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KLUCZOWE KWESTIE
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W kwestii obrony północno-wschodniej Europy, Polska jest tarczą i mieczem 
NATO. Brak konsekwencji w decyzjach podejmowanych przez Warszawę 
w ostatnich latach, poddaje w wątpliwość zdolność tego kraju do stawiania 
czoła zagrożeniom i wyzwaniom zagrażającym polskiemu i europejskiemu 
bezpieczeństwu.

Niniejszy raport ma na celu pobudzenie debaty o krokach, które mogą 
podjąć Polska oraz jej sojusznicy z UE i NATO, aby skutecznie bronić Europę 
i zapewnić Warszawie należne miejsce w strukturach bezpieczeństwa. 
Do raportu dołączona jest ankieta, którą przeprowadzono w kręgach 
obronnych i bezpieczeństwa w Polsce i innych krajach.

Kluczowe pytania poruszone w badaniu to:

 - Czy Polska skupia się na właściwych zagrożeniach i odpowiedziach 
na nie?

 - Czy konfrontacja Polski i Unii Europejskiej w kwestii praworządności 
osłabi międzynarodową pozycję kraju i będzie stanowić zagrożenie 
dla polskiego i europejskiego bezpieczeństwa?

 - Czy próba ulokowania w Polsce stałej bazy wojskowej USA nie jest 
zbyt ryzykowna i czy nie osłabia spójności NATO? Czy dla tej sytuacji 
istnieją alternatywy?

 - Czy prowadzenie „polityki historycznej” nadszarpnęło stosunki z 
sąsiadami i kluczowymi partnerami międzynarodowymi? Jak można 
te relacje naprawić?

 - Czy Polska skorzystałaby na głębszej integracji w ramach inicjatyw 
obronnych UE i ze współpracy przemysłów zbrojeniowych?

 - Jak partnerzy z Europy i USA mogą skłonić Warszawę do 
wyznaczania celów, które nie będą dzieliły sojuszników?   

Powyższe kwestie są równie kontrowersyjne w Polsce jak i w całej 
wspólnocie euro-atlantyckiej. 
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METODOLOGIA I PODZIĘKOWANIA

Niniejszy raport jest czwartym z cyklu tekstów dotyczących 
europejskiej obronności. Poprzednie badania analizowały 
sytuację Francji (1) i Niemiec w 2017 (2), oraz Wielkiej Brytanii 
w 2018 (3).

Za podstawę raportu posłużyło prawie 50 poszerzonych 
wywiadów, przeprowadzonych z obecnymi i były urzędnikami 
z NATO, Polski, Unii Europejskiej oraz Staów Zjednoczonych, 
członkami parlamentu, oficerami sił zbrojnych, strategami, 
dyplomatami oraz kierownictwem przemysłu zbrojeniowego. 
Wywiady były przeprowadzane osobiście lub telefonicznie 
pomiędzy lipcem a październikiem 2018 roku. Ze względu 
na charakter swojej pracy, urzędnicy, oficerowie i dyplomaci 
pozostający w czynnej służbie muszą pozostać anonimowi. 
Jestem wdzięczny Ministerstwu Spraw Zagranicznych 
oraz kancelarii Prezydenta RP, oraz stałemu polskiemu 
przedstawicielstwu przy NATO oraz UE i służbom prasowym 
NATO, za ich pomoc przy tym projekcie.

Żałuję, że pomimo moich ponawianych próśb o 
przeprowadzanie wywiadów, nie otrzymałem odpowiedzi z 
polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej. Brak informacji 
z resortu próbowałem zastąpić analizą opublikowanych 
dokumentów rządowych, takich jak Koncepcja Obronna 
RP, dokumentów budżetowych MON oraz przemówień i 
oświadczeń prasowych pochodzących ze strony internetowej 
Ministerstwa.
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Największe wyrazy podziękowania należą się Fundacji 
Kazimierza Pułaskiego, a zwłaszcza Tomaszowi Smurze, 
Dyrektorowi Biura Analiz fundacji; Wojciechowi Dzięgielowi, 
Dyrektorowi Zarządzającemu; oraz Patrycji Chomickiej, 
Koordynator Programu Cyberbezpieczeństwo, Ekonomia 
i Energetyka, za ugoszczenie mnie w Warszawie i ich 
nieocenioną pomoc w umawianiu wywiadów, spotkań 
i zdobywaniu dokumentów. Raport stał się lepszy dzięki 
ożywionym dyskusjom przeprowadzonym w trakcie Warsaw 
Security Forum 2018. 

Friends of Europe oraz Fundacja Kazimierza Pułaskiego 
przygotowały ankietę wielokrotnego wyboru. O jej 
wypełnienie zostali poproszeni rządowi eksperci z obszaru 
obronności i bezpieczeństwa, przedsiębiorstwa i organizacje 
międzynarodowe, organizacje pozarządowe oraz media, z 
Polski i świata. Wyniki ankiety stanowią załącznik do raportu. 
(Patrz Załącznik).

Jako dziennikarz pracujący dla agencji Reuters, miałem 
okazję relacjonować przyjęcie Polski do NATO oraz Unii 
Europejskiej. Wiele z kontaktów z tamtego okresu pozostało 
moimi przyjaciółmi do dziś. Chciałbym w szczególności 
podziękować Jerzemu Nowakowi, byłemu stałemu 
przedstawicielowi Polski przy NATO, oraz Markowi Greli, 
byłemu stałemu przedstawicielowi przy UE, za podzielenie się 
swoją perspektywą oraz wspomnieniami z tamtych czasów. 
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Inne osoby, które wciąż piastują swoje stanowiska, muszą 
pozostać anonimowe.

Wiele osób ze społeczności think tanków oraz mediów 
dostarczyło mi cennych informacji, analizy i swoich 
perspektyw. Niektóre znich wymienione są w tekście. 
Pragnę podziękować również Krzysztofowi Bobińskiemu, 
Indze Czerny, Judy Dempsey, Marcinowi Grajewskiemu, 
Adamowi Jasserowi, Jaapowi de Hoop Scheffer, Danielowi 
Keohane, Romanowi Kuzniarowi, Witoldowi Juraszowi, 
Claudi Major, Justynie Pawlak, Igorowi Slobodnik, Jamesowi 
Thompsonowi, Robertowi Vass, Thomasowi Valaskowi, 
Jakubowi Wisniewskiemu, Rayowi Wojcikowi oraz Igorowi 
Yurgensowi.

W ramach organizacji Friends of Europe szczególne 
podziękowania przesyłam Greet Cami, współzałożycielce i 
Dyrektorowi Zarządzającemu FoE za możliwość napisania tego 
raportu; Giles Merritt, założycielce i przewodniczącej FoE za 
zadawanie trudnych pytań i motywację do pogłębiania analizy; 
Clotilde Sipp, Managerowi Programu niniejszego raportu, za 
bezcenną motywację i wsparcie; Alexandrze Gerasimcikovej 
za pomoc w prowadzeniu badań, przeprowadzenie ankiety 
oraz wielką pomoc w organizacji wywiadów w Brukseli; 
Patrickowi Vanderwalle za analizę ankiety; oraz mojej nowej 
współpracowniczce Jamie Shea za pomoc w burzy mózgów 
i pomocne wskazówki odsnośnie pierwszych wersji raportu.
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Pragnę podziękować moim przyjaciołom z POLITICO 
w Warszawie i Brukseli, Michałowi Broniatowskiego, 
Janowi Cienskiemu oraz Matthew Kaminskiemu za 
podzielenie się swoją wiedzą i kontaktami. I na koniec, 
jestem winien szczególne podziękowania mojej żonie 
Catherine za jej wsparcie, cierpliwość i towarzyszenie 
mi przez trudny tego projektu.

Nie trzeba oczywiście dodawać, że wszystkie zawarte 
w tym raporcie opinie i popełnione błędy, obciążają 
wyłącznie autora.

Paul Taylor 
Senior Fellow w Friends of Europe 

(1) https://www.friendsofeurope.org/sites/default/files/media/

uploads/2017/04/FSR_v9_18042017_Final.pdf

(2) https://www.friendsofeurope.org/sites/default/files/2017-10/

GermanReport_v7_web_0.pdf

(3) https://www.friendsofeurope.org/sites/default/files/media-files/

uk_report_web.pdf
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RYZYKOWNA STRATEGIA

Polska nigdy jeszcze nie była tak zamożna, 
stabilna ani bezpieczna, jak na początku  XXI 
wieku, będąc niezależnym i niepodległym 
państwem  oraz członkiem struktur NATO i 
Unii Europejskiej (UE). Cieszy się pokojowymi 
relacjami z sąsiadami oraz godnymi 
pozazdroszczenia wskaźnikami wzrostu 
gospodarczego, inwestycji i zatrudnienia. 

Jednakże ten głęboko spolaryzowany 
kraj ma na swoim czele samotniczego 
polityka, szarganego poczuciem zagrożenia 
bezpieczeństwa kraju oraz krzywdy historycznej. 
Jarosław Kaczyński wszędzie upatruje wrogów 
i zagrożeń. Bezpieczeństwo, w jego ocenie, 
jeśli w ogóle jest osiągalne, to tylko poprzez 
możliwie najbliższy, dwustronny sojusz 
wojskowy ze Stanami Zjednoczonymi, a nie 
poprzez współpracę z europejskimi partnerami 
czy innymi sojusznikami z NATO. 

Choć Kaczyński nie pełni żadnych funkcji 
publicznych, to jako Prezes Prawa i 
Sprawiedliwości (PiS) zakulisowo kieruje 
działaniami administracji. Pod jego dyktando 
rząd uznał wynegocjowanie stałej bazy 
wojskowej USA na terytorium Polski za 
nadrzędny priorytet w sferze bezpieczeństwa. 
Postawiono przy tym na polityczną zażyłość z 
prezydentem Donaldem Trumpem, izolując się 
od głównego źródła dobrobytu ekonomicznego 
Polski, czyli UE. 

Stawianie wszystkiego na amerykańską kartę 
to ryzykowna strategia, zwłaszcza biorąc pod 
uwagę nieprzewidywalność przywódcy z 

Białego Domu, niepewną długość jego kadencji 
i dwuznaczne stanowisko wobec NATO i Rosji. 
Pozostaje ona również w kontrze z sygnałami 
o zmęczeniu amerykańskiego społeczeństwa 
wojskowymi uwikłaniami ich kraju zagranicą, 
oraz reorientacją długofalowych priorytetów 
strategicznych Waszyngtonu z obszaru Europy 
na Azję. Administracja Trumpa upatruje bowiem 
głównego, długoterminowego zagrożenia dla 
USA w Chinach, a nie w Rosji. 

Stawianie wszystkiego na amerykańską 
kartę to ryzykowna strategia, zwłaszcza 
biorąc pod uwagę nieprzewidywalność 
przywódcy z Białego Domu, niepewną długość 
jego kadencji i dwuznaczne stanowisko wobec 
NATO i Rosji. Pozostaje ona również w kontrze 
z sygnałami o zmęczeniu amerykańskiego 
społeczeństwa wojskowymi uwikłaniami ich 
kraju zagranicą oraz reorientacją długofalowych 
priorytetów strategicznych Waszyngtonu z 
obszaru Europy w kierunku  Azji. Administracja 
Trumpa upatruje bowiem głównego, 
długoterminowego zagrożenia dla USA w 
Chinach, a nie w Rosji. 

Ryzyko potęguje fakt, że po Brexit-cie Warszawa 
utraci swojego głównego przyjaciela w UE, 
czyli Wielką Brytanię. W Brukseli Polacy nie 
mają alternatywnych sojuszników, a prezydent 
Federacji Rosyjskiej Władimir Putin, arcy-wróg 
dla Warszawy, aktywnie podsyca i wykorzystuje 
podziały wewnątrz Wspólnoty.

“Stawianie wszystkiego 
na amerykańską kartę to 

ryzykowna strategia”
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Z uwagi na polityczne czystki w systemie 
sprawiedliwości, mediach publicznych i 
służbie cywilnej, Polska nie jest już wzorem 
udanej przemiany ustrojowej w kierunku  na 
liberalnej demokracji rynkowej, stawianym 
innym krajom Europy Wschodniej przez USA 
i UE. W kontekście rysującego się podziału 
UE na wspólnotę dwóch prędkości, w której 
prym wieść będą kraje strefy euro, Warszawa 
ryzykuje spadek do drugiej ligi.

Polsce nie brakuje alternatyw. Warszawa 
mogłaby naprawić poturbowane relacje z UE, 
wybrać partnerstwo zamiast nieufności wobec 
głównych potęg Europy zachodniej, czyli 
Niemiec i Francji, czy też odegrać konstruktywną 
rolę w budowie wspólnych, niekłócących się 
z duchem NATO, europejskich zdolności 
obronnych, jednocześnie utrzymując bliskie 
stosunki obronne ze Stanami Zjednoczonymi.

Niniejszy raport analizuje pozycję strategiczną 
Polski, relacje dotyczące obronności i sojusze 
dyplomatyczne (Rozdział 1), wewnętrzne 
ograniczenia polityczne i ich związek z 
UE (Rozdział 2) rolę i stan Sił Zbrojnych 
RP oraz znaczenie przemysłu obronnego 
(Rozdział 3).  Oferuje również rekomendacje 
dotyczące poprawy polityki zagranicznej i 
zbrojeniowej Polski, tak by zabezpieczały 
one długoterminowe interesy kraju i Europy 
(Rozdział 4).

