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„MORSKIE” EPIZODY  
POLSKO-NIEMIECKIEJ WSPÓŁPRACY WOJSKOWEJ 
W LATACH 90. XX WIEKU

Streszczenie: W artykule dokonano omówienia wojskowych relacji polsko-niemieckich w la-
tach 1990–1999 ze szczególnym uwzględnieniem współpracy sił morskich.  Określono ich cha-
rakter i sposób realizacji oraz wskazano na zasadnicze uwarunkowania, decydujące o ich kształ-
cie. Autor dowodzi, że współpraca ta sukcesywnie się rozwijała i poszerzał się jej zakres. Została 
także poszerzona, przybierając wymiar trój- i wielostronny. Przyczyniła się ona do pogłębiania 
klimatu zaufania w regionie, utrwalenia bezpieczeństwa państw i regionu Europy Środkowej 
oraz – pośrednio – umożliwiła przygotowanie polskiej armii, w tym i Marynarki Wojennej RP, 
do funkcjonowania w strukturach wojskowych NATO. Stanowiła więc jeden najważniejszych 
elementów przeobrażenia Sił Zbrojnych RP i kreowania polityki bezpieczeństwa Polski, ukie-
runkowanej na zapewnienie jej niezawisłości politycznej i suwerenności.

Słowa kluczowe: współpraca wojskowa, NATO, Marynarka Wojenna Rzeczypospolitej Polskiej, 
Niemcy, Polska

Wstęp

Przypadająca na jesień 2015 roku 25. rocznica zjednoczenia Niemiec jest wydarze-
niem skłaniającym do oceny wpływu Republiki Federalnej Niemiec na proces kształ-
towania się ładu międzynarodowego w Europie. Jednym z ważnych jego elementów, 
zwłaszcza do czasu uzyskania przez kraje regionu statusu państwa członkowskiego Paktu 
Północnoatlantyckiego, była współpraca regionalna państw demokracji zachodnioeuro-
pejskiej z państwami postsocjalistycznymi. W kontekście polskim istotnym jej elemen-
tem była kooperacja z Niemcami właśnie. Równolegle prowadzono bowiem negocjacje 
dotyczące potwierdzenia przebiegu granic i nawiązania dobrosąsiedzkich stosunków, 
a w wymiarze ponadnarodowym, samego kształtu nowej architektury bezpieczeństwa, 
obejmującego kwestię rozbrojenia (układy CFE i CFE 1A), wycofania się Armii Radziec-
kiej z terytorium państw postsocjalistycznych, w tym ze zjednoczonych Niemiec oraz 
ponownego określenia stosunków z Federacją Rosyjską, jako spadkobierczynią ZSRR, 
po rozpadzie tego państwa i Układu Warszawskiego. Polska, stając się na początku lat 
90 XX wieku państwem znajdującym się geopolitycznie  w swoistej „próżni bezpieczeń-
stwa”, musiała sobie zapewnić gwarancje bezpieczeństwa i suwerenności (szerzej: Kuź-
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niar, 2001, Wolff-Powęska, 1998). Podjęte przez, wyłonione w drodze kontraktowych 
wyborów parlamentarnych w 1989 roku, polskie władze polityczne starania o związanie 
się ze strukturami europejskimi miały być jedną z gwarancji suwerenności i niezawisło-
ści politycznej. Jednym z możliwych scenariuszy działania było uzyskanie dla tej stra-
tegii poparcia Republiki Federalnej Niemiec i podjęcie z tym państwem jak najszerszej 
współpracy bilateralnej. Jedną z jej form była współpraca wojskowa, ukierunkowana na 
budowę strefy stabilności w regionie Europy Środkowej.  Stała się ona możliwa w wyniku 
kilku procesów, wśród których wymienić należy rolę Polski w procesie samorozwiązania 
się Układu Warszawskiego, ale także i wcześniejsze, bo datowane na lata 70. XX wieku 
zaangażowanie polskich sił zbrojnych w misje pokojowej  pod auspicjami ONZ. Piotr 
Mickiewicz podkreśla również znaczenie uczestnictwa morskiego komponentu w ope-
racji wyzwolenia Kuwejtu. Skierowane w rejon działań, jako okręty ratownicze, szpitalne 
dwie jednostki morskie pływały pod znakami Czerwonego Krzyża. Ale podporządkowa-
ne były operacyjnie dowództwu Arabii Saudyjskiej, będącej członkiem koalicji antyirac-
kiej (Kubiak, Mickiewicz, 2010, s.77–80). To zaangażowanie, jak i wcześniejsze kontakty 
polskich okrętów z siłami morskimi państw członkowskich Paktu Północnoatlantyckie-
go, zostało wykorzystane do nawiązania pierwszych form kontaktów. Podkreślić rów-
nież należy, że wybór marynarek wojennych jako rodzajów sił zbrojnych prowadzących 
pierwsze wspólne przedsięwzięcia państw NATO i Polski wynikało też ze specyficznej 
roli marynarek wojennych. Jednym z ich zadań jest właśnie tzw. funkcja dyplomatyczna, 
która sprowadza się w dużej mierze do wspólnych przedsięwzięć morskich, na akwenach 
międzynarodowych, czyli obszarze, na którym obowiązuje zasada wolności i swobody 
żeglug oraz odbycia zwyczajowych wizyt zespołów morskich (Makowski, 2003, s. 160– 
–164). Więc i zakres tej współpracy nie wzbudzał kontrowersji oraz był traktowany jako 
standardowy element działań okrętów wojennych. 

