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Potencjał militarny Europy Środkowej  
– znaczenie w systemie NATO, relacje w obrębie 
Unii Europejskiej, w kręgu własnym i globalnym

Istnieje wiele definicji „Europy Środkowej” – na potrzeby niniejszego artykułu 
przyjęto, że jest to grupa 9 państw, rozciągnięta wzdłuż osi południkowej – alfa-
betycznie: Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, 
Węgry1. Kraje te są członkami zarówno Unii Europejskiej, jak i NATO.

Tabela 1. Poszerzenie NATO i Unii Europejskiej o państwa Europy Środkowej

NATO Unia Europejska

Bułgaria 29 III 2004 1 I 2007

Czechy 12 III 1999 1 V 2004

Estonia 29 III 2004 1 V 2004

Litwa 29 III 2004 1 V 2004

Łotwa 29 III 2004 1 V 2004

Polska 12 III 1999 1 V 2004

Rumunia 29 III 2004 1 I 2007

Słowacja 29 III 2004 1 V 2004

Węgry 12 III 1999 1 V 2004

Źródło: opracowanie własne.

1 Autor jest świadom, że w rozmaitych koncepcjach próbuje się tę listę zarówno zawężać (np. je-
dynie do państw „Grupy Wyszehradzkiej”), jak i poszerzać (np. o państwa Bałkanów Zachod-
nich, czy posowieckie Białoruś, Mołdawię i Ukrainę).
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Potencjał wojskowy krajów tego regionu należy analizować na kilku płaszczy-
znach:

1) w sensie własnej siły militarnej – żaden kraj z powyższej grupy nie należy 
do grona mocarstw, czy silnych graczy ponadregionalnych, jedynie Polska 
w momencie przyjmowania do UE i NATO (lata 1999-2004) mogła być 
uznawana za państwo zdolne do efektywnego odpierania ataku z sąsiedz-
twa na własne terytorium, a także – do znaczącego udziału w misjach mię-
dzynarodowych;

2) w sensie uzupełniania potencjału UE i NATO – państwa z powyższej grupy 
były przede wszystkim „konsumentami” (odbiorcami) bezpieczeństwa niż 
jego wspókreatorami2. Nawet kraje relatywnie silne (jak Polska) potrze-
bowały dostaw nowoczesnego sprzętu, a modernizacja i dostosowanie ich 
armii do standardów NATO musiała być rozłożona nawet nie na lata – a na 
dekady. Natomiast kraje słabsze (jak np. państwa nadbałtyckie) wręcz do-
magały się międzynarodowej pomocy wojskowej i objęcia ich zagranicz-
nym wsparciem (misja „Air Policing”);

3) w sensie atutów geograficznych – te są znaczące. Po pierwsze i oczywiste – 
przyjęcie krajów Europy Środkowej powiększa obszar NATO i oddala gra-
nicę, zza której mógłby on zostać zaatakowany, co dla „starych członków” 
NATO ma poważne znaczenie. O ile w 1990 r. przyjęcie Niemiec wschod-
nich (b. NRD) przesunęło granicę NATO z Łaby na Odrę, a w 1999 r. – 
z Odry na Bug, to kolejne poszerzenia z jednej strony zmniejszają zagroże-
nie ze strony Rosji (republiki nadbałtyckie), a z drugiej strony – redukują 
niestabilność na Bałkanach.

Potencjał wojskowy państw Europy Środkowej

Przyjmując za miarodajne dane prezentowane za rok 2017 przez „Globalfire-
power” (GFP)3 i Index Mocy Państw (IMP)4, można wskazać, że kraje Europy 
Środkowej (z wyjątkiem Polski) zajmują dość odległe miejsce w rankingach siły 
i potencjału wojskowego.

Wybrane (spośród wielu innych) rankingi zostały zaprezentowane z uwagi na 
ich wszechstronność. I tak „Globalfirepower” oprócz liczby żołnierzy, sprzętu czy 
wydatków zbrojeniowych uwzględnia np. bogactwa naturalne czy infrastrukturę. 

2 M. Stolarczyk, Główne modele bezpieczeństwa europejskiego a państwa Grupy Wyszehradzkiej, 
(1990-1994), [w:] Bezpieczeństwo państw Grupy Wyszehradzkiej. Nadzieje i realia, red. J. Prze-
włocki, B. Osadnik, Katowice 1995, s. 32-64.

3 http://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp (16 VII 2017).
4 Warto zauważyć, że „Index Mocy Państw” jest opracowaniem polskim: A. Radwan, P. Arak, 

G. Lewicki, Inicjatywa In.Europa, http://index.ineuropa.pl/ (16 VII 2017).
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Z kolei „Index Mocy Państw” bierze też pod uwagę np. aktywność dyplomatycz-
ną, kulturową czy finansową.

Tabela 2. Porównanie potencjału wojskowego państw Europy Środkowej  
na tle potencjału wojskowego państw świata

Pierwsza „10” świata Kraje Europy Środkowej

GFP (127 państw) IMP (168 państw) GFP (127 państw) IMP (168 państw)

1. USA 1. USA 18. Polska 27. Polska

2. Rosja 2. Chiny 31. Czechy 63. Rumunia

3. Chiny 3. Rosja 44. Rumunia 65. Bułgaria

4. Indie 4. Indie 63. Węgry 68. Czechy

5. Francja 5. Niemcy 66. Bułgaria 81. Węgry

6. Wielka Brytania 6. Wielka Brytania 74. Słowacja 96. Słowacja 

7. Japonia 7. Francja 97. Litwa 104. Estonia

8. Turcja 8. Japonia 103. Łotwa 117. Litwa

9. Niemcy 9. Brazylia 110. Estonia 120. Łotwa

10. Włochy 10. Kanada

Źródło: opracowanie własne.