Raport bazuje na niemal 50 wywiadach 
z urzędnikami z Polski, Europy, USA i 
NATO, byłymi i obecnymi oficerami sił 
zbrojnych i wywiadu, przedstawicielami 
instytucji prawodawczych, kierownictwem 

przedsiębiorstw przemysłu zbrojeniowego, 
polskimi i zagranicznymi dyplomatami, 
strategami i ekspertami z think tanków oraz 
dostępnych publicznie dokumentach, w tym  
rządowej Koncepcji Obronnej Rzeczypospolitej 
Polskiej z roku 2017.

“KRAJ NA KÓŁKACH”

Po okresie rozkwitu i potęgi w wiekach XVI i 
XVII, Polska uległa rozbiorom i zniknęła z map 
suwerennych państw na 123 lata. Po krótkim 
okresie niepodległości na początku XX wieku, 
ponownie znalazła się pod okupacją w czasie II 
wojny światowej. Ukształtowanie terenu kraju, 
z przewagą nizin oraz brakiem naturalnych 
barier na wschodzie oraz na zachodzie, 
utrudnia obronę przed najeźdźcami. Na 
przestrzeni swojej historii, Polska przetrwała 
wiele krwawych i tragicznych okresów: w XIX 
wieku kraj znajdował się pod trzema zaborami, 
rosyjskim, pruskim/niemieckim oraz austro-
węgierskim; II wojna światowa przyniosła 
okupację kraju przez nazistowskie Niemcy 
i radziecką Rosję oraz masowe zbrodnie; 
natomiast po wojnie suwerenność Polski była 
ograniczona przez komunizm aż do roku 1990.  

Historyk Norman Davies opisał Polskę jako 
„kraj na kółkach, zarówno jeśli chodzi o pozycję 
na mapie, jak i pojawianie się i znikanie ze 
sceny politycznej.” Na skutek udanej ofensywy 
Armii Czerwonej przeciwko Niemcom pod 
koniec II wojny światowej, w 1945 granice kraju 
zostały przesunięte o 350 km na zachód. W 
ten sposób, z wieloetnicznej, zróżnicowanej 
religijnie wspólnoty, z mniejszościami ukraińską, 
żydowską, litewską i białoruską Polska stała 
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się jednolitym etnicznie, rzymsko-katolickim 
narodem ze sztucznie narzuconym systemem 
komunistycznym.

Od chwili upadku żelaznej kurtyny, Polacy 
nieprzerwanie cieszą się bezprecedensowym 
rozwojem ekonomicznym i wzrastającym 
poziomem życia. Ich kraj, w ciągu życia 
zaledwie jednego pokolenia, zmienił się 
ze  skansenu komunizmu w dynamiczną, 
zaawansowaną gospodarkę. Jednak ten czas 
okazał się zbyt krótki, by wymazać historyczne 
urazy i nieufność.

Dodatkowo postkomunistyczne elity, 
przez wielu uważane za aroganckie i 
skorumpowane, nierównomiernie rozdzielały 
zyski z narodowego sukcesu gospodarczego. 
Pomimo ogromnego napływu środków 
europejskich, wielu Polaków uważa, 
że zostali zapomniani lub, że są 
„kolonializowani” gospodarczo. Ponadto 
Polacy czują się urażeni traktowaniem ich 
jak Europejczyków drugiej kategorii, bez 
wpływu na najważniejsze decyzje strefy 
euro. Co gorsza, po wyjściu Wielkiej Brytanii 
z UE w 2021 zmniejszy się budżet Wspólnoty, 
a co za tym idzie, finansowanie dostępne dla 
Polski.

Począwszy od wczesnych lat 90-tych, 
strategicznym priorytetem kolejnych polskich 
rządów była pełna integracja z NATO i Unią 
Europejską. Gospodarcza terapia szokowa, 
wspierana przez międzynarodowy program 
umorzenia długów, w którym prym wiodły Stany 
Zjednoczone, oraz znaczący napływ inwestycji 
zagranicznych, pozwoliła na szybką adaptację 

gospodarki do warunków wolnorynkowych. 
Polski przemysł stał się częścią łańcucha 
dostaw niemieckiej gospodarki. 

Warszawa chciała udowodnić swoją lojalność 
i użyteczność dla Waszyngtonu, nawet 
kosztem pogłębienia podziałów wewnątrz 
UE. Dlatego też ochoczo przyłączyła się 
do misji wojskowych prowadzonych przez 
NATO i USA na Bałkanach, w Afganistanie 
i Iraku. Polacy z goryczą wspominają słowa 
francuskiego prezydenta Jacques’a Chirac'a, 
który powiedział, że podpisując wspólny list 
wspierający działania wojskowe USA w Iraku 
w 2003 roku, kraje Europy Środkowej „straciły 
dobrą okazję, by siedzieć cicho." Polska 
udzieliła skromnego wsparcia dla operacji 
reagowania kryzysowego prowadzonych 
przez Francję w Mali oraz w Republice 
Środkowoafrykańskiej, ale nie zaangażowała 
się w interwencję wojskową w Libii.

W 2014 roku, po destabilizacji wschodniej 
Ukrainy oraz aneksji Krymu przez Rosję, 
w Polsce odżył głęboko zakorzeniony lęk 
przed napaścią ze strony rewizjonistycznej 
potęgi ze wschodu.  Hybrydowe działania 
wojskowe Moskwy, wojna informacyjna i ataki 
cybernetyczne rzuciły strach na całą Europę 
Środkową i Wschodnią. Niepokój Warszawy 
wzmogło też rozmieszczenie w Kaliningradzie, 
rosyjskiej enklawie wciśniętej między Polskę 
a Litwę, rakiet zdolnych do przenoszenia 
głowic nuklearnych oraz rosyjskie ćwiczenia 
wojskowe skupiające się na błyskawicznej 
mobilizacji sił i wczesnym użyciu broni jądrowej.



16 “Fort Trump” albo nic?

Jednocześnie kryzys strefy euro i niekontrolowany 
napływ ponad miliona migrantów i uchodźców 
z Bliskiego Wschodu i Afryki uwidoczniły 
kruchość wysiłków integracyjnych oraz 
rosnącą dominację Niemiec w strukturach 
UE. Spotęgowało to obawy wśród niektórych 
Polaków co do nadmiernej zależności od 
hegemona na zachodzie. Podobnie jak wiele 
innych krajów Europy, Polacy woleli szukać 
oparcia w geograficznie odległym i – przynajmniej 
dotychczas – łagodnym hegemonie zza oceanu.

Wspomnienie bycia porzuconym przez 
sojuszników z zachodu w obliczu 
agresji nazistowskich Niemiec w 1939 
leży u podstaw polskiego sceptycyzmu 
wobec zacieśniania integracji UE w 
sferze obronności.  To samo doświadczenie 
każe Polakom wątpić w zdolność NATO do 
kolektywnego działania i szybkiej obrony 
Warszawy przed hybrydowym, a przez to 
niejednoznacznym, atakiem ze strony Rosji.

ODDZIAŁY SOJUSZNICZE W KRAJU

W odpowiedzi na działania wojskowe Rosji na 
Ukrainie, NATO rozmieściło w Polsce i krajach 
bałtyckich 4 batalionowe grupy bojowe. Jako 
część wzmocnionej Wysuniętej Obecności 
NATO (ang. Enhanced Forward Presence, 
EFP), siły te mają spowolnić potencjalną 
agresję Putina i uspokoić zagrożonych 
członków sojuszu. Choć Stany Zjednoczone 
przyjęły rolę państwa ramowego dla jednostek 
stacjonujących w Polsce, to Warszawa 
uważa te działania za niewystarczające dla 
odstraszenia lub zatrzymania Rosji.  

Nad Wisłą zdecydowano, że wiarygodne 
gwarancje wojskowe można kupić jedynie 
poprzez wydawanie zawrotnych sum na 
zaawansowane amerykańskie systemy 
uzbrojenia i oferowanie Waszyngtonowi 2 
miliardów dolarów na budowę stałej bazy 
wojskowej w kraju. 

W Polsce istnieje szeroki konsensus 
polityczny co do celowości umiejscowienia 
amerykańskiej bazy. Pierwotnie propozycja 
ta została sformułowana przez poprzedni, 
centro-prawicowy rząd Donalda Tuska. Choć 
liberalna opozycja krytykuje obecnie rząd PiS 
za niszczenie relacji z Europą, to milcząco 
wspiera wysiłki negocjacyjne dotyczące 
amerykańskiej bazy.

W Polsce, w ramach zobowiązań dwustronnych 
i sojuszniczych, stacjonuje obecnie ponad 
3000 amerykańskich żołnierzy, w tym jednostki 
szkoleniowe sił powietrznych oraz rotacyjny 
batalion EFP.  Jednak polscy decydenci wierzą, 
że jedynie stała obecność amerykańskich 
oddziałów w kraju wyperswaduje Putinowi 
próby zastraszania Polski. “Zdaniem 
Warszawy, Amerykanie zagwarantują Polsce 

“Zdaniem Warszawy, 
Amerykanie zagwarantują 
Polsce bezpieczeństwo tylko 
narażając własną skórę”

James Townsend 
zastępca podsekretarza obrony do sprawy 
Europy i NATO w administracji Obamy  
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bezpieczeństwo tylko narażając własną 
skórę” powiedział James Townsend, zastępca 
podsekretarza obrony do sprawy Europy i 
NATO w administracji Obamy.  

Pod przewodnictwem nowego prezydenta 
Stany Zjednoczone zwiększyły potencjał 
odstraszania agresorów w Europie Wschodniej, 
a na kontynencie ponownie pojawiły się 
amerykańskie czołgi. Jednak transakcyjne 
podejście do sojuszy i początkowa niechęć 
Trumpa do potwierdzenia przywiązania do 
Artykułu V o wzajemnej obronie sojuszników, 
poddają amerykańskie gwarancje w 
wątpliwość.  Pomimo dochodzących z 
Białego Domu oskarżeń wobec Moskwy 
dotyczących mataczenia w wyborach w 
USA i Europie, czy też prowadzenia ataków 
cybernetycznych i wojny informacyjnej wobec 
Zachodu, Trump nadal próbuje naprawić 
swoje relacje z Putinem. Przywódca USA 
podważył też zobowiązanie swojego kraju 
do obrony Czarnogóry, najmłodszego członka 
Sojuszu. 

Podczas szczytu w Brukseli, w lipcu 2018, 
Trump nawoływał europejskich sojuszników 
o zwiększenie wydatków na obronność, 
a za zamkniętymi drzwiami ostrzegał ich, 
że w przypadku rozczarowania sojuszem, 
USA mogą „pójść własną drogą.” Podczas 
pierwszej podróży do Europy w 2017, w 
Warszawie Trumpa powitały wiwatujące 
tłumy. Prezydent USA odwdzięczył się 
ciepłymi słowami o Polsce wypowiedzianymi 
podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ we 
wrześniu 2018, jednocześnie ponownie ostro 
krytykując Niemcy.

Europejscy dyplomaci boją się, że 
konserwatywni doradcy z Białego Domu 
będą używać Polski jako klina, rozbijającego 
i osłabiającego UE, z którą Trump nieraz 
ścierał się w kwestiach dotyczących handlu, 
zmian klimatu, polityki na Bliskim Wschodzie, 
światowego porządku czy wydatków na 
obronność. Natomiast we wspieranej przez 
USA Inicjatywie Trójmorza, zrzeszającej kraje 
ze wschodniej UE od Bałtyku do Adriatyku i 
Morza Czarnego, upatrują czegoś więcej niż 
forum wspierającego rozwój infrastruktury 
drogowej, kolejowej i energetycznej północ-
południe czy ograniczenia uzależnienia 
od rosyjskiego gazu poprzez przesył LNG 
w regionie. Widzą to jako próbę budowy 
porozumienia politycznego, uderzającego 
we francusko-niemieckie przywództwo w UE.

KADROWA KARUZELA

Nałożony przez NATO wymóg wydawania 2% 
PKB na obronność jest zapisany w polskim 
prawie. Rząd zatwierdził też długoterminowe 
plany zwiększenia tego poziomu do 2.5% w 
roku 2032. Jednak zdolności militarne kraju 
zostały osłabione przez czystkę kadrową w 
kierownictwie Sił Zbrojnych, przeprowadzoną 
przez byłego już ministra obrony Antoniego 
Macierewicza.

Od chwili objęcia władzy przez PiS pod koniec 
2015, ze służby zrezygnowało, lub zostało 
zmuszonych do przejścia w stan spoczynku, 
ponad 30 generałów i 200 pułkowników. 
Doświadczeni oficerowie, którzy zdobywali 
swoje szlify działając ramię w ramię z siłami USA 
i NATO w Iraku, Afganistanie i na Bałkanach, a 
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nierzadko przeszli przeszkolenie w akademiach 
wojskowych na Zachodzie, zostali zastąpieni 
przez swoich mniej doświadczonych, ale 
lojalnych, kolegów. 

Według osób zaznajomionych z tematem, 
personalne trzęsienie ziemi dotknęło również 
służby bezpieczeństwa, które zamiast 
zbieraniem strategicznych informacji, mają 
zajmować się walką z przestępstwami 
gospodarczymi. Choć Polska, nieposiadająca 
mniejszości rosyjskojęzycznych, nie 
doświadczyła tak intensywnych ataków 
cybernetycznych czy dezinformacji jak 
kraje bałtyckie i Ukraina, to pojawiają się 
pierwsze sygnały o próbach podsycania 
przez Moskwę skrajnie prawicowych, pan-
slawistycznych sentymentów. Nacjonalizm jest 
również używany do zaogniania konfliktów 
historycznych z Ukrainą i Litwą. Warszawa 
rozpoczęła budowę potencjału obronnego w 
sferze cyfrowej, ale nie jest tak aktywna jak jej 
nordyccy czy bałtyccy sąsiedzi w projektach 
w tym obszarze prowadzonych przez NATO 
czy UE. Polska pozostaje zatem podatna na  
skutki wojny informacyjnej.

