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DOKĄD ZMIERZA BEZPIECZEŃSTWO 
 W NARODOWYM WYDANIU: CZY STRATEGICZNE 
PRZEGLĄDY STYMULUJĄ TRANSFORMACJĘ  
W POLSKICH SIŁACH ZBROJNYCH?

Streszczenie: Zakończony w 2012 roku Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego 
stanowi solidną podstawę do modernizacji i transformacji sił zbrojnych, które oczekują na im-
plementację. Niestety, jak pokazują doświadczenia, wcześniejsze tego typu przedsięwzięcia: 
strategiczne przeglądy obronne oraz inne zamierzenia diagnostyczno-planistyczne zdomino-
wane były przez naciski polityczne i nigdy nie wchodziły w życie. Doprowadziło to do stanu 
kryzysowego Sił Zbrojnych, które bez właściwego wsparcia ze strony najwyższych czynników 
decyzyjnych w kraju będą miały olbrzymie trudności z osiągnieciem interoperacyjności i kom-
patybilności z NATO i zapewnieniem własnej skuteczności. 

Słowa kluczowe: strategiczny przegląd, bezpieczeństwo narodowe, siły zbrojne, transforma-
cja.

We wrześniu 2012 roku zakończony został prowadzony przez Biuro Bezpieczeństwa 
Narodowego Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego – SPBN (Biuro Bez-
pieczeństwa Narodowego [BBN], 2012). Było to pionierskie przedsięwzięcie mające na 
celu dokonanie oceny stanu bezpieczeństwa państwa w sposób całościowy, po czym wy-
pracowanie z niej wniosków i przedstawienie odpowiedniej strategii implementacyjnej. 
Z przeglądem wiązały się ogromne oczekiwania środowisk odpowiedzialnych za bez-
pieczeństwo zmierzające do ukazania transparentnej i spójnej koncepcji wykorzystania 
zinstytucjonalizowanych narzędzi siły państwa w realizacji jego interesów na rzecz po-
myślnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, racjonalnego wykorzystania jego real-
nych i ograniczonych zasobów, a przede wszystkim określenia nowego miejsca i roli dla 
sił zbrojnych – najważniejszego wykonawczego elementu systemu obronnego w syste-
mie bezpieczeństwa narodowego. Było to o tyle istotne, że przeprowadzone dotychczas 
przeglądy, audyty i analizy, zakończone stosownymi raportami, nie trafiały do przeko-
nania decydentów i zostawały odkładane na półkę, podobnie jak zapoczątkowana kilka 
lat temu transformacja Wojska Polskiego. Doraźne polityczne trendy i koniunkturalizm, 
brak solidnej wiedzy o narodowej wadze systemu bezpieczeństwa brały górę nad racjo-
nalnymi wyborami kierunku działań i odpowiedzialnością za państwo. 
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Wojsko Polskie – przejawy i przyczyny trudności

Jak dotąd polskie siły zbrojne nie mogą odnotować sukcesu w uzyskaniu zarówno 
właściwej drogi reform i rozwoju, jak i odpowiedzialnego przywództwa politycznego 
będącego w stanie je zrozumieć i nimi kierować. Od 1989 roku, kiedy Polska uzyskała 
niepodległość i rozpadowi uległ polityczny system warunkujący dotychczasowe funk-
cjonowanie sił zbrojnych, znajdują się one w stanie ciągłej restrukturyzacji prowadzonej 
bez dalekosiężnego planu, prześladowane kryzysami politycznymi, budżetowymi, per-
sonalnymi oraz nieprzemyślanymi decyzjami i w końcu uderzone bolesnymi stratami 
spowodowanymi tragicznymi katastrofami lotniczymi. 

Już nawet pobieżna analiza wybranych charakterystycznych zjawisk pokazuje ska-
lę trudności w rozwiązywaniu istotnych problemów stojących na przeszkodzie uzyska-
nia spójnego, całościowego i nowoczesnego modelu sił zbrojnych. Najwymowniejszym  
dowodem obecnego kryzysowego stanu polskiego wojska jest raport komisji Millera  
z 2011 roku wydany po katastrofie w Smoleńsku, ukazujący decyzyjne i szkoleniowe 
wypaczenia w sztandarowej jednostce Sił Powietrznych, która przecież dowodzona była  
i funkcjonowała w sztywnym i ściśle zhierarchizowanym systemie. Głębokie luki i roz-
chwianie systemu dają stale o sobie znać, jak chociażby sprawa budowy osławionej kor-
wety Gawron, którą po jedenastu latach stoczniowych męczarni i utopieniu potężnych 
pieniędzy zdecydowano o przekazaniu na złom, a po kilku miesiącach uznano, że bu-
dowę trzeba jednak kontynuować, aczkolwiek w zmienionej postaci. Podobna huśtawka 
dotyczy remontu przestarzałych fregat klasy OHP, który najpierw uznano za niecelowy, 
by po kilku miesiącach zmienić zdanie i zdecydować o remoncie w stoczni krajowej. Taka 
sytuacja nie ogranicza się tylko do stojącej na progu bankructwa Marynarki Wojennej.  
W Siłach Powietrznych jesienią 2011 roku odwołano niemal ukończony przetarg na 
samolot szkolno-treningowy, zmieniając przy tym przyjętą wcześniej koncepcję funk-
cjonalną takiego samolotu. W Wojskach Lądowych w 2012 roku zerwano zawartą dwa 
lata wcześniej umowę na bezpilotowe środki rozpoznawcze, których szczególny brak był 
odczuwany od początku misji przez polski kontyngent w Afganistanie. Sama koncepcja 
objęcia przez liczący 2,5 tys. żołnierzy kontyngent odpowiedzialności za całą prowincję 
Ghazni o górskim ukształtowaniu terenu, zajmującej powierzchnię województwa za-
chodniopomorskiego i liczącej prawie milion mieszkańców, było porwaniem się z moty-
ką na słońce. Nic dziwnego, że po trzech latach, kiedy stan bezpieczeństwa się w niej na 
tyle pogorszył, że zagrażał utrzymaniu strategicznej drogi Kabul – Kandahar, prowincję 
na powrót przejęli Amerykanie (Górka, 2012). 

