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Wiosną 2012 roku został rozwiązany Departament Transformacji Ministerstwa Obrony Naro-
dowej, który z założenia miał odpowiadać za wytyczanie głównych kierunków zmian w Siłach 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jego wysiłki opierały się na wskazaniach NATO, gdzie jed-
no z dwóch strategicznych dowództw, Dowództwo Transformacji (ACT), stanowi instytucjonal-
ną strukturę koordynującą wysiłki transformacyjne wśród członkowskich państw sojuszu. Trans-
formacja sił zbrojnych ma przede wszystkim na celu dostosowanie ich do obecnych i przyszłych 
zmian i wyzwań środowiska bezpieczeństwa. Pionierami w transformacji są siły zbrojne USA, 
przy tym istotną jej podstawę stanowią zdobycze technologiczne, ale również innowacyjność 
i kompleksowość. W Polsce wysiłki Departamentu Transformacji pomimo wypracowania wielu 
wartościowych projektów nie doczekały się implementacji, a sam Departament nie posiadając 
poparcia politycznego przestał istnieć, oczywiście ze szkodą dla sił zbrojnych.

Słowa kluczowe: transformacja, siły zbrojne, NATO, zdolności wojskowe

WPROWADZENIE

W połowie września 2011 roku media obiegła wiadomość, że rozwiązaniu ulegnie Depar-
tament Transformacji Ministerstwa Obrony Narodowej, co wynikało z decyzji podjętej 
przez ministra obrony planującego reformę urzędu usprawniającą jego funkcjonowanie 
i uzyskanie oszczędności. Innym argumentem przemawiającym za takim rozwiązaniem 
był fakt, że zasadniczy etap transformacji polskiej armii się zakończył, gdyż wojsko stało 
się zawodowe, a tym właśnie zajmował się departament1. Powyższe argumenty mogą wy-
dawać się racjonalnie uzasadnione dla ogółu opinii publicznej, jednak dla ekspertów, czy 
analityków badających problemy obronności już na pierwszy rzut oka budzą poważne 
wątpliwości. Po pierwsze, zrozumiała chęć funkcjonalnego usprawnienia ponad miarę 
rozdrobnionego i zbiurokratyzowanego urzędu MON nie wygląda wiarygodnie, kiedy 
rozpoczynana jest od niewielkiego liczbowo departamentu, w sytuacji, gdy w NATO So-
jusznicze Dowództwo Transformacji (Allied Command Transformation – ACT) jest głów-
ną siłą napędową sojuszu i stanowi jedno z dwóch strategicznych dowództw, które dzięki 
umiejscowieniu na terenie USA jest potwierdzeniem trwałości więzi transatlantyckiej, 
podstawy funkcjonowania NATO. Po drugie, departament transformacji nie zajmował 
się uzawodowieniem polskiej armii, od tego był do niedawna sekretarz stanu w MON 
do spraw społecznych i profesjonalizacji – Czesław Piątas i jemu podległy pion funkcjo-
nalny. Profesjonalizacja na pewno wchodziła w skład transformacji, ale nie była jej je-

1 M. Górka, MON się kurczy, Gazeta Wyborcza z 16.09.2011 r.
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dyną składową. Aby odpowiedzieć na pytanie, czy transformacja polskich sił zbrojnych 
rzeczywiście spełniła swoje zadanie, do tego stopnia, by można było z niej zrezygnować, 
należy zapoznać się z jej dotychczasowymi rezultatami oraz z tym, jak realizowana jest 
ona w szerszym kontekście, przede wszystkim w NATO i w najpotężniejszych obecnie 
siłach zbrojnych Stanów Zjednoczonych, skąd zresztą się wywodzi.

1. SEMANTYKA

Pojęcie transformacja w odniesieniu do wojska stało się od niedawna niezwykle po-
pularne, przy czym z uwagi na szeroki, niemal uniwersalny zasięg interpretowane jest 
na wiele sposobów i różni ludzie, podobnie jak i różnorodne instytucje rozmaicie je ro-
zumieją. Potocznie utożsamia ona zmianę, przeobrażenie i jako takie przyjmowana jest 
do określania wielu odmiennych zjawisk i procesów. Mówi się więc o transformacji po-
litycznej, ustrojowej, bezpieczeństwa, zagrożeń, czy wreszcie wojska lub sił zbrojnych. 
W zależności od czasu, miejsca i stosującego podmiotu przybiera ona różne znaczenia, 
również ewoluuje, co powoduje mnogość semantyczną i podatność na wieloznaczne ro-
zumienie.

Słownik języka polskiego odnosząc transformację do literackiego wymiaru określa 
ją jako „proces przemiany; przeobrażenie, przekształcenie, np. transformacja wewnętrz-
na bohatera”2. Dalej definiuje transformację z punktu widzenia językoznawstwa i ma-
tematyki. Wielki słownik wyrazów obcych uznaje transformację jako „przekształcenie 
czegoś w coś innego; przemianę, metamorfozę”3, odnosząc kolejne znaczenia do języko-
znawstwa, matematyki i elektryczności. Z kolei Wielka encyklopedia PWN omawia trans-
formację z punktu widzenia genetyki, językoznawstwa, matematyki, fizyki i medycyny 
poświęcając najwięcej miejsca transformacji systemowej jako kategorii ekonomicznej: 
„proces przechodzenia od ustroju tzw. realnego socjalizmu, opartego na autorytarnej 
władzy partii komunistycznej oraz centralnym zarządzaniu gospodarką, do ustroju de-
mokratycznego połączonego z kapitalistyczną gospodarką wolnorynkową, czyli tworze-
niu na nowo systemu gospodarki kapitalistycznej w warunkach odziedziczonych po go-
spodarce scentralizowanej”4. Tu w aspekcie współpracy międzynarodowej uwzględnione 
jest wstąpienie Polski do NATO i UE. Jak widać, ogólne określenia transformacji zgodne 
są z jej obiegowym znaczeniem, natomiast znacznie bardziej interesująca jest dla nas od-
nosząca się do wojska oficjalna definicja NATO, która nie powinna stwarzać niejasno-
ści. Mówi ona, że transformacja to ciągły i wyprzedzający proces tworzenia i wdrażania 
nowatorskich koncepcji, doktryn i zdolności w celu zwiększenia skuteczności i interopera-
cyjności sił zbrojnych NATO i w razie potrzeby partnerów5. Nie odnosi się ona wyłącznie 

2 Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa, 1981, s. 523. 
3 Wielki słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa, 2005, s. 1272. 
4 Wielka encyklopedia PWN, tom 27, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2005, s. 552. 
5 Wynika ona z dyrektyw Komitetu Wojskowego NATO MC 324/1 i 324/2 i jest stosowana przez ACT. 

Dla jasności podaję jej oryginalne brzmienie: Continuous and proactive process of developing and integrat-
ing innovative concepts, doctrines and capabilities in order to improve the effectiveness and interoperability of 
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do zmian, tylko do aktywnych procesów poszukiwania i wdrażania nowych rozwiązań 
w konkretnie ukierunkowanym celu.

2. TRANSFORMACJA W NATO

Termin transformacja na trwale wszedł do praktyki w sojuszu po szczycie w Pradze 
w 2002 roku, który wprowadził istotne jakościowe zmiany, wśród których jedną z naj-
ważniejszych było powołanie strategicznego Dowództwa Transformacji. O transfor-
macji w NATO zaczęto jednak mówić ponad dekadę wcześniej, kiedy podczas szczytu 
w Londynie w 1990 roku przyjęto wspólną deklarację odpowiadającą na nową sytuację 
geostrategiczną po rozpadzie bloku komunistycznego – London Declaration On A Trans-
formed North Atlantic Alliance6. Zasadnicza różnica uzyskanych rezultatów pomiędzy 
tymi dwoma szczytami polegała na tym, że pierwszy z nich, londyński, uchwalał je w 
odpowiedzi na radykalne zmiany w środowisku światowego i europejskiego bezpieczeń-
stwa, natomiast drugi wdrażał je w odpowiedzi na radykalne zmiany w operacyjnych 
wymaganiach wojskowych. Reformy zainicjowane w deklaracji londyńskiej spowodowa-
ne zostały rozpadem systemu komunistycznego i zakończeniem zimnej wojny. Istota ich 
zawierała się w podejściu sojuszu do utrzymania bezpieczeństwa, które z defensywnego 
i reaktywnego stało się teraz proaktywne ze znacznym rozszerzeniem zakresu jego od-
działywania i z dołączeniem przedsięwzięć z zakresu stabilizacji. Podczas gdy zobowią-
zanie do utrzymania wspólnego bezpieczeństwa pozostawało nadal osią sojuszu wiążąc 
ze sobą Europę i Amerykę, transformacja ostatniej dekady XX wieku przejawiała się 
szczególnie poprzez partnerstwo i zarządzanie kryzysowe7. Przełomowa rola podjętych 
ustaleń polegała nie tylko na tym, że państwa NATO przestały uważać państwa Układu 
Warszawskiego za przeciwnika i zaproponowały im budowę „partnerskich stosunków”, 
ale przede wszystkim na podjęciu decyzji o opracowaniu nowej strategii polityczno-woj-
skowej, uwzględniającej całokształt zachodzących zmian geostrategicznych8.

Podczas szczytu w Pradze w 2002 roku polityczni przywódcy sojuszu podjęli szereg 
transformacyjnych inicjatyw rozpoczynając od przekształcenia wojskowych zdolności 
NATO. Celem ich było usprawnienie, reorientacja i przyśpieszenie aspiracji uzgodnio-
nych na poprzednim szczycie w Waszyngtonie w 1999 roku znanych jako Inicjatywa 
Zdolności Obronnych (Defence Capability Initiative – DCI). Uzgodnienia praskie przy-
brały kształt trzech oddzielnych, ale ściśle powiązanych ze sobą przedsięwzięć:

1) utworzenie do 2006 roku Sił Odpowiedzi NATO (NATO Response Force – NRF) 
w sile 20 tysięcy żołnierzy wraz elementami morskim i powietrznym; podlegać one mia-
ły sześciomiesięcznej rotacji, utrzymywać gotowość do rozwinięcia w ciągu 5 dni i pozo-

NATO and Partner military forces, as appropriate. Jest ona zbieżna z definicją zawartą w Słowniku terminów 
i definicji NATO, AAP-6 (2010). 

6 J. Parish, Remaining relevant, NATO Review, Spring 2005, s. 6. 
7 Ibidem.
8 R. Kuźniar, Polityka i siła. Studia strategiczne – zarys problematyki, Wyd. Naukowe SCHOLAR, War-

szawa 2006, s. 213.
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stawać na własnym zaopatrzeniu przez 30 dni w warunkach walki o wysokiej intensyw-
ności;

2) przyjęcie zestawu tzw. Praskich Zobowiązań na rzecz Zdolności (Prague Capabi-
lities Commitments – PCC) ustanawiając ramy do inwestowania przez kraje członkowskie 
w nowe zdolności wojskowe włącznie z C4ISR9, obroną przeciwrakietową, przewagą in-
formacyjną, mobilnością, zintegrowaną logistyką;

3) rekonstrukcja systemu dowództw NATO łącznie z utworzeniem Sojuszniczego 
Dowództwa Transformacji (ACT), poprzez które planowano promować spójne, zinte-
growane i operacyjnie skuteczne reformy wojskowe wśród wszystkich członków10.