Z obu tych rankingów wyłaniają się następujące wnioski:
1) Polska jako jedyne państwo regionu Europy Środkowej może próbować 

(nie przesądzając o skuteczności) prowadzić samodzielną aktywną polity-
kę w zakresie bezpieczeństwa, jako państwo o średnim potencjale. Pozo-
stałe kraje regionu są na to stanowczo zbyt słabe5;

2) Europa Środkowa jako region może próbować występować zbiorczo i – jeśli 
potrafi wspólnie artykułować własne interesy – zarówno w skali Europy, jak 
i w wymiarze ponadregionalnym może budować własną podmiotowość6;

3) również czołowe państwa europejskie w zestawieniu np. z USA, Rosją, 
Chinami czy Indiami – trudno zaliczać do rzędu najsilniejszych potęg.

O względnej słabości militarnej państw Europy Środkowej świadczyć może 
chociażby problem modernizacji ich armii. Przede wszystkim – poza Polską (i na 
ich możliwości – Czechami) – są to państwa o skromnych budżetach obronnych. 
Po drugie – państwa te nie wypracowały metody wspólnych zakupów no wo czes-

5 http://www.defence24.pl/537171,wegierska-armia-potrzebuje-20-tys-rezerwistow (16 VII 
2017). 

6 Taki wniosek wyłaniał się już ponad 20 lat temu; zob. M. Stolarczyk, op.cit., s. 33-41.
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ne go sprzętu, mimo że jego standaryzacja obniżałaby zarówno koszty zakupu jak 
i późniejszej obsługi, serwisowania, etc. Po trzecie – państwa te nie kooperują ze 
sobą nawet w remontach starszych typów sprzętu, odziedziczonych po członko-
stwie w Układzie Warszawskim, gdzie podstawowe rozwiązania techniczne były-
by wspólne, obawa ujawnienia jakichś tajemnic – znikoma, a korzyści ze współ-
pracy – wymierne7.

Tabela 3. Wydatki na cele obronne w państwach Europy Środkowej  
według wartości z 2015 r. (w mln USD)

1999 2004 2009 2013 2016 2017

Bułgaria 779 894 839 740 756 700

Czechy 2433 2687 2298 1669 1923 2220

Estonia 134 268 398 398 494 335

Litwa 200 344 352 294 634 430

Łotwa 97 311 309 239 406 280

Polska 5334 5897 7265 7709 9791 9360

Rumunia 1902 2095 2052 2047 2816 2190

Słowacja 930 1087 1183 805 1036 1025

Węgry 1261 1668 1249 1021 1258 1040

Źródło: opracowanie własne na podstawie: za lata 1999-2016: https://www.sipri.org/sites/default/
files/Milex-constant-2015-USD.pdf (16 VII 2017); za 2017 r.: http://www.globalfirepower.com/
countries-listing.asp (16 VII 2017).

Kraje Europy Środkowej w strukturach NATO

Państwa Europy Środkowej były przyjmowane do NATO jako członkowie, którzy 
na starcie nie wnoszą dla organizacji wiele aktywów, ale w perspektywie mogą 
ją wzmocnić. Podkreśleniu ich statusu służyło relatywnie szybkie organizowanie 
w tych państwach cyklicznych szczytów NATO:

1) XVI Szczyt NATO – Praga, 21-22 XI 2002 r. (3,5 r. po akcesji Czech);
2) XIX Szczyt NATO – Ryga, 28-29 XI 2006 r. (2,5 r. po akcesji Łotwy);
3) XX Szczyt NATO – Bukareszt, 2-4 IV 2008 r. (4 l. po akcesji Rumunii);
4) XXV Szczyt NATO – Warszawa, 8-9 VII 2016 r. (17 l. po akcesji Polski).

7 Przykłady proponowanej współpracy pomiędzy Polską, Węgrami, Czechami i Słowacją w mo-
dernizacji bojowych wozów piechoty czy też śmigłowców szturmowych – ostatecznie nie do-
szły one do skutku. Zob. http://www.defence24.pl/295973,czechy-podwoja-wydatki-obronne-
 -modernizacja-zwiekszenie-liczebnosci-armii-nowe-jednostki (16 VII 2017). 
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W omawianym okresie po 1999 r. priorytety NATO kilkakrotnie się zmieniały. 
I tak:

1) lata 1999-2001 to kreowanie przez Pakt nowego modelu ładu międzynaro-
dowego, opartego na ograniczaniu suwerenności państw na rzecz ochrony 
praw człowieka (interwencja w Kosowie, wiosną 1999 r.);

2) lata 2001-2004 to „wojna z terroryzmem”, którą w znacznej mierze prowa-
dzono poza strukturami NATO, ale sam Pakt też angażował się w rozmaite 
akcje antyterrorystyczne (misja w Afganistanie po 2003 r., patrolowanie 
Morza Śródziemnego);

3) lata 2005-2008 to kontynuacja wojny z terroryzmem, próba wciągania do 
współpracy państw często odległych geograficznie i kulturowo, a także 
pierwsza koncepcja budowy „tarczy antyrakietowej” w Europie;

4) lata 2009-2013 to przełamywanie kryzysu finansowego (rzutującego na 
zdolności bojowe państw NATO), narastająca aktywność Paktu w Afryce 
(interwencja w Libii, w Mali i w Sahelu), a wreszcie – budowa drugiej wer-
sji „tarczy antyrakietowej”;

5) lata 2014-2017 to wzmacnianie obecności Paktu na jego „wschodniej flan-
ce”, w reakcji na militarną aktywność Rosji na Ukrainie, a także – zaangażo-
wanie się Paktu w wojnę z „Państwem Islamskim” na Bliskim Wschodzie.