Podjęcie tych form kontaktów i ich intensyfikacja wymagały określenia zasad ko-
operacji wojskowej. Zostały one sformułowane przez władze polskie na przestrzeni 
roku 1992 i – głównie ze względu na uwarunkowania polityczne – starano się je tworzyć  
w ramach umów bilateralnych z poszczególnymi państwami i przy wykorzystaniu współ-
pracy prowadzonej w ramach Rady Współpracy Paktu Północnoatlantyckiego (NACC). 
Pierwsze z umów bilateralnych podpisano z Francją, Grecją, Republiką Federalną Nie-
miec, Holandią i Belgią. Natomiast ogólne umowy o współpracy wojskowej podpisano ze 
Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią (Mickiewicz, 2003, s. 101). Również ze wzglę-
dów politycznych, przez okres lat 1991–1992 podstawową formą kooperacji wojskowej 
były różnorodne sympozja specjalistyczne, seminaria i konferencje, w trakcie których 
koncentrowano się na wymianie doświadczeń i dyskusjach o sposobach użycia poszcze-
gólnych elementów uzbrojenia. Tym niemniej podkreślić należy, do pierwszych kontak-
tów z Francją i RFN doszło już w roku 1990, ale dotyczyły one kwestii funkcjonowania 
przemysłu zbrojeniowego. Francuzi w tym czasie sondowali możliwość zaangażowania 
się w polski przemysł zbrojeniowy. Zaś kontakty z Niemcami wynikały z kalendarza prac 
nad traktatem o dobrym sąsiedztwie (podpisanym 17.06.1991 r.) oraz planów zakupu 
przez Polskę uzbrojenia po rozwiązanej Narodowej Armii Ludowej, w tym zakupu ka-
dłubów kutrów rakietowych. Sukcesywnie jednak kontakty te przeradzały się w ściślejsze 



Artykuły 163

formy współpracy, a najważniejszym ich elementem było zaproszenie ówczesnego Szefa 
Sztabu Generalnego WP jako obserwatora na sesji NATO (9-10.04.1992) oraz konferen-
cji SHAPEX poświęconej systemowi przyszłego bezpieczeństwa europejskiego (Henner 
von Hopffgarten, 2000, s. 89–92).