Za rządów partii Kaczyńskiego tempo zakupów 
zbrojeniowych drastycznie spadło. Jedynym 
wyjątkiem było podpisanie umowy na zakup 
amerykańskiego systemu obrony powietrznej 
Patriot. Warszawa zapłaci jednak o wiele 
większą cenę jednostkową niż nabywający 
system Patriot Bukareszt. Jedną z pierwszych 
decyzji rządu PiS było anulowanie planów 
zakupu 50 helikopterów Caracal od Airbusa, 
co wzbudziło wściekłość Francji. Po trzech 
latach krętej drogi zakupowej, wciąż nie 

wytypowano innego dostawcy tej platformy. 
Modernizacja Sił Zbrojnych jest utrudniona 
przez niekończącą się karuzelę personalną 
w Ministerstwie Obrony i kierownictwie PGZ, 
państwowym holdingu skupiającym większość 
spółek przemysłu obronnego.

W 2014 roku, w odpowiedzi na rosyjskie 
działania zbrojne w Gruzji i na Ukrainie, 
prezydent Bronisław Komorowski zainicjował 
reorientację polityki obronnej Polski. Po 
prawie dwóch dekadach redukcji Sił 
Zbrojnych i dostosowywania ich do operacji 
ekspedycyjnych czy pokojowych ONZ i 
Zachodu, najwyższym priorytetem stała się 
znowu obrona terytorium kraju. 

W 2017 roku rząd PiS opublikował 
jawną część dokumentu pt.:”Strategia 
Obronna RP”, krytykując poprzednie 
doktryny bezpieczeństwa jako błędne i 
nierealistyczne. Strategia doprecyzowała też 
„doktrynę Komorowskiego,” stwierdzając że 
„agresywna polityka Federacji Rosyjskiej” 
stanowi najpoważniejsze zagrożenie dla 
bezpieczeństwa kraju. Wśród innych zagrożeń 
wymieniono brak stabilności na wschodniej i 
południowej flance NATO oraz terroryzm.

Powołanie lekko uzbrojonych oddziałów Wojsk 
Obrony Terytorialnej (WOT), które pozostają 
poza tradycyjną strukturą dowodzenia i 
podlegają bezpośrednio Ministrowi Obrony 
Narodowej, wprawiło sojuszników z NATO 
w zakłopotanie. Spowodowało też lawinę 
oskarżeń ze strony opozycji, sugerujących, 
że ochotnicza formacja może być użyta do 
tłumienia niepokojów społecznych. 
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Docelowo w WOT ma służyć 53.000 żołnierzy, 
przy 105.000 żołnierzy zawodowych w 
wojskach operacyjnych. Według Koncepcji 
Obrony RP, WOT mają być odpowiedzialne 
za „neutralizowanie wrogich działań poniżej 
progu wojny.” Według niektórych strategów 
wojskowych, tak postawione zadania nasuwają 
skojarzenia do planów wojny partyzanckiej 
przeciwko okupantom, co odzwierciedlałoby 
działania Armii Krajowej z czasów II wojny 
światowej. Byłoby to sprzeczne ze strategią 
NATO, zakładającą wysuniętą obecność na 
flankach, która ma zatrzymać agresora na 
granicach sojuszu lub w ich pobliżu. 

ZWIĘKSZANIE POLA MANEWRU

Z uwagi na swoją historię, Polska ma 
podstawy do bycia sceptyczną wobec 
koncepcji „autonomii strategicznej 
Europy”.  Zdaniem Warszawy ten cel, 
zapisany w Globalnej Strategii UE z roku 
2016, może tworzyć niebezpieczną iluzję, że 
UE może i zechce samodzielnie, bez pomocy 
USA, obronić się przez Rosją. PiS nie jest 
osamotniony w swoich obawach, że takie 
argumenty mogą przyspieszyć wycofywanie 
się USA z kontynentu.   

Polska niechętnie i w ostatniej chwili przystąpiła 
do Stałej Współpracy Strukturalnej UE w sferze 
obronności (PESCO.) Jednocześnie polscy 
decydenci zaznaczyli, że mechanizm PESCO 
nie może odbiegać od planowania obronnego 
NATO w kwestiach obrony wschodniej flanki 
sojuszu oraz że przemysły zbrojeniowe krajów-
sygnatariuszy muszą równomiernie korzystać 
ze wspólnych projektów.

Ze strony Warszawy roztropnym byłoby 
przynajmniej rozważyć alternatywne 
scenariusze w sferze polityki 
zbrojeniowej. Współpraca z partnerami 
europejskimi pozwoliłaby przerośniętemu 
i skostniałemu przemysłowi obronnemu na 
rozbudowę bazy technologicznej i udział we 
wspólnych projektach zakupowych UE. Polska 
zbrojeniówka nie musiałaby polegać wyłącznie 
na amerykańskich obietnicach offsetowych czy 
zmonopolizowanym rynku krajowym. 

Polska ma powody, by obawiać się rosyjskich 
zakusów w swoim sąsiedztwie. O złych 
intencjach Moskwy świadczyć mogą chociażby 
powtarzające się przypadki naruszania prawa 
międzynarodowego na Ukrainie, sterowanie 
zamrożonymi konfliktami w Gruzji i Mołdawii, 
prowokacyjne ćwiczenia wojskowe czy cyber 
ataki i trwająca wojna informacyjna. Jednak 
zagrożenia dla dobrobytu i bezpieczeństwa 
Polski są liczniejsze i bardziej wyrafinowane 
niż bezpośrednia rosyjska inwazja.  

Ryzyka stojące przed Warszawą to m.in. 
upadek państwa ukraińskiego i niekontrolowany 
napływ uchodźców, w tym uzbrojonych grup 
paramilitarnych; niestabilność na Białorusi 
lub bezpośrednia aneksja i militaryzacja 
jej terytorium przez Rosję; rozłam Unii 
Europejskiej lub izolacja Polski związana 
z kwestią uchodźców czy autorytarnymi 
zapędami Kaczyńskiego; pogłębienie kryzysu 
demograficznego i ucieczka najzdolniejszych 
pracowników zagranicę; lub nagłe odcięcie 
od dostaw gazu. 
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Skuteczniejsza współpraca z Unią Europejską 
w wymiarach cywilnym, wojskowym i 
przemysłowym jest najlepszą szansą na 
zapobiegnięcie tym niebezpieczeństwom. 
Istnieje również szereg praktyczniejszych 
i mniej kontrowersyjnych sposobów na 
zwiększenie wsparcia wojskowego ze 
strony USA i NATO niż ‘’Fort Trump”. 

Polityka wewnętrzna Polski wypaczyła 
racjonalną politykę zagraniczną i obronną, 
a wielu zawodowych urzędników zostało 
odsuniętych od obowiązków przez 
doktrynerów lub figurantów politycznych. Jest 
prawdopodobne, że ta polaryzacja jeszcze 
pogłębi się przed nadchodzącymi wyborami 
parlamentarnymi w 2019 i prezydenckimi w 
2020 roku. W liście otwartym z lipca 2018, 
byli czołowi polscy dyplomaci ostrzegli, 
że nacjonalistyczna polityka nie sprosta 
wyzwaniom stojącym przed Polską, osłabiając 
jedność UE i NATO.

W liście podpisanym przez Konferencję 
Ambasadorów RP można przeczytać, że choć 
„nie można wykluczyć możliwości konfliktu, 
np. w postaci wojny hybrydowej, [to] jednak 
większe obawy budzi wizja strategicznego 
osamotnienia Polski, połączonego ze wzrostem 
wpływów Rosji w naszym regionie” 

Warszawa powinna ponownie zainwestować 
w formaty takie, jak Trójkąt Weimarski, który 
może być platformą do zabierania głosu w 
kwestiach ogólnoeuropejskich. Również Grupa 
Wyszehradzka, skupiającą kraje środkowej 
Europy, może być czymś więcej niż narzędziem 
do walki z Brukselą. Polska jest również 

stroną w organizacjach międzynarodowych 
zrzeszających kraje nordyckie i bałtyckie. 

Bałtyccy sąsiedzi Polski – Litwa, Łotwa i 
Estonia – bardzo szybko przystąpiły do 
strefy euro, wierząc, że ściślejsza integracja 
z europejskimi i atlantyckimi strukturami 
jest najlepszą gwarancją bezpieczeństwa. 
Natomiast rząd PiS, oraz w pewnym stopniu 
jego pro-europejscy poprzednicy, zdają się 
być przekonani, że optymalny dla Polski 
jest model brytyjski. Pozostawanie poza 
strukturami unii walutowej i ekonomicznej oraz 
spowalnianie tempa integracji europejskiej ma 
pomóc Warszawie w lepszym zabezpieczaniu 
własnych interesów.

Jednak po Brexit-cie, władza w ramach UE 
będzie coraz bardziej skupiała się wokół 
strefy euro, do której należy już 19 krajów 
odpowiadających dwóm trzecim populacji 
Wspólnoty i wytwarzających 80% jej PKB. 
Intencję dołączenia do strefy wyraziły również 
Rumunia oraz Bułgaria. Poza tą strukturą 
pozostałyby jedynie Polska, kilka małych 
krajów Europy Środkowej oraz Szwecja.

Mając na uwadze euroentuzjastyczne 
nastawienie opinii publicznej nad Wisłą, jest 
mało prawdopodobne, by pogarszające się 
stosunki pomiędzy rządem Kaczyńskiego a 
Brukselą skłoniły Polskę do podjęcia kroków 
w stronę wyjścia ze Wspólnoty. Jednak 
przypadek Wielkiej Brytanii pokazuje, jak 
łatwo polityczne manipulowanie sentymentami 
narodowymi może wymknąć się spod kontroli. 
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Eskalacja sporu z UE w kwestii praworządności 
i podstawowych wartości, w połączeniu 
z wysychającym strumieniem funduszy 
europejskich, może zwiększać popularność 
środowisk nacjonalistycznych. Im bardziej 
Polska będzie odsuwana od głównego nurtu 
polityki europejskiej, tym lepiej będzie słychać 
głos zwolenników „Polexit-u.” 

Być może jest to największe zagrożenie dla 
polskiego i europejskiego bezpieczeństwa. 



ROZDZIAŁ 1 
“KRAJ NA KÓŁKACH” 
STRATEGICZNA POZYCJA POLSKI
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ZŁOTY WIEK?
Po wiekach nieobecności na mapach i 
przesuwania granic to na wschód, to na 
zachód wzdłuż nizin centralnej i wschodniej 
Europy, na początku obecnego stulecia Polska 
w końcu osiągnęła wymarzoną niepodległość, 
stabilność terytorialną, pełną suwerenność i 
możliwość integracji ze społecznością euro-
atlantycką.

Upadek sztucznie narzuconej Europie 
wschodniej przez ZSRR władzy komunistycznej 
możliwy był dzięki polskim związkom 
zawodowym, opozycji demokratycznej oraz 
polskiemu Papieżowi. Wyznaczył on początek 
złotego wieku, otwierając Polsce drogę do 
szybkiego rozwoju gospodarczego, wzrostu 
poziomu życia i akcesji do NATO (1999) oraz 
Unii Europejskiej (2004). 

Od upadku komunizmu w 1990, PKB 
liczony w cenach stałych niemal podwoił 
się. Wzrost gospodarczy, trwający nad Wisłą 
nieprzerwanie od 27 lat, jest w dużej mierze 
zasługą inwestycji zagranicznych, rekordowych 

transferów funduszy unijnych oraz umorzenia 
długu pochodzącego z czasów PRL. Polska 
była jedynym krajem UE który nie wpadł w 
recesję na skutek kryzysu finansowego w 2008 
roku. Wciąż cieszy się najszybszym tempem 
wzrostu w regionie.

Jednak nawet połączenie wzrastającej 
zamożności społeczeństwa, wolności 
indywidualnej, swobody przemieszczania 
się i członkostwa w głównych strukturach 
ekonomicznych, politycznych i obronnych 
Zachodu nie uspokoiło głęboko zakorzenionego 
lęku o bezpieczeństwo kraju, czy pretensji 
historycznych wobec sąsiadów.

Polska to największy i najludniejszy kraj wśród 
państw Europy Środkowej i Wschodniej 
które wstąpiły do UE po rozpadzie Związku 
Radzieckiego. Wciąż czuje się jednak 
zagrożona przez dwóch potężniejszych 
sąsiadów, z którymi od wieków prowadziła 
wojny.
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Wojna rosyjsko-gruzińska w 2008 roku była 
głębokim szokiem dla Warszawy. Strach 
przed napaścią odżył ze zdwojoną siłą w 
2014 roku, po interwencjach zbrojnych Rosji 
na Ukrainie, których skutkiem byłą aneksja 
Krymu i destabilizacja Donbasu. Rosyjskie 
działania, obliczone na odwrócenie skutków 
proeuropejskiego powstania w Kijowie, które 
obaliło wspieranego przez Kreml prezydenta, 
były powodem fundamentalnej zmiany w 
polityce bezpieczeństwa Polski. 

Po prawie dwóch dekadach redukcji Sił 
Zbrojnych RP i dostosowywania ich do 
operacji ekspedycyjnych prowadzonych 
pod przewodnictwem NATO lub USA, jak 
te na Bałkanach, w Afganistanie czy Iraku, 
najwyższym priorytetem stała się znowu 
obrona terytorium kraju. 