Aktywność państw Europy Środkowej w realizacji zmieniających się prioryte-
tów Paktu – poza Polską – nie była wielka. Polska jako jedyny kraj regionu w zna-
czący sposób uczestniczyła w operacjach w Afganistanie (w szczytowym momen-
cie misji, w latach 2010-2011 – 2600 żołnierzy) oraz w Iraku (maksymalnie 2500 
żołnierzy w latach 2003-2005), a także w innych operacjach (w tym lotniczych 
i morskich). Polska zaangażowana jest też od 2004 r. w misję „Air Policing”, po-
legającą na ochronie przestrzeni powietrznej nad tymi krajami NATO, które nie 
posiadają wystarczająco sprawnych własnych sił powietrznych – przez ich silniej-
szych sojuszników. Polskie lotnictwo rotacyjnie z innymi krajami patroluje niebo 
nad Litwą, Łotwą i Estonią.

Ważną inicjatywą włączającą państwa Europy Środkowej do budowy infra-
struktury wojskowej NATO była koncepcja „tarczy antyrakietowej”. W myśl ne-
gocjacji prowadzonych poufnie od 2006 r. przez administrację G. W. Busha, eu-
ropejska część tarczy (chroniąca przed atakiem np. z Bliskiego Wschodu) miała 
składać się z dwóch elementów:

1) bazy pocisków przechwytujących (tzw. „antyrakiet”)8 w Redzikowie 
k. Słupska;

2) radaru naprowadzającego te pociski, zlokalizowanego w Czechach.
8 Chodziło o pociski tzw. „kinetyczne” – ich głowice nie miałyby żadnego materiału wybucho-

wego, po prostu uderzałyby z ogromną prędkością w rakiety przeciwnika, niosące broń ma-
sowego rażenia. Siła tego uderzenia zbijałaby wrogie rakiety z ich trajektorii i powodowałaby 
ich nieszkodliwe spalenie się w atmosferze.

Potencjał militarny Europy Środkowej…
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O ile Polska była tą ofertą wysoce zainteresowana (mimo zmiany rządów – 
do jesieni 2007 r. był to gabinet J. Kaczyńskiego, a następnie – D. Tuska), o tyle 
Czechy – zdecydowanie mniej. Efektem takiej gry dyplomatycznej było porozu-
mienie polsko-amerykańskie z 20 VIII 2008 r., w którym Amerykanie obiecywa-
li dozbrojenie naszego kraju – oprócz wyrzutni antyrakiet w Redzikowie mieli 
w Polsce umieścić m.in. taktyczne baterie przeciwrakietowe, chroniące znaczną 
część terytorium Polski. Jednak zmiana na stanowisku prezydenta USA, a na-
stępnie światowy kryzys finansowy, spowodowały, że ta koncepcja w II połowie 
2009 r. została zdezaktualizowana. Nowy prezydent USA, B. H. Obama zapro-
ponował jesienią 2009 r. inne rozwiązanie – budowę systemów antyrakietowych, 
które byłyby prostsze, tańsze i powstawałyby stopniowo – od południa ku pół-
nocy. I tak najpierw miały być rozmieszczone na Morzu Śródziemnym amery-
kańskie okręty z systemami antyrakietowymi, w 2015 r. miała powstać instalacja 
w Rumunii (baza Deveselu), a w 2018 r. – w polskim Redzikowie. Aneks do poro-
zumienia z 2008 r., modyfikujący koncepcję budowanej w Polsce „tarczy” i odsu-
wający termin jej oddania do użytku, został podpisany 3 VII 2010 r. w Krakowie.

Faktycznie instalacja w Deveselu już powstała i funkcjonuje od 12 V 2016 r., 
natomiast budowa pod Redzikowem rozpoczęła się 13 VI 2016 r.9. Docelowo 
w każdej z baz służyć będzie ok. 300-500 Amerykanów.

Na wiosnę 2011 r. NATO zaproponowało nowy projekt podnoszenia bez-
pieczeństwa swoich członków, w taki sposób, aby nie obciążać nadmiernie ich 
budżetów obronnych (był sam środek kryzysu finansowego). Z  jednej strony 
chodziło więc o zastosowanie najnowocześniejszych technologii na polu walki, 
z drugiej – o „inteligentne” wykorzystanie zasobów państw Paktu, aby nie dublo-
wały one swoich wysiłków, lecz uzupełniały się i prowadziły wspólne operacje. 
Szczególne zainteresowanie tym projektem państwa Europy Środkowej wyraziły 
na szczycie NATO w Chicago (20-21 V 2012 r.). Przedstawiono wtedy trzy in-
teresujące dla krajów środkowoeuropejskich programy, pozwalające efektywnie 
wykorzystywać zasoby Paktu:

1) program Morskich Samolotów Patrolowych;
2) program utworzenia wielonarodowego, regionalnego batalionu Obrony 

Przed Bronią Masowego Rażenia;
3) program utworzenia wspólnej grupy dowodzenia wsparciem logistycznym.

W ten sposób, bez nadmiernego zwiększania budżetów obronnych, państwa 
NATO istotnie poprawiłyby swoje zdolności obronne10.

