., Polscy żołnierze w służbie poza granicami kraju – misja w Iraku, w: Wojsko
wobec wyzwań współczesnego świata, red. M. Cieślarczyk, A. Dębska, Akademia
Obrony Narodowej, Warszawa 2005.
Bargłowicz A. i inni, Wojsko Polskie. Informator 95, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995.
Barszczewski A., Kto jest kim w polityce polskiej, Polska Agencja Informacyjna, Warszawa 1993.
Bednarski Z., Wojsko Polskie w służbie pokoju, Wydawca GAMB, Warszawa 2007.
Bezpieczeństwo w XXI wieku. Strategia bezpieczeństwa narodowego Polski i wybranych państw. Praca zbiorowa, RS DRUK Drukarnia Wydawnictwo, Rzeszów 2008.
Bieleń S., Pozycja geopolityczna Polski, w: Polska w stosunkach międzynarodowych,
red. S. Bieleń, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2007.
Bieleń S., Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej, Oficyna Wydawnicza
ASPRA-JR, Warszawa 2006.
Bilik A., Politycy czterdziestu siedmiu wielkich, Polska Oficyna Wydawnicza BGW,
Warszawa 1993.
Binkowski H., Wojsko i obronność w działalności Sejmu RP (1989–2001), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003.
Binkowski H., Ciupiński A., Legocka A., NATO w systemie bezpieczeństwa euroatlantyckiego. Materiały do studiowania, Warszawa 2004.
Bobrow D.B., Haliżak E., Zięba R., Bezpieczeństwo Narodowe i międzynarodowe
u schyłku XX wieku, Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 1997.
Bobrzyński M., Dzieje Polski w zarysie, PIW, Warszawa 1987.
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Załącznik 5
Ważniejsze jednostki Dowództwo Wojsk Lądowych
2 Korpus Zmechanizowany w Krakowie;
Pomorski Okręg Wojskowy w Bydgoszczy z podległymi jednostkami wojskowymi: 1 Brygada logistyczna w Bydgoszczy, 1 Brygada OT w Lęborku, 18 Brygada OT w Białymstoku, 2 pułk komunikacyjny w Inowrocławiu, 3 pułk drogowo-mostowy w Chełmnie;
Śląski Okręg Wojskowy we Wrocławiu z podległymi jednostkami wojskowymi: 10
Brygada Logistyczna w Opolu, 3 Brygada OT w Zamościu, 14 Brygada OT w
Przemyślu, 22 Brygada Piechoty Górskiej w Kłodzku, 1 pułk drogowomostowy w Dęblinie;
1 Dywizja Zmechanizowana w Legionowie z podległymi jednostkami wojskowymi: 1 Brygada Pancerna w Wesołej, 3 Brygada zmechanizowana w Lublinie, 21
Brygada Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie, 1 pułk artylerii w Ciechanowie, 15 pułk przeciwlotniczy w Gołdapii;
12 Dywizja Zmechanizowana w Szczecinie z podległymi jednostkami: 6 Brygada
Kawalerii Pancernej w Stargardzie Szczecińskim, 2 Brygada Zmechanizowana
w Złocieńcu, 7 Brygada Obrony Wybrzeża w Słupsku, 12 Brygada Zmechanizowana w Szczecinie, 36 Brygada Zmechanizowana w Trzebiatowie, 2 pułk artylerii w Choszcznie, 3 pułk przeciwlotniczy w Szczecinie;
16 Dywizja Zmechanizowana w Elblągu wraz z podległymi jednostkami wojskowymi: 9 Brygada Kawalerii Pancernej w Braniewie, 15 Brygada Zmechanizowana w Giżycku, 16 Brygada Zmechanizowana w Morągu, 20 Brygada Zmechanizowana w Bartoszycach, 16 pułk artylerii w Braniewie, 13 pułk przeciwlotniczy w Elblągu;
11 Dywizja Kawalerii Pancernej w Żaganiu wraz z podległymi jednostkami wojskowymi: 10 Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie, 15 Brygada Kawalerii Pancernej w Wędrzynie, 34 Brygada Kawalerii Pancernej w Żaganiu, 17
Brygada Zmechanizowana w Międzyrzeczu, 5 pułk artylerii w Sulechowie, 4
pułk przeciwlotniczy w Czerwieńsku;
6 Brygada Desantowo-Szturmowa w Krakowie, 25 Brygada Kawalerii Powietrznej
w Tomaszowie Mazowieckim, 1 Brygada Artylerii w Węgorzewie, 23 Brygada
Artylerii w Bolesławcu, 1 Brygada Saperów w Brzegu, 2 Brygada Saperów w
Kazuniu, 1 pułk specjalny komandosów w Lublińcu, 14 pułk artylerii przeciwpancernej w Suwałkach, 8 pułk przeciwlotniczy w Koszalinie, 69 pułk przeciwlotniczy w Lesznie, 2 pułk rozpoznawczy w Hrubieszowie, 9 pułk rozpoznawczy w Lidzbarku Warmińskim, 49 pułk śmigłowców bojowych w Pruszczu
Gdańskim, 56 pułk śmigłowców bojowych w Inowrocławiu, 5 pułk inżynieryjny w Szczecin-Podjuchy, 4 pułk przeciwchemiczny w Brodnicy, 9 pułk dowo-
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dzenia w Białobrzegach, 2 Ośrodek Radioelektroniczny w Przasnyszu, Wyższa
Szkoła Oficerska WL we Wrocławiu, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w
Poznaniu Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu, Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu920.
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Załącznik 7
Szczyty NATO w latach 1989–2011
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Data
1989.12.04
1990.07.5-6
1991.11.7-8
1994.01.10-11
1997.05.27
1997.07.8-9
1999.04.23-25
2001.06.13
2002.05.28
2002.11.21-22
2004.06.28-29
2005.02.22
2006.11.28-29
2008.04.2-4
2009.04.3-4
2010.11.19-20
2012.05.21-20