Wygrana wyborcza Prawa i Sprawiedliwości 
(PiS) w 2015, dająca tej konserwatywno-
narodowej partii absolutną większość w Sejmie, 
spowodowała gwałtowną zmianę w polityce 
zagranicznej i bezpieczeństwa w porównaniu 
do euroentuzjastycznych, kosmopolitycznych 
i wspierających NATO rządów Platformy 
Obywatelskiej (PO) prowadzonej przez 
Donalda Tuska.

Na czele kraju de facto stoi samotniczy 
przywódca PiS Jarosław Kaczyński, który nie 
pełniąc żadnych funkcji publicznych, zakulisowo 
kieruje działaniami rządu. Kaczyński upatruje 
zagrożeń i spisków wszędzie, od Moskwy po 
Berlin i Brukselę. Natomiast bezpieczeństwo w 
jego ocenie, jeśli w ogóle jest osiągalne, to tylko 
poprzez możliwie najbliższy, dwustronny sojusz 

zbrojny ze Stanami Zjednoczonymi. Rząd 
PiS dokonał czystek personalnych w służbie 
cywilnej, w szeregach ambasadorów oraz 
Siłach Zbrojnych, wymienił całe kierownictwo 
służb wywiadowczych, a także poddał system 
sądowniczy i media publiczne nadzorowi 
politycznemu.

Prowadzona z inspiracji Kaczyńskiego 
„polityka historyczna” ponownie zaogniła 
konflikty o przeszłość z Niemcami, Ukrainą, 
Litwą, Izraelem oraz Stanami Zjednoczonymi. 
Lider PiS rozpętał też wojnę kulturową z 
wartościami cenionymi w Unii Europejskiej, 
takimi jak sekularyzm, wielokulturowość 
czy prawa mniejszości seksualnych.. 

DRĘCZENI WSPOMNIENIAMI 
PRZESZŁOŚCI

Polacy są nieustannie dręczeni wspomnieniami 
przeszłości. Wierzą, że mocarstwa zachodnie 
wielokrotnie zdradziły ich kraj, czego 
najwyraźniejszym przykładem ma być 
niedotrzymanie obietnic ze strony Francji 
i Wielkiej Brytanii w 1939 roku. Otwarcie 
frontu zachodniego przeciwko Niemcom 
miałoby zniweczyć plany inwazji Hitlera na 
Polskę. Równie gorzkie wspomnienia dotyczą 
powojennych losów kraju, który znalazł 
się w radzieckiej strefie wpływów. Polska 
była osamotniona w strajkach i protestach 
przeciwko władzy komunistycznej, trwających 
od lat 50-tych do lat 80-tych XX wieku.
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Z tego powodu polscy decydenci są 
ostrożni, a czasem otwarcie sceptyczni, co 
do skuteczności sojuszy, do których Polska 
dołączyła po upadku komunizmu. Przede 
wszystkim poddają w wątpliwość, czy w razie 
konfliktu z Rosją, europejscy członkowie NATO 
na czas przyszliby z pomocą Warszawie.

Jeśli darzą zaufaniem jakiekolwiek obce 
mocarstwo, to tylko Stany Zjednoczone, 
które stawiły czoła Związkowi Radzieckiemu 
w czasach zimnej wojny i udzieliły wsparcia 
moralnego opozycji antykomunistycznej w 
Polsce. Drugim powodem jest liczna Polonia 
amerykańska, szacowana na 9 do 10 milionów 
osób.

Lee Feinstein, ambasador USA w Polsce w 
latach 2009-2012 wyraził się jeszcze bardziej 
kategorycznie: „Z punktu widzenia Warszawy, 
NATO nie zapewni Polsce bezpieczeństwa. 
Nawet deklamowanie nienaruszalności 
Artykułu V (zapisu o wzajemnej obronie) w 
nieskończoność nie przełamie historycznej 
nieufności. Dlatego Polska dąży do 
strategicznego, dwustronnego porozumienia 
(ze Stanami Zjednoczonymi).” (2)

Polski rząd jak mantrę powtarza, że 
bezpieczeństwo kraju zależy przede wszystkim 
od własnych zdolności obronnych, w następnej 
kolejności od Stanów Zjednoczonych, potem 
NATO, a na samym końcu od Unii Europejskiej. 
Stanowisko to wyjaśnia również sceptycyzm 
Polski wobec inicjatyw obronnych UE.

Terytorium kraju ograniczone jest Morzem 
Bałtyckim od północy oraz pasmem Tatr od 

południa, ale brak jest naturalnych barier na 
wschodzie i na zachodzie. Polska była jednym 
z największych mocarstw Europy w XVI i XVII 
wieku, gdy Rzeczpospolita Obojga Narodów 
rozciągała się przez połacie dzisiejszej Ukrainy, 
Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii, Mołdawii i Rosji. 

Granice zaczęły kurczyć się już w połowie 
XVII wieku na skutek wojny ze Szwecją. 
Wiek XVIII przyniósł konflikty zbrojne z Rosją, 
Brandenburgią-Prusami oraz Imperium 
Habsburgów, których kulminacją była seria 
rozbiorów i utrata niepodległości w 1795 
roku.  Polska ponownie ogłosiła niepodległość 
dopiero po I wojnie światowej, w roku 1918. 

Norman Davies opisał Polskę jako „kraj na 
kółkach, zarówno jeśli chodzi o pozycję 
na mapie, jak i pojawianie się i znikanie ze 
sceny politycznej”, podkreślając jednak 
trwałość jej wspólnoty kulturowej oraz 
głęboko zakorzenione tradycje.   (3)

Historyk dodał również: „dla narodu polskiego 
bezpaństwowość była naturalnym stanem 
rzeczy przez większą część nowożytnej 
historii jego kraju.  Aż do roku 1990 prawdziwa 
niepodległość była zaledwie mrzonką.” 

“Polska nie uporała się jeszcze 
z poczuciem bycia wielokrotnie 
zdradzaną i opuszczoną przez 

Zachód, zwłaszcza w roku 1939”

Jerzego Marii Nowaka, 
byłego polskiego ambasadora przy NATO i 

doświadczonego dyplomaty
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W latach 1919-1921, pod przywództwem 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, Polska 
próbowała poszerzyć swoje granice na 
wschodzie, ścierając się z Rosją Radziecką 
oraz Ukrainą. Latem 1920 roku siły rosyjskie 
dotarły aż na wschodni brzeg Wisły, 
bezpośrednio zagrażając Warszawie. Udana 
kontrofensywa odepchnęła Armię Czerwoną 
i zdobyła tereny położone do 200 km za linią 
Curzona, wyznaczającą granicę między oboma 
krajami po zakończeniu I wojny światowej.

Ziemie te pozostały częścią Polski do czasu 
napaści i podziału kraju przez nazistowskie 
Niemcy i ZSRR w 1939 roku. W latach 30-tych 
XX wieku Warszawa wielokrotnie odrzucała 
hitlerowskie propozycje sojuszu przeciwko 
ZSRR, podejmując ryzykowną i jak się okazało, 
pozbawioną szans, próbę zachowania pełnej 
niepodległości.  

Według historyka Timothyego Snydera, 
„Państwo polskie zostało (...) zniszczone w 
1939, ponieważ Hitler był zły i zniecierpliwiony, 
i nie mógł przybliżyć się do granicy radzieckiej 

inaczej, niż unicestwiając kraj leżący mu na 
drodze.” Stalin był natomiast rozwścieczony 
polską odmową przystąpienia do sojuszu 
przeciwko Hitlerowi i liczył na zdobycze 
terytorialne. 

Naziści i sowieci, wykonujący rozkazy swoich 
przywódców, byli odpowiedzialni za masową 
eksterminację polskiej inteligencji i kadry 
oficerskiej. Naziści dokonali systematycznego 
unicestwienia ponad trzymilionowej populacji 
polskich Żydów. Przed wojną siły radzieckie 
wymordowały ponad 100.000 Polaków 
mieszkających na kontrolowanych przez 
ZSRR terenach Ukrainy i Białorusi. Po agresji 
na Polskę w 1939, NKWD zamordowała lub 
deportowała 300.000 Polaków. Kolejne czystki 
etniczne na narodzie polskim miały miejsce pod 
koniec II wojny światowej na terenach Ukrainy, 
Białorusi oraz Litwy. (4)

Dla wielu Polaków widmo zmowy Rosji i 
Niemiec przeciwko polskim interesom jest 
wciąż najgorszym możliwym scenariuszem. 
Radosław Sikorski, pełniąc stanowisko 
Ministra Obrony w 2006 porównał plany 
budowy gazociągu Nord Stream pomiędzy 
Rosją a Niemcami do paktu Ribbentrop-
Mołotow, który utorował drogę do podziału 
Polski w 1939 roku. Warszawa namawia 
zatem Stany Zjednoczone do obłożenia 
sankcjami i powstrzymania budowy drugiej 
nitki gazociągu, która podwoiłaby przesył gazu 
do Niemiec, omijający kraje Europy Środkowej 
i Wschodniej, w tym Ukrainę. (5)

Większość polskich jednostek, które wymknęły 
się napierającym wojskom Trzeciej Rzeszy i 

“Pamiętam, że Stalin opisał 
polskie niziny jako odwieczną 
drogę inwazji z Europy do 
Rosji i stwierdził, że musi 
kontrolować Polskę”

Averell Harriman 
Amerykański ambasador w ZSRR  
w czasie wojny
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ZSRR, dołączyło do sił aliantów. Największą 
chwałą okryli się polscy lotnicy służący w 
szeregach Królewskich Sił Powietrznych 
w Bitwie o Anglię oraz jednostki lądowe 
uczestniczące w walkach w Afryce Północnej i 
wyzwalające Europę. Część żołnierzy polskich 
walczyła u boku Armii Czerwonej na wschodzie. 
W szczytowym momencie, na wszystkich 
frontach II wojny światowej, z Trzecią Rzeszą 
walczyło około 250.000 żołnierzy znad Wisły.

Natomiast w okupowanej Polsce, Armia 
Krajowa kontynuowała konspiracyjną walkę 
z nazistami. Kulminacją jej działań było 
Powstanie Warszawskie, największa operacja 
wojskowa zorganizowana przez ruch oporu 
podczas II wojny światowej. Powstanie jest 
idealizowane przez obecną ekipę rządową, 
mimo że pod względem wojskowym było 
porażką, kosztującą życie setek tysięcy 
Polaków. Część winy za niepowodzenie 
przedsięwzięcia ponoszą alianci oraz ZSRR, 
które nie udzieliły powstańcom pomocy.

Polska straciła największy odsetek populacji 
ze wszystkich krajów okupowanych w trakcie 
II wojny światowej. Powojenne granice kraju, 
temat negocjacji alianckich przywódców w 
Teheranie, Jałcie i Poczdamie, były ustalane 
bez udziału Polski i zależały głównie od tempa 
marszu Armii Czerwonej w 1945 roku. 

Zachodnią granicę przesunięto o 350 km 
w kierunku Atlantyku, dołączając do Polski 
historycznie niemieckie regiony Śląska i 
Pomorza, których dotychczasowi mieszkańcy 
zostali wypędzeni lub uciekli. Na wschodzie, 
Polska utraciła wszystkie ziemie leżące za 

Linią Curzona, w tym zachodnią Ukrainę i 
południową Litwę. Pod rządami komunistów, 
z wieloetnicznej, zróżnicowanej religijnie 
wspólnoty, w której jedną trzecią stanowiły 
mniejszości prawosławnych Ukraińców, Żydów, 
Litwinów, Białorusinów i muzułmańskich 
Tatarów, Polska stała się jednolitym etnicznie, 
rzymsko-katolickim narodem.

Stalin nie uległ prośbom Churchilla, Roosevelta 
ani Trumana, aby dopuścić Rząd RP na 
uchodźstwie do sprawowania władzy w 
powojennej Polsce, ani pozwolić na prawdziwie 
demokratyczne, otwarte wybory. Alianccy 
przywódcy nie mieli w ręku żadnych atutów.

Nastawienie Kremla trafnie opisał Averell 
Harriman, amerykański ambasador w ZSRR 
w czasie wojny: “Pamiętam, że Stalin opisał 
polskie niziny jako odwieczną trasę inwazji z 
Europy na Rosję i stwierdził, że dlatego musi 
Polskę kontrolować.” (6)

Wielu Polaków żywi niepokój, że Władimir Putin 
jest zdeterminowany tę kontrolę przywrócić. 
Obecny lokator Kremla nazwał upadek ZSRR 
„największą katastrofą geopolityczną XX 
wieku,” którą chciałby cofnąć. (7)

Sikorski, który w latach 2007-2014 był 
Ministrem Spraw Zagranicznych, przewidywał, 
że w najczarniejszym scenariuszu Putin 
wypowiada Polsce wojnę hybrydową, na 
wzór wcześniejszych konfliktów w Gruzji i na 
Ukrainie, Niemcy drżą ze strachu, a NATO 
waha się z reakcją tak długo, aż jest za 
późno, by wypchnąć siły rosyjskie z Polski. (8) 
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“NIE OCZEKUJCIE, ŻE BĘDZIEMY 

SIĘ CIESZYĆ”

Pomimo ponawianych wysiłków Zachodu by 
włączyć Rosję w tworzenie nowej architektury 
bezpieczeństwa europejskiego, Kreml nigdy 
nie przestał uważać NATO za siłę wrogą, 
zdeterminowaną by go osłabić i otoczyć. W 
trakcie negocjacji pokojowo kończących zimną 
wojnę, Stany Zjednoczone zobowiązały się 
nie rozmieszczać broni nuklearnej, instalacji 
obronnych ani znaczących, stałych sił 
wojskowych na terenie krajów, które należały 
do Układu Warszawskiego. 