Inicjatywy podejmowane w Waszyngtonie i Pradze wynikały przede wszystkim 
z obawy o stale powiększającą się transatlantycką lukę w operacyjnych zdolnościach 
wojskowych. Owa luka stała się wyraźnie widoczna w toku kampanii w Zatoce Perskiej 
i na Bałkanach w latach dziewięćdziesiątych. Jej istotny wpływ na wojskową skuteczność 
sojuszu dał się we znaki podczas konfliktu w Kosowie w 1999 roku, kiedy Stany Zjedno-
czone stanowiły 75% sił NATO, a interoperacyjność sojuszu w fazie działań o wysokiej 
intensywności stanęła pod znakiem zapytania. DCI była pierwszą próbą podjętą na sze-
rokim forum sojuszu mającą na celu wzmocnienie zdolności Europy w rezultacie do-
świadczeń nabytych w tej kampanii. Podczas prowadzonej przez USA operacji w Afga-
nistanie w końcu 2001 roku stało się jasne, że DCI uzyskała ograniczony sukces, a luka 
w zdolnościach uległa szybko poszerzeniu. Wysuwane przez rządy krajów europejskich 
oferty współudziału w fazie walk o wysokiej skali intensywności nie zawsze były brane 
przez Stany Zjednoczone pod uwagę z obawy, że działanie amerykańskich sił może zostać 
opóźnione przez słabo wyposażonych sojuszników. W tej sytuacji rząd USA optował, aby 
„misja definiowała koalicję”, co w istocie potwierdziła rzeczywistość kampanii afgańskiej. 
Siły sojuszników z NATO mogły się włączyć do szerszego udziału dopiero po przejściu 
do działań o charakterze stabilizacyjnym i rekonstrukcyjnym. Przyznając, że po raz wtó-
ry zostały ujawnione niedostatki w zdolnościach operacyjnych, polityczni przywódcy 
NATO uzgodnili w Pradze porozumienia w zakresie transformacji w celu sformalizowa-
nia i przyśpieszenia postulatów zgłoszonych podczas szczytu w Waszyngtonie11.

Podobnie jak przez szok wywołany operacyjnymi doświadczeniami w Kosowie 
i Afganistanie, wojskowa transformacja NATO otrzymała nowy bodziec dzięki dwóm 
politycznym przedsięwzięciom mającym szersze znaczenie. Pierwszym z nich było przy-
śpieszenie programu transformacji sił zbrojnych przez amerykański Departament Obro-
ny podczas pierwszej administracji Busha. Drugim było zwiększenie tempa wysiłków 
po działaniach w Kosowie podejmowanych w zakresie rozwoju Europejskiej Polityki 
Bezpieczeństwa i Obrony (European Security and Defence Policy – ESDP). Oba te tren-
dy przedstawiane były przez ich architektów jako szczególnie cenna okazja dla sojuszu. 

9 Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance – 
dowodzenie, kierowanie, łączność, komputery, rozpoznanie (wywiad), obserwacja i rekonesans. Koncepcja 
polegająca na zintegrowaniu wszystkich tych dziedzin w jedną wspólną zdolność operacyjną.

10 Transforming NATO. A Political and Military Challenge, RUSI. NATO Secretary General’s Annual 
Conference 14 April 2005. Royal United Services Institiute for Defence and Security Studies, s. 4.

11 Ibidem, s. 5.
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Transformacja amerykańskich sił zbrojnych ukazywana była Europie jako szansa dla 
przyjęcia podejścia „podłącz się i działaj” (plug and play) w transformacji wojsk, w któ-
rej kierunkowe inwestycje w C4ISR i w inne „wspomagające” (enabling) technologie oraz 
zdolność do rozwijania, zaopatrzenia, ochrony sił i broni precyzyjnej, mogły, jak prze-
widywano, umożliwić sojusznikom wspólne działanie z Amerykanami, przy niewiel-
kim zwiększeniu aktualnych nakładów na obronę. ESDP ukazywana była dla USA jako 
najlepszy dostępny środek w procesie kreowania europejskich zdolności wojskowych, 
od uzgodnienia których w znacznym stopniu zależeć będzie przyszłość NATO. Przy oka-
zji, transformacja sił USA, podobnie jak ESDP, generowała zarówno wyzwania jak i szan-
se, które wywoływały różne opinie. W Europie pojawiły się obawy, że Ameryka oddali się 
w „stransformowaną” wojskową przyszłość, w której osiągnięcie interoperacyjności oka-
że się niezmiernie trudne, sojusz zaś utraci swoją funkcję na rzecz wojskowych kampanii 
prowadzonych przez USA. Natomiast w Ameryce wyrażano zastrzeżenia do możliwości 
pojawienia się w Europie nowego forum w zakresie współpracy w sprawach bezpieczeń-
stwa i obrony, w którym Stany Zjednoczone nie będą miały formalnego miejsca i oficjal-
nego bezpośredniego wpływu12.

Pierwsza faza transformacji NATO stanowiła więc odpowiedź dla wcześniej stwier-
dzonych operacyjnych niedostatków i wyzwań politycznych. W jej wyniku w obydwu 
tych sferach sojusz osiągnął zauważalny postęp. NRF okazał się cennym wojskowym 
narzędziem z dużymi potencjalnie możliwościami i wojskowi eksperci po obu stronach 
Atlantyku prześcigali się w propozycjach jego operacyjnego wykorzystania. Zgodnie 
z przewidywaniami wypełnianie PCC w praktyce stało się nierówne, natomiast pojawiły 
się obiecujące sygnały, że żądania wypełnienia operacyjnych zobowiązań w Afganistanie 
mogą stać się cennym katalizatorem reform w zdolnościach wojskowych. W tym samym 
czasie ACT utrwalił się jako wpływowy generator koncepcyjnych i technologicznych idei 
i zastosowań oraz jako dyrygent w szerokiej dyskusji w zakresie transformacji sił zbroj-
nych w wymiarze transatlantyckim13.

Postrzegane jako główny probierz transformacji sił zbrojnych, NRF oficjalnie ogło-
szono w pełni gotowymi do działań podczas szczytu NATO w Rydze w 2006 roku. Jednak 
już rok wcześniej udowodniły one swą praktyczną przydatność podczas akcji humanitar-
nych w Pakistanie i Luizjanie, kiedy liczyła się szybkość rozwinięcia zorganizowanych 
struktur dla niesienia pomocy ludności dotkniętej dewastacyjnym trzęsieniem ziemi 
i huraganem Katrina. Świadczyło to również o praktycznym poszerzeniu stabilizacyjne-
go zakresu oddziaływania NATO i wprowadziło konieczność rozważenia zaangażowanie 
tej formacji w operacje prowadzone przez ONZ i Unię Afrykańską w rejonach objętych 
permanentnymi kryzysami14.

12 Ibidem. 
13 Ibidem, s. 6.
14 D. Kozłowski, Siły Odpowiedzi NATO i ich rola w operacjach antykryzysowych, [w:] NATO w dobie 

transformacji. Siły zbrojne w transatlantyckim systemie bezpieczeństwa początku XXI wieku, red. nauk. K. 
Kubiak, P. Mickiewicz, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 74-75.
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Dowództwo Transformacji od pierwszych chwil po powołaniu stało się prawdziwym 
liderem transformacji w NATO skupiając wysoce kwalifikowaną kadrę, co umożliwiło 
wypełnianie w sojuszu roli swoistego think tanku. Jego pierwszy dowódca, amerykański 
admirał Edmund Giambastiani, uważał wojskową transformację za strategiczną okazję 
i kluczowy moment dla sojuszu. Celem jej miały być rozproszone geograficznie siły zbrojne 
o zwiększonej interoperacyjności, od podstaw połączone, sieciocentryczne, charakteryzujące 
się przewagą w szybkim procesie decyzyjnym i kumulowaniem zmasowanego efektu w całej 
przestrzeni działań bojowych – cechami krytycznymi dla zapewnienia ciągłego znaczenia 
sojuszu. Realizując te zadania ACT spełnia w NATO funkcje organizacyjno-intelektual-
nego modułu przeznaczonego do koordynowania i harmonizacji pracy indywidualnych 
krajów członkowskich w kolektywny wysiłek zapewniający skuteczność sojuszu – teraz 
i w przyszłości. Wysiłek ten jest skupiony na realizacji trzech głównych założeń:

 – zdolność do rozwinięcia i interoperacyjność sił zbrojnych sojuszu i partnerów – kra-
je NATO powinny aktywnie się angażować, gdy wystąpi taka potrzeba i mieć lepsze 
możliwości wspólnego działania w wymagającym i złożonym środowisku bezpie-
czeństwa na wszystkich poziomach zaangażowania;

 – transformacja wojskowa NATO realizowana jest przez państwa członkowskie; ACT 
aranżuje ten proces, lecz państwa o nim decydują i wyznaczają jego kurs;

 – ACT jest w NATO lokomotywą transformacji; jego zadaniem jest wywieranie w spra-
wie transformacji sił zbrojnych wpływu na całość organizacji i na jego członków, 
przebiegu jej procesów i organizacji w celu sprostania wymogom sojuszu w XXI wie-
ku15.
Współczesne środowisko strategiczne jest płynne, złożone i niestabilne. Obecne za-

grożenia i wyzwania w sferze bezpieczeństwa są mniej wyraźne, bardziej rozproszone 
i niebezpieczne aniżeli dekadę wcześniej. Samo użycie siły militarnej nie gwarantuje już 
odstraszania czy zachowania bezpieczeństwa. Wyzwania, przed którymi stają siły NATO, 
w nowych uwarunkowaniach rozwijają się gwałtownie, niespodziewanie generując trud-
ności nie doświadczane w erze zimnej wojny. Przywództwo NATO musi mieć kompeten-
cje i mandat do podejmowania adekwatnych politycznych i wojskowych decyzji w celu 
pomyślnego rozwiązania lub neutralizowania owych nowych i niezdefiniowanych zagro-
żeń. Wojskowa transformacja nie może być osiągana bez nakładów. Wymaga ona inwe-
stycji w czasie i zasobach, przy tym jej wynik bywa czasem trudny do zmierzenia i nie za-
wsze gwarantowany jest sukcesem. Transformacja wymaga również eksperymentowania 
w poszukiwaniu nowych możliwości i zdolności, mając świadomość, że eksperymenty 
nie zawsze prowadzą do oczekiwanych rezultatów. Zadanie ACT jest przedsięwzięciem 
pionierskim zawierającym ryzyko i niepewność. NATO powinno być tego świadome 
i gotowe do podjęcia kalkulowanego ryzyka. Osiągnięcie powodzenia jest bezpośrednio 
związane i wyrażane poprzez zdolność sojuszu i jego krajów członkowskich do moder-
nizowania i transformacji narodowych sił zbrojnych i struktur organizacji wojskowych. 
ACT zależne jest od ciągłego dopływu świeżych idei i zasobów od krajów członkow-
skich, jako wyrazu aktywnego i efektywnego partnerstwa. Swoje wysiłki ACT realizuje 

15 Understanding NATO Military Transformation, ACT, November 2005, s. 1.
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w sposób otwarty i przejrzysty oczekując tego samego na zasadzie wzajemnej współpracy 
od państw członkowskich. Również transformacja wojskowa jest bardziej sprawą men-
talności niż technologii. Wyraża ona zrozumienie potrzeby wdrożenia kultury innowacji 
i zarządzania ryzykiem w sposobie myślenia, o tym jak sprostać dzisiejszym i jutrzejszym 
zagrożeniom przy wykorzystaniu nowych koncepcji, doktryn i zdolności. Jest to kulturo-
wa zmiana mentalnościowa będąca największym wyzwaniem, czego wszyscy w sojuszu 
powinni mieć wyraźną świadomość16.