Powyższe przykłady to zaledwie kilka elementów w długim łańcuchu przyczyno-
wo-skutkowym świadczącym o ogromnej skali trudności w przełamaniu atawizmów 
poprzedniego ustroju i głęboko utrwalonego deficytu adekwatności przede wszystkim 
w dokonaniu przełomu mentalnego niezbędnego w podejmowaniu trafnych i odpo-
wiedzialnych decyzji (Balcerowicz, 2001, s. 109). Jest również wiele innych przykładów 
świadczących o dysfunkcji państwa i mnogości różnorodnych kryzysów w dużym stop-
niu utrudniających wprowadzenie w pełni demokratycznych przemian, wśród których 
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polityka, jako nadrzędna, służy osiąganiu wspólnego dobra (Kuźniar, 2006, s. 337). Rok 
1989 i uzyskanie przez kraj pełnej niepodległości, a także towarzyszące fundamental-
ne zmiany na arenie międzynarodowej, ustawiły poprzeczkę wysoko, szczególnie przed 
cywilnymi elitami politycznymi, które powzięły odpowiedzialność za losy kraju. One 
przede wszystkim muszą wykazać dojrzałość i udowodnić, że rozumieją zarówno po-
trzebę i ciężar kierowania segmentami państwa we wszelkich aspektach złożoności 
bieżącej sytuacji, jak i oddziaływania skutków podejmowanych decyzji na mniej lub 
bardziej odległą przyszłość. Nie jest to sprawa łatwa, tym bardziej że wymaga doświad-
czenia i dużej odwagi w przełamywaniu barier i stereotypów (Karkoszka, 2009, s. 6). 
Ekstremalne przedsięwzięcia o charakterze pseudoreform wdrożone w czasie trwania 
tzw. IV Rzeczypospolitej – rozwiązanie Wojskowych Służb Informacyjnych czy wyrzuce-
nie ze służby około 50 generałów i prawie dwa razy tyle pułkowników – były typowymi 
przedsięwzięciami podjętymi na zlecenie partyjne, a nie wynikającymi z rzeczywistych 
reform i potrzeb wojska. One też wydatnie przyczyniły się do obecnego kryzysu. Jedy-
ną winą wyrugowanych oficerów było to, że zwierzchnie władze skierowały ich w celu 
podniesienia kwalifikacji służbowych na kursy i akademie do Związku Radzieckiego. 
Forma tych zwolnień urągała wszelkim zasadom, gdyż wielu generałów otrzymywało 
wypowiedzenie przesłane faksem i wręczone przez sekretarkę, co też świadczyło o poli-
tycznej klasie ówczesnych decydentów. 

Przyczyny takiego stanu rzeczy odzwierciedlają skalę ogromnych trudności, z jakimi 
państwo polskie spotkało się podczas przechodzenia do radykalnie odmiennej formacji 
polityczno-gospodarczej po 1989 roku. Wadliwe i niedopracowane rozwiązania usank-
cjonowane w tym okresie odciskają swoje piętno na obecnej rzeczywistości. Przykład jak 
zawsze pochodzi z samej góry. Przyjęta w 1997 roku Konstytucja RP nie zawiera całościo-
wego i spójnego potraktowania spraw związanych z bezpieczeństwem i obroną. Kwestie 
te rozproszone są w ponad trzydziestu artykułach i nie są jednoznaczne w swej wymowie 
(Binkowski, 2003, s. 18). Związany z tym jest fakt, że w ciągu ponad ćwierćwiecza, jakie 
upłynęło od uzyskania niepodległości, polski parlament przeprowadził zaledwie dwie,  
i to niekompletne, debaty na temat obronności. Nie miały one kompleksowego charakteru 
i nie przyniosły wiarygodnej wizji rozwoju sił zbrojnych ani stojących ponad partyjnymi 
podziałami strategicznych wytycznych implementacyjnych. Pierwsza z nich, przeprowa-
dzona 19 i 20 stycznia 1995 roku była wielokrotnie odkładana i pomimo dużych ocze-
kiwań nie przyniosła spodziewanych wyników, pozostając przytłumiona wydarzeniami 
bieżącymi (Binkowski, 2003, s. 187). Ukazała ona również wiele spornych stanowisk 
wśród posłów. Jednym z nich był ostry konflikt między ośrodkiem prezydenckim a rzą-
dowym o podporządkowanie Sztabu Generalnego (Zalewski, 2009, s. 273). Podjęta mie-
siąc później w następstwie debaty uchwała zakładała finasowanie wojska w ciągu najbliż-
szych dwóch lat na poziomie 3% PKB, do czego w praktyce nigdy nie doszło (Zalewski, 
2009, s. 221). Druga debata odbyła się 15 grudnia 1999 roku i również była wielokrotnie 
odkładana z powodu opóźnienia prac nad przygotowywaną przez rząd Strategią bezpie-
czeństwa Polski. Do debaty w końcu doszło w wymuszonym politycznie terminie, pod-
czas niej natomiast, doszło do bezprecedensowego wydarzenia: przedstawienia w Sejmie 
treści wysokiej rangi dokumentu przed przyjęciem go przez Radę Ministrów i z całkowi-
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tym pominięciem stanowiska Prezydenta RP, będącego konstytucyjnym zwierzchnikiem 
Sił Zbrojnych (Zalewski, 2002, s. 235). Sama zaś debata pokazała wyraźnie brak konsen-
susu wśród zasadniczych sił politycznych co do docelowego modelu armii oraz „polską 
specjalność rozpoczynania i nie kończenia żadnej z podejmowanych reform” (Zalewski, 
2002, s. 240). W tym zakresie okazaliśmy się tak doskonali, że żaden program rozwoju 
wojska od rozpoczęcia przekształceń ustrojowych, począwszy od pierwszego opracowa-
nego w 1996 roku Programu Armia 2012 do chwili obecnej, nie został do końca zrealizo-
wany. Już po upływie niespełna kilku miesięcy ulegały one aneksowaniu, modernizowa-
niu, zawieszaniu, odkładaniu ad acta i następnie zapominaniu. 

W tych warunkach wysiłki modernizacyjne Wojska Polskiego stały się zwykłą farsą. 
W dziesięć lat po wstąpieniu do NATO ówczesny szef Sztabu Generalnego gen. Fran-
ciszek Gągor podsumowywał wysiłek modernizacyjny Wojsk Lądowych, podkreślając 
m.in. zakup zestawów przeciwlotniczych Grom i wprowadzenie zmodernizowanych 
czołgów PT-91 i opancerzonych pojazdów rozpoznawczych Żbik (Gągor, 2009, s. 17). 
Jednak dziesięć lat wcześniej, z okazji wstąpienia do NATO, wprowadzeniem tego same-
go uzbrojenia chwalił się dowódca Wojsk Lądowych gen. broni Zbigniew Zalewski (Za-
lewski, 1999, s. 128). Gen. Gągor za sukces w Siłach Powietrznych uznał modernizację 
samolotów Mig-29 i Su-22. (Gągor, 2009, s. 18). Dekadę wcześniej ówczesny dowódca 
Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej gen. dyw. pil. Kazimierz Dziok mówił o moder-
nizacji tych samych samolotów, podkreślając przy tym, że umożliwi ona ich użytkowanie 
do roku 2005, który stanowić będzie granicę opłacalności ich eksploatacji (Dziok, 1999, 
s. 134). Te bezwartościowe obecnie samoloty eksploatujemy do dziś, marnując na to po-
kaźną część budżetu MON. Gen. Dziok podkreślił ponadto zamiar zakupu 160 wieloza-
daniowych samolotów bojów wraz z niezbędnym wyposażeniem i uzbrojeniem, zgod-
nie z Rządowym planem rozwoju i modernizacji SZ RP na lata 1998–2012 (Dziok, 1999,  
s. 134). Zaledwie dwa lata później Sejm przyjął ustawę gwarantującą pozyskanie 60 takich 
samolotów (Binkowski, 2003, s. 91). W praktyce skończyło się na 48, liczbie niemającej 
nic wspólnego z potrzebami obrony przestrzeni powietrznej kraju. Powyższe przykłady 
potwierdzają charakterystyczną dysfunkcję w podejmowaniu decyzji, brak spójnej wizji 
rozwoju wojska i podejmowanie doraźnych, zamiast perspektywicznych rozwiązań. 