9 http://www.globalsecurity.org/space/facility/deveselu.htm (16 VII 2017).
10 Przykładem „Smart Defence” (przywołanym przez pkt 56 Deklaracji Szczytu) jest trwająca od 

kilku lat operacja „Air Policing”, w ramach której silniejsze państwa NATO (Niemcy, Dania, 
a także Polska) rotacyjnie patrolują przestrzeń powietrzną nad Litwą, Łotwą i Estonią, które – 
mimo wstąpienia do Paktu w 2004 r. – nie zbudowały jeszcze nowoczesnych systemów obrony 
przeciwlotniczej. Chicago Summit Declaration, Issued by the Heads of State and Government 
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Niezwykle ważnym wydarzeniem integrującym kraje Europy Środkowej ze 
strukturami NATO było załamanie bezpieczeństwa europejskiego wywołane in-
terwencją Rosji na Ukrainie wiosną 2014 r. Wzrost zagrożenia dla regionu został 
odnotowany na kolejnych szczytach Paktu. I tak szczyt NATO w walijskim New-
port (4-5 IX 2014 r.)11 postanowił mocniej zaakcentować obecność wojskową we 
wschodnioeuropejskich krajach Sojuszu. W tym celu powołano siły natychmia-
stowego reagowania, liczące ok. 5 tys. żołnierzy, nazywane „szpicą”. „Szpica” po-
wstała na bazie istniejących już od 2004 r. jednostek NRF (NATO Reaction Force), 
a w razie zagrożenia wschodnich granic Paktu miała przenieść się tam w bardzo 
krótkim czasie (2-5 dni). Dowódca „szpicy” uzyskiwał znaczną samodzielność 
decyzyjną: w sytuacji zagrożenia podejmowałby decyzje nie czekając na zgodę 
Rady Północnoatlantyckiej, lecz jedynie głównodowodzącego wojskami NATO 
w Europie.

Z kolei szczyt NATO w Warszawie (8-9 VII 2016 r.) podjął kluczową dla bez-
pieczeństwa regionu decyzję: utworzył cztery batalionowe grupy bojowe stacjo-
nujące (na zasadzie stałej rotacji) w państwach bałtyckich i w Polsce12. Dowódz-
two nad grupami objęły tzw. państwa ramowe: Stany Zjednoczone (w Polsce), 
Niemcy (na Litwie), Kanada (na Łotwie), Wielka Brytania (w Estonii).

Każda z „grup batalionowych” (liczących po ok. 1000 żołnierzy) była zdolna 
błyskawicznie reagować na zagrożenia w niewielkiej skali, ale mogła okazać się 
zbyt słaba wobec poważniejszych kryzysów. Dlatego na ich zapleczu rozmiesz-
czono kolejną formację – brygadę pancerną i komponenty dywizji amerykańskiej 
armii – dowództwo i większość elementów jednostki znalazły się w Polsce.

Kraje Europy Środkowej  
w wojskowych strukturach Unii Europejskiej

Gdy 1 V 2004 r. 10 państw (głównie z regionu Europy Środkowej) przystępowa-
ło do Unii Europejskiej – sama UE od kilku lat budowała już własny potencjał 
militarny13. Jeszcze w 1999 r. państwa unijne zapowiedziały „audyt” swoich zdol-
ności obronnych, który niestety potwierdził ich zacofanie względem USA: Eu-
ropejczycy mieli armie liczniejsze niż amerykańska, ale o wiele słabiej nasycone 

participating in the meeting of the North Atlantic Council in Chicago on 20 May 2012, http://
www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_87593.htm?mode=pressrelease (7 II 2013).

11 Wales Summit Declaration Issued by the Heads of State and Government participating in the 
meeting of the North Atlantic Council in Wales (5 IX 2014).

12 Warsaw Summit Communiqué, Issued by the Heads of State and Government participating in 
the meeting of the North Atlantic Council in Warsaw 8-9 July 2016 (pkt 40).

13 R. Zięba, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Warszawa 2007, 
s. 127-135.
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no wo czes ny mi technologiami. Brakowało m.in. systemów transportu lotniczego, 
zwiadu satelitarnego, inteligentnych pocisków czy systemów łączności na polu 
walki. Państwa środkowoeuropejskie nie mogły w znaczący sposób unowocześnić 
unijnego potencjału: ich armie wymagały jeszcze pilniejszej modernizacji. Nawet 
jako rynek zbytu dla europejskiej broni państwa Europy Środkowej nie były zbyt 
łatwym kontrahentem, ponieważ tradycyjnie były one bardziej niż „stara Europa” 
proamerykańskie i kupując uzbrojenie często wybierały sprzęt z USA14.

Tabela 4. Modernizacja sił powietrznych wybranych państw Europy Środkowej  
w ujęciu chronologicznym

Typ i pochodzenie maszyn Producent Ilość Rok

Bułgaria

Bell 206 – wielozadaniowy USA 6 1999

Alenia C-27J Spartan – transportowy Włochy 3 2007

Eurocopter Cougar – wielozadaniowy Francja 12

Czechy

PZL W-3 Sokół – wielozadaniowy Polska 10 1996

JAS 39 Gripen – szturmowy Szwecja 14 (leasing) 2005

CASA C-295 – transportowy Hiszpania 4 2009

Polska

CASA C-295 – transportowy Hiszpania 16 2001

F-16 – szturmowy USA 48 2002

C-130 Hercules –transportowy USA 6 2009

Rumunia

C-130 Hercules –transportowy USA 3 2007

F-16 – szturmowy USA 6 2014

Alenia C-27J Spartan – transportowy Włochy 7

Węgry
JAS 39 Gripen – szturmowy Szwecja 14 (leasing) 2009

Boeing C-17 Globemaster III – transportowy USA 3 (własność 
NATO) 2006

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp 
(16 VII 2017); http://www.defence24.pl/ (16 VII 2017).