Aktualnie działalność ACT skupia się na wypełnianiu trzech głównych ról: wspie-
rania operacji, kontynuowania szerokiej współpracy i prowadzenia wojskowej transfor-
macji. Realizacja współczesnych operacji wojskowych wymaga skoordynowanych wysił-
ków szkoleniowych, które ACT realizuje współdziałając z Sojuszniczym Dowództwem 
ds. Operacyjnych (ACO/SHAPE) szkoląc dowódców i sztaby oraz organizując specjali-
styczne kursy dla personelu różnych szczebli. Szeroka współpraca polega na aktywnych 
kontaktach z rządowymi, pozarządowymi, międzynarodowymi, akademickimi organi-
zacjami, instytucjami i korporacjami przemysłowymi realizowanymi w ramach kom-
pleksowego podejścia (Comprehensive Approach) w ogólnym zamiarze uzyskania syner-
gii operacyjnej i skuteczności implementacyjnej. Prowadzenie wojskowej transformacji 
skupia się na wyciąganiu wniosków z rozwojowych trendów środowiska bezpieczeństwa, 
ciągłej współpracy z krajami członkowskimi w wypracowaniu optymalnego modelu pla-
nowania obronnego, osiąganiu wymaganych zdolności operacyjnych, procesu rozwoju 
koncepcji i eksperymentowania (Concept Development and Experimentation) oraz anali-
zy wniosków z prowadzonych operacji (Lessons Learned)17.

3. TRANSFORMACJA W USA

Termin transformacja w odniesieniu do sił zbrojnych utrwalił się w Stanach Zjedno-
czonych na dobre w połowie lat dziewięćdziesiątych, kiedy utożsamiany był z Rewolucją 
w Sprawach Wojskowych (Revolution in Military Affairs – RMA) opierającą się na zdo-
byczach najnowszych technologii. W pierwszym Strategicznym Przeglądzie Obronnym 
(Quadrennial Defense Review – QDR) przeprowadzonym w 1997 roku czytamy, że „pro-
wadzona transformacja zdolności wojskowych – tak zwana Rewolucja w Sprawach 
Wojskowych koncentruje się na usprawnionej informacji i zdolnościach dowodzenia 
niezbędnych do znacznego wzmocnienia skuteczności operacji połączonych. Przy głów-
nym wsparciu systemu C4ISR stanowiącego wspólny kręgosłup, Stany Zjednoczone będą 
zdolne do udzielenia błyskawicznej odpowiedzi w każdym konflikcie; żołnierze będą 
zdolni do panowania w każdej sytuacji; codzienne działania będą wzmacniane dokładną, 
terminową i zabezpieczoną informacją”18.

16 Ibidem, s. 2.
17 Allied Command Transformation – Command Briefing. Visit of Polish MOD Delegation. 

29.10.2009.
18 The Report of Quadrennial Defence Review. Section. VII. http://www.dod.gov/pubs/qdr/sec7.html 

dostępne w dn. 1.12.2011.
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Kolejnym impulsem dla amerykańskiej transformacji był terrorystyczny atak 
we wrześniu 2001 roku na kluczowe obiekty infrastruktury w Nowym Jorku i Waszyng-
tonie. Swoim niekonwencjonalnym charakterem zapoczątkował on nową epokę działań 
asymetrycznych na globalną skalę. W celu znalezienia właściwej odpowiedzi w zwalcza-
nie tego zjawiska, ówczesny sekretarz obrony powołał Biuro Transformacji Sił Zbrojnych 
podporządkowane bezpośrednio sobie. Na jego czele stanął emerytowany wiceadmirał 
Arthur Cebrowski mający opinię rewolucyjnego wizjonera. Uważał on, że Stany Zjedno-
czone muszą transformować swoje siły zbrojne z trzech zasadniczych powodów:
1) konieczności wygrania globalnej wojny z terroryzmem;
2) potrzeby przygotowania do udziału w przyszłych wojnach poprzez realizację długo 

odkładanych inwestycji w zamówienia, ludzi i modernizację;
3) potrzeby stworzenia sił będących w stanie prowadzić skuteczne odstraszanie i obro-

nę przeciwko zagrożeniom występującym w XXI wieku19.
Powyższe dezyderaty korespondowały ze strategicznymi założeniami obronnymi 

sformułowanymi w najwyższej rangi dokumentach państwowych: Strategicznym Prze-
glądzie Obronnym z 2001 roku, Rocznym Raporcie do Prezydenta i Kongresu opraco-
wanym przez sekretarza obrony i Strategią Bezpieczeństwa Narodowego z 2002 roku. 
Zawarta w nich strategia obrony USA opierała się na czterech głównych celach politycz-
nych:

 – gwarantowaniu bezpieczeństwa sojusznikom i partnerom;
 – rozładowaniu potencjalnych rywalizacji i napięć militarnych;
 – odstraszaniu gróźb i prób stosowania przymusu przeciwko USA;
 – w przypadku niepowodzenia odstraszania, zdecydowane pokonanie każdego prze-

ciwnika.
Główne założenie strategii stanowiła transformacja systemu obrony narodowej20. Za-

kładano przy tym, że transformacja obejmie kompleksowo całą sferę zarządzania pod-
legającą Departamentowi Obrony. W skład jej będzie wchodzić wprowadzanie nowych 
technologii, jak również nowe koncepcje działania operacyjnego, struktury organiza-
cyjne i układ relacji między nimi. W procesie transformacji w dużym stopniu podlegać 
będzie zmianie kultura instytucji. Reformie ulegnie planowanie, budżetowanie, zamó-
wienia i aktualny system zarządzania personelem. Bez wprowadzenia zmian obecne pro-
gramy obronne będą generowały coraz większe koszty obsługi, co w rezultacie doprowa-
dzi do zaprzepaszczenia szans i możliwości, jakie aktualnie występują.

Departament Obrony zdefiniował transformacje jako „proces kształtujący zmienną 
naturę wojskowej rywalizacji i kooperacji poprzez kombinację koncepcji, zdolności, lu-
dzi i organizacji, które przy wykorzystaniu dominacji USA i ochrony asymetrycznych 
wrażliwości zachowają swoją strategiczną pozycję, która pomoże umocnić utrzymanie 
pokoju i stabilizacji w świecie”21.

19 Military Transformation. A strategic Approach, Director, Force Transformation, Office of the Secretary 
of Defense, Waszyngton 2003, s. 2. 

20 Ibidem, s. 7.
21 Military Transformation…, s. 8. 



86 Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 2012/2013

Transformacja jest przede wszystkim procesem ciągłym nie posiadającym wyzna-
czonego punktu końcowego. Przewiduje i kształtuje ona przyszłość oraz ma do czynie-
nia ze wspólną ewolucją koncepcji, procesów, organizacji i technologii. Większa zmiana 
w każdej z tych dziedzin powoduje zmiany we wszystkich. Celem transformacji wojsko-
wej jest utrzymanie i doskonalenie militarnej supremacji Stanów Zjednoczonych w obli-
czu nieprzewidywalnych i potencjalnie nieproporcjonalnych zmian w strategicznym śro-
dowisku bezpieczeństwa. Stąd transformacja koncentrować się musi na wyłaniających 
się strategicznych i operacyjnych wyzwaniach i szansach. Sekretarz obrony określił dla 
transformacji sześć najważniejszych celów do realizacji:

1) ochrona krytycznych baz i udaremnienie dostępu do broni chemicznej, biolo-
gicznej, radiologicznej i jądrowej,

2) wysyłanie i utrzymanie sił w nieprzyjaznych środowiskach zdolnych do prowa-
dzenia działań bojowych w środowisku sieciocentrycznym z zastosowaniem nowocze-
snych systemów broni,

3) niszczenie kryjówek wroga przy zastosowaniu precyzyjnych uderzeń z dużego 
dystansu,

4) pozyskiwanie technologii informatycznej – wykorzystanie koncepcji walki sie-
ciocentrycznej, wdrożeniu systemów C4ISR i globalnej sieci informacyjnej (Global Infor-
mation Grid),

5) wprowadzenie niezawodnych systemów informatycznych i prowadzenie działań 
informacyjnych,

6) wzmocnienie zdolności kosmicznych poprzez zapewnienie w kosmosie kontroli 
i niezbędnej swobody działania22.

W wyniku przeprowadzonej transformacji siły zbrojne powinny stać się mniejsze, le-
piej wyszkolone i w dużym stopniu usieciowione. Powinny mieć charakter ekspedycyjny, 
być zdolne do szybkiego rozwinięcia w niesprzyjającym środowisku. Również powinny 
być w stanie wykryć i zniszczyć kryjówki przeciwnika w najtrudniejszych obszarach geo-
graficznych i terenowych, wykrywać broń masowego rażenia i prowadzić operacje po-
łączone na wszystkich, nawet najniższych szczeblach organizacyjnych. Takie siły muszą 
być zdolne do działania w pełnym spektrum operacji i również do współdziałania z in-
nymi agencjami podczas działań stabilizacyjnych23.

Założenia transformacji wojskowej wypracowane przez wiceadmirała Arthura Ce-
browskiego były sukcesywnie wcielane w życie i wiele z nich zostało ukończonych. Ar-
mia amerykańska, najbardziej w świecie nasycona zdobyczami rewolucji informatycznej, 
osiągnęła niespotykany stopień integracji i skuteczności, również w najtrudniejszych 
formach działań, jaką są asymetryczne operacje przeciwpartyzanckie. Obecnie realizuje 
kolejną fazę transformacji – funkcjonowania w warunkach restrykcyjnych ograniczeń 
budżetowych narzuconych przez administrację.

22 Ibidem, s. 19.
23 Ibidem, s. 35.
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4. PODEJŚCIE POLSKIE

W polskim establishmencie wojskowym wyróżnić można trzy główne nurty po-
glądów na transformację sił zbrojnych. Nurt pierwszy, z powodzeniem nazwany być 
może nurtem konwencjonalnym, z racji tego, że najbardziej jest zbliżony charakterem 
do potocznego rozumienia transformacji i definicji zawartej w Słowniku języka pol-
skiego, wyrażany jest najlepiej w poglądach ówczesnego szefa Sztabu Generalnego gen. 
Franciszka Gągora. Nie próbował on formułować oddzielnej definicji transformacji, 
natomiast pojmował ją jako naturalne zmiany zachodzące w siłach zbrojnych wywoła-
ne transformacją systemową, w szczególności po uzyskaniu członkostwa w NATO. Pod-
sumowując okres naszego dziesięciolecia w sojuszu, podkreślał on, że od roku 1999 siły 
zbrojne przechodziły głęboką transformację, która zasięgiem zmian objęła wszystkie 
obszary działalności i dziedziny życia sił zbrojnych. Za najważniejsze z nich gen. Gągor 
uznawał dotyczące systemu kadr, modernizacji technicznej i struktur organizacyjnych24. 
Do głównych zmian w systemie kadr Gągor zaliczał redukcję etatową do stanu 148 tysię-
cy, zaznaczając, że od chwili wstąpienia do NATO zmniejszono stan sił zbrojnych o 78 
tysięcy, podczas gdy dziesięć lat wcześniej w chwili rozpoczęcia transformacji ustrojowej 
stan wojska wynosił prawie 400 tysięcy. Wyraźne zmiany nastąpiły w strukturze kadry 
sił zbrojnych zmierzające do uzyskania jak największego uzawodowienia, do czego prze-
łomowe znaczenie miało powołanie w 2003 r. korpusu szeregowych zawodowych z na-
stępnym wyprowadzeniem ze ewidencji wojska żołnierzy służby zasadniczej do końca 
2008 roku. W ten sposób nastąpiło pełne uzawodowienie sił zbrojnych, co po dziesięciu 
latach członkostwa w NATO Gągor uznał za epokową zmianę25. Zmiany w strukturze 
kadry zawodowej miały rewolucyjny charakter, gdyż doprowadziły do połączenia korpu-
su chorążych i podoficerów w jeden korpus podoficerski przy znacznej redukcji etatów 
chorążych. Równocześnie nastąpiła redukcja etatów oficerskich i ustalenie ich górne-
go pułapu na 27 275 stanowisk. Istotną zmianą była wymiana kadr, której wymiernym 
wskaźnikiem był odsetek żołnierzy przyjętych do służby już po wstąpieniu do NATO, 
który dla podoficerów wyniósł około 50%, a dla oficerów około 30%. Najgłębsza poko-
leniowa wymiana dokonała się w grupie generałów i admirałów, w której nowo przyjęci 
stanowili 90%26. Na polu modernizacji technicznej za najbardziej istotne Gągor uznawał 
wycofanie znacznej ilości przestarzałego uzbrojenia i zmianę priorytetów modernizacyj-
nych podobnie jak i w poprzedniej dziedzinie, wywołanych wymogami Sojuszu Północ-
noatlantyckiego. Sprzyjającym modernizacji czynnikiem było zapewnienie stabilności 
budżetowej dla MON utrwalone ustawowo na poziomie nie niższym niż 1,95 procent 
PKB roku poprzedniego. Główne wysiłki modernizacyjne w Wojskach Lądowych obję-
ły w omawianym okresie zakup transporterów kołowych Rosomak, przeciwpancernych 
pocisków kierowanych Spike i modernizację czołgów, opancerzonych pojazdów rozpo-
znawczych, zestawów przeciwlotniczych, wyrzutni artyleryjskich i śmigłowców. Oprócz 