Transformacja sił zbrojnych – nowy charakter konfliktów

Społeczno-polityczne przemiany i zdobycze rewolucji technologiczno-informacyj-
nej, widoczne szczególnie na przełomie mileniów, wpłynęły na światowy układ bezpie-
czeństwa przynosząc radyklane zmiany. Po mającym wymiar strategicznego szoku spek-
takularnym ataku grupy terrorystów na Nowy Jork i Waszyngton 11 września 2001 roku, 
świat wkroczył w nowy etap rozwoju globalizacji, przejawiający się odmiennym typem 
wojny. Po raz pierwszy od pokoju westfalskiego państwo utraciło monopol na stosowa-
nie przemocy w stosunkach międzynarodowych, a stroną konfliktu stali się amorficzni 
radykaliści fizycznie rozproszeni po świecie, lecz powiązani wirtualną siecią. Rozpoczęta 
globalna wojna z terroryzmem objęła od razu wszystkie kontynenty, rozgrywając się po-
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nad formalnymi granicami państwowymi. Przebiegała też w głównej mierze nie na tra-
dycyjnych polach bitew z udziałem regularnych formacji wojskowych – te po kilkunastu 
tygodniach rozbiły sprzyjające terrorystom siły Talibów w Afganistanie – lecz w ogólnie 
dostępnych domenach – ekonomicznej, komunikacyjnej, transportowej – inwigilując, 
blokując i zatrzymując podejrzane konta, towary i ludzi. Niezbędna się stała sprawna 
działalność agenturalna i wszelkiego rodzaju służb i sił specjalnych rozpracowujących 
siatki terrorystyczne, działających w cyberprzestrzeni, prowadzących monitoring inter-
netu, po czym rozpoznając, ścigając i oddziałując elektronicznie i kinetycznie, głównie 
przy wykorzystaniu wyrafinowanej technologii zdalnie sterowanych robotów – dronów 
(szerzej zob. Singer, 2009). Do skutecznego prowadzenia działań operacyjnych w tego 
typu wojnie potrzebne były zupełnie odmienne od dotychczasowych zdolności wojsko-
we. Sojusz Północnoatlantycki chcąc owe zdolności pozyskać i mając świadomość pogłę-
biającej się luki technologicznej pomiędzy siłami zbrojnymi europejskich państw człon-
kowskich a Stanów Zjednoczonych, co wyraźnie uwidoczniły operacje Desert Storm  
w 1991 roku w Zatoce Perskiej i operacja Allied Force w 1999 roku w Kosowie, podczas 
szczytu w Pradze w 2002 roku uzgodnił potrzebę transformacji swoich sił zbrojnych. 
Transformację zdefiniowano jako: „Ciągły i wyprzedzający proces tworzenia i wdrażania 
nowatorskich koncepcji, doktryn i zdolności w celu zwiększenia skuteczności i intero-
peracyjności sił zbrojnych NATO i w razie potrzeby partnerów” (NATO, 2010). Kore-
spondowała ona z amerykańską definicją transformacji wojskowej: „Proces kształtują-
cy zmienną naturę wojskowej rywalizacji i kooperacji poprzez kombinację koncepcji, 
zdolności, personelu i struktur organizacyjnych, który przy wykorzystaniu dominacji 
USA i osłony własnych asymetrycznych wrażliwości zapewni im zachowanie dogodnej 
strategicznej pozycji, co pomoże wzmocnić utrzymanie pokoju i stabilizacji na świecie” 
(Director, Office of Force Transformation, 2003, s. 2). Amerykanie swoją transformację 
wojskową rozpoczęli w końcu lat 90. ubiegłego wieku, kiedy spostrzegli, że dotychczas 
prowadzona tzw. rewolucja w sprawach wojskowych, skupiającą się na wdrażaniu zdoby-
czy najnowszych technologii, stała się już niewystarczająca, stąd pojawiła się potrzeba 
radykalnej zmiany w koncepcjach operacyjnych i strukturach organizacyjnych sił zbroj-
nych, aby sprostały wymaganiom nowego charakteru wojny (Farrell, Terriff, 2010, s. 3). 

Obie definicje transformacji kładły nacisk na poszukiwanie nowych koncepcji, in-
nowacyjności i jakościowy rozwój sił zbrojnych. Uchwalone na szczycie NATO w Rydze 
w 2006 roku Kompleksowe Wytyczne Polityczne za niezbędne do transformacji Sojuszu 
uznały wprowadzenie 10 kluczowych zdolności wojskowych:
 • wielonarodowe połączone działania ekspedycyjne;
 • natychmiastowa i elastyczna adaptacyjność;
 • obrona i ochrona przeciwterrorystyczna;
 • cyberobrona;
 • obrona przed bronią masowego rażenia i działanie w warunkach jej użycia;
 • działanie w ekstremalnych warunkach geograficznych i środowiska;
 • identyfikacja wroga i minimalizacja strat podczas działań w środowisku urbanistycz-

nym;
 • koordynacja działań różnych aktorów w pełnym spektrum operacji;
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 • prowadzenie działań stabilizacyjnych, rekonstrukcyjnych i humanitarnych;
 • w pełnym zakresie interoperacyjne siły zdolne do współdziałania z partnerami. 

(Comprehensive Political Guidance, 2006) 
Dokonując analizy skuteczności transformacji sił zbrojnych przede wszystkim w 

aspekcie zmniejszenia luki technologicznej, zespół naukowców z uniwersytetu Stanford 
uznał za najbardziej krytyczne dla transformacji dwie zdolności innowacyjne: siecio-
centryczność (network-enabled capability) i działania na zasadzie efektu końcowego 
(effects-based capability) oraz jedną zdolność organizacyjną – ekspedycyjność (expedi-
tionary warfare), (Farrell, Terriff, 2010, s. 5). 