Miejsce
Bruksela
Londyn
Rzym
Bruksela
Paryż
Madryt
Waszyngton
Bruksela
Rzym
Praga
Stambuł
Bruksela
Ryga
Bukareszt
Strasburg i Kel
Lizbona
Chicago

Kraj
Belgia
Wielka Brytania
Włochy
Belgia
Francja
Hiszpania
Usa
Belgia
Włochy
Czechy
Turcja
Belgia
Łotwa
Rumunia
Francja i Niemcy
Portugalia
USA

Załącznik 8

Źródło: A. Goławski, Arytmetyka Służby, „Polska Zbrojna”, nr 10 z 7 marca 2010, s. 12.
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Załącznik 9
Programy modernizacji Sił Zbrojnych RP

Plan Komisji Żabińskiego z 1991 roku.
Plan Milewskiego z 1995 roku.
Plan Armia 2012 koalicji SLD/PSL z 1997 roku.
Program Integracji i Modernizacji SZ RP koalicji AWS/UW z 1998 roku.
Program Integracji i Modernizacji SZ RP na lata 1998–2012.
Program Integracji z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego i Modernizacji SZ RP na lata 1998–2012.
Program przebudowy i modernizacji technicznej SZ RP w latach 2001–
2006.
Program rozwoju SZ RP w latach 2003–2008.
Program rozwoju SZ RP na lata 2005–2010.
Program rozwoju SZ RP na lata 2007–2012.
Program rozwoju SZ RP na lata 2009–2018;
Program profesjonalizacji SZ RP na lata 2008–2010.
Koncepcja utworzenia i wykorzystania Narodowych Sił Rezerwowych.
Program rozwoju SZ RP w latach 2013–2022.
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“(…) realizowana w monografii „Od Układu Warszawskiego do NATO. Polityka
obronna RP w latach 1989-2004” tematyka jest niezmiernie ważna z perspektywy badania
procesów tworzących współczesną rzeczywistość Rzeczypospolitej Polskiej. Niemniej dekada lat 90-tych XX wieku, która jest obszarem chronologicznie dominującym w badaniach
Autorów, jest stosunkowo słabo eksplorowana przez polskich badaczy. Stąd już na wstępie
należy podkreślić wysoki walor nowatorstwa pracy, jak również jej ogromną przydatność
i użyteczność w wielu aspektach działań naukowych.
(…) Autorzy z powodzeniem realizowali efekty eksplanacyjne, wyjaśniając zarówno
uwarunkowania, czynniki wpływające na procesy decyzyjne, jak też krytycznie odnosząc
się do osiąganych efektów. Warta podkreślenia jest wysoka jakość i znaczna wartość analizy konteksowej badania poszczególnych etapów procesu. Niezmiernie interesujące i inspirujące są rozważania Autorów nad zmianami geopolitycznymi i ich twórczym (a niekiedy
i destruktywnym) wpływem na ewolucję (a niekiedy „rewolucję”) dokonującą się w otoczeniu międzynarodowym. Dzięki nałożeniu na ten „podkład” uwarunkowań wynikających
ze specyfiki sytuacji politycznej Rzeczypospolitej Polskiej, tworzącej się na nowo kultury
strategicznej, możliwości finansowo-technologicznych, tempa transformacji, itd. udało się
stworzyć kompletny i czytelny obraz badanych zjawisk. Co więcej, wykład adekwatnie opisuje procesowość badanych zjawisk, dzięki czemu Autorom udało się odzwierciedlić dynamikę badanego fenomenu, w odróżnieniu od wielu innych prac badawczych, które „grzeszą”
podejściem statycznym”.
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