24 F. Gągor, Dziesięć lat w NATO, Kwartalnik Bellona, 2009, nr 1, s. 9.
25 Ibidem, s. 10.
26 Ibidem, s. 12.
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inwestowania w systemy uzbrojenia modernizowano polowe systemy łączności i infor-
matyki wprowadzono zautomatyzowane zestawy kierowania ogniem dywizjonów arty-
lerii oraz zintegrowane węzły polowego systemu dowodzenia. Dokonano również znacz-
nych zakupów sprzętu transportowego, samozaładowczego, broni strzeleckiej, sprzętu 
noktowizyjnego i wyposażenia indywidualnego żołnierza27. W Siłach Powietrznych wy-
darzeniem przełomowym było wdrożenie programu F-16 i zakup samolotów transpor-
towych Casa. W Marynarce Wojennej pozyskano dwie fregaty typu OHP, cztery okręty 
podwodne typu Koben i okręt wsparcia logistycznego.

Gen. Franciszek Gągor miał świadomość, że podejmowane wysiłki transformacyj-
ne nie byłyby możliwe bez stymulacyjnych wymogów naszego członkostwa w NATO, 
co wielokrotnie podkreślał. Zdawał sobie również sprawę, że osiągnięte rezultaty trans-
formacyjne nie są doskonałe. Podsumowując je stwierdzał, że najwięcej uzyskano w sys-
temie przygotowania kadr, dobre wyniki znalazły się w zakresie organizacji sił zbroj-
nych, natomiast najwięcej do zrobienia jest w zakresie modernizacji uzbrojenia i sprzętu. 
Podkreślał dodatkowo priorytetową rangę transformacji systemu dowodzenia, którego 
sprawność warunkuje efektywne funkcjonowanie wojska w czasie pokoju i odniesienie 
zwycięstwa w walce. System ten jest jednak wrażliwy na oddziaływanie fizyczne i cyber-
netyczne, o czym świadczy przykład działań wojennych w Gruzji w 2008 roku i ataku 
na systemy informatyczne w Estonii rok wcześniej28. W aspekcie kierowania, system 
dowodzenia dzieli się według funkcji sił zbrojnych i najczęściej zawiera się w pionach: 
strategicznego planowania, operacyjnym, kierowania wsparciem oraz bieżącym kiero-
waniem siłami zbrojnymi. W praktyce międzynarodowej rzadko dochodzi do integra-
cji tych pionów funkcjonalnych, a jeżeli już, to najczęściej dotyczy szkolenia. W Polsce 
istnieje ze względów operacyjnych potrzeba rozproszenia dowództw połączona z lep-
szym wykorzystaniem istniejącej infrastruktury, stąd planuje się przeniesienie Dowódz-
twa Wojsk Lądowych do Wrocławia w miejsce rozformowanego dowództwa Śląskiego 
Okręgu Wojskowego i Dowództwa Sił Powietrznych do Poznania w kompleks zajmowa-
ny wcześniej przez Dowództwo Wojsk Lotniczych. Merytorycznie ważne sformowanie 
Centrum Doktryn i Szkolenia SZ RP funkcjonować będzie w miejscu rozformowanego 
dowództwa Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy29. Występuje ponadto ko-
nieczność podjęcia zaawansowanych przygotowań do tworzenia systemów dowodzenia, 
środowiska sieciocentrycznego i uzyskanie połączonego systemu rozpoznania, śledze-
nia, dowodzenia i wyboru celów, co jest procesem docelowym i nieuniknionym. Dłu-
gofalowym celem w dowodzeniu operacyjnym jest utworzenie w pełni zintegrowanego 
systemu C4ISR. Podobnie potrzebna jest integracja w sferze usług logistycznych, a także 
informatyzacja systemu planowania strategicznego: obronnego i operacyjnego, do czego 

27 Ibidem, s. 17.
28 Gen. dr Franciszek Gągor, Aktualne wyzwania transformacji Sił Zbrojnych RP – system dowodzenia 

wojskami. Wystąpienie szefa SG WP na konferencji naukowej „Siły Zbrojne III Rzeczypospolitej z perspek-
tywy dwudziestolecia”. Stosunki Międzynarodowe, wydanie internetowe 10.06.2009: http://www.stosunki.
pl/?q=content/aktualne-wyzwania-transformacji-si%C5%82-zbrojnych-rp-system-dowodzenia-wojskami 
dostępne w dn. 21.11.2011 r.

29 Ibidem.
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niezbędne będzie wykorzystanie symulacji komputerowych. Powyższe systemy muszą 
być odporne na ataki cybernetyczne na wszystkich szczeblach i we wszystkich systemach 
funkcjonalnych30.

Gen. Gągor uznawał za korzystne lansowanie nowych zdolności operacyjnych przez 
NATO, w tym mobilności, która niezbędna jest w najważniejszej obecnie operacji soju-
szu w Afganistanie. Wyraźnie nie widział sprzeczności między podnoszeniem własnych 
zdolności obronnych a wzrostem zdolności mobilnych i ekspedycyjnych sił sojuszu. 
Uznawał również potrzebę jednolitego postrzegania współczesnych zagrożeń, które nie 
ograniczają się do terroryzmu, obejmują ponadto bezpieczeństwo cybernetyczne i ener-
getyczne i kompleks innych zagrożeń o charakterze asymetrycznym31. Stosownie do tych 
zagrożeń musi zmieniać się polskie wojsko i być gotowe nie tylko do obrony integralności 
terytorialnej kraju, ale także dla wspólnych dla NATO interesów w rejonach położonych 
daleko poza granicami Polski. Niezbędna jest dalsza modernizacja sił zbrojnych z zapew-
nieniem ustawowego pułapu przeznaczania minimum 20% budżetu wojska na moderni-
zację techniczną, o co w warunkach obecnego kryzysu finansowego może być trudno32.

Rozpatrując główne kierunki rozwoju sił zbrojnych w przyszłości Franciszek Gągor 
uważał, że powinny one w pierwszej kolejności pozyskać: zintegrowany, kompatybilny 
z sojuszniczym system dowodzenia zdolny do działania w środowisku scieciocentrycz-
nym; system C4ISR; siły wysokiej gotowości do osłony strategicznej; system precyzyjne-
go rażenia celów, taktyczne środki transportu powietrznego, siły specjalne, systemy obro-
ny powietrznej i przeciwrakietowej33. W drugiej kolejności powinny posiąść stosowny 
do określonego przez władze polityczne poziomu zaangażowania w operacje ekspedy-
cyjne – mobilne siły wysokiej gotowości zdolne do prowadzenia operacji sojuszniczych 
na odległościach strategicznych przy pełnym samowystarczalnym zabezpieczeniu; stra-
tegiczny i operacyjny transport powietrzny; logistyczne systemy zasilania i wsparcia oraz 
środki tankowania powietrznego. W trzeciej kolejności polskie siły zbrojne powinny 
pozyskać zdolności do prowadzenia długotrwałych działań w ramach konfliktu regional-
nego na obszarze przyległym do Polski, co jest scenariuszem najgroźniejszym, ale obec-
nie najmniej prawdopodobnym34. Gen. Gągor zakładał utrzymywanie na terenie kraju 
efektywnego narodowego systemu reagowania kryzysowego mającego w swoim składzie 
w każdym województwie batalion sił reagowania kryzysowego wydzielany ze składu Na-
rodowych Sił Rezerwowych. Postulowana wielkość sił zbrojnych powinna wynosić 120 
tysiące profesjonalnych żołnierzy i 30 tysięcy ochotniczych sił rezerwy35.

30 Ibidem.
31 Rozmowa z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Franciszkiem Gągorem. Stosunki 

Międzynarodowe, wydanie internetowe 24.03.2009: http://www.stosunki.pl/?q=node/748 dostępne w dn. 
21.11.2011 r.

32 Ibidem.
33 Wystąpienie Szefa sztabu Generalnego WP gen. Franciszka Gągora. Wizja Sił Zbrojnych, Biblioteka 

„Bezpieczeństwa Narodowego” BBN, t. 2, Warszawa 2006, s. 21. http://www.bbn.gov.pl/portal/pl/335/1000/
Wizja_Sil_Zbrojnych_RP.html dostępne w dn. 21.11.2011 r.

34 Ibidem, s. 22.
35 Ibidem, s. 23.
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Gągor doceniał doświadczenia uzyskane z międzynarodowych misji, w których 
uczestniczyli polscy żołnierze, jako mające kluczowy wpływ na transformację sił zbroj-
nych. Składały się na nie doświadczenia uzyskane przez polskie kontyngenty wojsko-
we służące pod egidą ONZ, UE, NATO i doraźnych koalicji. Z nich wypływa wniosek, 
że „nie ma skutecznych operacji bez transformacji sił i nie ma skutecznej transformacji 
bez wyciągania wniosków z prowadzonych operacji”36. Doświadczenia z operacji mię-
dzynarodowych przyczyniły się do zreformowania centralnych instytucji wojskowych, 
w tym na szczeblu strategicznym Sztabu Generalnego, który dzięki dodaniu zarządu J7 
(P7) odpowiedzialnego za programowanie szkolenia i zbieranie wniosków z operacji, jak 
i J8 (P8) odpowiedzialnego za planowanie materiałowe sił zbrojnych stał się bardziej in-
teroperacyjny ze strukturami NATO. Utworzenie (Połączonego) Dowództwa Operacyj-
nego zapewniło uzyskanie „połączoności” (jointness) na wszystkich szczeblach dowodze-
nia, do czego przyczynia się również utworzenie (Połączonych) Inspektoratu Wsparcia 
i Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia. Powołano również jako oddzielny czwarty 
rodzaj sił zbrojnych Siły Specjalne i w trakcie rozważania znajduje się utworzenie Cen-
trum Doskonalenia (Eksperckiego) Sił Specjalnych (Special Operation Forces Center 
of Excellence) 37. Wprowadza się również nowy system C2, mobilne moduły łączności 
(DCM), satelitarne systemy łączności (VSAT) i zintegrowane systemy teleinformatyczne 
(Szafran, Jaśmin). Bezpośrednio z doświadczeń z misji na Bałkanach, w Iraku i Afgani-
stanie wynika docenienie roli rozpoznania osobowego (HUMINT), uznania potrzeby 
wykorzystania do rozpoznania środków bezpilotowych (UAV) i zamiaru pozyskania 
bojowych środków bezpilotowych dla Sił Powietrznych (UCAV). Doświadczenia nabyte 
podczas operacji w Afganistanie wykazały pilną potrzebę koordynacji działań rozpozna-
nia łączności (SIGINT), jak i zwiększonej roli Sił Specjalnych i utworzenia Dowództwa 
Sił Specjalnych integrującego pod jednym dowództwem wszystkie jednostki tego typu38. 
Kluczowym elementem w transformacji polskich sił zbrojnych jest ich uzawodowienie, 
które zostanie zrealizowane do 2010 roku. Dużo robi się dla moderacji technicznej pozy-
skując zdolności do transportu strategicznego poprzez udział w programach SALIS, SAC 
i A-400, pozyskaniu 5 samolotów Hercules C-130E i dwóch uniwersalnego przeznaczenia 
samolotów tankowania powietrznego. Pod kątem zwalczania IED (improvised explosive 
device – improwizowany ładunek wybuchowy) modernizuje się samochody HMMWV, 
sprowadza do Afganistanu transportery Rosomak i śmigłowce dla zespołów szybkiego 
reagowania (QRT). W ramach programu Tytan do indywidualnego wyposażenia żołnie-
rza wprowadza się nowe egzemplarze uzbrojenia i sprzętu, polepsza się efektywność służ-
by zdrowia podczas działań bojowych. Dla zapewnienia większej efektywności operacji 
wprowadzono struktury CIMIC i PSYOPS (współpracy cywilno-wojskowej i działań 
psychologicznych) ułatwiających działania w specyficznych warunkach lokalnych spo-
łeczności i odrębności kulturowych. Ponieważ współczesne operacje mają wielonarodo-

36 Wystąpienie gen. Gagora w RUSI, Whitehall, Londyn 4.02.2008. Polish lessons learned from operations 
– defence transformation, s. 4. 