14 Przykładowo Polska, która otrzymywała znaczne ilości sprzętu z Niemiec, z reguły ubiegała 
się o darowizny (czołgi w 2002 r., samoloty w 2003 r.), tylko dostawa czołgów z 2013 r. była 
faktyczną transakcją (120 maszyn za 180 mln EUR). Natomiast w 2002 r. zawarliśmy kontrakt 
na kupno amerykańskich samolotów wielozadaniowych (6,5 mld PLN), a w 2016 r. anulowa-
liśmy kontrakt na kupno francuskich śmigłowców za 13,5 mld PLN. Również Rumunia uno-
wocześniała swoje lotnictwo o amerykańskie F-16. Natomiast Czechy i Węgry wypożyczyły 
od Szwecji samoloty „Gripen”.
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U progu akcesji państw środkowoeuropejskich do UE pojawiła się nowa kon-
cepcja wzmocnienia unijnego potencjału wojskowego: Grupy Bojowe Unii Euro-
pejskiej (GB UE, ang. European Union Battlegroups). Rozpoczęta w 2001 r. „wojna 
z terroryzmem” unaoczniła strategom przydatność nielicznych, za to zaawanso-
wanych technologicznie jednostek wojskowych, które byłyby w stanie prowadzić 
rozbudowane, samodzielne operacje militarne. Takim właśnie celom mają służyć 
tworzone od 2003 r. GB UE15.

GB UE nie są „europeską armią”, ani nawet jej zalążkiem. Są one tworzone przez 
państwa członkowskie, na mocy porozumień dwu- i wielostronnych, które następ-
nie przekazuje się Radzie UE z informacją, kiedy dana grupa powstanie, jaki będzie 
jej skład, specyfika i kiedy będzie mogła ona podjąć swój dyżur bojowy. W każdej 
GB UE konieczne jest wskazanie „kraju wiodącego” (ramowego), który miał do-
starczać ponad połowę żołnierzy, środki transportu, łączności i systemy dowodze-
nia. W 2004 r. ministrowie obrony państw członkowskich UE zatwierdzili utworze-
nie 13 GB UE, które od 2007 r. kolejno obejmowały dyżury bojowe. Założono, że 
w każdym półroczu będą dyżurować dwie takie formacje. Byłyby one „Europejski-
mi Siłami Szybkiego Reagowania” (European Union Rapid Reaction Force, ERRF)16. 

GB UE mogą realizować takie zadania, jak: rozdzielanie stron konfliktu, mi-
sje zapobiegania konfliktom, wsparcie dla misji ewakuacyjnych i misji humani-
tarnych. Ich wielkość miała osiągać 1500-3500 żołnierzy, tj. wzmocniony bata-
lion, pułk lub okrojona brygada. Takie siły nie są przeznaczone do prowadzenia 
wielkich, skomplikowanych operacji, czy długotrwałego administrowania jakimś 
obszarem. Ich głównym zadaniem byłoby prowadzenie akcji humanitarnych, 
ewakuowanie ludności, rozdzielanie stron konfliktów, działania patrolowe i kon-
trolne, uderzenia prewencyjne.

Zasadę funkcjonowania Grup (jest ich obecnie powyżej 20)17 stanowi rotacyj-
ność: docelowo RUE pragnie mieć w każdym półroczu (prezydencji) dwie dyżu-
rujące i utrzymywane w gotowości do działania GB. Podczas pełnienia dyżuru, 
w przypadku pojawienia się sytuacji kryzysowej, GB UE może zostać skierowana 
w dowolny rejon świata, oddalony od Brukseli o 6 tys. kilometrów. Przemiesz-
czenie i rozpoczęcie misji musiałoby odbyć się w ograniczonym czasie, to jest 
w ciągu 10 dni od podjęcia decyzji przez RUE.

Państwa Europy Środkowej chętnie angażowały się w tworzenie Grup Bojo-
wych, ale nieczęsto były w nich „krajami wiodącymi” – na 19 GB UE, w któ-
rych obecne były kontyngenty tych krajów (do połowy 2017 r.), tylko w 3 Polska, 
a w 1 Czechy były „krajem wiodącym”.

15 R. Zięba, op.cit., s. 94-105.
16 I. Słomczyńska, Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony. Uwarunkowania – struktury – 

funkcjonowanie, Lublin 2007, s. 288-291.
17 Dokładna liczba jest zmienna – nowe grupy powstają, a te, które odbyły już dyżur, często są 

rozwiązywane bądź zmieniają swoją strukturę.
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Tabela 5. Grupy Bojowe Unii Europejskiej

Państwa członkowskie Liczebność Utworzenie Dyżur Uwagi

NIEMCY, Austria, Czechy
(w 2012 r. dołączyły Chorwacja, Irlandia 
i Macedonia; w 2016 r. odeszła Macedo-
nia, dołączyły Belgia i Luksemburg)

3000 2007 II/2012
II/2016

WŁOCHY, Słowenia, Węgry
(w 2017 r. dołączyły Austria i Chorwacja) 1500 2007

II/2007
II/2012
I/2017

Multinational Land 
Force, MLF

GRECJA, Bułgaria, Cypr, Rumunia
(w 2011 r. dołączyła Ukraina, a w 2016 r. 
– Serbia)