Mówiąc najprościej, sieciocentryczność oznacza koncepcję prowadzenia działań bo-
jowych przy wykorzystaniu systemu sensorów, centrów przetwarzania informacji i plat-
form bojowych połączonych wspólną siecią informatyczną pokrywającą całą przestrzeń 
bitewną. Zapewnia to uzyskanie pełnego obrazu pola walki, przyśpieszenie procesu de-
cyzyjnego i wykonanie pewnych i precyzyjnych uderzeń na przeciwnika. 

Działania na zasadzie efektu końcowego polegają na skoncentrowaniu wszelkich 
możliwych sposobów oddziaływania na przeciwnika, aby wywołać strategiczny efekt 
umożliwiający osiągnięcie celów kampanii. W warunkach operacji prowadzonych przez 
NATO oznacza to oprócz działań wojskowych koncentrację oddziaływania innych in-
stytucji państwowych, międzynarodowych, rządowych i pozarządowych dla osiągnięcia 
założonego celu. 

Ekspedycyjność to zdolność do prowadzenia działań bojowych z dala od własnego 
terytorium przez połączone, interoperacyjne i modułowe struktury organizacyjne, zdol-
ne do działania w różnych środowiskach i ekstremalnych warunkach i mogące się w nich 
samodzielnie utrzymać przez określony czas. 

Do wyznaczania kierunków transformacji sił zbrojnych i koordynacji działań w tym 
zakresie szczyt NATO w Pradze ustanowił strategiczne sojusznicze Dowództwo Trans-
formacji (Allied Command Transformation – ACT), które odgrywając rolę specjalistycz-
nego zespołu analitycznego miało za zadanie wypracowywać koncepcje, programy i wy-
tyczne implementacyjne. 

Transformacja w polskich siłach zbrojnych

Pomimo że Polska formalnie bierze udział w większości projektów i programów trans-
formacyjnych przygotowanych przez ACT, osiągane rezultaty w trzech wyżej wymienio-
nych miarodajnych zdolnościach transformacyjnych w rodzimych siłach zbrojnych są 
dalece niewystarczające. Największe zaniedbania występują w zakresie sieciocentrycz-
ności. Kompromitujący jest brak jednolitego systemu informatycznego w wojsku łączą-
cego wszystkie struktury organizacyjne, działającego w systemie jawnym i utajnionym, 
a będącego warunkiem niezbędnym uzyskania własnej efektywności i kompatybilności 
z NATO. W tym zakresie rozwijająca się od lat 80. ubiegłego stulecia rewolucja informa-
cyjna została w warunkach polskich całkowicie przegapiona. Zamiast spójnej strategii  
w tym zakresie, żywiołowe i nieskoordynowane działania doprowadziły do chaosu i ba-
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łaganu (Osica, 2010, s. 183). Poszczególne rodzaje sił zbrojnych rozwijają odrębne syste-
my dowodzenia i zobrazowania sytuacji, które nie są wspólnie koordynowane. Nigdzie 
na szczeblach taktycznych nie funkcjonuje zintegrowany system C4ISR1, stanowiący dla 
wprowadzenia sieciocentryczności warunek wyjściowy. 

Działania na zasadzie efektu końcowego napotykają w rzeczywistości polskiej ba-
rierę politycznego niezrozumienia i niechęci w postrzeganiu działań ekspedycyjnych  
i operacji stabilizacyjnych. Zwyczajowo wszelka odpowiedzialność w tym zakresie spo-
czywa na MON, ponoszącym obciążenia organizacyjne i budżetowe. Niezbędna tu 
współpraca z innymi agendami rządowymi i pozarządowymi nie jest uregulowana żad-
nymi przepisami, stąd jest przypadkowa i nieefektywna (Osica, 2010, s. 182). 

W zakresie ekspedycyjności należy bez wątpienia docenić udział polskich formacji 
w działaniach stabilizacyjnych w Iraku i Afganistanie. Mimo że funkcjonowanie w tych 
rejonach kontyngentów wojskowych stanowiło poważny wysiłek organizacyjny i finan-
sowy dla całego wojska, pozwolił on polskim żołnierzom na udział we współczesnych 
operacjach bojowych w bliskim współdziałaniu z najpotężniejszą armią świata i inny-
mi sojusznikami oraz zapoczątkował rzeczywiste reformy w siłach zbrojnych. Decyzja  
o udziale w obu misjach podjęta przez najwyższe gremia polityczne w kraju była zaciekle 
krytykowana przez opozycję i miała niskie poparcie społeczne. Głównie pod wpływem 
bieżących nacisków misja w Iraku została w 2008 roku po pięciu latach pośpiesznie zakoń-
czona. Również na długo przed ustaleniem przez NATO zakończenia wojskowej misji w 
Afganistanie polski prezydent, zwierzchnik sił zbrojnych, potwierdzić musiał wycofanie 
naszego kontyngentu z tego kraju w 2014 roku. Niezbędny dla sprawnego funkcjonowa-
nia wydzielonych formacji wojskowych z dala od kraju rozwój zdolności ekspedycyjnych 
napotykał wśród decyzyjnych kręgów cywilnych i wojskowych kulturowy opór, przeciw-
stawiając im potrzebę skupienia się na obronie terytorium kraju, pomimo wyraźnego 
stwierdzenia w strategicznych dokumentach, że w najbliższym czasie takie zagrożenie nie 
będzie miało miejsca2. W tym zakresie również wystąpiła charakterystyczna dysfunkcja: 
Sztab Generalny WP zakładał udział formacji w działaniach kryzysowych o niskiej inten-
sywności do wysokości 10 tys. żołnierzy, a opracowana w tym samym czasie przez rząd 
Strategia udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w operacjach międzynarodowych 
określała ten pułap na maksymalnie 3800 żołnierzy (Osica, 2010, s. 180).

Niedostateczne osiągnięcia polskich sił zbrojnych w wypełnieniu sztandarowych 
zdolności transformacyjnych świadczą o tym, że znajdujemy się ciągle na początku dro-
gi, tym bardziej że sam proces transformacji rozumiany był przez niewielką liczbę woj-
skowych ekspertów, podczas gdy polityczni decydenci absorbowani byli sprawami bie-
żącymi oraz prowadzeniem ad hoc przedsięwzięć modernizacyjnych i restrukturyzacji 
(Osica, 2010, s. 184).

1 Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance – do-
wodzenie, kontrola, łączność, komputery, rozpoznanie (wywiad), obserwacja i rekonesans. Koncepcja pole-
gająca na połączeniu wszystkich tych składników w jedną wspólną zdolność operacyjną. 