37 Ibidem, s. 5.
38 Ibidem, s. 6.



Artykuły 91

wy charakter, specjalnie do tego przygotowuje i szkoli się żołnierzy. Uzyskanie zdolności 
o charakterze wielonarodowym (multinationality) zeszło już poniżej szczebla dywizji, 
co jeszcze niedawno było trudne do wyobrażenia, natomiast obecnie dobrym przykła-
dem jest tu polsko-litewsko-ukraiński batalion działający w Kosowie. Widać więc, jak 
udział w operacjach przyśpieszył reformy w polskim wojsku. Transformacja ma jednak 
charakter ciągły i taka też powinna być adaptacja wojska do nowych warunków. Zakłada 
się więc, że do roku 2020 polskie siły zbrojne będą bardziej skuteczne, bardziej ekspe-
dycyjne i interoperacyjne oraz zdolne do „podłączenia” do wielonarodowych i połączo-
nych operacji39.

Inny nurt poglądów na transformacje sił zbrojnych znajdujemy w pracach prof. Sta-
nisława Kozieja, które z racji wyrażanego charakteru nazwać można zintegrowanym. 
Uznając transformację jako naturalną formę przekształceń umieszcza ją zawsze w kon-
tekście środowiska bezpieczeństwa, które zarówno w wymiarze światowym jak i naro-
dowym podlega nieustannej ewolucji. Dwa ostatnio najbardziej symptomatyczne wy-
darzenia, jak rozpad świata dwubiegunowego i terrorystyczny atak w USA w 2001 roku, 
sprawiły, że zakres wyzwań i zagrożeń w środowisku bezpieczeństwa globalnego uległ 
niezmiernemu poszerzeniu, obiektywnie implikując konieczność zintegrowanego po-
dejścia do problematyki bezpieczeństwa jako realnie efektywnego40. W narodowym śro-
dowisku bezpieczeństwa istotną rolę spełnia system bezpieczeństwa narodowego, a więc 
ogół instytucji i organów państwowych i publicznych odpowiedzialnych za bezpieczeń-
stwo kraju. Aby transformacja systemu bezpieczeństwa uzyskała pożądane rezultaty, 
przede wszystkim posługiwać się musi należytymi narzędziami41. Powinny one w pierw-
szej kolejności służyć wyznaczeniu celów transformacji, gdyż one właśnie są immament-
nym warunkiem powodzenia. Takim narzędziem jest system perspektywicznego, długo-
falowego, strategicznego myślenia i decydowania. Kolejnym narzędziem jest planowanie 
i opracowanie reformy, a więc ścieżki prowadzącej do stanu docelowego. Jest to proces 
techniczny, wymagający dobrej znajomości przedmiotu i warunków działania w okresie 
objętym programem oraz opanowania procedur planistycznych. Ostatnim z niezbęd-
nych jest narzędzie realizacyjne, czyli właściwie zorganizowany i przygotowany system 
bieżącego kierowania bezpieczeństwem. Powinien on charakteryzować się jasnymi kom-
petencjami decydentów, sprawnym aparatem administracyjno-sztabowym i nowoczesną 
infrastrukturą techniczną42.

W procesie reform systemu bezpieczeństwa narodowego szczególnie ważną rolę 
spełnia transformacja sił zbrojnych, która powinna mieć jakościowy charakter. Stanisław 
Koziej zauważa, że transformacja Wojska Polskiego dostosowująca go do nowych warun-
ków środowiska bezpieczeństwa zaczęła się w 1992 roku, kiedy podjęto zamiar integracji 
z zachodnimi strukturami bezpieczeństwa, w tym uzyskania członkostwa w NATO. Był 

39 Ibidem, s. 10.
40 S. Koziej, Strategiczne środowisko bezpieczeństwa międzynarodowo i narodowego w okresie pozimno-

wojennym, skrypt internetowy, Warszawa/Ursynów 2010, s. 88. 
41 S. Koziej, Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, Wyd. Adam Marszałek, 

Toruń 2008, s. 313. 
42 Ibidem, s. 316.
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to trudny okres dekady lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, gdzie zderzyć ze sobą 
musiały się dwie przeciwstawne tendencje: zmierzanie do sojuszu i zachowanie zdolności 
do samodzielnej obrony. Należało przy tym przezwyciężyć utrwalone mentalne i struk-
turalne ramy byłego członka Układu Warszawskiego funkcjonującego teraz w całkowicie 
odmiennych warunkach polityczno-strategicznych43.

Dla powodzenia transformacji sił zbrojnych potrzebne są szczególnie istotne trzy 
kwestie. Pierwszą z niech jest zerwanie z dominującym dotychczas w myśleniu po-
dejściem ilościowym na rzecz podejścia jakościowego. Ilościowa filozofia dominowa-
ła przez dziesięciolecia w Układzie Warszawskim i rzutowała na postawy decydentów. 
Jest to odwrotna filozofia od panującej w NATO, według której nie ilość, lecz właśnie 
jakość jest głównym wymaganiem sojuszniczym. Podejście takie nie jest niczym nowym, 
gdyż potwierdzają to doświadczenia historyczne, w tym również nasze własne, szczegól-
nie z aktualnych operacji w Iraku i Afganistanie. Druga kwestia stanowi zaostrzający 
się coraz bardziej problem pokonania tzw. luki operacyjno-technologicznej, czyli du-
żej różnicy w zdolnościach operacyjnych i bojowych między siłami zbrojnymi różnych 
państw NATO, w tym szczególnie między USA i państwami europejskimi. Jednym z po-
mysłów na jej pokonanie jest oparcie się na specjalizacji poszczególnych państw w roz-
wijaniu określonych zdolności operacyjnych. Może on być jednak trudny do zrealizo-
wania w warunkach silnego przywiązania państw do prowadzenia własnej suwerennej 
polityki obronnej. Natomiast realnym rozwiązaniem, w tym również dla Polski, mogłoby 
być przyjęcie koncepcji przeskoku generacyjnego. Polega on na porzuceniu sekwencyj-
nego, linearnego podejścia do wymiany uzbrojenia i podążania za aktualnie wprowa-
dzanymi najnowszymi technologiami, jak się dzieje w czołowych armiach świata. Nas 
na to ze względów budżetowych i czasowych po prostu nie stać. Należy więc zrezygno-
wać z zakupów sprzętu obecnej generacji, jak i z przyjmowania hojne wyglądających, 
spektakularnych darów od naszych sojuszników (czołgi, okręty, samoloty). Zamiast tego 
lepsze byłoby inwestowanie wspólnie z innymi sojusznikami w prace nad przyszłymi ge-
neracjami sprzętu, przewidując ich wprowadzenie w przyszłości równolegle z czołowy-
mi armiami świata. Takimi przykładami są choćby systemy broni informacyjnej, obrony 
przeciwrakietowej, czy też bezpilotowe aparaty latające, które z pewnością za 15-20 lat 
zdominują powietrzny wymiar operacji wojskowych. Trzecią kwestią warunkującą po-
myślną transformację sił zbrojnych jest przejście na armię zawodową. Taka armia jest 
nie tylko efektywniejsza operacyjnie w kontekście współczesnych i przyszłych potrzeb 
bezpieczeństwa, co dowodnie wykazują ostatnie kampanie w Afganistanie i Iraku, ale 
również jest bardziej akceptowalna społecznie. Nie powinien być to proces gwałtowny, 
„siłowy”, wymuszany koniunkturami politycznymi i przy okazji pozbywający się z woj-
ska ludzi wykształconych, przygotowanych do służby, niejednokrotnie bardzo młodych. 
W armii zawodowej potrzeba więcej żołnierzy zawodowych, więc nacisk powinien po-
łożny na ich pozyskiwanie, a nie zwalnianie, zwracając przy tym uwagę na jakość – wy-
kształcenie, przydatność zdrowotną i kwalifikacje44.

43 Ibidem.
44 Ibidem, s. 319.
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Tymczasem w polskich siłach zbrojnych, jak zauważa Koziej, realizowana jest stra-
tegia zachowawcza, dostosowawcza i podążanie za potrzebami, a nie ich wyprzedzanie. 
Odczuwalny jest przy tym bardzo słaby postęp w myśleniu strategicznym, długofalowym 
w centralnych strukturach MON, w tym w szczególności w Sztabie Generalnym, który 
zdominowany jest sprawami bieżącymi. W efekcie Wojsko Polskie traci dystans rozwo-
jowy w stosunku do sił zbrojnych czołowych sojuszników z NATO. W programowaniu 
przyszłości sił zbrojnych dominuje wciąż podejście ilościowe (wszystko rozpoczyna się 
od założenia wielkości sił zbrojnych), zamiast koniecznego dzisiaj podejścia jakościowe-
go (rozpoczęcie planowania od określenia koniecznych standardów jakościowych). Ar-
mia z poboru jest już nieprzydatna w nowych warunkach strategicznych. Mocno zhierar-
chizowany system dowodzenia staje się coraz bardziej anachroniczny45.

W obliczu oczywistych i dotkliwych systemowych niedostatków za jedno z najważ-
niejszych wyzwań transformacyjnych sił zbrojnych uważa Stanisław Koziej zapewnienie 
im harmonijnego rozwoju w wieloletniej perspektywie, w tym szczególnie procesu profe-
sjonalizacji, przy uwzględnieniu skutków kryzysu budżetowego. MON posiada najwięk-
szy budżet wśród pozostałych działów administracji państwowej, nie jest więc zaskocze-
niem, że kryzys finansowy dotyka go w największym stopniu. W tym zdarzeniu upatruje 
się nie tylko zagrożenie, ale także szansę, jaką właśnie strategia perspektywicznej ucieczki 
do przodu umożliwi pomyślną transformację i unowocześnienie wojska46. Należy w tym 
celu kierować się założeniem paradygmatu jakościowego w strategii rozwoju wojska, 
po czym wypracować i przyjąć wieloletni program transformacji sił zbrojnych. Powinien 
on doprowadzić przede wszystkim do konsolidacji organizacyjnej wojska, w tym inte-
gracji systemu kierowania i dowodzenia oraz stosownego zmniejszenia jego parametrów 
ilościowych (liczebność stanów osobowych, infrastruktura, wyposażenie, liczba jedno-
stek organizacyjnych, liczba garnizonów itp.) przy zagwarantowaniu koniecznych stan-
dardów jakościowych47.

Stanisław Koziej podkreśla konieczność realizacji transformacji sił zbrojnych w myśl 
paradygmatu jakościowego, który również w warunkach kryzysu finansowego powinien 
przyczynić się do poprawy jego stanu. Innym warunkiem koniecznym jest integracja 
struktur sił zbrojnych według trzech funkcji działania: planowania strategicznego, do-
wodzenia bieżącego i dowodzenia operacyjnego, co pozwoli nadaniu transformacji per-
spektywicznego i konsekwentnego charakteru48.