Współpraca wojskowa z Republiką Federalną Niemiec

Od początku lat 90. XX wieku Republika Federalna Niemiec prowadziła politykę 
wsparcia Polski jako państwa demokratycznego. Nie oznaczało to braku obszarów spor-
nych, od kwestii ratyfikacji granicy państwowej począwszy. Traktat o potwierdzeniu ist-
niejącej granicy z 14 listopada 1990 roku był pierwszym dokumentem, jakie państwo pol-
skie podpisało ze zjednoczoną Republiką Federalną Niemiec. Ale już drugą w kolejności 
umową był traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisany 17 czerwca 
1991 roku. Zakładał on podjęcie szerokiej współpracy bilateralnej, obejmującej także sfe-
rę bezpieczeństwa i kooperacji sił zbrojnych (Sokołowski, 2006, s. 159). Ale niemiecki 
interes narodowy, zwłaszcza konieczność budowy nowych relacji z Francją i Rosją, po-
wodował, iż Niemcy niechętnie decydowały się na współpracę w formule bilateralnej 
oraz skoncentrowanej na działaniach komponentów wojskowych. W latach 1990–1993 
obowiązującą w polityce niemiecką koncepcją było zapewnienie bezpieczeństwa państw 
postsocjalistycznych wyłącznie poprzez budowę nowej postzimnowojennej architektu-
ry bezpieczeństwa. Dlatego też podstawową formułą współpracy bilateralnej w sferze 
bezpieczeństwa miały być doroczne konsultacje szefów rządów oraz ministrów spraw 
zagranicznych i – zdefiniowanych – jako regularne kontakty ministrów obrony i pozo-
stałych ministrów konstytucyjnych obydwu państw. Zaś zakres współpracy wojskowej 
ograniczył się do podpisania umów o zapobieganiu incydentom na morzu i współpracy 
służb ratowniczych (Search and Rescue – SAR ) w trakcie wypadku na morzu (Drozd, 
1998, s. 80–85). Również z tego powodu zdecydowano się na formułę trójpartnerską, 
potocznie określaną jako Trójkąt RFN–Francja–Polska i RFN–Dania–Polska. Pierwsze 
kontakty z armią niemiecką miały więc charakter głównie szkoleniowy, a jej najważniej-
szym elementem do roku 1993 było szkolenie polskiej kadry oficerskiej w Centrum Do-
wodzenia Bundeswehry, na uniwersytetach Bundeswehry w Monachium i Hamburgu 
oraz Akademii Bundeswehry (1990r.). Do faktycznych form współpracy doszło dopiero 
w trakcie realizacji tzw. drugiego 2-letniego programu współpracy na lata 1993–1995. 
Jej zakres wynikał z zapisów Porozumienia między Federalnym Ministrem Obrony RFN  
i Ministrem Obrony RP o współpracy w dziedzinie wojskowej, podpisanego 15 stycznia 
1993 roku. Zdefiniowano w nim aż 15 obszarów współpracy, która obejmowała dwu-
stronne wizyty na szczeblu ministerialnym oraz dowódców rodzajów sił zbrojnych, wizyty 
okrętów wojennych, współpracę Akademii Bundeswehry i Akademii Obrony Narodowej 
oraz konsultacje specjalistyczne dotyczące konsolidacji takich obszarów funkcjonowania 
sił zbrojnych jak logistyka, kartografia wojskowa, prawo wojskowe oraz przepisy pracy 
sztabowej (Drozd, Kościuk, 1993, s. 43; W służbie pokoju, s. 211–214). 
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Tabela 1. Regulacje międzynarodowe dotyczące współpracy wojskowej RFN–Rzeczpospolita Polska  
z lat 1990–1998.

Regulacje międzynarodowe Data
Umowa między Rządem RP a Rządem RFN w sprawie zapobiegania incydentom na morzu 27.11.1990
Porozumienie między Ministrem Obrony Narodowej RP a Federalnym ministrem Obrony 
RFN w sprawie warunków wzajemnego zabezpieczenia wizyt roboczych

04.08.1991

Porozumienie operacyjne o współpracy lotniczej w nagłych wypadkach między służbami 
SAR RFN i RP

05.03.1992

Porozumienie pomiędzy Akademią Obrony Narodowej i Akademią Bundeswehry o wza-
jemnej współpracy i wymianie doświadczeń

21.05.1992

Porozumienie między Ministrem Obrony Narodowej RP a Federalnym ministrem Obrony 
RFN o współpracy w dziedzinie wojskowej 

25.01.1993

Porozumienie Patronackie SZ RP oraz SZ RFN 01.09.1994
Porozumienie operacyjne pomiędzy służbami SAR RP i RFN 05.03.1995
Protokół do Porozumienia między Ministrem Obrony Narodowej RP a Federalnym mini-
strem Obrony RFN o współpracy w dziedzinie wojskowej dotyczący geografii wojskowej

23.05.1995

Porozumienie między Ministrem Obrony Narodowej RP a Federalnym ministrem Obrony 
RFN o utworzeniu strefy identyfikacyjnej i zabezpieczeniu wymiany informacji o lotach 
wojskowych statków powietrznych w obszarze granicznym Polska-RFN