2 Na przykład Strategia obronności Rzeczypospolitej Polskiej z 2009 r., pkt. 18, s. 3; Strategia rozwoju 
systemu bezpieczeństwa narodowego RP 2012–2022 z 2012 r., pkt. 1.3., s. 14. 
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Przydatność transformacji wojskowej w polskich warunkach została w szorstki spo-
sób skonfrontowana z rzeczywistością. Z dniem 1 marca 2012 roku decyzją ministra 
obrony narodowej rozwiązany został Departament Transformacji MON (DT) odpowia-
dający za planowanie i realizację procesów transformacji Sił Zbrojnych RP. Właściwie 
nie do końca było wiadomo, jakie intencje przyświecały podjęciu takiej decyzji. Biorąc 
pod uwagę omówione wyżej kryteria, transformacja w Wojsku Polskim jeszcze się nie 
zaczęła, a już została zakończona. W tym samym czasie wymogi transformacyjne sojusz-
niczego ACT odnośnie pozyskania do potrzebnych zdolności operacyjnych, planowania 
obronnego i modernizacji weszły na wyższy poziom w związku z postępującymi zmia-
nami w międzynarodowym układzie bezpieczeństwa: wystąpienie kryzysu finansowego, 
zaostrzenie sytuacji w świecie arabskim i interwencja NATO w Libii, oficjalne przenie-
sienie politycznego zaangażowania Stanów Zjednoczonych do Azji i intencjami dalszej 
integracji w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony w Unii Europejskiej. W związku z tym 
Sojusz przedstawił inicjatywę Smart defence – inteligentnej obrony, czyli kumulowania 
wysiłków zdolności państw członkowskich w warunkach stale ograniczanych zasobów. 

Trudno się zgodzić z argumentami przedstawionymi w prasie i mówiącymi zarówno 
o konieczności usprawnienia funkcjonowania urzędu MON i uzyskaniu oszczędności, 
jak i o zakończeniu zasadniczego etapu transformacji polskich sił zbrojnych w wyniku 
uzawodowienia wojska (Górka, 2011). Likwidacja 35 etatów wojskowych i cywilnych eks-
pertów w urzędzie liczącym wspólnie ze Sztabem Generalnym ponad 2 tys. pracowników 
z nadmiernie rozdrobnionymi, wzajemnie się dublującymi i konkurującymi strukturami, 
to iluzoryczne usprawnienie i oszczędności. Transformacja to również nie uzawodowie-
nie wojska, tym zajmował się sekretarz stanu w MON do spraw społecznych i profesjo-
nalizacji Czesław Piątas wraz z podległym pionem. Trudno też mówić o jej zakończeniu 
w świetle permanentnych problemów z utrzymaniem na właściwym poziomie stanów 
osobowych w jednostkach wojskowych i fiaskiem idei Narodowych Sił Rezerwowych. 

Departament Transformacji MON i Strategiczne Przeglądy Obronne

Departament Transformacji powołany został z dniem 1 stycznia 2007 roku przez 
ministra obrony narodowej Radosława Sikorskiego (Decyzja MON, 2006). Podstawą 
tej decyzji była mnogość niedostatków i absurdów funkcjonujących w resorcie (szerzej 
zob. Warzecha, 2007). Radosław Sikorski w szczególności zamierzał, aby Departament 
bezpośrednio podporządkowany ministrowi, „zajmował się wyłącznie przewidywaniem, 
jak może wyglądać polskie wojsko za piętnaście czy dwadzieścia lat, oraz pilnowaniem, 
żeby raz zaakceptowana wizja była bezwzględnie przestrzeganym planem. Dzięki temu 
wszelkie podejmowane decyzje – o zakupach sprzętu, sposobach szkolenia, organiza-
cji struktury armii – byłyby z tą wizją spójne” (Warzecha, 2007, s. 161)3. Skromny pod 
względem liczbowej obsady personalnej DT był w stanie zadanie sformułowane przez 
ministra realizować jedynie w sferze koncepcyjnej. Posiadając w swoim składzie doś- 

3 W tym kontekście minister Sikorski twierdził, że Departament Transformacji ma być swoistym „su-
mieniem wojska”.
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wiadczonych ekspertów w zakresie strategii, planowania obronnego i bezpieczeństwa 
międzynarodowego, w krótkim czasie wypracował własną definicję transformacji. Mówi-
ła ona, że „Transformacja sił zbrojnych to proces ciągłego dostosowywania sił zbrojnych do 
zmian zachodzących w środowisku bezpieczeństwa. Jako proces ciągły i proaktywny trans-
formacja wymaga nowego myślenia, którego istotą jest zmiana podejścia do sił zbrojnych 
z ilościowego, tj. realizacji zadań przez struktury, na jakościowe, tj. realizację zadań przez 
zdolności. Zasadniczym celem transformacji jest osiągnięcie przez siły zbrojne pożądanych 
zdolności operacyjnych rozumianych jako możliwość zrealizowania określonego wariantu 
działania lub osiągnięcia określonego celu” (Oficjalna strona Departamentu Transformacji. 
Pobrano 2 grudnia 2011 z: http://www.dt.wp.mil.pl/pl/63_78.html).

Wpisywała się ona w oczekiwania ministra obrony, a przede wszystkim była spój-
na z procesem transformacji realizowanym przez NATO. Kładła nacisk na jakościowy 
paradygmat w rozwoju sił zbrojnych, opierając go o perspektywiczne planowanie w za-
kresie pożądanych zdolności operacyjnych, a nie mechaniczne poprawianie struktur  
i ilościowej wymiany uzbrojenia. Pracownicy DT wielokrotnie wykazywali, jakie powin-
ny być priorytetowe rozwiązania wchodzące w zakres transformacji sił zbrojnych. Przede 
wszystkim podkreślano, że transformacja wymaga odwagi, nieszablonowych rozwiązań 
i przełomu w myśleniu, które powinny doprowadzić do synergii w działaniu i w konse-
kwencji do wypracowania spójnej i klarownej wizji rozwoju sił zbrojnych (zob. w szcze-
gólności: Bukowicka, 2007, i in.). 