Trzeci nurt poglądów na transformacje sił zbrojnych reprezentowany jest u źró-
dła – przez powołany w celu jej realizacji Departament Transformacji w MON. Z ra-
cji wszechstronnego rozpatrywania tej problematyki bez większego ryzyka nazwany 
być może kompleksowym. Departament powołany został do życia z dniem 1 stycznia 
2007 roku przez ówczesnego ministra obrony narodowej Radosława Sikorskiego. Jego 

45 Ibidem, s. 320.
46 S. Koziej, Obronność Rzeczypospolitej polskiej w latach 1999-2009, skrypt internetowy, Warszawa/Ur-

synów, 2010, s. 41.
47 Ibidem, s. 42. 
48 Między piekłem a rajem…, s. 321.
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przeznaczenie i zadania określał Regulamin organizacyjny MON49, mówiąc, że Depar-
tament Transformacji jest właściwy w zakresie przekształceń Sił Zbrojnych, 
w tym: określania strategicznych kierunków transformacji Sił Zbrojnych, planowania, 
koor dynowania, wsparcia i harmonizacji procesu transformacji resortu, a także prze-
prowadzania Strategicznych Przeglądów Obronnych i monitorowania implementacji de-
cyzji Ministra wyni kających z tych Przeglądów.

Do zakresu zadań Departamentu należało w szczególności:
1) wytyczanie zasadniczych kierunków oraz planowanie i inicjowanie procesu 

transformacji w resorcie;
2) monitorowanie, koordynowanie i harmonizowanie zasadniczych przedsięwzięć 

transforma cyjnych resortu;
3) przeprowadzanie Strategicznych Przeglądów Obronnych, zharmonizowanych 

z cyklem planowania obronnego, w tym:
a) opracowywanie zakresu problemowego i harmonogramu procesu Strategicz-

nych Prze glądów Obronnych,
b) inicjowanie i koordynacja prac prowadzonych w ramach Strategicznych Prze-

glądów Obronnych w komórkach i jednostkach organizacyjnych,
c) prowadzenie konsultacji pozaresortowych (krajowych i zagranicznych) w ra-

mach proce su Strategicznych Przeglądów Obronnych,
d) opracowywanie raportu końcowego zawierającego wnioski i rekomendacje wy-

nikające z prac Strategicznych Przeglądów Obronnych;
4) opracowywanie harmonogramu implementacji przyjętych rekomendacji 

Strategicznych Przeglądów Obronnych;
5) monitorowanie, wspieranie i koordynowanie realizacji decyzji Ministra, wyni-

kających ze Strategicznego Przeglądu Obronnego;
6) ocena transformacji systemu obronnego RP na tle zmian dokonywanych 

w innych pań stwach, a szczególnie w NATO i UE oraz utrzymywanie kontaktów, wy-
miana poglądów, konsultacje i współpraca z właściwymi instytucjami krajowymi (agen-
dy rządowe i ośrodki analityczne) oraz zagranicznymi (NATO, UE, sojusznicy i partne-
rzy) w zakresie transfor macji50.

Jednym z powodów powołania Departamentu Transformacji była potrzeba implemen-
tacji rekomendacji zakończonego kilka miesięcy wcześniej pierwszego Strategicznego Prze-
glądu Obronnego51. Minister Sikorski widział potrzebę myślenia o przyszłości, do czego 
potrzebna była oddzielna i bezpośrednio podporządkowana mu struktura. Zadanie główne 
departamentu upatrywał on w przewidywaniu, jak może polskie wojsko wyglądać za pięt-
naście czy dwadzieścia lat i pilnowanie, aby raz zaakceptowana wizja była przestrzeganym 

49 Zarządzenie Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 11 listopada 2006 r. w sprawie regu-
laminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej.

50 Ibidem, § 35.
51 Opracowany w latach 2005-2006 Raport SPO pod kierownictwem dr Andrzeja Karkoszki niestety nie 

doczekał się realizacji, a nawet opublikowania w wersji jawnej. Jego skrócona wersja opublikowana została 
w niejawnym wydaniu Myśli Wojskowej nr 4 z 2006 roku. Postać jawna pod nazwą Strategiczny przegląd 
Obronny. Synteza nie wyszła poza wariant roboczy i nie została opublikowana. 
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planem i wszelkie podejmowane decyzje – o zakupach sprzętu, sposobach szkolenia, organi-
zacji struktury armii były z nią spójne52.

Departament w krótkim czasie wypracował definicję transformacji sił zbrojnych, która 
wpisywała się w poglądy ministra obrony, a przede wszystkim była spójna z procesem trans-
formacji realizowanym przez NATO. Mówiła ona, że „’transformacja sił zbrojnych to pro-
ces ciągłego dostosowywania sił zbrojnych do zmian zachodzących w środowisku bez-
pieczeństwa’. Jako proces ciągły i proaktywny transformacja wymaga nowego myślenia, 
którego istotą jest zmiana podejścia do sił zbrojnych z ilościowego, tj. realizacji zadań 
przez struktury, na jakościowe, czyli realizację zadań przez zdolności. Zasadniczym ce-
lem transformacji jest osiągnięcie przez siły zbrojne pożądanych zdolności operacyjnych 
rozumianych jako możliwość zrealizowania określonego wariantu działania lub osiągnię-
cia określonego celu. Rozwijanie pożądanych zdolności odbywa się poprzez opracowa-
nie i wdrożenie doktryn, kształtowanie organizacji, zapewnienie szkolenia, dostarczenie 
techniki, kreowanie przywództwa, dobór personelu (kadr), zbudowanie infrastruktury 
i osiągnięcie interoperacyjności. Powyższe elementy kształtują zdolności i są określane 
mianem ich komponentów (obszarów funkcjonalnych)”53.

Przytoczona definicja transformacji sił zbrojnych jednoznacznie podkreśla para-
dygmat jakościowego podejścia do rozwoju wojska opierając go na perspektywicznym 
planowaniu w zakresie pożądanych zdolności operacyjnych, a nie mechaniczne popra-
wianie struktur i ilościowej wymiany uzbrojenia. O nieprzydatności takiego planowa-
nia najlepiej świadczy fakt, że sporządzane przez Sztab Generalny od początku nasze-
go wstąpienia do NATO programy rozwoju sił zbrojnych nigdy nie były realizowane 
do końca, lecz podlegały ciągłym poprawkom. Zarówno kierownictwo departamentu54 
jak i jego pracownicy wielokrotnie wykazywali, jakie powinny być priorytetowe rozwią-
zania wchodzące w zakres transformacji sił zbrojnych55. Przede wszystkim wykazywano, 
że transformacja wymaga odwagi, nieszablonowych rozwiązań i przełomu w myśleniu, 
które powinny doprowadzić do synergii w działaniu i w konsekwencji do wypracowania 
spójnej i klarownej wizji rozwoju sił zbrojnych. Powinna być ona na miarę oczekiwań 
społeczeństwa, które łoży podatki na obronę narodową, jak i oczekiwań sojuszniczych, 

52 Ł. Warzecha, Strefa zdekomunizowana. Wywiad rzeka z Radkiem Sikorskim, Wyd. AMF, Warszawa 
2007, s. 161. W tym kontekście minister Sikorski twierdził, że Departament Transformacji ma być „sumi-
eniem wojska”.

53 Oficjalna strona departamentu transformacji: http://www.dt.wp.mil.pl/pl/63_78.html dostępne w dn. 
26.11.2011.

54 Gen. bryg. Marek Ojrzanowski, pierwszy dyrektor departamentu w latach 2007-2008; Lech Kościuk – 
dyrektor od listopada 2008 do jego rozwiązania (marzec 2012); płk dr Janusz Urbaniak – zastępca dyrektora 
departamentu w latach 2007-2009. 

55 Patrz: M. Ojrzanowski, Przełom w myśleniu, Polska Zbrojna, 2007, nr 16; Jakość zamiast ilości. Roz-
mowa z gen. bryg. Markiem Ojrzanowskim, dyrektorem Departamentu Transformacji MON, Polska Zbroj-
na, 2008, nr 7; Ból transformacji. Z Lechem Kościukiem o potrzebie rzetelnej diagnozy rozmawia Janusz B. 
Grochowski, Polska Zbrojna, 2009, nr 48; L. Kościuk, Przełom w transformacji, Kwartalnik Bellona, 2010, nr 
4; Janusz Urbaniak, Nowa odsłona, nowe wyzwania, Polska Zbrojna, 2007, nr 35; S. Bukowicka, Przyczynek do 
transformacji, Kwartalnik Bellona, 2007, nr 1; D. Jatczak, W. Kozłowski, Przyszłość Sił Zbrojnych RP, Kwartal-
nik Bellona, 2007, nr 2; M. Malec, Dylematy transformacji Sił Zbrojnych RP, Kwartalnik Bellona, 2010, nr 3. 
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w jakich członkowie oczekują od siebie zaufania i wiary w sprawność swoich armii. 
Istotnymi wyznacznikami procesu transformacji charakterystycznymi dla wymagań 
środowiska bezpieczeństwa w XXI wieku są działania informacyjne, interoperacyjność 
i sieciocentryczność. Działania informacyjne mają na celu zdobycie przewagi informa-
cyjnej i integrują systemy rozpoznania wojskowego, wywiadu i systemów cywilnych. 
Interoperacyjność jest niezbędna w każdych działaniach sojuszniczych i koalicyjnych, 
a sieciocentryczność powinna integrować oba te czynniki umożliwiając jednolite zrozu-
mienie sytuacji operacyjno-taktycznej wszystkim udziałowcom56. Transformacja wiąże 
się również z istotą przeznaczenia wojska, mianowicie z walką. W XXI wieku pojawiły 
się nowe metody walki wykorzystujące zdobycze najnowocześniejszych technik i techno-
logii, w szczególności teleinformatycznej, co wpłynęło na przeobrażania w dowodzeniu 
i kierowaniu oraz nadaniu nowej rangi operacjom międzynarodowym. Stąd kluczowe 
dla transformacji stają się trzy elementy: wiedza, szybkość i precyzja. Wiedza oznacza 
zdolności do wykorzystania wszelkich dostępnych technicznych środków do śledzenia 
i wykrywania rozwoju sytuacji i zamiarów przeciwnika. Szybkość jako zdolność w wy-
miarze strategicznym pozwala na przerzucenie wojsk na duże odległości w krótkim cza-
sie. Precyzja zaś umożliwia dokonanie błyskawicznego ataku i dokładne trafienie wroga, 
również z dużej odległości57. Transformacja sił zbrojnych posiada swoje uwarunkowania 
gospodarcze i międzynarodowe. Uwarunkowania gospodarcze związane są z zachodzą-
cymi w Polsce przemianami strukturalnymi po roku 1989. Uwarunkowania między-
narodowe powiązane są przede wszystkim z przekształceniami NATO w tym samym 
okresie, a w szczególności po szczycie w Pradze w 2002 roku58. Podjęcie decyzji o uza-
wodowieniu polskich sił zbrojnych było decyzją o fundamentalnym znaczeniu dla pro-
cesów transformacji, gdyż przesądza o ich nieuchronności i nieodwracalności. Zmiany 
dotyczyć będą wszystkich sfer życia wojska, przy tym szczególne wymagania związane 
są z modernizacją techniczną. Dwie trzecie naszego uzbrojenia i sprzętu wojskowego 
jest przestrzale, aby osiągnąć porównywalny z innymi armiami poziom nowoczesności 
potrzebne jest wyasygnowanie określonej wielkości budżetu, którą będzie niezmiernie 
trudno zdobyć. Wyjściem z sytuacji powinno być wprowadzenie budżetu zadaniowego, 
który związany jest z racjonalnym i długofalowym planowaniem59. Profesjonalizacja po-
winna być prowadzona równolegle z modernizacją techniczną, zmianą struktur organi-
zacyjnych oraz systemu szkolenia wojsk. Żołnierz, jego uzbrojenie i umiejętności walki 
to jedność. Profesjonalista zna wymogi operacji i wie, co jest potrzebne do osiągnięcia 
jej celu60. Transformacja ogólnie powinna doprowadzić do zbudowania nowoczesnych, 
zawodowych i profesjonalnych sił o charakterze obronno-ekspedycyjnym, zdolnych 
do prowadzenia całego spektrum operacji, przede wszystkim w strukturach wielona-
rodowych. Powinny posiadać one struktury modułowe umożliwiające udział zarówno 