13.12.1996

Protokół do Porozumienia między Ministrem Obrony Narodowej RP a Federalnym mini-
strem Obrony RFN o współpracy w dziedzinie wojskowej dotyczący wzajemnej wymiany 
członków sił zbrojnych

18.11.1997

Konwencja między Rządem RP, Królestwem Danii i Rządem RFN dotycząca Wielonarodo-
wego Korpusu Północno-Wschodniego

05.05.1998

Umowa pomiędzy Rządem RP a Rządem RFN w sprawie wzajemnej ochrony informacji 
niejawnych

30.09.1999

Źródło: Bałon, 2001, s. 104–111. 

Wspomnianą umowę o współpracy wojskowej zawarto na czas nieokreślony, co mia-
ło istotną wymowę polityczną. Do grona jej sygnatariuszy włączono również Francję, 
określając w ten sposób zakres współpracy wojskowej Trójkąta Weimarskiego, a w 1994r. 
podjęto kroki mające na celu uszczegółowienie tych działań. Jednak na skutek oporu 
strony francuskiej współpraca tego Trójkąta przybrała raczej charakter polityczny. Nie 
wpłynęło to jednak na zakres współpracy polsko-niemieckiej, zwłaszcza koncentrują-
cej się na kooperacji jednostek wojskowych rozlokowanych wzdłuż Odry. W roku 1994 
współpracę taką zainaugurowały 12. Dywizja Piechoty ze Szczecina wraz z VIII Okrę-
giem Wojskowym (prowadziła ją głównie dywizja z Neubrandenburga) oraz 11. Dywizja 
Kawalerii Pancernej z Żagania i VII Okręg Wojskowy, delegujący do tej współpracy dy-
wizję z Lipska (Falkowski). Siły morskie stosowne umowy podpisywały sukcesywnie po 
roku 1995 i były to umowy partnerskie między:
 • 8. Flotyllą Obrony Wybrzeża RP a Flotyllą Ścigaczy z Warnemunde (16.07.1995);
 • 8. Flotyllą Obrony Wybrzeża RP a Flotyllą Trałowo-Minową (12.06.1997);
 • 3. Flotyllą Okrętów RP a Flotyllą Kutrów Rakietowych (12.06.1997).

Znaczną część współpracy wojskowej strona niemiecka realizowała nie w układzie 
bilateralnym, ale we współpracy z Danią. Prowadzone w Trójkącie RFN–Dania–Polska 
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działania przybrały głównie wymiar polityczno-wojskowy. Ale podkreślić należy, iż zo-
stała ona podjęta w innej sytuacji politycznej. Porozumienie o jej podjęciu podpisane 
zostało 18.08.1995 r. w duńskim Areole. Czyli w okresie obowiązywania programu Part-
nerstwo dla Pokoju i toczącej się debaty o poszerzeniu, właśnie o Polskę i kraje sąsied-
nie, samego Paktu Północnoatlantyckiego. Tym niemniej, powszechnie uznaje się, że 
współpraca właśnie tego Trójkąta była wręcz modelowym przykładem kooperacji państw 
członkowskich NATO z państwem aspirującym do uzyskania tego statusu. Dla Polski, 
zwłaszcza w latach 1995–1997, stanowiła integralną część jej przygotowań do wejścia w 
struktury Sojuszu. Polegała na cyklicznych spotkaniach i wymianie poglądów ministrów 
obrony w kwestiach bezpieczeństwa regionalnego i ogólnoeuropejskiego. Konsultowa-
no zamierzenia związane z rozbudową infrastruktury, modernizacją armii, działaniami 
zmierzającymi do standaryzacji dowodzenia, łączności i obrony przeciwlotniczej. Za-
równo Niemcy, jak i Dania udzielały Polsce wszechstronnej pomocy w szkoleniu per-
sonelu wojskowego (Mickiewicz, 2003, s. 138–144). Najistotniejszą formą współpracy 
były jednak trójstronne ćwiczenia, w ramach których wdrażano do polskich programów 
szkoleniowych rozwiązania obowiązujące w armiach Paktu. Znaczną część z nich reali-
zowały siły morskie, a prowadzone były one zarówno w ramach przedsięwzięć programu 
Partnerstwo dla Pokoju, jak i współpracy bilateralnej i trójstronnej (Bogusławska, Ko-
nieczka, 1998, s.19–22). 