Oficjalnie głównym zadaniem DT było aranżowanie przekształceń sił zbrojnych,  
w tym: określania „strategicznych kierunków transformacji Sił Zbrojnych, planowania, 
koordynowania, wsparcia i harmonizacji procesu transformacji resortu, a także przepro-
wadzania Strategicznych Przeglądów Obronnych i monitorowania implementacji decyzji 
Ministra wynikających z tych Przeglądów” (Regulamin organizacyjny MON. Zarządzenie 
Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 11 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu 
organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej). Stąd też Departament realizując swo-
je regulaminowe zadania i posługując się przyjętą definicją, zamierzał nadać procesowi 
transformacji sił zbrojnych zinstytucjonalizowane formy oparte na analizie dotychczaso-
wych doświadczeń i perspektywicznych potrzeb oraz wypracować racjonalne propozycje 
rozwiązań. Nieocenionym ich źródłem były wyniki pierwszego Strategicznego Przeglądu 
Obronnego, na podstawie których opracowano Rekomendacje do transformacji resortu 
obrony narodowej4. Ich horyzont czasowy skorelowany był z cyklem planistycznym NATO 
i przygotowywanym przez Sztab Generalny Programem rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach 
2009–2018. Zawierały one w sumie 160 konkretnych propozycji istotnych dla rozwoju 
wojska podzielonych na dwa etapy: pierwszy w bliższym horyzoncie czasowym do roku 
2012 i drugi do roku 20185. Kierując się bezwzględnym prymatem jakości nad ilością

4 Opracowanie własne Departamentu Transformacji przedłożone ministrowi obrony narodowej  
w grudniu 2007 r. 

5 Rekomendacje… zawierały również krótką definicje transformacji: Ciągły proces rozwoju koncepcji, 
doktryn i zdolności SZ, w celu umacniania systemu obronnego państwa i dostosowywania go do nieprzerwanie 
zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa.
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Rys. 1. Transformacyjny model przedsięwzięć planistycznych.

Źródło: Departament Transformacji, luty 2008, opracowanie własne

(Ojrzanowski, 2008, s. 14) i dążąc do wyeliminowania aktualnego chaosu w systemie 
obronnym państwa oraz w obowiązującym statusie prawnym i planowaniu obronnym 
(szerzej zob. Koziej, 2010, i in.), opracowano w DT zintegrowany model przedsięwzięć 
planistycznych. Brały one swój początek z wizji sił zbrojnych, wypracowanej na podstawie 
tendencji rozwojowych w bezpieczeństwie światowym i wpisującej się w najważniejsze 
polityczne dokumenty państwa (Rys. nr 1). Taka perspektywa pod nazwą Wizja Sił Zbroj-
nych RP 2030 została opracowana w pierwszym kwartale 2008 r. (Departament Trans-
formacji, 2008). Zawiera ona zasadnicze kierunki zmian w siłach zbrojnych, pozwalające 
sprostać wyzwaniom XXI wieku. Równolegle przygotowano Strategię transformacji Sił 
Zbrojnych RP, będącą próbą zastosowania nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania do 
określenia strategicznych priorytetów rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz ich przełożenia na 
konkretne, mierzalne działania (http://www.dt.wp.mil.pl/plik/file/Strategia_transforma-
cji_SZ_RP_infoWWW_21-04-09_by_R_Harm.pdf Pobrano dn. 2 grudnia 2012. Przed-
stawiona ministrowi obrony narodowej w 2009 r.). 
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Uporządkowaniu zasad planowania obronnego służyć miała opracowana w tym sa-
mym czasie Metodyka planowania długoterminowego6, pokazująca zasady planowania 
w oparciu o wymagane zdolności operacyjne zgodnie z planistycznymi cyklami NATO. 
Powyższe dokumenty zostały przedstawione ministrowi obrony narodowej, jednak po-
zostały bez odpowiedzi. Postulowany przez DT model tworzył jedną spójną całość z po-
szczególnymi przedsięwzięciami planistycznymi, hierarchicznie wypływającymi jeden  
z drugiego w przyjętych ramach czasowych. Model bazował na ustalonym systemie bud- 
żetowania zadaniowego i ciągłym procesie monitorowania wszystkich przedsięwzięć 
(zob. również Łuczak, 2008, s. 52).

Pierwszy Strategiczny Przegląd Obronny

Kolejnym istotnym zadaniem DT, na który wyraźnie wskazywał minister Sikorski, 
była potrzeba implementowania zakończonego w październiku 2006 roku Strategicznego 
Przeglądu Obronnego (SPO). Stanowił on pionierskie przedsięwzięcie tego typu w po-
wojennej Polsce i był zgodny z tendencjami w tym względzie realizowanymi przez wiele 
krajów europejskich, w tym naszych najbliższych sąsiadów, a także Stany Zjednoczone, 
gdzie takie przeglądy Departament Obrony przeprowadza co cztery lata. Jego celem 
miało być, na podstawie wnikliwej diagnozy stanu faktycznego, wypracowanie perspek-
tywicznej wizji nowoczesnych sił zbrojnych – do roku 2020, stanowiących niezawodne 
narzędzie systemu bezpieczeństwa państwa i w pełni wpisujących się w sojusznicze stan-
dardy. Raport SPO zakończony był konkretnymi rekomendacjami implementacyjnymi. 
Sam raport był opracowaniem niejawnym, natomiast planowano po oficjalnym przyję-
ciu go przez decydentów politycznych wydanie ogólnodostępnej Białej Księgi obronnoś- 
ci RP. Zapoczątkowanymi w 2004 roku pracami kierował sprawny kilkunastoosobowy 
stały zespół ekspertów pod kierownictwem pełnomocnika ministra obrony narodowej  
dr. Andrzeja Karkoszki. Tego przedsięwzięcia również nie ominęło typowe fatum pol-
skiego koniunkturalizmu. Jesienią 2005 roku rząd objęła koalicja pod przewodnictwem 
Prawa i Sprawiedliwości, która co prawda umożliwiła dokończenie SPO, natomiast z góry 
odrzucała jego wdrożenie, jako niechcianego produktu poprzedniej postkomunistycznej 
formacji (Osica, 2010, s. 176). Raport SPO nie został przedstawiony opinii publicznej, 
pozostał utajniony. Jego skróconą wersję opublikowano w niejawnym wydaniu „Myśli 
Wojskowej” nr 4 z 2006 roku. Biała Księga również się nie ukazała. Jawna wersja raportu 
pod nazwą Strategiczny przegląd Obronny. Synteza nie wyszła poza wariant roboczy i nie 
została opublikowana. 

Fatum nie ominęło również procesu transformacji WP. W marcu 2007 roku ze stano-
wiska ministra obrony narodowej odszedł Radosław Sikorski, jego następca, Aleksander 
Szczygło, nie miał głowy do transformacji, zajmując się ważniejszą sprawą wyszukiwania 
i wyrzucania generałów skażonych szkoleniem w ZSRR. Po ośmiu miesiącach rządów 
zastąpiony został przez Bogdana Klicha, dla którego z kolei priorytetem było kształto-
wanie własnego wizerunku medialnego (inaczej – PR). Idee przyświecające powołaniu 

6 Opracowanie własne DT, przedstawiona ministrowi obrony narodowej w 2009 r. 
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DT sformowane przez Radosława Sikorskiego zostały zarzucone. Jego odejście oznaczało 
faktyczny koniec transformacji polskich sił zbrojnych. 