56 M. Ojrzanowski, Przełom w myśleniu, s. 13. 
57 S. Bukowicka, op. cit., s. 91.
58 Ibidem.
59 L. Kościuk, op. cit., s. 154. 
60 J. Urbaniak, op. cit., s. 25.
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w bezpośredniej obronie państwa, jak i w rozwiązywaniu konfliktów lokalnych, regio-
nalnych oraz kryzysów o zróżnicowanym charakterze i różnej intensywności. Wojsko, 
przygotowane do tradycyjnie rozumianej obrony – wyłącznie przeciwko bezpośrednie-
mu, konwencjonalnemu atakowi strategicznemu, nie jest w stanie sprostać wymaganiom 
środowiska bezpieczeństwa XXI wieku61. Występują tu jednak dylematy. Z punktu wi-
dzenia transformacji, zaangażowanie w operacje, szczególnie o charakterze wojennym 
jest niezwykle cenne ze względu na realne doświadczenia bojowe. Z drugiej strony, takie 
zaangażowanie w zdecydowanym stopniu ogranicza zmiany ukierunkowane na poprawę 
jakości całych sił zbrojnych, jako że duże kwoty przeznacza się na bieżące uzupełnianie 
sprzętu, który w poważnej części zużywa się podczas operacji ekspedycyjnych. Głów-
ny wysiłek jest więc skupiany na znikomym procencie sił zbrojnych, które biorą udział 
w operacjach, bez większych szans na widoczną poprawę zdolności ich zasadniczej czę-
ści nieuczestniczącej w tych operacjach. Prowadzi to do ograniczenia zasięgu zmian oraz 
wydłużenia czasu ich wprowadzania, co stoi w sprzeczności z długofalowymi założenia-
mi transformacji i sprowadza się do podejmowania działań doraźnych, mających na celu 
spełnienie minimalnych wymagań współczesnego pola walki62.

Departament Transformacji realizując swoje regulaminowe zadania i posługując się 
przyjętą definicją transformacji zamierzał nadać procesowi transformacji sił zbrojnych 
zinstytucjonalizowane formy oparte na analizie dostępnych dotychczas doświadczeń 
i racjonalnych rozwiązań. Nieocenionym ich źródłem były wyniki pierwszego Strate-
gicznego Przeglądu Obronnego, na podstawie których opracowano „Rekomendacje 
do transformacji resortu obrony narodowej”63. Ich horyzont czasowy skorelowany był 
z cyklem planistycznym NATO i przygotowywanym przez Sztab Generalny „Progra-
mem rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach 2009-2018”. Zawierały one w sumie 160 kon-
kretnych propozycji istotnych dla rozwoju wojska podzielonych na dwa etapy: pierw-
szy w bliższym horyzoncie czasowym do roku 2012 i drugi do roku 201864. Kierując się 
bezwzględnym prymatem jakości nad ilością65 i dążąc do wyeliminowania aktualnego 
chaosu w systemie obronnym państwa, obowiązującym statusie prawnym i planowaniu 
obronnym66, opracowano w DT model przedsięwzięć planistycznych wywodzących się 
z wizji sił zbrojnych wypracowanej na podstawie tendencji rozwojowych w bezpieczeń-
stwie światowym i wpisującą się w najważniejsze polityczne dokumenty państwa (rysu-
nek). Taka perspektywa pod nazwą „Wizja Sił Zbrojnych RP 2030” została opracowa-

61 D. Jatczak, W. Kozłowski, op. cit., s.19.
62 M. Malec, op. cit., s.170. 
63 Opracowanie własne Departamentu Transformacji przedłożone ministrowi obrony narodowej w 

grudniu 2007 r. 
64 „Rekomendacje…” zawierały również krótką definicje transformacji: ciągły proces rozwoju koncepcji, 

doktryn i zdolności SZ, w celu umacniania systemu obronnego państwa i dostosowywania go do nieprzer-
wanie zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa.

65 Jakość zamiast ilości…, s.14. 
66 Szerzej na ten temat: S. Koziej, Kierowanie bezpieczeństwem narodowym, skrypt internetowy, War-

szaw/Ursynów 2010. www.koziej.pl; płk M. Malec,op. cit.; płk dr Włodzimierz Pszenny, Programowanie 
obronne w świetle regulacji prawnych, Kwartalnik Bellona, 2010, nr 3.
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na w departamencie w 2008 r.67 Zawiera ona zasadnicze kierunki zmian w siłach zbroj-
nych pozwalające sprostać wyzwaniom XXI wieku. Równolegle przygotowano „Strategię 
transformacji Sił Zbrojnych RP” będącą próbą zastosowania nowoczesnych metod i na-
rzędzi zarządzania do określenia strategicznych priorytetów rozwoju sił Zbrojnych RP 
oraz ich przełożenia na konkretne, mierzalne działania68. Uporządkowaniu zasad plano-
wania obronnego służyć miała opracowana w tym samym czasie „Metodyka planowania 
długoterminowego”69 pokazująca zasady planowania oparte na wymaganych zdolno-
ściach operacyjnych zgodnie z planistycznymi cyklami NATO. Postulowany przez DT 
model tworzył jedną spójną całość z poszczególnymi przedsięwzięciami planistycznymi 
hierarchicznie wypływającymi jeden z drugiego w przyjętych ramach czasowych. Model 
bazuje na ustalonym systemie budżetowania zadaniowego i ciągłym procesie monitoro-
wania wszystkich przedsięwzięć70.

Rys. Transformacyjny model przedsięwzięć planistycznych

Źródło: Opracowanie własne DT, luty 2008.

67 Sygnatura Dep. Transf. Wewn. 1/2008. Dostępna również na http://www.wp.mil.pl/pliki/File/Wizja_
SZRP_2030.pdf dn. 27.11.2011.

68 http://www.dt.wp.mil.pl/plik/file/Strategia_transformacji_SZ_RP_infoWWW_21-04-09_by_R_
Harm.pdf dostępne w dn. 27.11.2011. Przedstawiona ministrowi obrony narodowej w 2009 r. 

69 Opracowanie własne DT, przedstawiona ministrowi obrony narodowej w 2009 r. Podobnie jak Strate-
gia pozostała bez odpowiedzi.

70 Patrz także: W. Łuczak, Wizja Sił Zbrojnych RP 2030 – pierwsza odsłona, Raport, 2008, nr 4, s. 52.
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Transformacyjny dorobek Departamentu Transformacji nie byłby pełny bez przed-
stawienia wyników przeprowadzonego drugiego Strategicznego Przeglądu Obronnego71. 
Stanowi on analizę strategiczną Sił Zbrojnych RP, w ramach procesu planowania ich roz-
woju. Celem Przeglądu było wskazanie kierunków transformacji Sił Zbrojnych RP w per-
spektywie 25 lat. Zadanie to realizowano poprzez:

 – identyfikację czynników mających znaczenie dla obronności państwa, a w tym wy-
zwań rodzących szanse lub zagrożenia;

 – odczytanie przyszłych wymagań wobec Sił Zbrojnych RP – przyszłych uwarunkowań 
ich użycia, determinantów ich rozwoju, zadań stawianych przed nimi;

 – określenie kierunku rozwoju Sił Zbrojnych RP – wskazanie pożądanych zdolności 
operacyjnych, priorytetowych i możliwych wariantów strategicznego działania, ryzy-
ka związanego z ich realizacją.
Prace grup roboczych przebiegały w trzech zasadniczych fazach:

 – prognostycznej – określania przyszłych wymagań danego obszaru problemowego;
 – diagnostycznej – określenia punktu wyjścia w odniesieniu do zidentyfikowanych 

uprzednio wymagań;
 – rekomendacyjnej – „zderzenia” wyników fazy prognostycznej i diagnostycznej dla 

wskazania kierunków zmian.
Raporty cząstkowe grup roboczych zawierające m.in. dane, takie jak misja sił zbroj-

nych, katalog zadań dla sił zbrojnych, katalog zdolności operacyjnych, wymagania roz-
wojowe, stanowiły punkt wyjścia do opracowywania Raportu Strategicznego Przeglądu 
Obronnego. W procesie SPO uczestniczyło blisko pół tysiąca ekspertów i specjalistów, 
zarówno z resortu obrony narodowej, jak i innych instytucji rządowych, pozarządowych 
i naukowych. Dzięki zastosowaniu wielu metod (m.in. PEST, planowania scenariuszowe-
go, analizy ryzyka, TOWS/SWOT i innych) umożliwiających badanie stanu otoczenia Sił 
Zbrojnych RP oraz relacji zachodzących pomiędzy atutami Sił Zbrojnych RP a szansami 
i zagrożeniami dla ich rozwoju płynącymi z otoczenia, wypracowano dwa warianty dzia-
łań na rzecz rozwoju SZ RP, nazwane wariantami zintegrowanego i selektywnego roz-
woju. Ministrowi Obrony Narodowej rekomendowano wariant zintegrowanego rozwoju 
– zakładający proaktywne działania nastawione na intensywne odnoszenie się do otocze-
nia tak, aby sprostać jego wyzwaniom.

Kluczowe działania tego wariantu dotyczyły:
1) nowego podejścia do definiowania i sposobów pozyskiwania zdolności opera-

cyjnych Sił Zbrojnych RP;
2) poprawy efektywności funkcjonowania Sił Zbrojnych RP;
3) kształtowania nowych jakościowo relacji Sił Zbrojnych RP z otoczeniem poprzez 

wykorzystanie koncepcji zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa.

71 Patrz: Raport. Strategiczny Przegląd Obronny. Profesjonalne siły zbrojne w nowoczesnym państwie, 
http://www.mon.gov.pl/pliki/File/Raport_SPO_14042011.pdf dostępne w dn. 27.11.2011.
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Raport Strategicznego Przeglądu Obronnego powinien zatem być traktowany jako 
ekspercka podstawa opracowania dokumentów planistycznych – wizji, strategii oraz pro-
gramu72.

Od momentu prezentacji Raportu SPO (14.04.2011) upłynęło już sporo czasu i nie 
spotkał się on jednak z właściwym zainteresowaniem, ani tym bardziej z implementacją. 
Wszystko wskazuje na to, że podzielił los swojego poprzednika sprzed pięciu lat i został 
odłożony na głęboką półkę. Stanowi to oczywistą szkodę, gdyż, jak stwierdzają twórcy 
raportu, przedstawia on realną wartość dodaną, gdyż: po pierwsze, otwiera cykl plano-
wania obronnego wytyczając kierunek postępowania, co pozwala na oparcie się na jed-
nolitej, eksperckiej podstawie – m.in. ocenie środowiska bezpieczeństwa i wymagań pań-
stwa wobec sił zbrojnych; po drugie, jako analiza strategiczna powinna stać się podstawą 
tworzenia najważniejszych dokumentów kształtujących rozwój sfery obronnej państwa. 
Wpisanie SPO w procesy zachodzące w państwie wspomaga kształtowanie relacji mię-
dzy ministerstwem obrony narodowej a innymi organami władzy państwowej. Skupienie 
się na myśleniu o siłach zbrojnych nie stoi w sprzeczności z koncepcją zintegrowanego 
podejścia do bezpieczeństwa państwa. Wzmacnia je przez wzbogacenie planowania roz-
woju Sił Zbrojnych RP i odniesienie się do ich relacji z otoczeniem. Tym samym pro-
wadzi do lepszego współdziałania z innymi instrumentami sprawnego i nowoczesnego 
państwa73.