Omawiając skalę i zakres współpracy sił morskich, podkreślić należy, że sztandaro-
wym przykładem współpracy w układzie RFN–Dania–Polska był i pozostał Wielonaro-
dowy Korpus Północny Wschód. W omawianym okresie funkcjonował on jako wielo-
narodowy komponent przeznaczony do działań obronnych (na obszarze traktatowym), 
realizacji poszczególnych form działań pokojowych i stabilizacyjnych pod auspicjami 
ONZ oraz uczestniczeniu w działaniach antykryzysowych, zwłaszcza misji humanitar-
nych i niwelowania skutków klęsk żywiołowych (Pietrzyk, 2000, s. 160–170). 

Zakres kooperacji Marynarki Wojennej RP z siłami morskimi NATO

Uznanie, iż to Marynarka Wojenna RP powinna jako pierwsza podejmować prak-
tyczną współpracę z siłami zbrojnymi NATO, określiła zakres zaangażowania tego rodza-
ju sił zbrojnych. Pierwszą realną formułą współpracy sił zbrojnych był więc udział kom-
ponentu okrętów Marynarki Wojennej RP w ćwiczeniach. W latach 1993–1995 przybrały 
one postać:
 • wspólnego manewrowania międzynarodowych zespołów,
 • prowadzenia akcji ratowniczych, 
 • zaopatrywania w morzu, 
 • prowadzenia obrony przeciwminowej i zwalczania okrętów podwodnych,
 • prowadzenia epizodów blokady morskiej,
 • użycia sił morskich do prowadzenia pomocy humanitarnej,
 •  ćwiczeń taktycznych.
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W okresie tym główną rolę przyznano dwóm flotyllom obrony wybrzeża – 8. Flo-
tylli ze Świnoujścia i, nieistniejącej już, 9. Flotylli z Helu. Wybór ten podyktowany był 
czynnikami natury technicznej i politycznej. Przede wszystkim, państwa NATO starały 
się prowadzić ćwiczenia, którym nie nadawano charakteru ofensywnego. A takimi były 
okręty przeciwminowe, przeznaczone do wykrywania i niszczenia min morskich. Te zaś 
stacjonowały właśnie na Helu i w Świnoujściu. Większy zakres współpracy w odniesieniu 
do bilateralnych działań z RFN (i w ramach trójkąta RFN–Dania–Polska) realizowała 
flotylla helska. Natomiast flotylla świnoujska współpracowała ściślej z siłami morskimi 
Francji. 

Tabela 2. Zestawienie form współpracy międzynarodowej 9. Flotylli Obrony Wybrzeża  
w latach 1991–1999.

Data Przedsięwzięcie
1992 W czerwcu wizyta kurtuazyjna w 9. FOW zespołów okrętów sił morskich Holandii, w lipcu –fre-

gaty rakietowej z Wielkiej Brytanii, a we wrześniu Stałego Zespołu Okrętów Sił Obrony Przeciw-
minowej NATO

1993 Wizyty w 9. FOW okrętów sił morskich Niemiec i Holandii
Udział ORP „Kaszub” w obchodach 50. rocznicy bitwy o Atlantyk

1994 Rozpoczęcie realizacji zadań związanych z „Partnerstwem dla Pokoju” (wspólne ćwiczenia  
z siłami ZOP Francji, siłami OPM i ZOP Holandii i ze Stałym Zespołem Okrętów Sił OPM NATO 
Kanału La Manche)
Udział ORP „Kaszub” w ćwiczeniu „BALTOPS

1995 Ćwiczenie z okrętami Sił Morskich Francji
Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy dowódcą 9. FOW i dowódcą zespołu ZOP 
Francji (FAN Brest)

Źródło: Dyrcz, 2006, s. 9–10. 