W 1997 Polska uzyskała zgodę pozostałych 
członków NATO na wstąpienie do Sojuszu. 
Były Minister Spraw Zagranicznych Bronisław 
Geremek następująco wspominał słowa 
wypowiedziane w tym czasie przez swojego 
rosyjskiego odpowiednika Jewgienija 
Primakowa: „Wiemy, że nie powstrzymamy 
Polski przed dołączeniem do NATO. Ale wy 
też wiecie, że my wiemy, że nie powstrzymamy 
Polski przed dołączeniem do NATO.”  „Po 
prostu nie oczekujcie, że będziemy się z tego 
cieszyć!” (9)

W 1997, aby uspokoić obawy Kremla, 
członkowie Sojuszu oraz Rosja podpisały 
„Akt Stanowiący o podstawach wzajemnych 
stosunków, współpracy i bezpieczeństwa.”  
W dokumencie tym NATO zadeklarowało, że 
„w obecnych oraz dających się przewidzieć 
realiach bezpieczeństwa, Sojusz będzie 
wykonywał zadania obrony kolektywnej i 

inne misje poprzez zapewnienie koniecznej 
interoperacyjności, integracji i zdolności 
uzupełnienia sił, a nie poprzez dodatkowe 
rozlokowanie znaczących, stałych sił 
bojowych.” (10)

Od dnia przystąpienia do NATO w 1999 
roku, Polska toczyła bój z dowódcami 
wojskowymi Sojuszu w sprawie stworzenia 
planów na wypadek konieczności obrony 
kraju. Kiedy Andrzej Towpik, pierwszy 
polski ambasador przy NATO, poprosił 
Naczelnego Dowódcę Sojuszniczego na 
Europę o wgląd w obowiązujące plany obrony 
Polski, usłyszał następującą odpowiedź: 
„Nie posiadam takowego.” Rada Sojuszu 
Północnoatlantyckiego nigdy nie zleciła 
wojskowym przygotowania takiego planu. 
W tamtym czasie NATO uważało Rosję za 
partnera, a nie przeciwnika. (11)

Jerzy Maria Nowak, następca Towpika, 
stwierdził, że „stworzenie pierwszego planu 
działania na wypadek takiej sytuacji zajęło od 
dwóch do trzech lat.” „Kiedy objąłem moje 
stanowisko w 2002, (Sekretarz Generalny 
NATO) Lord Robertson zapytał mnie: „Jaki jest 
w tym sens? Zrezygnujmy z tego zupełnie. To 
jedynie zirytuje Rosję’.” Nowak odmówił. (12)

Nawet dziś, prawie 20 lat po akcesji, 
Polska wciąż nie jest w pełni podłączona do 
zintegrowanego systemu obrony powietrznej 
NATO. 

Polscy i amerykańscy oficjele utrzymują, 
że rosyjskie działania zbrojne na Ukrainie 
w 2014 oraz wycofanie się z Traktatu o 
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Konwencjonalnych Siłach Zbrojnych w 
Europie, zasadniczo zmieniły środowisko 
bezpieczeństwa regionu. W związku z tym 
zobowiązanie NATO zawarte w Akcie i 
dotyczące ograniczenia zbrojeń można uznać 
za niebyłe. 

Jednak decyzje podjęte na szczycie NATO 
w Warszawie w 2016 roku, dotyczące 
zapewnienia wsparcia wojskowego dla Europy 
Środkowej i krajów bałtyckich, respektowały 
postanowienia Aktu i zezwoliły na rozlokowanie 
na tym terenie jedynie małych, rotacyjnych 
sił międzynarodowych. Pomimo rosyjskiej 
interwencji na Ukrainie, Sojusz nie zdecydował 
się na budowę stałych baz na wschodniej flance.

Efektem szczytu było stworzenie sił 
wzmocnionej Wysuniętej Obecności (ang. 
Enhanced Forward Presence, EFP), na które 
składają się cztery bojowe grupy batalionowe 
pod przewodnictwem Wielkiej Brytanii w 
Estonii, Kanady na Łotwie, Niemiec na Litwie 
oraz Stanów Zjednoczonych w Polsce. 

Przedstawiciele NATO twierdzą, że 4500 żołnierzy 
stanowiących EFP spowolni agresję regularnych 
lub nieregularnych sił wroga, podniesie konflikt do 
rangi międzynarodowej i da czas na przysłanie 
dodatkowych oddziałów NATO. 

Bałtyjsk, obwód Kaliningradzki, Rosja: widok z powietrza na rosyjski statek wojskowy "Stereguschy" należący 
do floty baltyckiej stacjonujacej w zatoce. 
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Wysłanie niemieckich żołnierzy do najbardziej 
newralgicznego punktu regionu, tzw. 
Korytarza Suwalskiego, można uznać za 
gest symboliczny. Ten 100-kilometrowy, płaski 
odcinek terenu, leżący wzdłuż południowej 
granicy Litwy i północno-wschodniej granicy 
Polski, oddziela Kaliningrad, zmilitaryzowaną 
enklawę Rosji i miejsce stacjonowania 
większości okrętów Floty Bałtyckiej, od 
terytorium Białorusi, bliskiego sojusznika 
Moskwy. Jest zatem jedynym korytarzem 
lądowym, przez który NATO może przerzucić 
posiłki do krajów bałtyckich.

W trakcie szeroko zakrojonych gier 
wojennych, przeprowadzonych przez Rosję 
w 2017, siły „terrorystów” próbowały obalić 
prorosyjski rząd na Białorusi i opanowały 
niektóre obszary kraju.  Według zachodnich 
służb wywiadowczych, prawdziwym celem 
przedsięwzięcia było przećwiczenie ataku 
na kraje bałtyckie i zamknięcia dostępu do 
przesmyku suwalskiego, co uniemożliwiłoby 
sojuszniczą pomoc Bałtom. 

NATO przeprowadziło własne ćwiczenia 
wojskowe w rejonie krajów bałtyckich w 
2017 roku, a następnie w 2018 na terytorium 
północnej Norwegii. Symulowano obronę 
strefy przygranicznej i pomoc zaatakowanym 
obszarom.

Jednak wyniki komputerowej symulacji 
przeprowadzonej przez RAND Corporation 
przed rozmieszczeniem EFP w 2016 roku 
sugerują, że Rosja byłaby w stanie zająć kraje 
bałtyckie w ciągu 60 godzin. Zdaniem RAND, 
organizacji powiązanej z Siłami Zbrojnymi USA, 

NATO nie byłoby w stanie na czas przysłać 
posiłków. (12)

Warszawa ze zdwojoną uwagą obserwowała 
rosyjskie ćwiczenia wojskowe Zapad 2017. 
Niepokój wzbudził zwłaszcza skrócony 
czas mobilizacji i koncentracji znacznych sił 
pancernych blisko granic NATO, udział sił 
białoruskich oraz symulacja użycia taktycznej 
broni nuklearnej na wczesnym etapie konfliktu. 

Warszawie obaw przysparza też przebudowa 
infrastruktury wojskowej w Kaliningradzie, w 
tym modernizacja schronów na broń atomową 
oraz rozmieszczenie mobilnych systemów 
rakiet balistycznych Iskander, mogących 
przenosić głowice nuklearne na odległość 500 
km. Według Moskwy, jest to odpowiedź na 
plany budowy w Polsce i Rumunii elementów 
amerykańskiej tarczy antyrakietowej. (14)

Choć Polska nie jest krajem bazowania broni 
nuklearnej NATO, to nie ustaje w wysiłkach 
by rozciągnąć nad swoim terytorium parasol 
obronny sojuszu. Przedstawiciele NATO 
twierdzą, że Warszawa zaproponowała 
otwarcie swoich lotnisk dla samolotów zdolnych 
do przenoszenia takiego uzbrojenia w ramach 
planów rozproszenia potencjału bojowego w 
czasie wojny lub konfliktu. Wymagałoby to 
budowy specjalnej infrastruktury do ćwiczeń 
oraz szkoleń. Żadne decyzje nie zostały jeszcze 
podjęte w tej sprawie. (15)

Poza racjonalnymi obawami o intencje i 
potencjał rosyjskiej armii, na obsesję rządu 
PiS mają wpływ czynniki psychologiczne. 
W 2010 roku, w gęstej mgle pod lotniskiem 
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w Smoleńsku w zachodniej Rosji doszło do 
katastrofy samolotu, którym leciał brat bliźniak 
Jarosława i prezydent Polski, Lech Kaczyński. 
Wśród 96 ofiar katastrofy, podróżujących na 
obchody upamiętniające wymordowanie 
w 1940 roku 22.000 polskich oficerów i 
przedstawicieli inteligencji przez NKWD, 
byli najwyżsi rangą przedstawiciele władz 
państwowych i sił zbrojnych Polski.

Choć polskie i międzynarodowe śledztwa 
za przyczynę wypadku uznały złą pogodę i 
błąd pilota, to Kaczyński oraz jego stronnicy 
dopatrują się odpowiedzialności Rosji. Antoni 
Macierewicz, zastępca Kaczyńskiego i Minister 
Obrony Narodowej w latach 2015-2018, 
stwierdził, bez przedstawienia dowodów, że 
było to zabójstwo polityczne. Macierewicz 
zadziwił kolegów z NATO podczas spaceru 
w budynkach nowej kwatery głównej Sojuszu. 
Podchodząc do osi czasu, zawierającej 
najważniejsze wydarzenia z historii NATO, wyjął 
długopis i dopisał do niej „Smoleńsk 2010,” 
sugerując niejako, że jest to kamień milowy 
dla Sojuszu. (16)

POLSKIE „AMERICA FIRST”

Bezpośrednio po podjęciu decyzji o 
wzmocnieniu sił Sojuszu na wschodniej flance, 
Polska zaczęła lobbować o więcej.  Według 
większości krajów Europy zachodniej zrobiono 
wszystko, co konieczne, by uzmysłowić Rosji, 
że atak na któregoś z sojuszników uruchomiłby 
mechanizm obrony kolektywnej. Francja, 
Niemcy, Włochy i inne kraje uważają, że NATO 

powinno powstrzymać się przed wysyłaniem 
dodatkowych sił na flankę wschodnią, bo 
mogłoby to sprowokować niepożądaną 
odpowiedź Kremla.

Warszawa i kraje bałtyckie, w ograniczonym 
zakresie wspierane przez Stany Zjednoczone 
i Wielką Brytanię, stoją na stanowisku, że EFP 
była jedynie skromnym, pierwszym krokiem. 
Determinację Sojuszu należy teraz potwierdzić 
poprzez stworzenie realistycznych planów 
wsparcia oraz przeprowadzanie ćwiczeń.  W 
czasie szczytu Sojuszu w Brukseli w 2018 
podjęto decyzję o uruchomieniu Europejskiej 
Inicjatywy Gotowości, zgodnie z którą do 2020 
roku sojusznicy mają być w stanie wystawić 30 
batalionów, 30 eskadr lotniczych i 30 okrętów 
obojowych w ciągu 30 dni.

Jednocześnie, Polska zintensyfikowała 
prowadzone od dłuższego czasu wysiłki, by 
zachęcić USA do budowy na jej terytorium stałej 
bazy wojskowej. Kwestia ta została formalnie 
podniesiona przez Prezydenta RP Andrzeja 
Dudę podczas wizyty w Białym Domu we 
wrześniu 2018 roku. W zamian za tę „polisę 
ubezpieczeniową,” Polacy zaoferowali się 
pokryć koszty budowy bazy, w wysokości 
co najmniej 2 miliardów USD. Grając na ego 
gospodarza, Duda zasugerował nazwanie bazy 
„Fort Trump.”  Przywódca USA stwierdził, że 
„poważnie rozważa” tę propozycję. (17)

W ramach budżetu na 2019 rok, Kongres USA 
zlecił Departamentowi Obrony przygotowanie 
raportu co do wykonalności budowy stałej bazy 
w Polsce. Według doniesień z Waszyngtonu, 
inicjatywie sprzyjają Biały Dom i Departament 
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Stanu, lecz sceptycyzm wyraziło m.in. 
Kolegium Połączonych Szefów Sztabów oraz 
Sekretarz Obrony James Mattis. Waszyngton 
nie dysponuje wolną brygadą pancerną, a 
zakotwiczenie tak dużych sił w Polsce w 
oczekiwaniu na hipotetyczny atak ze strony 
Rosji ograniczy elastyczność w reagowaniu na 
kryzysy w innych rejonach świata.

Temat stałej obecności amerykańskiej brygady 
pancernej w Polsce nie był dyskutowany na 
Forum NATO. Zdaniem przedstawicieli Sojuszu, 
byłby to klin wbity między kraje członkowskie i 
podważałby wiarygodność EFP oraz istniejących 
planów obronnych, które zakładają wysłanie 
posiłków wojskowych w razie konfliktu. Według 

źródła w NATO, „dla wielu krajów obecność 
stałych sił wojskowych USA jest spełnieniem 
marzeń, ale jest to polityczne pole minowe, Nie 
jestem pewien, czy Polacy stają sobie sprawę z 
toksyczności takiego rozwiązania.” (18)

Generał Ben Hodges, były dowódca US 
Army Europe, powiedział, że umieszczenie 
stałej bazy w Polsce nie jest potrzebne do 
wdrażania strategii Sojuszu w zakresie obrony i 
odstraszania. Wielu członków NATO odebrałoby 
je jako zbyt prowokacyjne wobec Rosji, co 
podważyłoby spójność NATO. Ponadto, nowa 
baza wymagałaby zwiększenia liczebności 
Sił Zbrojnych USA lub relokacji oddziałów z 
Teksasu, Kansas lub Kolorado, przy czym obie 

Szczyt NATO 2018, Bruksela: Charles Michel (premier Belgii); sekretarz generalny NATO Jens 
Stoltenberg; prezydent RP Andrzej Duda; prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.
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opcje są politycznie trudne do zrealizowania. W 
odpowiedzi, Moskwa może wymóc na Białorusi 
zgodę na rozmieszenie rosyjskiej brygady w 
pobliżu granicy z Polską.

Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko 
ostrzegł polskiego Ministra Spraw 
Zagranicznych, że reakcja Białorusi i Rosji 
musiałaby polegać na rozmieszczeniu nowych 
jednostek.  (19)

Według Hodgesa, Polacy „nie powinni tracić 
energii, prosząc o coś, czego i tak nie osiągną.  
Pomysł wielkiego fortu nie jest pomocny.  
Nie zwiększa możliwości wojskowych. Tym 
co się liczy, jest stałe zaangażowanie, stała 
obecność.” (20)

Wyższy urzędnik NATO, zastrzegając sobie 
anonimowość, powiedział, że rozumie 
polskie dążenia do zwiększenia gwarancji 
bezpieczeństwa ze strony NATO, ale próba 
zawarcia dwustronnych porozumień z USA 
jest sprzeczna ze wspólną strategią Sojuszu: 
„Takie działania podważają cały system obrony 
kolektywnej.” (21)

 

INNE WYZWANIA

W czasie, gdy władze skupiają się na zagrożeniu 
militarnym ze strony Rosji, Polska staje w obliczu 
innych, bardziej prawdopodobnych wyzwań dla 
swojego bezpieczeństwa. Koncepcja Obronna 
RP z 2017 roku wymienia w tym względzie 
destabilizację na wschodniej flance NATO, czy u 
południowych sąsiadów Europy oraz terroryzm. 
Do tej listy należy dodać cyber-ataki, wojnę 
informacyjną oraz zagrożenie bezpieczeństwa 
energetycznego. (22)

Jednym z czarnych scenariuszy jest 
upadek instytucji państwowych na Ukrainie, 
spowodowany na przykład rozszerzeniem 
rosyjskich działań wojennych poza 
obszar Donbasu. Prowadziłoby to do 
niekontrolowanego napływu do Polski 
uchodźców, w tym uzbrojonych grup 
paramilitarnych. Wrogie przejęcie przez 
Moskwę trzech ukraińskich okrętów 
patrolowych próbujących wpłynąć na Morze 
Azowskie w listopadzie 2018 jest najlepszym 
przykładem na ryzyko eskalacji tego konfliktu, 
którego w żadnej mierze nie można nazwać 
„zamrożonym.”

Jeden z polskich dyplomatów tak 
opisał tę sytuację: „Upadek państwa na 
Ukrainie byłby wielkim wyzwaniem. Poza 
kontrolą pozostają tam całe arsenały 
broni ręcznej i grupy paramilitarne 
związane z ruchami populistycznymi.  
Wybuchnąć mógłby konflikt frakcyjny.”  
Stosunki pomiędzy Warszawą a Kijowem 

“Nie powinni tracić energii, 
prosząc o coś, czego i tak nie 
osiągną.  Pomysł wielkiego fortu 
nie jest pomocny.  Nie zwiększa 
możliwości wojskowych” 
 
Ben Hodges 
Generał, były dowódca US Army Europe
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Ceremonia przekazania siedziby NATO - spotkanie przedstawicieli rządów i głów państw członkowskich NATO 
w Brukseli: Andrzej Duda (prezydent RP), Mark Rutte (Premier Holandii), Kolinda Grabar-Kitarovic (prezydent 
Chorwacji), Donald Trump (prezydent Stanów Zjednoczonych) 
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pogorszyły się od czasu dojścia do władzy 
PiS, który ostro skrytykował gloryfikowanie 
Powstańczej Armii Ukrainy (UPA). Choć w 
trakcie II wojny światowej UPA walczyła 
z siłami komunistycznymi, to odpowiada 
również za masakry wśród polskiej ludności 
cywilnej. (23)

W kolejnym scenariuszu możliwa jest 
destabilizacja Białorusi, byłej republiki 
radzieckiej, gdzie rosnące różnice zdań z 
Kremlem mogłyby doprowadzić do zamachu 
stanu lub aneksji kraju przez Rosję.

Polacy nie czują się bezpośrednio zagrożeni 
niestabilnością w Sahelu, północnej 
Afryce czy na Bliskim Wschodzie, 
ani ryzykiem ataków związanym 
z zamachami terrorystycznymi.  
Jednak takie wydarzenia wymusiłyby 
zaangażowanie Warszawy w operacje 
zarządzania kryzysowego prowadzone 
przez NATO lub UE.  Potencjalnie mogą 
też doprowadzić do wzrostu napięcia 
pomiędzy Polską a partnerami UE w 
kwestii relokacji uchodźców. Choć polscy 
decydenci twierdzą, że bezpieczeństwo 
Europy traktują holistycznie, to zdaniem 
wielu z nich francuskie misje stabilizacyjne 
na południu niepotrzebnie odwracają uwagę 
od prawdziwego zagrożenia na wschodzie.  

Gwałtowne odcięcie rosyjskich dostaw 
surowców spowodowałoby chaos w polskim 
systemie energetycznym, który ze wschodu 
importuje 90% ropy i 60% gazu naturalnego.  
Z tego powodu, pomimo presji UE dotyczącej 
ograniczania emisji węglowodorów i walki ze 

zmianami klimatu, Warszawa nie jest chętna 
do zmniejszenia zużycia rodzimego węgla, 
z którego generowane jest 80% energii 
elektrycznej kraju. 

W 2006 roku Rosja odcięła dostawy gazu 
na zachód przez gazociągi biegnące przez 
Ukrainę. Nie dotknęło to jednak Polski, która 
jest połączona bezpośrednio z Białorusią i 
Rosją poprzez Rurociąg Jamalski. Celem 
Warszawy jest zmniejszenie uzależniania 
od Rosji dzięki rozbudowie terminala 
LNG znajdującego się nad Bałtykiem oraz 
zamówieniom błękitnego paliwa z Kataru, 
Norwegii i Stanów Zjednoczonych. Na 2020 
rok planowane jest rozpoczęcie budowy 
gazociągu łączącego Polskę z Norwegią. 
Inwestycja ma być ukończona w 2022, w 
samą porę by zastąpić wygasającą umowę 
długoterminową z Rosją. (24)

Polska nie doświadczyła cyber-ataków 
porównywalnych do tych w krajach bałtyckich, 
zwłaszcza do zamachu na infrastrukturę 
Estonii w 2007 roku, który przypisywany 
jest rosyjskim hakerom. Jednak według 
oficjalnych raportów, liczba ataków na 
instytucje państwowe i firmy prywatne stale 
rośnie. W 2017 Minister Obrony Narodowej 
Antonii Macierewicz stwierdził, że jego resort 
i powiązane jednostki są celem cyber-ataku 
średnio raz na tydzień. Ogłosił też plany 
utworzenia „wojsk cybernetycznych” liczących 
1000 żołnierzy i zdolnych do prowadzenia 
wojny w cyber przestrzeni. (25)
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Dok t r yna  Cybe rbezp i eczeńs twa 
Rzeczpospolitej Polskiej, ogłoszona przez 
poprzedni rząd jeszcze w 2015 roku, nie 
przyniosła żadnych widocznych rezultatów. 
Źródła wewnątrz NATO twierdzą, że Warszawa 
powolnie otwiera się na współpracę z 
sojusznikami w zakresie cyberbezpieczeństwa 
i nie jest aktywna w inicjatywach Sojuszu. 

Przedstawiciele służb wywiadowczych 
twierdzą również, że z racji na ostre podziały 
w polityce wewnętrznej oraz napięte relacje 
z sąsiadami, Polska jest podatna na 
skutki rosyjskiej wojny informacyjnej. W 
mediach społecznościowych rozgrywane są 
na przykład pretensje potomków Polaków 
deportowanych z zachodniej Ukrainy. 

Według Grzegorza Małeckiego, byłego szefa 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jest 
to część strategii Kremla: „Rosja jest świadoma 
anty-rosyjskich nastrojów wśród Polaków, 
co oznacza, że propozycje współpracy 
nie odniosą zamierzonego skutku. Należy 
zatem wspierać polskich nacjonalistów, 
którzy ostro krytykują NATO i UE.  Tezy 
skrajnie prawicowych, panslawistycznych 
aktywistów można usłyszeć w rosyjskim 
serwisie informacyjnym Sputnik. Są oni 
też zapraszani do Rosji, np. w charakterze 
obserwatorów podczas wyborów na Krymie.  
Moskwa próbuje również wbić klin między 
Warszawę a UE i NATO w kwestii ochrony 
praw człowieka. (26)

Prawdopodobnie największym zagrożeniem 
dla bezpieczeństwa Polski i jej złotego okresu 
rozwoju są pogarszające się relacje z Unią 

Europejską oraz głównymi mocarstwami 
Europy zachodniej, które zostaną 
przeanalizowane w kolejnym rozdziale.
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TRZY FILARY
 
Przez ćwierć wieku, jakie upłynęły od upadku 
komunizmu, polityka bezpieczeństwa Polski 
opierała się na trzech filarach – członkostwie w 
NATO, Unii Europejskiej oraz silnych relacjach 
dwustronnych ze Stanami Zjednoczonymi i 
Niemcami. Konsensus ten utrzymywany był 
przez wszystkie ekipy polityczne sprawujące 
rządy w Polsce, od postkomunistów do 
liberalnej centroprawicy.

Choć UE była postrzegana bardziej jako 
gwarant bezpieczeństwa gospodarczego 
niż geopolitycznego, to jednak kolejne rządy 
rozumiały znaczenie Wspólnoty w wyznaczaniu 
światowych trendów, wzmacnianiu polskiego 
wpływu na arenie międzynarodowej oraz 
jej krytyczną rolę w stabilizacji sytuacji u 

wschodnich sąsiadów Polski. Pomimo 
pozostawania poza strefą euro, co było po 
części spowodowane reperkusjami kryzysu 
kredytowego na rynku walut w 2010, Polska 
nie porzuciła ambicji ścisłej integracji z UE.

Podejście to uległo radykalnej zmianie w 2015, 
gdy rząd PiS, pod przywództwem Jarosława 
Kaczyńskiego, przyjął konfrontacyjny kurs 
w relacjach z Brukselą i najważniejszymi 
partnerami europejskimi. Nowa administracja 
zasłynęła z dyplomatycznych uszczypliwości, 
serii wrogich wypowiedzi wobec sąsiadów oraz 
zamachu na niezależność sądownictwa, który 
Komisja Europejska uznała za złamanie zapisów 
traktatowych dotyczących praworządności. 
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Przez ostatnie lata, Polska systematycznie 
podkopuje trzeci, europejski filar swojego 
bezpieczeństwa. Jest to szczególnie 
szkodliwe w kontekście negocjowania budżetu 
unijnego na lata 2021-2028, który będzie 
uszczuplony przez wyjście ze Wspólnoty 
Wielkiej Brytanii, najbliższego sojusznika Polski.

Jedną z pierwszych decyzji PiS było 
wycofanie się ze zobowiązania przyjęcia 
6.200 uchodźców, podjętego jeszcze przez 
poprzedni rząd jako gest solidarności z UE. 
Najbardziej dotknięte kryzysem Niemcy 
przyjęły ponad milion, głównie muzułmańskich, 
uchodźców i migrantów uciekających przed 
konfliktami w Syrii, krajach Bliskiego Wschodu 
oraz centralnej Azji przez Turcję i Grecję. 

W czasie spotkania wyborczego, Kaczyński 
stwierdził, że uchodźcy mogą przenosić 
„pasożyty i pierwotniaki” oraz choroby 
zakaźne. W wywiadzie dla Gazety Polskiej 
Codziennie dodał później, że przyjęcie osób 
poszukujących azylu wymuszałoby „całkowitą 
zmianę naszej kultury i radykalne obniżenie 
poziomu bezpieczeństwa w naszym kraju”. (1)

Kaczyński, którego poglądy można określić 
jako konserwatywno-nacjonalistyczne, 
stwierdził też że, „obecność w UE to najkrótsza 
droga, by uzyskać równość dochodów [z 
Zachodem] ... co nie znaczy, że [Polska 
musi] powtarzać błędy Zachodu i zarażać 
się tymi społecznymi chorobami, które tam 
panują”. Te słowa nawiązywały do szeregu 
zjawisk społecznych, od wielokulturowości 
do małżeństw homoseksualnych i aborcji. (2) 

Polska jest największym w historii beneficjentem 
funduszy rozwojowych Unii Europejskiej, nawet 
biorąc pod uwagę kraje, które we Wspólnocie 
pozostają od dziesięcioleci.