Drugi Strategiczny Przegląd Obronny

Personel DT zdawał sobie doskonale sprawę z braku zrozumienia i wspierania swoich 
działań ze strony bezpośredniego przełożonego, tym bardziej że po odejściu ministra Si-
korskiego, ze strony Sztabu Generalnego zaczęły pojawiać się coraz częściej sugestie pro-
ponujące jego rozwiązanie, gdyż stanowił on konkurencję dla Zarządu Planowania Stra-
tegicznego P-5, który również zajmował się transformacją sił zbrojnych. Pomimo to DT 
starał się wykonywać swoje obowiązki, przygotowując eksperckie opracowania niezbęd-
ne dla nowoczesnego i zgodnego z założeniami sojuszniczymi funkcjonowania wojska. 
To, że trafiały one w próżnię, było wynikiem odmiennych priorytetów przyjętych przez 
kolejnych ministrów obrony narodowej. Pozytywne było to, że kierownictwu DT udało 
się doprowadzić do przeprowadzenia kolejnego SPO. Chodziło o to, aby na podstawie 
niewykorzystanego dorobku poprzedniego przeglądu dokonać audytu stale pogarszają-
cego się stanu polskiego wojska i ponownie przedstawić długofalową wizję jego rozwo-
ju, racjonalizującą wynikające z arbitralnych decyzji politycznych wysiłki organizacyjne  
i budżetowe: przyspieszona profesjonalizacja, powołanie Narodowych Sił Rezerwowych, 
wprowadzanie nowych wzorów uzbrojenia (poprzez zakupy i pozyskiwanie), poszerze-
nie zakresu misji w Afganistanie. Podobnie jak poprzedni, ten przegląd również miał 
zakończyć się raportem i Białą Księgą ukazującą strategiczne kierunki transformacji Sił 
Zbrojnych RP i wizję ich rozwoju w perspektywie 25lat7. Rozpoczęty z początkiem roku 
2009 przegląd oparty był na analizie strategicznej (zob. także: Frańczak, Strzoda, 2011, 
s. 3) i zaowocował przedstawieniem w kwietniu 2011 roku raportu, zgodnie z którym 
zaproponowano ministrowi obrony do przyjęcia jeden z czterech strategicznych kierun-
ków transformacji – wariant zintegrowanego rozwoju. Dalej raport powinien stanowić 
podstawę do opracowania dokumentów planistycznych – wizji, strategii oraz programu 
(zob.: http://www.wp.mil.pl/pl/artykul/11015 pobrane w dn. 3 grudnia 2011). Minister 
Bogdan Klich rekomendowany wariant przyjął i… szybko zapomniał o całym SPO. Ra-
port kolejnego SPO bez większych dalszych deliberacji podzielił los swojego poprzedni-
ka, zostając odłożony ad acta. 

Inne opracowania analityczne

Mizerny los opracowań eksperckich dotyczących reformy wojska i jego instytucji, 
zarówno wewnętrznych – narodowych, jak i zewnętrznych – przygotowanych przez au-
torów zagranicznych, nie jest niczym nowym w rzeczywistości polskiej po 1989 roku. 
Pierwszym był Raport Międzyresortowej Komisji do Spraw Reform w Organizacji Obrony 
Narodowej sporządzony przez komisję pod przewodnictwem szefa Urzędu Rady Mini-

7 Odpowiedź ministra obrony na interpelację nr 14177 w sprawie Strategicznego Przeglądu Obronnego. 
Warszawa 23.02.2010 r. Pobrane w dn. 3 grudnia 2012 z: http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/4755F583.
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strów Krzysztofa Żabińskiego. Został on przyjęty przez Komitet Obrony Kraju i Radę 
Ministrów w lipcu 1991 roku i ustalenia jego miały zostać sfinalizowane w postaci usta-
wy sejmowej. Do tego jednak nie doszło, a rok później Raport został odrzucony przez 
ministra obrony narodowej Jana Parysa z uwagi na jego spór z ośrodkiem prezydenckim 
(Zalewski, 2002, s. 160–161). Dziewięć lat później brytyjscy eksperci pod kierownictwem 
komandora Clarka z Directorate of Management and Consultancy po sześciotygodniowej 
pracy analizującej pracę urzędu MON i Sztabu Generalnego, przedstawili opracowanie 
zatytułowane Management of the Ministry of National Defence of the Republic of Poland, 
mówiące o potrzebie reform tych instytucji. Zostało ono rozesłane do kierowniczych 
osób funkcyjnych w MON, po czym pozostało bez echa8. Podobne potraktowano inne 
dokumenty o charakterze strategicznym, w szczególności: 
 • Opracowanie doradcy szefa Sztabu Generalnego brytyjskiego pułkownika Stewarta 

Blacburna The Polish Armed Forces in 2020 z dn. 14 listopada 2007 roku zawierające-
go racjonalną propozycje przyszłościowego modelu Wojska Polskiego; 

 • Studium analityczne RAND Modernization of Polish Armed Forces na temat obrony 
przeciwrakietowej w Polsce z lipca 2008 roku ukazujące wiarygodnie uzasadnione 
warianty rozwoju WP; 

 • Opracowanie DT Model Sił Zbrojnych RP 2018 z lipca 2008 przedstawiające alterna-
tywny wariant rozwoju WP; 

 • Opracowania analityczne Komitetu Planowania Obronnego NATO, tzw. Country 
Chapter z roku 2007, zawierające szczegółowe omówienie zdolności operacyjnych Sił 
Zbrojnych RP wraz z opiniami dowódców strategicznych NATO.
Powyższe pozycje miały charakter niejawny. Jawna natomiast była praca magisterska 

majora sił powietrznych USA Philipa Cali pod tytułem The Polish Air Force’s Conversion 
to the F-16: Emergence from the Soviet Legacy, napisana pod kierownictwem prof. Haliny 
Grzymały-Moszczyńskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2005 roku. Przedstawiała ona 
problemy wdrażania zaawansowanego technologicznie systemu uzbrojenia do środowi-
ska, w którym nadal występowały odczuwalne skutki poprzedniego sytemu politycznego. 

Żadne z powyższych opracowań nie stało się przedmiotem odpowiedzialnych roz-
ważań czy dyskusji we właściwych gremiach decyzyjnych. Mówiono o nich jedynie  
w wąskich grupach eksperckich i podczas nieoficjalnych spotkań. A przecież dotyczyły 
one problemów wagi strategicznej o żywotnym znaczeniu dla przyszłości sił zbrojnych  
i funkcjonowania resortu obrony narodowej. W ten sposób pokaźny i kosztowny wysiłek 
uznanych ekspertów ukazujących obiektywny obraz i uwarunkowania polskich sił zbroj-
nych wraz z konkretnymi propozycjami ich naprawy został zmarnowany, podobnie jak 
czas wymagany na reformy. 

8 Notatka w sprawie oceny struktury organizacyjnej MON dyrektora Departamentu Transformacji do 
Ministra Obrony Narodowej Bogdana Klicha z dn. 2.01.2008 r. 