Podział ten wynikał ze specyfiki organizacyjnej obydwu flotylli. W Świnoujściu sta-
cjonował między innymi dywizjon jednostek transportowych i małych okrętów trało-
wych. Natomiast na Helu dywizjon ścigaczy, przeznaczony do wykrywania i niszczenia 
okrętów podwodnych oraz trałowce pełnomorskie, przeznaczone do działań w trudniej-
szych warunkach atmosferycznych i na akwenach oddalonych od wybrzeża. Jednakże 
to właśnie 8. Flotylla Obrony Wybrzeża zainaugurowała wspólne ćwiczenia, które prze-
prowadzono wspólnie z Flotyllą Ścigaczy z Warnemünde i Flotyllą Kutrów Rakietowych  
z Rostocku (sierpień 1995 r.) Pierwszą formułą współpracy 9. Flotylli była wizyta zespołu 
niemieckich okrętów przeciwminowych 07–11 listopada 1997 roku i prowadzone w tym 
czasie wspólne ćwiczenia z polskim 13. Dywizjonem Trałowców.

Znaczną część przedsięwzięć prowadzono nie w układzie bilateralnym, ale w formule 
trójstronnej z siłami morskimi Królestwa Danii. W pierwszym okresie, czyli latach 1994– 
–1997, skoncentrowano się na dopracowaniu elementów systemu ratownictwa morskiego.

Faktyczne formy współpracy komponentów operacyjnych miały miejsce w roku 1997 
i nie wykroczyły poza zakres określony w umowach polsko-niemieckich. P. Mickiewicz 
wręcz twierdzi, że Duńczycy podpisali dokumenty będące pełnym odzwierciedleniem 
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wcześniejszych umów polsko-niemieckich. Tym niemniej, od 1997 roku wspólne ćwi-
czenia prowadziły:
 • 3. Flotylla Okrętów (Gdynia) i Flotylla Kutrów Rakietowych (RFN) i 4. Eskadra (Da-

nia);
 • 8. Flotylla Obrony Wybrzeża (Polska), Flotylla Ścigaczy (RFN) i Eskadra Trałowo-

-Minowa (Dania).

Tabela 3. Wspólne ćwiczenia sił morskich RFN, Polski i Danii

Kryptonim Zakres ćwiczeń Akwen
Baltic Endeavour ’95 Poszukiwanie min i rozminowanie akwenów Bałtyk Południowy
Pomeranian Ottwer Ćwiczenia okrętów rakietowych Zatoka Pomorska
Baltic Endeavour ’96 Poszukiwanie min i rozminowanie akwenów Bałtyk Południowy
Ćwiczenia okrętów  
rakietowych

Manewrowanie w szykach Bałtyk Południowy

Baltic Endeavour ’97 Poszukiwanie min i rozminowanie akwenów Bałtyk Południowy
Ćwiczenia okrętów  
rakietowych

Manewrowanie w szykach Bałtyk Południowy

Baltic Endeavour ’98 Poszukiwanie min i rozminowanie akwenów Bałtyk Południowy
Ćwiczenia okrętów  
rakietowych

Manewrowanie w szykach Bałtyk Południowy

Baltic Endeavour ’99 Poszukiwanie min i rozminowanie akwenów Bałtyk Południowy
Ćwiczenia okrętów  
rakietowych

Manewrowanie w szykach Bałtyk Południowy

Baltsar ’99 Poszukiwanie i ratowanie rozbitków na morzu Bałtyk Południowy
Ćwiczenia okrętów  
rakietowych

Manewrowanie w szykach Zatoka Gdańska

Źródło: Mickiewicz, 2003, s. 143.

Zakres ćwiczeń przyjmował już charakter nie trójstronny, a wielonarodowy i pro-
wadzonych zarówno w ramach procedur działania sił morskich NATO, jak i w ramach 
przedsięwzięć samego Paktu Północnoatlantyckiego. Do takich przedsięwzięć zaliczyć 
należy:
 • ćwiczenia serii OPEN SPIRIT;
 • ćwiczenia serii BALTOPS;
 • ćwiczenia serii STRONG RESOLVE;
 • ćwiczenia serii MCMSQNEX;
 • ćwiczenia serii MCMFN.