Rozpatrując proces transformacji z pozycji definicji NATO, DT podkreślał, że głów-
nymi cechami transformacji są74:

 – ciągłość procesu, brak jasno określonego początku i końca;
 – proaktywność, tj. skoncentrowanie wysiłku, myślenia, aktywności wokół tego, 

na co ma się wpływ oraz podejmowanie działań wyprzedzających w stosunku 
do zmian zachodzących w otoczeniu;

 – innowacyjność, tj. zdolność do myślenia i działania w nowy sposób lub przyjęcia no-
wych idei, pomysłów, rzeczy itp., by osiągnąć pożądane rezultaty;

 – operowanie kategoriami zdolności do wykonania określonych zadań;
 – nacisk na efektywność działania, mierzenie poziomu osiągniętych rezultatów w sto-

sunku do przyjętych założeń.
W prawdziwej więc transformacji chodzi o to, by uwzględniać podejście systemowe, 

przewidywać i planować działania z odpowiednim wyprzedzeniem (proaktywność), nie 
być zaskakiwanym przez niesprzyjające okoliczności, których można byłoby uniknąć75.

72 http://www.wp.mil.pl/pl/artykul/11015 dostępne w dn. 27.11.2011.
73 O. Frańczak, M. Strzoda, Analiza strategiczna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Kwartalnik Bel-

lona, 2011, nr 3, s. 102.
74 R. Harmoza, Uwarunkowania transformacji Sił Zbrojnych RP, Raport targowy, 8.09.2008, s. 2. 
75 Ibidem, s. 4.
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5. REZULTATY

Przedstawiona wyżej analiza pozwala na dokonanie podsumowania intelektualne-
go i praktycznego dorobku transformacji wojska polskiego. Pokazuje ona wyraźnie, 
że transformacja jest dalece bardziej kompleksowym pojęciem w sensie teoretycznym 
i praktycznym, aby ograniczała się jedynie do problemu uzawodowienia wojska. W sfe-
rze intelektualnej właściwie złożoność transformacji ocenia nurt zintegrowany reprezen-
towany przez prof. Stanisława Kozieja. Procesy transformacyjne są wypadkową ewolucji 
systemu bezpieczeństwa państwa, stąd muszą stanowić jego integralną część. Paradygmat 
jakościowy w procesie wprowadzanych zmian jest z kolei gwarantem pozbycia się szko-
dliwych zaszłości i rozpoczęcia usystematyzowanych długoterminowych reform. Przyję-
cie do realizacji określonych przez Kozieja priorytetowych zadań nadałoby transformacji 
praktyczny wymiar we właściwym kierunku.

Do podobnego celu zmierzają dezyderaty wypracowane przez Departament Trans-
formacji, opierając się na solidnych podstawach diagnozy rzeczywistego stanu Wojska 
Polskiego, jaką ukazały raporty dwóch Strategicznych Przeglądów Obronnych. Pokazu-
ją one w sposób kompleksowy uwarunkowania transformacji, systematyzują niespójne 
i rozproszone po różnych instytucjach resortu obrony narodowej przedsięwzięcia plani-
styczne i ukierunkowują je pod perspektywiczną wizją rozwoju. Departament uwzględ-
nia przy tym wymagania wynikające z założeń transformacji NATO podkreślając ko-
nieczność wypełnienia obowiązujących standardów.

Do sojuszniczych wymogów nawiązuje też konwencjonalny nurt transformacji re-
prezentowany przez gen. Franciszka Gągora, w którym wykazuje on wyraźnie, że to wła-
śnie Pakt Północnoatlantycki jest głównym motorem transformacji polskiego wojska. Ta-
kie zmiany teoria organizacji nazywa zmianami dostosowawczymi, które jednak z natury 
mogą być wprowadzane pośpiesznie, błędnie przemyślane i realizowane76. Przykładem 
nietrafności propozycji przedstawianych przez gen. Gągora jest wycofanie się z pomysłów 
przenosin dowództw Wojsk Lądowych do Wrocławia i Sił Powietrznych do Poznania oraz 
z utworzenia Centrum Doskonalenia Wojsk Specjalnych, czy koncepcji Narodowych Sił 
Rezerwowych. W sferze życzeń pozostaje również zadeklarowany postulat uzyskania 
na wszystkich szczeblach dowodzenia połączoności, gdyż w obecnych warunkach nie 
jest to możliwe do zrealizowania77. Dezyderaty tego nurtu mówiące o transformacji nie 
odnoszą się w ogóle do definicji NATO i wymogów z nią związanych. Charakteryzują się 
one nie jakościowym podejściem, lecz ilościowo-liniowym charakterem wprowadzanych 
zmian wyrażanych przy pomocy liczbowych wskaźników odnoszących się do fragmenta-
rycznych komponentów. Takie podejście w rzeczywistości jest hamulcem rozwoju w re-
zultacie utrwalającym stagnację. Dziesięć lat temu ówczesny dowódca Wojsk Lądowych 
dokładnie w ten sam sposób przedstawiał osiągnięcia transformacji będące wynikiem 
członkostwa w NATO: wprowadzanie nowoczesnego sprzętu – identycznie tych samych 

76 Patrz: J. Wołejszo, Zarządzanie zmianą w organizacji wojskowej, Akademia Obrony Narodowej, War-
szawa 2006. 

77 Patrz: M. Wiatr, Operacje połączone, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006. 



102 Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 2012/2013

rodzajów (Grom, Żbik, Twardy), zmiany organizacyjno-dyslokacyjne (likwidacja jedno-
stek wojskowych i garnizonów), wymiana pokoleniowa kadry zawodowej, wykorzysty-
wanie doświadczeń z udziału polskich żołnierzy w międzynarodowych misjach i ćwicze-
niach, usprawnienie sytemu dowodzenia78. Paradoksalnie jednak, właśnie takie poglądy 
zdominowały wojsko, gdyż wspierane były argumentem pozycji stanowiska służbowego.

Praktyczny dorobek transformacji najlepiej pokazują opracowania Departamentu 
Transformacji, które po odpowiednich zarządzeniach decydentów mogłyby wkroczyć 
w fazę implementacji. Ich teoretyczny kompleksowy zasięg koresponduje z poglądami 
Stanisława Kozieja. Szczególną wśród nich rolę zajmują wyniki Strategicznych Przeglą-
dów Obronnych zawierające usystematyzowane rekomendacje wybiegające w przyszłość. 
W pierwszym z nich dużą nadzieję pokładali Amerykanie uważając go za punkt wyjścia 
do transformacji i uzyskania lepszych efektów wzajemnej współpracy79.

Intelektualne i praktyczne rezultaty transformacji niestety nie zostały przełożone 
na implementacyjny wymiar. Pomimo podobnemu jak w USA bezpośredniemu podpo-
rządkowaniu organu odpowiedzialnego za transformację ministrowi obrony narodowej, 
nie pomagało to właściwemu zrozumieniu transformacji i nadaniu jej odpowiedniej ran-
gi. Decydenci polityczni, minister obrony narodowej i jego przełożeni, poza Radosławem 
Sikorskim, nie przejawiali woli do poważnego ustosunkowania się do prezentowanych 
założeń, podjęcia nad nimi dyskusji i ukierunkowania wysiłków implementacyjnych. 
Przyczyna tkwi w niedojrzałości cywilnych przedstawicieli sprawujących zwierzchnic-
two nad siłami zbrojnymi80. Praktyczna transformacja nie wyszła nigdy poza gabinety 
Departamentu Transformacji, co najwyżej służyła za nazwę niektórych linearnych zmian 
wyrywkowo wprowadzanych w sposób konwencjonalny. Zagraniczni obserwatorzy 
zwracają uwagę, że w Polsce brakuje tradycji otwartej publicznej dyskusji nad sprawami 
wojska i obronności, podobnie jak problematyka ta nie występuje na forum parlamentu. 
Inną naszą ulubioną przypadłością jest chęć do utajniania wszystkiego co związane jest 
z wojskiem i obronnością. Zawęża to w dużym stopniu społeczny wymiar demokracji, 
gdyż pozbawia podatnika informacji i wpływu na ten ważny element narodowego bez-
pieczeństwa. Tymczasem transformacja może odnieść sukces jedynie wtedy, kiedy wy-
siłki podjęte przez jej lidera – ministra obrony narodowej, zrozumiane i popierane będą 
przez wszystkich, od najmłodszego szeregowego do najstarszego emerytowanego genera-
ła81. Zaniechanie wysiłków transformacyjnych dostosowujących siły zbrojne do ewolucji 
środowiska bezpieczeństwa, jak przeważnie bywa, kiedy sprawy pozostawione są samym 
sobie, brutalnie zweryfikowało życie poprzez serię katastrof lotniczych, w których zgi-
nęli przedstawiciele najwyższych władz państwowych i wojskowych. Były one wynikiem 
nieprzestrzegania procedur, a nade wszystko niedostosowania ich, jak i procesu sytemu 

78 Patrz: Z. Zalewski, Nowy wymiar Wojsk Lądowych, Myśl Wojskowa, 1999, nr 4, s. 117.
79 Patrz: Peter J. Podbielski, Transform or Modernize – Why Polish Transformation Matters. Center 

for European Policy Analysis: http://www.cepa.org/publications/view.aspx?record_id=20 dostępne w dn. 
21.11.2011.

80 Patrz: A. Karkoszka, Gra cywilno-wojskowa, Polska Zbrojna, 2009, nr 36, s. 6.
81 P. Podbielski, op. cit. 
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decyzyjnego do współczesnych wymogów. Skala i skutki tych katastrof w poważny spo-
sób naruszyły system bezpieczeństwa i wiarygodność państwa.

Aktualne plany MON zakładają utrzymanie zdolności transformacyjnych resortu 
poprzez włączenie dwóch zespołów z rozwiązywanego Departamentu Transformacji 
– transformacji i analiz do Departamentu Strategii i Planowania Obronnego82. Rodzi 
to jednak pytanie, czy wpisane w obowiązki innego departamentu zadania transforma-
cyjne uzyskają większą skuteczność, skoro nie miały ich w oddzielnej strukturze?

NATO poprzez Dowództwo Transformacji wytycza dla państw członkowskich wy-
raźne kierunki procesów transformacji wojskowej, podobnie jak dzieje się to w przodu-
jących armiach narodowych. Polska weszła do sojuszu dokonując ogromnego wysiłku, 
osiągając wypełnienie zaledwie minimalnych wymogów. Przed nami dalsza wielka praca 
mająca na celu w sposób odpowiedzialny doskonalenie jakości systemu obronnego, gdyż 
jego brak to prosta droga do sojuszniczej marginalizacji83.

TRANSFORMATION OF THE POLISH MILITARY FORCES  
– AS FAR AS THEY WERE ABLE

The Transformation Department of Polish Ministry of Defence assumed to have responsibility 
for delineating the future plans for Polish Armed Forces was disbanded in spring 2012. Its 
efforts were based on directions from NATO where the Allied Command Transformation (ACT), 
one of two Alliance’s strategic commands, made an institutional structure for the coordination 
of all transformation efforts among its members. Military transformation, first and foremost, 
is designed to adapt allied military forces to current and future changes and challenges of 
the security environment. A transformation pioneer is the US military with its core based on 
technologic achievements and also on innovation and extensiveness. In Poland the efforts of 
Transformation Department have gone without implementation despite many products of 
a great value, and the Department deprived of proper political support ceased its existence 
afterwards, surely with the harm to the Polish Armed Forces. 

Key words: Transformation, armed forces, NATO, military capabilities

82 Departament Transformacji już bez rozgłosu medialnego został rozwiązany z dniem 1 marca 2012 r.
83 Patrz: Włodzimierz Fehler, Józef Tymanowski, Międzynarodowe i wewnętrzne aspekty członkostwa 
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