1500 2007

II/2007
II/2011
I/2014
I/2016

GB „Balkan” / 
HELBROC

NIEMCY, Finlandia, Holandia
(w 2011 r. dołączyły Austria i Litwa) 1720-2350 2007 I/2007

I/2011
GB 107
„Saxon”

SZWECJA, Estonia, Finlandia, Norwegia
(w 2011 r. dołączyła Irlandia, w 2015 r. 
dołączyły Litwa i Łotwa)

2500 2008
I/2008
I/2011
I/2015

NGB 15
„Nordic”

CZECHY, Słowacja 2500 2009 II/2009

POLSKA, Niemcy, Litwa, Łotwa, 
Słowacja 2500 2010 I/2010

POLSKA, Niemcy, Francja 2100 2011 I/2013 GB „Weimarska”

WŁOCHY, Rumunia, Turcja 1500 II/2010

POLSKA, Czechy, Słowacja, Węgry, 
Ukraina 4000 2015 I/2016 GB „Wyszehradzka”

Legenda: wersalikami – państwo wiodące, boldem – państwa Europy Środkowej.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.globalsecurity.org/military/world/europe/
eu-battlegroups.htm (16 VII 2017).

Udział w Grupach Bojowych zacieśniał relacje państw środkowoeuropejskich 
ze „starą UE”. Jednak doświadczenie to nie oznaczało znaczącego wzrostu znacze-
nia Europy Środkowej dla bezpieczeństwa UE. Było to spowodowane faktem, iż 
GB UE (mimo funkcjonowania już od 10 lat) ani razu nie zostały jeszcze wykorzy-
stane do operacji militarnych. Byłyby to więc jedne z najbardziej pacyfistycznych 
związków bojowych na świecie18. Prawdopodobieństwo ich użycia w działaniach 
zbrojnych jest bliskie zeru, a nawet gdy UE musi użyć sił wojskowych – sięga po 

18 C. Houck, European Battle Groups May Finally Get the Funding to Fight (6 VI 2017), http://
www.defenseone.com/politics/2017/06/european-battle-groups-may-finally-get-funding-
 -fight/138455/ (5 VII 2017). 
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prostu po kontyngenty, jakie mogą na jej potrzeby wystawić poszczególne pań-
stwa. Natomiast użycie GB UE wymaga synchronizacji struktur unijnych oraz 
narodowych, przyjęcia wielu dokumentów, zarówno szczebla polityczno-stra-
tegicznego, jak i dotyczących samej operacji. Mało prawdopodobny w praktyce 
jest termin wkroczenia do akcji na obszarze operacji w maksymalnie 10 dni od 
podjęcia takiej decyzji (w niektórych krajach wymagana jest zgoda nie tylko gre-
miów rządowych, ale i parlamentarnych), co może być szczególnie kłopotliwe 
proceduralnie (czasowo) przy wielonarodowych grupach. Również techniczne 
możliwości przetransportowania (i następnie zaopatrzenia) 1,5 tys. żołnierzy na 
odległość 6 tys. kilometrów, w ciągu 10 dni, a następnie możliwości działania 
tej formacji przez miesiąc – wydają się niewielkie w kontekście unijnego poten-
cjału wojskowego19. Szczególnie negatywnym doświadczeniem w tym zakresie 
był dyżur „Weimarskiej GB” (Polska jako „państwo ramowe”, Niemcy i Francja) 
w I połowie 2013 r. Akurat na początku 2013 r. UE musiała przeprowadzić dużą 
operację wojskową „Serwal” w zachodnioafrykańskim państwie Mali. Operacja 
(której główny ciężar wzięli na siebie Francuzi) rozpoczęła się 11 I 2013 r. bom-
bardowaniem pozycji islamistów na północy Mali, następnie do akcji weszły siły 
lądowe, natomiast mimo gotowości „Weimarskiej GB” do operacji, nikt nawet nie 
brał pod uwagę wykorzystania jej zasobów.

Unia Europejska – podobnie jak NATO – jest zainteresowana konsolida-
cją obronności swoich krajów członkowskich. W tym celu Europejska Agencja 
Obrony 23-24 IX 2010 r. zaproponowała program „Pooling and Sharing” – cho-
dziło o stworzenie przez państwa członkowskie pewnej „puli” zasobów militar-
nych (np. sprzętu), którym następnie będą mogły się dzielić – użyczać tych zaso-
bów członkom UE, którzy ich nie posiadają. Wśród inicjatyw z tego programu, 
szczególnie cennych dla państw Europy Środkowej wskazano m.in.: wspólne wy-
korzystanie latających cystern; wspólne szkolenie załóg śmigłowców bojowych; 
wspólne prowadzenie zwiadu morskiego. Program ten został następnie rozwi-
nięty przez Europejską Agencję Obrony w postaci „kodów postępowania”, czyli 
procedur mających obsługiwać wykorzystanie zasobów „Pooling and Sharing”. 
„Kody” zostały opracowane 19 XI 2012 r.

Kolejnym krokiem w kierunku integracji europejskiego potencjału zbroje-
niowego jest Europejski Fundusz Obronny (European Defence Fund), którego 
powołanie zadeklarowano 7 VI 2017 r.20. Fundusz ma umożliwić państwom UE 
wspólne kupowanie wyposażenia i technologii, a podzielono go na dwa elementy: 
badania naukowe oraz rozwój i nabywanie.