Pomimo to prezydent Andrzej Duda, były 
członek PiS, nazwał UE „wyimaginowaną 
wspólnotą, z której niewiele dla nas 
wynika” i zagroził rozpisaniem referendum 
dotyczącego nadrzędności Konstytucji 
RP nad prawem unijnym. Stałoby to 
w sprzeczności z traktatami UE. (3) 

OBRAŻANIE MOCARSTW 
EUROPEJSKICH
 
Od 1990 roku relacje pomiędzy Warszawą a 
Berlinem przeżywały okres rozkwitu. Zarówno 
kanclerz Helmut Kohl, jak i jego następca – 
Gerhard Schröder byli silnymi zwolennikami 
przystąpienia Polski do UE i NATO. Determinacja 
innego Niemca, Komisarza UE ds. rozszerzenia 
– Güntera Verheugena, zadecydowała o 
sukcesie negocjacji akcesyjnych i rozszerzeniu 
Unii na wschód w 2004 roku.

Zdaniem tego ostatniego, „tradycyjny polski 
koszmar, polegający na byciu zgniecionym przez 
dwóch wielkich sąsiadów, Niemcy i Rosję, znikał 
zaskakująco szybko, być może dzięki poparciu 
Kohla. Polska wiedziała, że poczynając 
od roku 1990, Niemcy nie stanowią już 
zagrożenia. W 2004 miałem nadzieję, że Polska 
wyleczy się z obsesji zagrożenia ze strony Rosji 
i przyjmie trochę bardziej realistyczną postawę. 
Tak się jednak nie stało”. (4)  
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Seria decyzji podjętych przez rząd PiS na 
początku kadencji uraziła Niemcy i Francję, czyli 
dwa najpotężniejsze kraje UE. 

Warszawa zrezygnowała z planów zakupienia 
50 produkowanych przez Airbusa helikopterów 
Caracal, wymierzając policzek Paryżowi, oraz 
wycofała się z wielonarodowych struktur 
dowodzenia Korpusu Europejskiego. Następnie, 
choć od II wojny światowej upłynęło już ponad 
70 lat, Polska zaczęła przygotowywać się do 
wniesienia roszczeń o reparacje wojenne od 
Niemiec.  

Berlin twierdzi, że Warszawa oficjalne zrzekła 
się odszkodowania w 1953 roku oraz że Polska 
otrzymała 1,3 miliarda euro w ramach traktu 
zjednoczeniowego Niemiec, ustalającego 
granicę na Odrze i Nysie na początku lat 90-tych.

W wywiadzie udzielonym podczas oficjalnej 
wizycie w Niemczech, w październiku 2018 
roku, prezydent Andrzej Duda stwierdził, że 
kwestia reparacji nie jest jeszcze tematem 
zamkniętym.  „Szkody wyrządzone podczas 
wojny nigdy nie zostały zrekompensowane”. (5)

Biuro Analiz Sejmowych ogłosiło, że istnieją 
podstawy prawne dla polskich żądań. Zdaniem 
posła PiS Arkadiusza Mularczyka, który prowadzi 
kwestie reparacji, Niemcy są winne Warszawie 
ponad 690 miliardów euro, co odpowiada 
rocznemu produktowi krajowemu brutto Polski. 

Nie jest jasne, czy rząd faktycznie nosi się z 
zamiarem złożenia formalnych roszczeń w 
sprawie reparacji, czy też używa tej groźby by 
wymusić ustępstwa ze strony Niemiec w kwestii 

przyszłego budżetu UE lub konfliktu z Brukselą 
dotyczącego praworządności. 

Nie ulega jednak wątpliwości, że PiS będzie 
rozgrywał tę kwestię, by mobilizować swój 
nacjonalistyczny elektorat przed wyborami do 
europarlamentu i parlamentu krajowego w 2019 
roku oraz wyborami prezydenckimi w 2020 roku, 
ryzykując popsucie relacji polsko-niemieckich 
na lata.

Rząd PiS zintensyfikował też działania 
wymierzone w plan budowy gazociągu Nord 
Stream 2, łączącego Rosję z Niemcami przez 
Morze Bałtyckie, namawiając Stany Zjednoczone 
do nałożenia sankcji na firmy zaangażowane w 
projekt. (6) Choć prezydent Trump wielokrotnie 
krytykował przedsięwzięcie i ostrzegał Berlin 
przed uzależnianiem się od rosyjskich dostaw 
energii, to stwierdził też, że nie zamierza 
obejmować Nord Streamu sankcjami.

Polska wdała się w serię konfliktów z Francją 
w kwestiach zakupów uzbrojenia, inicjatyw 
europejskiej integracji obronnej oraz dyrektywy 
UE dotyczącej pracowników delegowanych. 
Paryż jest też ostrym krytykiem Warszawy, jeśli 
chodzi o przestrzeganie praw podstawowych. 
Relacje pogorszyły się do tego stopnia, że 
Kaczyński nazwał prezydenta Emmanuela 

“Szkody wyrządzone podczas 
wojny nigdy nie zostały 

zrekompensowane”

Andrzej Duda, 
Prezydent Polski
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Macrona „kandydatem-celebrytą”. W 
odpowiedzi francuski przywódca oskarżył 
Polskę o traktowanie UE jak bankomatu i 
podważanie jej wartości.

Można stwierdzić, że Macron popełnił błąd 
wykluczając Polskę z dialogu i przedstawiając 
debatę europejską jako czarno-biały, 
egzystencjalny konflikt pomiędzy pro-
europejskimi postępowcami a anty-europejskimi 
nacjonalistami. Zagrywka skierowana była do 
francuskiej opinii publicznej, ciągle żywiącej 
niechęć do rozszerzenia UE. Jednak jego 
nawoływanie do stworzenia „strategicznej 
autonomii Europy” i „armii europejskiej z 
prawdziwego zdarzenia” zirytowało nie tylko 
Polskę, ale też inne kraje Europy Środkowej 
oraz sojuszników ze Skandynawii. W krajach 
tych słowa Macrona odczytane były jako 
tworzenie niebezpiecznej iluzji, że UE może 
obronić się przed agresją bez pomocy Stanów 
Zjednoczonych.

Po francuskich interwencjach zbrojnych w 
Afryce, poprzedni polski rząd wniósł symboliczny 
wkład do misji szkoleniowej UE w Mali oraz 
misji ONZ w Republice Środkowoafrykańskiej. 
Paryż odwzajemnił się wysłaniem żołnierzy do 
Estonii, w ramach kontyngentu sojuszniczego 
eFP. Jednak Polska i inne kraje bałtyckie chętniej 
widziałyby przyjęcie przez Paryż większej 
odpowiedzialności, np.: roli państwa ramowego 
eFP, na wzór Wielkiej Brytanii czy Niemiec.

Polskę i partnerów z UE poróżniły kwestie 
dotyczące zagrożeń dla liberalnych wartości w 
kraju, takie jak próby odebrania niezależności 
systemowi sądowniczemu, zmiana publicznych 

nadawców w tubę propagandową rządu, czystki 
w służbie cywilnej czy sojusz z premierem 
Węgier Viktorem Orbanem i jego „demokracją 
nieliberalną”.

Komisja Europejska zdecydowała o 
uruchomieniu wobec Polski Artykułu VII 
Traktatu o UE, zarzucając Warszawie złamanie 
zasad praworządności. Wydarzenie to nie 
ma precedensu w historii Wspólnoty i może 
doprowadzić do utraty przez Polskę prawa 
głosu na forum UE. Warszawa nie zgodziła 
się cofnąć kontrowersyjnych reform, które 
pozwalają rządowi na usunięcie do 40% 
sędziów Sądu Najwyższego oraz dają 
Ministrowi Sprawiedliwości narzędzia do 
dyscyplinowania sędziów. Sprawa trafiła do 
Trybunału Sprawiedliwości UE, który podjął 
decyzję o zastosowaniu środków tymczasowych 
polegających na zawieszeniu nowych przepisów 
emerytalnych oraz zablokowaniu możliwości 
powoływania nowych sędziów.

Wojna o praworządność może przynieść 
zarówno skutki finansowe, jak i polityczne. 
Jeśli po opuszczeniu Wspólnoty przez Wielką 
Brytanię, znaczącego płatnika netto, budżet 
UE miałby być zmniejszony proporcjonalnie, 
to w okresie lat 2021-2027 środki dostępne 
dla Polski w ramach Funduszu Spójności 
spadłyby o 11%. Jednak Komisja Europejska 
zaproponowała redukcję o 23%, wskazując 
głównie na rozwój ekonomiczny Polski, ale też 
sygnalizując powszechną wśród krajów UE 
irytację zachowaniem Warszawy.

Co więcej, za namową Paryża i Berlina, 
Komisja zaproponowała powiązanie środków 
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rozwojowych z przestrzeganiem standardów 
UE w zakresie praworządności, argumentując, 
że niezależne sądownictwo jest konieczne 
do odpowiedniego wydatkowania środków 
europejskich. Niezależnie od tego czy taki 
zapis znajdzie się w przyszłym budżecie, 
Warszawa powinna uznać tę dyskusję za sygnał 
ostrzegawczy.

ŻEGNAJ, WIELKA BRYTANIO

Przez ćwierć wieku Wielka Brytania była 
najsilniejszym sojusznikiem Polski w Unii 
Europejskiej. Choć poparcie Niemiec dla 
wstąpienia Polski do UE miało niebagatelne 
znaczenie, to zdecydowane wsparcie 
Brytyjczyków dla rozszerzenia Wspólnoty, 
orientacja na relacje transatlantyckie oraz wizja 
UE jako luźnego sojuszu suwerennych państw, 
determinowały wspólnotę interesów Londynu i 
Warszawy.

Oba kraje na pierwszym miejscu stawiają 
NATO, z podejrzliwością podchodząc do 
unijnych inicjatyw w sferze obronności. 
Nie chcą ryzykować dublowania zakresu 
odpowiedzialności Sojuszu, ani osłabiać 
strategicznych więzi Europy z USA. Łączy ich 
też twarde stanowisko wobec Rosji. 

Gdy po rozszerzeniu Wspólnoty w 2004 roku 
Niemcy i Francja wdrażały siedmioletni okres 
przejściowy, ograniczający możliwości Polaków 
do swobodnego poruszania się i podejmowania 
pracy, Wielka Brytania szeroko otworzyła 
swoje drzwi na pracowników z nowych krajów 

członkowskich. Wyspy zostały zalane siłą 
roboczą, a spis z 2015 wykazał, że w kraju 
mieszka 916.000 Polaków. 

W roku 2016, kilka miesięcy przed referendum w 
sprawie Brexitu, Minister Spraw Zagranicznych 
Witold Waszczykowski określił Wielką Brytanię 
jako najważniejszego partnera Polski w UE. 
Doskonale obrazuje to stratę, którą poniesie 
Warszawa po wyjściu Brytyjczyków ze 
Wspólnoty w 2019.

PiS oraz brytyjska Partia Konserwatywna, 
które łączy wspólna ideologia, razem zasiadają 
w grupie Europejskich Konserwatystów i 
Reformatorów. Znaczenie grupy, obecnie 
czwartej pod względem ilości europosłów, 
spadnie po Brexitcie. 

Zdaniem Jacka Saryusz-Wolskiego, 
wieloletniego europosła zaangażowanego 
w proces akcesyjny Polski „niewiele osób 
zdaje sobie sprawę z tego, że opuszczenie 
Unii przez Wielką Brytanię jest poważnym 
zagrożeniem geostrategicznym. Osłabia to 
zarówno NATO jak i UE oraz szkodzi Polsce.” (7) 

W pewnym stopniu Polscy decydenci wydają 
się nie przyjmować tej sytuacji do wiadomości. 
Choć Kaczyński bardzo rzadko udaje się na 
wizyty zagraniczne, to pojechał do Londynu 
tuż po referendum. Polska i Wielka Brytania 
podpisały traktat obronny w 2017 roku. Ustalono 
również, że co dwa lata organizowany będzie 
dwustronny szczyt przywódców obu krajów.
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W ramach wzmocnionej Wysuniętej Obecności 
NATO w Polsce stacjonuje 150 żołnierzy z wysp. 
Kolejny tysiąc ma przyjechać w 2020 roku, po 
objęciu przez Polskę rotacyjnego dowództwa 
w tzw. „szpicy NATO.”  Jednak te gesty nie 
zrekompensują Warszawy utraty swojego 
najbliższego sojusznika w UE.

EUROPA, KTÓRA 

ODPOWIADA POLSCE

W 1991 roku przywódcy Niemiec, Francji i 
Polski odbyli nieformalne spotkanie, które 
zaowocowało stworzeniem trójstronnego 
stowarzyszenia. Trójkąt Weimarski, biorący 
swoją nazwę od miejsca pierwszego szczytu, 
miał umożliwić raczkującej polskiej demokracji 
zabranie głosu w kwestiach ogólnoeuropejskich 
jeszcze przed wstąpieniem do UE czy NATO. 
Format, który z powodu oporu Francji nigdy nie 
został w pełni wykorzystany, dziś przypomina 
Trójkąt Bermudzki.

Próby ożywienia współpracy podjęte w 25. 
rocznicę powstania Weimaru w 2016 spaliły 
na panewce na skutek konfrontacyjnej polityki 
prowadzonej przez Warszawę. Waszczykowski 
stwierdził, że Trójkąt Weimarski stracił swoje 
znaczenie dla Polski. 

Na przestrzeni pierwszych dziesięciu lat 
członkostwa we Wspólnocie, dyplomaci 
często opisywali Polskę jako nieproporcjonalnie 
wpływową w stosunku do swojego potencjału. 
Odgrywała ona rolę w unijnej polityce zagranicznej, 

bezpieczeństwa oraz sąsiedztwa. Faktycznie, w 
czasie swojej pierwszej prezydencji UE w 2011 
roku, Warszawa próbowała doprowadzić do 
porozumienia dotyczącego stworzenia kwatery 
operacyjnej Wspólnoty dla misji wojskowych bez 
udziału NATO. Jak na ironię, inicjatywa ta została 
zablokowana przez najlepszego przyjaciela 
Warszawy, Wielką Brytanię.