Najważniejsze z nich, w których podejmowano współpracę z siłami morskimi RFN, to 
ćwiczenia Baltops i Open Spirit. Ćwiczenia (manewry morskie) Baltops są organizowane 
na akwenie Morza Bałtyckiego od 1972 roku. Do roku 1993 w ćwiczeniach tych uczestni-
czyły wyłącznie siły morskie państw członkowskich NATO. Od 1993 roku formułą ćwi-
czeń objęto państwa regionu, a następnie kraje uczestniczące w programie Partnerstwo 
dla Pokoju. Do udziału w pierwszej części ćwiczeń, 8–11 czerwca 1993 roku, zaproszono 
siły morskie Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Federacji Rosyjskiej. Ich zakres przedmiotowy 
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ograniczono do procedur manewrowania międzynarodowych zespołów morskich (Klu-
czyński). Natomiast w drugiej ich części (12–18.06.) zaproszone państwa mogły desygno-
wać jedynie obserwatorów, którzy mogli zapoznać się z procedurami działań obowiązu-
jących w NATO. Pełne uczestnictwo w tych ćwiczeniach polskie okręty podjęły od roku 
1995, a zakres prowadzonych do 1999 roku ćwiczeń obejmował zagadnienia poszukiwa-
nia, wykrywania i zwalczania okrętów podwodnych, ochronę transportu morskiego oraz 
działania ratownicze na morzu (Franczyk, Łyko, 2006, s. 49). Natomiast ćwiczenia Open 
Spirit to, prowadzone od 1998 roku, przedsięwzięcie szkoleniowo-bojowe, którego celem 
jest ćwiczenie międzynarodowych zespołów w poszukiwaniu i niszczeniu min morskich. 
Ale działania te skoncentrowano w rejonach zatopienia amunicji i w praktyce celem jest 
poszukiwanie i niszczenie min morskich oraz głowic torped z okresu II wojny światowej 
oraz innych obiektów, mogących stanowić niebezpieczeństwo dla żeglugi. Operacja po-
szukiwania i niszczenia podwodnego arsenału zalegającego na dnie Bałtyku prowadzo-
na jest w ramach Partnerstwa dla Pokoju z udziałem państw NATO oraz państw spoza 
Sojuszu zrzeszonych w PdP. Rejon operacji Open Spirit obejmuje obszary, na których  
w czasie obu wojen prowadzano działania minowe i szeroko zakrojone działania wojen-
ne. Zdaniem P. Mickiewicza, dla procesu dostosowawczego do wymogów NATO naj-
ważniejszymi były właśnie ćwiczenia Open Spirit, okrętów podwodnych – Baltic Porpoise 
oraz lekkich nawodnych sił uderzeniowych. Ale równie istotną rolę odgrywały ćwiczenia 
prowadzone w ramach Trójkąta Weimarskiego – Baltica, Baltsar (ćwiczenia ratownicze 
służb SAR), Triosar oraz Passe (Mickiewicz, 2003, s. 136–138). 

Szczególne miejsce we współpracy polsko-niemieckiej w ramach trójkąta Polska– 
–Dania–RFN w omawianym okresie zajmowała problematyka ratownictwa na morzu,  
a zwłaszcza budowa efektywnego systemu powiadamiania o wypadkach na akwenie 
Bałtyku Południowego. Najważniejszym przedsięwzięciem tego okresu było stworzenie 
systemu powiadamiania pomiędzy zlokalizowanym w Gdyni Lotniczym Ratowniczym 
Centrum Pomocniczym (ARSC) a Ratowniczym Ośrodkiem Koordynacyjnym (RCC)  
z Gluecksburga. Jego uruchomienie pozwoliło na pełną koordynację działań służb ratow-
nictwa Polski, RFN i Danii. Dalsze działania, które pozwoliły na objęcie pełnym monito-
ringiem wybranych akwenów Morza Bałtyckiego, nastąpiło już po omawianym okresie  
i na mocy Porozumienia Operacyjnego, dotyczącego współpracy i zakresu odpowiedzial-
ności pomiędzy Rzeczypospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec na okoliczność wy-
padków na morzu, zwalczania rozlewów olejowych i innych niebezpiecznych substancji  
z 20 listopada 2001 r. Na tej podstawie i po podpisaniu podobnego dokumentu z Króle-
stwem Danii służby odpowiedzialne za zwalczanie zanieczyszczeń morza (Morska Służba 
Poszukiwania i Ratownictwa, Wasser und Schiffahrtsam Stralsund oraz Sonderstelle des 
Bundes zur Bekämpfung von Meeresverschmutzungen) uzgodniły sposób postępowania 
i procedury dotyczące współpracy w działaniach dotyczących działań w trakcie wypad-
ków na morzu i zwalczania zanieczyszczeń morza w rejonach odpowiedzialności Rze-
czypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec. Jedną z najważniejszych decyzji  
w tej sprawie było wyznaczenie stref odpowiedzialności i tzw. wspólnej strefy wzajemne-
go zainteresowania na Zatoce Pomorskiej. 
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Podsumowanie 