19 Koniec dyżuru Weimarskiej Grupy Bojowej UE, http://dziennikzbrojny.pl/aktualnosci/news,-
1,4613,aktualnosci-z-polski,koniec-dyzuru-weimarskiej-grupy-bojowej-ue (15 XII 2016). 

20 European Commission, Brussels, 7.6.2017 COM(2017) 295 final, Communication from the 
Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Com-
mittee and the Committee of the Regions – Launching the European Defence Fund.
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Tabela 6. Roczne wydatki Europejskiego Funduszu Obronnego (w mln EUR)

Wydatki Do końca 2019 r. Od 2020 r.

Badania naukowe 90 500

Rozwój i nabywanie 500 1000

Źródło: https://ec.europa.eu/poland/news/170607_efo_pl (16 VII 2017).

Europa Środkowa  
a koncepcje „Międzymorza” i „Trójmorza”

Państwa środkowoeuropejskie – oprócz integrowania się w strukturach euroatlan-
tyckich – próbują kooperować również we własnym gronie, wychodząc z założe-
nia, że łączą je pewne specyficzne, regionalne interesy, wyodrębniające je zarówno 
w strukturach UE, jak i w skali całego kontynentu. Obok Grupy Wyszehradzkiej 
od początku lat 90. XX w. kształtowała się też Inicjatywa Środkowoeuropejska, 
a także rozmaite porozumienia subregionalne (np. na obszarze byłej Jugosławii)21.

W polskiej tradycji myśli politycznej – już od XIX w., a później w koncepcjach 
Józefa Piłsudskiego – pojawiała się koncepcja „Międzymorza”, czyli regionu leżą-
cego pomiędzy Morzem Bałtyckim a Morzem Czarnym, którego państwa i regio-
ny są wręcz „skazane” na współpracę. Łączyłyby je więzi gospodarcze, kulturowe, 
a także obawa przed infiltracją ze strony Rosji bądź Niemiec. Owo „międzymo-
rze” – którego centrum i najsilniejszy element stanowiłaby Polska – postrzegano 
już to w postaci forum współpracy, już to w postaci ściślejszej formuły integracyj-
nej, aż do federacji22.

Z drugiej strony jednak mnogość państw leżących na tym obszarze, ich nie-
wielkie rozmiary, a często dzielące je animozje (np. państw leżących wokół Wę-
gier i mających na swoich obszarach znaczne mniejszości węgierskie, czy krajów, 
które w drodze konfliktów zbrojnych oderwały się od Jugosławii), powodowały 
trudności we współpracy regionalnej23. Jeszcze podczas szczytu państw Europy 
Środkowo-Wschodniej w Warszawie 27 V 2011 r. (uczestniczył w nim prezydent 
USA Barack Obama) trudno było wypracować wspólne stanowisko – najważniej-
szym elementem spotkania była próba wpływu na prezydenta Ukrainy, W. Janu-
kowycza, aby ten zdemokratyzował swoją politykę.

21 B. Osadnik, Nowy regionalizm w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa Wyszehradzka, [w:] 
Bezpieczeństwo państw…, s. 17-31.

22 Zob. L. Szaruga, Przetwarzanie Międzymorza. Zarys problematyki, Kraków-Warszawa 2016, 
s. 33-41.

23 J. Przewłocki, Historyczne doświadczenia współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej (zarys pro-
blemu), [w:] Bezpieczeństwo państw…, s. 9-16.
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Nowe płaszczyzny współpracy w regionie pojawiły się w ciągu ostatnich kilku 
lat. Należały do nich:

1) obawa przed rosyjskim szantażem energetycznym, realnym w sytuacji zdo-
minowania dostaw ropy i gazu w regionie przez firmy kontrolowane przez 
rosyjski kapitał. Wydarzeniem przełomowym było otwarcie gazociągu 
„Nord Stream” 8 XI 2011 r.;

2) obawa przed destabilizacją polityczną, podsycaniem konfliktów wewnętrz-
nych, a wreszcie „wojną hybrydową”, których przykładem była ingerencja 
Rosji w wewnętrzne sprawy Ukrainy na wiosnę 2014 r.24;

3) obawa przed działaniami niektórych państw UE, mogącymi skutkować 
rozszczelnieniem wspólnej zewnętrznej granicy systemu Schengen, nie-
kontrolowanym napływem migrantów ekonomicznych z innych kręgów 
kulturowych, a wreszcie – pojawieniem się w naszym regionie grup ter-
rorystycznych – przykładem tego była fala niekontrolowanych migran-
tów, która dotarła do Grecji, a następnie na Bałkany i do Niemiec jesienią 
2015 r.

W nowych okolicznościach popularną koncepcją wśród państw regionu stała 
się wizja „Trójmorza” (Bałtyk-Adriatyk-Morze Czarne). Inicjatorami tego pro-
jektu byli prezydenci Polski – Andrzej Duda i Chorwacji – Kolinda Grabar-Ki-
tarović. Pierwszy szczyt grupy inicjatywnej odbył się w Dubrowniku 25-26 VIII 
2016 r., a uczestniczyli w nim przedstawiciele 12 państw: oprócz zdefiniowanej 
na wstępie artykułu grupy, także: Austria, Chorwacja i Słowenia. Przyjęto tam 
deklarację, w której wskazano cele współpracy w dziedzinie energetyki gazowej, 
transportu25, komunikacji cyfrowej oraz gospodarki. Wyrażono też przekonanie, 
że Europa Środkowa i Wschodnia stanie się bardziej bezpieczna i bardziej konku-
rencyjna oraz przyczyni się tym samym do wzmocnienia Unii Europejskiej jako 
całości. Ważnym atutem regionu byłaby rosnąca odporność na rosyjski szantaż 
energetyczny – zarówno Litwa, jak i Polska w ostatnich latach zbudowały nowo-
czesne gazoporty, umożliwiające import gazu skroplonego z pominięciem rosyj-
skich gazociągów; podobną instalację chce ukończyć w 2018 r. Chorwacja.