Artykuły 129

Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego

Znając losy poprzedników ostatnio sfinalizowanego Strategicznego Przeglądu Bez-
pieczeństwa Narodowego, można mieć uzasadnione obawy co do jego przyszłości i sku-
teczności implementacyjnej. Pozytywne jest to, że zapoczątkowany i zakończony został 
przez tę samą formację polityczną formującą rząd i sprawującą urząd prezydenta RP. 
Ważnym atutem jest również, że prowadzony był przez Biuro Bezpieczeństwa Narodo-
wego – organ doradczy Prezydenta, posiadający jego pełną aprobatę i wsparcie. Układ 
ten również powinien sprzyjać jego implementacji. Pewien niepokój natomiast wzbu-
dziło opóźnienie prac w stosunku do założonego harmonogramu: raport miał być go-
towy w czerwcu 2012 roku, Biała Księga Obronności Narodowej jesienią tego samego 
roku (Sikorski, 2011, s. 74). Podobnie jak raporty Strategicznych Przeglądów Obronnych  
i większość innych opracowań dotyczących sił zbrojnych, raport SPBN pozostał niejaw-
ny. Ogólnie dostępna jest oparta na nim Biała Księga (opublikowana w maju 2013 r. do-
stępna na internetowej stronie BBN). 

Oznacza to, że zgodnie z zakorzenionym zwyczajem, polskie społeczeństwo pozosta-
ło pozbawione zarówno wiedzy, jak i dyskusji o istotnych sprawach związanych z bezpie-
czeństwem narodowym i kierunkach rozwoju sił zbrojnych. Tymczasem, to właśnie spo-
łeczeństwo ponosi w pełni ciężar utrzymywania wojska, stąd ma pełne prawo do poznania 
realnej wartości wojska, jego perspektyw rozwoju i stopnia efektywności wykorzystywa-
nych środków budżetowych. Brak tradycji otwartego i powszechnego dyskutowania nad 
sprawami obronnymi powoduje, że ograniczane są one do wąskich i zamkniętych kręgów 
politycznych i eksperckich, przez co łatwo podlegają manipulacji i wpływom frakcji par-
tyjnych (Podbielski, 2006, s. 4). Brak umiejętności dyskutowania o sprawach ważnych  
i uciekanie od odpowiedzialności to również typowe postawy zachowawcze, świadczące 
o niepełnym przygotowaniu i zagubieniu społecznym w obliczu szybko następujących 
przemian ustrojowych i gospodarczych (Szulc, 2001, s. 149). Zarówno każda reforma, jak 
wszelkie wprowadzanie poważnych zmian muszą być objęte priorytetami, mieć nie tylko 
poparcie najwyższych decydentów wykraczające poza partykularne i podlegające wybor-
czym cyklom interesy partyjne, ale i zapewnione do pomyślnej implementacji zasoby. 
Powszechne poparcie, „od najmłodszego szeregowego do najstarszego rangą emeryto-
wanego generała” jest niezbędnym warunkiem podjęcia trudnych wyborów i osiągnięcia 
powodzenia (Podbielski, 2006, s. 5.). Przy nadmiernym i w większości nieuzasadnianym 
utajnianiu spraw bezpieczeństwa, obronności i sił zbrojnych oraz powierzchownym ich 
traktowaniu w polityce informacyjnej rządu będzie to trudne do osiągnięcia. Wymow-
nym tego przykładem są niedawne sondaże społecznego poparcia dla stanowiącego pod-
stawę bezpieczeństwa narodowego RP sojuszu NATO, które z wynikiem 51% są najniższe 
wśród krajów UE (pobrane 4 grudnia 2012 z: http://www.gmfus.org/wp-content/blogs.
dir/1/files_mf/1337271684Nyiri_Raisher_TTNATO_May12.pdf).

Oczekiwania wobec wyników SPBN są ogromne, przede wszystkim dlatego, że stoi 
on przed szansą po raz pierwszy od 1989 roku zerwania z panującą dotychczas koniunk-
turalnością i przedstawieniem spójnego, zintegrowanego wspólną myślą przewodnią 
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programu usprawnienia bezpieczeństwa narodowego, zaakceptowanego przez najwyż-
sze gremia polityczne oraz mechanizmami wdrożenia go do praktyki. Jest jeszcze jeden 
istotny powód, dla którego SPBN powinien osiągnąć stojące przed nim cele. W obli-
czu głebokiego kryzysu finansowego państwa Europy będą się mocniej instytucjonalnie  
i politycznie integrować, poszukując sposobów jego ograniczenia i racjonalizując swoje 
wydatki. Nie ominie to sfery obronności, czego najlepszym przykładem już są wspól-
ne przedsięwzięcia obronne podejmowane przez Francję i Wielką Brytanią oraz wśród 
państw skandynawskich. Polska nie jest odizolowaną wyspą i wszystko co się dzieje  
w Europie, wśród państw zrzeszonych w sojuszach i porozumieniach będących i naszym 
udziałem, wywiera istotny wpływ na funkcjonowanie naszego kraju. Zintegrowane po-
dejście do bezpieczeństwa w aspekcie współczesnych nieuznających granic zagrożeń, po-
winno raz na zawsze zerwać z prowincjonalnymi poglądami na forsowanie rozbudowy 
formacji pancerno-zmechanizowanych czy powszechnej obrony przed wszystkimi do-
okoła naszych granic. Jest ono niezbędnie potrzebne, gdyż w coraz bardziej integrującej 
się Europie, podobnie do wspólnej waluty, coraz większą rolę odgrywać będą wspólne 
i zintegrowane wartości w sferze bezpieczeństwa i obrony. Funkcjonowanie Polski, jej 
rządowych i pozarządowych instytucji oraz sił zbrojnych w warunkach postępującej inte-
gracji europejskiej powinno być podstawowym motywem wypływającym z SPBN i prze-
wodzić jego implementacji. 
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WHERE DOES THE SECURITY IN THE NATIONAL VERSION HEAD FOR:  
DO STRATEGIC REVIEWS STIMULATE TRANSFORMATION  

IN THE POLISH ARMED FORCES?

Summary: The Strategic Review of National Security, finished in 2012, constitutes a solid basis 
for modernisation and transformation of the Armed Forces, which await implementation. 
Unfortunately, as it is known from the experience, the earlier undertakings of this type, namely 
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strategic defence reviews and other diagnostic and planning goals were dominated by political 
pressures and they never came into effect. It brought about the crisis of the Armed Forces, 
which, without the proper support from the highest-rank decision makers in the country will 
have huge difficulties to achieve interoperability, compatibility with NATO and the assurance 
of their own effectiveness.

Keywords: strategic review, national security, armed forces, transformation