Rok 1999, a zwłaszcza 12 marca 1999 r., symbolizuje zakończenie pierwszego eta-
pu tworzenia środowiska bezpieczeństwa przez Polskę. Akcesja do struktur Paktu Pół-
nocnoatlantyckiego określiła także na nowo zakres i skalę współpracy wojskowej Polski  
z pozostałymi państwami członkowskimi, w tym i Republiką Federalną Niemiec. Nowy 
wymiar nadał jej, pięć lat później, akces do Unii Europejskiej. Tym niemniej, współpraca 
sił morskich Polski i RFN od roku 1999 opiera się na planach szkoleniowych i operacyj-
nych NATO. Prowadzona jest najczęściej w ramach wielonarodowych ćwiczeń typu Balic 
Swift, Baltica, Balic Endavour, Passex czy Gunex. Ale prowadzona jest także w układzie 
bilateralnym. Zakres tej kooperacji wskazuje, że polsko-niemiecka współpraca, także  
i sił morskich, jest elementem szerszych działań, ukierunkowanych na stabilizowanie sy-
tuacji politycznej na kontynencie europejskim. Zaś podejmowane inicjatywy bilateralne 
doskonale wpisują się w ten schemat. Szacuje się, że, już po wstąpieniu Polski do NATO  
i UE, armie obu państw realizują wspólnie około 400 projektów rocznie (Notatka). 

Wskazując na istotne znaczenie bieżącej współpracy z RFN, podkreślić także należy 
jej rolę w przystosowaniu Sił Zbrojnych RP do standardów Paktu. Dzięki współpracy 
poszczególnych Flotylli i Dywizjonów, Marynarka Wojenna RP uzyskała szybko poziom 
wymaganej interoperacyjności. Przeprowadzane ćwiczenia, które w pierwszym etapie 
sprowadzały się do manewrowania w szykach, stosowania procedur łączności czy re-
alizacji epizodów operacji pokojowych i akcji ratowniczych SAR, stanowiły istotny etap 
przygotowań do działań w ramach struktur sił morskich NATO. Zakres tych działań po-
zwolił na odegranie przez Marynarkę Wojenną roli lidera rodzajów sił zbrojnych w kwe-
stii osiągania wymogów Paktu. Jako pierwszy rodzaj sił zbrojnych delegowała ona swój 
zespół do ćwiczeń Paktu, tuż po formalnej akcesji. Piętnastego marca 1999 r. okręty ra-
kietowe ORP „Piorun” i ORP „Grom” wzięły udział w manewrach lekkich nawodnych sił 
uderzeniowych u wybrzeży wyspy Rugii, organizowanych w ramach NATO przez mary-
narkę wojenną Niemiec. Można więc uznać, że współpraca z siłami morskimi RFN oraz 
– w nieco mniejszym stopniu – Danii i Francji była jednym z najważniejszych elementów 
procesu przygotowania Marynarki Wojennej RP do działań w strukturze sił morskich 
Paktu Północnoatlantyckiego. 
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“NAVAL” EPISODES IN POLISH-GERMAN MILITARY COOPERATION  
IN THE 1990S 

Abstract: This paper explores Polish-German military relations in 1990-1999, focusing 
specifically on naval cooperation. It looks into the nature of these relations and the ways of 
practising them as well as discusses the fundamental conditions which defined their shape. 
The author argues that this cooperation expanded regularly with its scope growing steadily 
and, finally, developing towards a tri- and multilateral  model. This, in turn, contributed to an 
increased sense of trust in the region and strengthened the security of Central-European states 
as well as the region as a whole. These developments indirectly facilitated the preparation of the 
Polish Army, therein the Polish Navy, for incorporation into NATO’s military structures. As such, 
Polish-German naval cooperation seems to have been a very relevant factor in transforming 
the Armed Forces of the Republic of Poland and developing Poland’s security policies aimed to 
ensure the country’s political independence and sovereignty.

Key terms: military cooperation, NATO, Navy of the Republic of Poland , Germany, Poland.