Kolejne spotkanie „Trójmorza” odbyło się w  Warszawie 6-7 VII 2017 r. 
W szczycie brał udział również prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. 

24 Obawy takie mogły podzielać zwłaszcza państwa z Rosją graniczące i posiadające na swoich 
terytoriach znaczące mniejszości Rosjan – zob. M. Patyna, Problem integracji Rosjan w Estonii 
w latach 1989-2005, [w:] Wybrane problemy badań wschodnich, red. Z. J. Winnicki, W. Baluk, 
G. Tokarz, Wrocław 2007, s. 115-138; Ł. Rucki, Obwód Kaliningradzki w polityce bezpieczeń-
stwa wojskowego Federacji Rosyjskiej, [w:] Wybrane problemy…, s. 271-294. 

25 Szlak Via Carpatia, biegnący w założeniu od Tallina przez państwa nadbałtyckie, wschodnią 
Polskę, Bałkany, aż do Salonik. Oprócz łączenia całego pasa krajów leżących na osi północ-
-południe, mógłby ożywiać obszar wschodniej Polski, mającej rzadszą niż w zachodniej części 
kraju sieć komuniacyjną.
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Na tym szczycie polskie i chorwackie firmy, działające w obszarze logistyki, trans-
portu kolejowego i morskiego, podpisały umowy mające umożliwić stworzenie 
korytarza gazowego pomiędzy Morzem Bałtyckim a Adriatykiem26.

Nowa nazwa: „Trójmorze” zamiast „Międzymorze” ma wskazywać na różnicę 
obecnego projektu wobec koncepcji z czasów J. Piłsudskiego. Koncepcja z po-
czątku XX w. zakładała silną integrację państw Europy Środkowej i Wschodniej, 
Piłsudski chciał w ten sposób wzmocnić pozycję geopolityczną regionu i uchro-
nić go przed dominacją mocarstw. Natomiast obecnie chodzi o podkreślenie, 
że zrębem współpracy jest płaszczyzna gospodarcza i w zakresie infrastruktury. 
Po kilkunastu latach obecności Polski i pozostałych państw regionu w Unii Eu-
ropejskiej wyzwaniem wciąż pozostaje wyrównanie cywilizacyjne z Zachodem. 
„Dlatego też nazwa tej inicjatywy została zmieniona. Z początku rzeczywiście 
w Polsce używano określenia Międzymorze, ale teraz już funkcjonuje tylko Trój-
morze, żeby zrezygnować z odwołań do tamtej koncepcji i uniknąć skojarzenia 
geopolitycznego”27.

Podsumowanie

Region Europy Środkowej jest słabo wyodrębniony geograficznie, można też za-
uważyć jego wyraźne rozdrobnienie polityczne. Państwa leżące w tym regionie 
mają długą (ponad tysiąc lat w przypadku Bułgarii, Czech, Polski i Węgier) histo-
rię, oprócz okresów współpracy przeżywały też epoki wzajemnej dominacji nad 
sobą. Oprócz Polski kraje te nie są też zbyt silne wojskowo. Trudno przewidy-
wać, aby w najbliższej przyszłości region ten stawał się samodzielnym kreatorem 
bezpieczeństwa w skali ponadregionalnej. Natomiast zasadnym jest oczekiwanie, 
aby wobec wyraźnie wskazanych zagrożeń (wojskowych, gospodarczych, kultu-
rowych) kraje Europy Środkowej współdziałały ze sobą. Oczywiście podstawą 
wielopłaszczyznowego bezpieczeństwa regionu jest członkostwo w strukturach 
euroatlantyckich, ale aby również w tych organizacjach lepiej artykułować wspól-
ne stanowiska – państwa Europy Środkowej powinny tworzyć własne fora czy 
grupy współpracy regionalnej w interesujących je sektorach (np. energetyka, mi-
gracje, transport). Taka współpraca nie tylko wzmacnia ochronę ich interesów – 
ale może też wzmocnić struktury NATO i UE, do których kraje te należą.

26 Duda: Trójmorze ma ogromne znaczenie dla rozwoju UE i więzi transatlantyckich (7 VII 2017), 
http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/553700,andrzej-duda-trojmorze-polska-
 -chorwacja-unia-europejska.html (11 VII 2017).

27 V. Jóźwiak, Dlaczego Trójmorze nie jest Międzymorzem? I czego może chcieć od Trumpa? (5 VII 
2017), http://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/553504,trojmorze-co-to-jest-jak-dziala.
html (11 VII 2017).
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Summary

Paweł Turczyński

Military potential of Central Europe – importance in the NATO system,  
relations within the European Union, within its own and in global circle

Central European countries are not military powers, in this group only Poland 
has significant military potential. However, in the face of clearly indicated threats 
(military, economic, cultural), legitimate is expectation for coperation between 
countries of Central Europe. This cooperation not only strengthens the protec-
tion of their interests – but may also strengthen the structures of NATO and EU, 
to which these countries belong. For security of Central European countries very 
important is also support from the USA.
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