Radosław Sikorski, Minister Spraw 
Zagranicznych w latach 2007-2014, stwierdził: 
„Trudno jest przekonać UE do polskich celów, 
zwłaszcza gdy nasza gospodarka wciąż musi 
gonić Zachód i gdy jesteśmy największymi 
beneficjentami funduszy Unijnych. Udawało 
nam się przekonać UE do naszego zdania. 
Nie da się tego zrobić przez dąsanie się czy 
niszczenie praworządności we własnym 
kraju.” (8)

Sikorski powołał się na przykład stworzenia w 
2009 roku Partnerstwa Wschodniego, wspólnej 
inicjatywy polsko-szwedzkiej. Polegała ona na 
zacieśnianiu więzów między UE a Armenią, 
Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią i 
Ukrainą poprzez wymianę handlową, programy 
pomocowe, rozwój gospodarczy i tworzenie 
instytucji.

“Długi dostęp do tego 
rozwiązania. Osłabia do 
udzielenia NATO jak i UE, oraz 
szkodzi Polsce”

Jacek Saryusz-Wolski, 
Poseł do Parlamentu Europejskiego
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Partnerstwo powstało po wojnie rosyjsko-
gruzińskiej w 2008 roku, częściowo jako 
odpowiedź na Unię na Rzecz Regionu Morza 
Śródziemnego, francuską inicjatywę stworzoną 
dla południowych sąsiadów Europy. W 
czasie szczytu w Bukareszcie, NATO wysłało 
mieszane sygnały w stosunku do Ukrainy i 
Gruzji, zapewniając, że oba kraje pewnego dnia 
wstąpią do Sojuszu, lecz nie podejmując w tym 
celu żadnych konkretnych kroków. Wierzono w 
tym czasie, że polityka wzajemnego zbliżania 
się Unii i krajów ościennych Rosji będzie 
łatwiejsza do zaakceptowania dla Moskwy 
niż ich członkostwo w NATO.

Jednak krytycy, wśród nich Gunter Verheugen, 
uważają, że powołanie Partnerstwa 
Wschodniego bez udziału Rosji stworzyło 
na europejskiej szachownicy grę o sumie 
zerowej. Byłe republiki radzieckie stanęły przed 
wyborem między byciem włączonym do strefy 
wpływów Moskwy lub Brukseli. Armenia oraz 
Białoruś wybrały członkostwo w Euroazjatyckiej 
Wspólnocie Gospodarczej, stworzonej przez 
Rosję. Azerbejdżan nie podjął jednoznacznej 
decyzji. Natomiast Ukraina zapłaciła wysoką 
cenę za podpisanie ambitnej umowy 
stowarzyszeniowej z UE. 

Uznanie wiodącej roli Polski nastąpiło poprzez 
wybranie byłego premiera RP Jerzego Buzka 
na prezydenta Parlamentu Europejskiego, 
który jako pierwszy przedstawiciel Europy 
Środkowej piastował jedno z najwyższych 
stanowisk w UE. Jeszcze większym 
wyróżnieniem był wybór w 2014 roku Donalda 
Tuska, premiera rządu centroprawicowej 

Platformy Obywatelskiej, na stanowisko 
przewodniczącego Rady Europejskiej. 

Jak na ironię, pozycja Tuska w Brukseli była 
jednym z powodów, dla których rząd PiS 
przyjął konfrontacyjne podejście do kwestii 
europejskich. Kaczyński obarcza byłego 
przewodniczącego PO częścią winy za 
katastrofę lotniczą, w której zginął jego brat, 
a jednocześnie upatruje w nim najbardziej 
niebezpiecznego przeciwnika politycznego. 
Na krajowym podwórku PiS próbuje zniszczyć 
wizerunek Tuska zanim ten podejmie decyzję o 
powrocie do kraju i ubieganiu się o stanowisko 
premiera lub prezydenta.

Zdaniem Marcina Zaborowskiego, politologa 
i byłego dyrektora Polskiego Instytutu 
Spraw Międzynarodowych, od 2015 roku 
zaobserwować można wiele znaków 
świadczących o malejącym znaczeniu Polski 
w UE.  

“Trudno jest przekonać o 
tym, co dzieje się w Wielkiej 

Brytanii. Udawało nam się 
przekonać UE do bieżącego 

zdania. Nie da się tego 
zrobić przez dąsanie się lub 

niszczenie prawarządności we 
własnym kraju”

Radosław Sikorski 
Minister Spraw Zagranicznych w latach 

2007-2014
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W przypadku Wielkiej Brytanii o pozostaniu poza 
kluczowymi strukturami UE, takimi jak strefa 
euro czy ruch bezwizowy w strefie Schengen 
oraz w sprawie Brexitu, decydowali sami 
Brytyjczycy. „Natomiast Polska znalazła się w 
bardziej radykalnej sytuacji, ponieważ to nie 
Warszawa decyduje o nieprzystępowaniu do 
inicjatyw UE, a jest pomijana i wykluczana przez 
innych”, powiedział Baranowski. (9)

Mimo że europejska agencja Frontex mieści 
się w Warszawie, to Polska nie brała udziału w 
szczycie 16 krajów z UE i Bałkanów dotyczącej 
kontroli granic i imigracji, który miał miejsce w 
czerwcu 2018 roku. Powodem wykluczenia 
była odmowa przyjęcia jakiejkolwiek liczby 
uchodźców przybywających do Europy.

Pomimo bogatych tradycji wojskowych, 
Warszawa nie była też zaproszona do 
prowadzonej przez Francję Europejskiej 
Inicjatywy Interwencyjnej, która zrzesza 9 
krajów chcących rozwijać plany strategiczne 
oraz reagować na kryzysy wokół granic Unii 
Europejskiej bez udziału NATO. Uzasadniając 
decyzję, przedstawiciele Paryża wskazywali na 
kwestię nieprzestrzegania praworządności oraz 
niekonstruktywne podejście Polski do integracji 
europejskiej. 

Niektórzy przedstawiciele państw Europy 
zachodniej uważają, że konserwatyści z 
administracji Trumpa mogą używać Polski 
jako klina, by osłabić, lub nawet rozbić, Unię 
Europejską. (10)

Takie stwierdzenia mogą być przesadzone. 
Pomimo buńczucznych wypowiedzi 

skierowanych pod kątem Brukseli, polski 
rząd działa zgodnie z wytycznymi UE w 
kwestiach wymiany handlowej, zmian klimatu, 
Iranu, konfliktu izraelsko-palestyńskiego i 
multilateralizmu, a wbrew polityce prowadzonej 
przez administrację Trumpa. Minister Spraw 
Zagranicznych Jacek Czaputowicz powiedział, 
że Polska powinna być mostem łączącym 
poglądy USA i Europy, prosząc jednocześnie 
o zrozumienie dla stanowiska Waszyngtonu 
wobec Iranu. Jednak dyplomaci twierdzą, 
że Warszawa nie wniosła sprzeciwu wobec 
stanowiska UE w Radzie ds. Zagranicznych.

Po chwili wahania Polska przystąpiła także do 
stałej współpracy strukturalnej w dziedzinie 
obronności (PESCO) i zasygnalizowała 
uczestnictwo w 6 z 17 projektów. Jednak polscy 
urzędnicy wątpią w skuteczność tej inicjatywy 
w zwiększaniu wydatków na zbrojenia czy 
wzmacnianiu zdolności obronnych:

„Łatwo jest coś powiedzieć. Ciągle mówi się o 
strategicznej autonomii Europy, ale pieniądze 
nie idą w parze za słowami. Rozmowa o 
autonomii strategicznej jest tym bardziej 
podejrzliwa, że w tle są napięcia w relacjach 
transatlantyckich. Mówiąc poważnie: kto jeśli 
nie NATO obroni terytorium Europy i czym jest 
NATO bez USA?” (11) 
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“Łatwo jest coś powiedzieć. 
Ciągle mówi się o strategicznej 

autonomii Europy, ale 
pieniądze nie idą w parze za 

słowami” 

Polski urzędnik

OPCJA WSCHODNIA
 
Polscy urzędnicy nie byli w stanie wymienić 
nawet jednego, znaczącego kraju UE, który 
mógłby zastąpić Wielką Brytanię w roli sojusznika 
Polski po Brexitcie. 

Jeden z nich zauważył, że Brexit wzmocni 
rolę Szwecji i dodał, narzekając: „Będzie nam 
brakowało Wielkiej Brytanii. To takie głupie”. (12)

Inny stwierdził, że koalicje w UE zmieniają się 
w zależności od poruszanych kwestii. Jego 
zdaniem, Polska ma stanowisko zbliżone z 
Francją w kwestii rolnictwa, z Niemcami w 
kwestii dyscypliny finansowej, ze Szwecją i Danią 
w kwestii wolnego handlu, z krajami Europy 
Środkowej i Wschodniej we wspieraniu swobody 
przepływu osób i dużego budżetu na spójność, a 
z Węgrami w kwestiach suwerenności i wartości 
chrześcijańskich. (13)

Trzeci z zapytanych urzędników powiedział, 
że Polska ma wpływ na swoich partnerów z 
Europy Środkowej – Węgry, Czechy i Słowację 
– poprzez Grupę Wyszehradzką, która zbiera się 
co roku by promować współpracę w kwestiach 
rozwoju ekonomicznego i obronności. Polska 
jest też jednym z dwunastu członków Inicjatywy 
Trójmorza, która zrzesza kraje środkowej i 
wschodniej Europy oraz jest wspierana przez 
USA. (14) 

Choć grona te przydają się w przekonywaniu 
twardego elektoratu PiS-u o tym, że Polska nie 
jest izolowana w Europie, to ich znaczenie dla 
polityki UE jest ograniczone, a interesy członków 

nie zawsze się pokrywają. Co gorsza, niewiele 
krajów z regionu chce podążać za Polską w 
sytuacji, gdy ta wciąż spiera się z UE w kwestii 
praworządności.

Oficjalnym celem Inicjatywy Trójmorza jest 
promowanie kolejowych, drogowych i 
energetycznych połączeń na kierunku północ-
południe, na obszarze położonym pomiędzy 
Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym. 
Prezydent Trump uczestniczył w pierwszym 
szczycie w 2017 roku, po części by promować 
sprzedaż amerykańskiego gazu LNG w regionie, 
ale też dostrzegając rolę Trójmorza jako 
politycznej przeciwwagi dla Niemiec i Francji. 

Węgry, najbliższy sojusznik Polski, chroni ją 
przed karami ze strony UE związanymi z kwestią 
praworządności, ale nie podziela poglądów 
Warszawy co do Rosji. Orbana i Putina, dwóch 
„nieliberalnych demokratów,” łączy polityczna 
przyjaźń, a włodarz Kremla został zaproszony 
do Budapesztu nawet po aneksji Krymu. 
Rosyjska firma Rosatom wygrała konkurs na 
modernizację i rozbudowę jedynej elektrowni 
atomowej na Węgrzech. Rosja zapewnia 
również finansowanie projektu.
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Czechy oraz Słowacja unikają wspierania 
Warszawy w kwestii praworządności. Polska 
ma proporcjonalnie mniej dwustronnych więzi 
ekonomicznych z Niemcami od pozostałych 
członków Grupy Wyszehradzkiej. Słowacja, 
podobnie jak trzy kraje bałtyckie, należy do strefy 
euro, czyli ścisłego rdzenia UE. Ponadto Bałtowie 
utrzymują bliższe stosunki ze skandynawskimi 
członkami UE – Szwecją, Finlandią i Danią i, 
podobnie jak Słowacy, nie udzielili Polsce 
poparcia w kwestii praworządności. 

Bułgaria i Rumunia doceniają wsparcie Polski 
w dążeniu do zwiększenia obecności NATO 
w rejonie Morza Czarnego. Jednak oba kraje 
wyraziły chęć jak najszybszego wstąpienia 
do strefy euro, a projekt nowego budżetu 
UE przewiduje dla nich zwiększenie środków 
na rozwój. Nie można ich zatem uznać za 
długoterminowych sojuszników Warszawy w 
Brukseli.

Polska uczestniczyła w tak zwanym formacie 
„16+1,” organizowanym przez Chiny, kraje 
członkowskie UE z krajów Europy Środkowej i 
Wschodniej oraz kraje z zachodnich Bałkanów. 
Decydenci znad Wisły chcieliby przyciągnąć 
chińskie inwestycje, ale w przeciwieństwie 
do swoich kolegów z Węgier czy innych 
południowo-wschodnich krajów europejskich, 

nie próbowali zablokować krytykowania polityki 
Pekinu przez UE. Z Chinami prowadzone są 
rozmowy m.in. w sprawie inwestycji w Centralny 
Port Komunikacyjny, oddalony od 40 km od 
Warszawy węzeł lotniczo-kolejowy, który ma 
być oddany do użytku w 2027 roku. Pekin nie 
podjął jednak jeszcze żadnych zobowiązań, a 
środki przeznaczone na chińskie inwestycje 
w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku 
(ang: Belt and Road) bledną w porównaniu z 
finansowaniem UE dla infrastruktury w Polsce i 
Europie Środkowej. 

Unia Europejska jest odbiorcą 80% polskiego 
eksportu i dostarcza 60% polskiego importu. 
Chiny nie plasują się nawet w dziesiątce 
największych rynków eksportowych Polski, 
choć są drugim największym po Niemczech 
dostawcą towarów nad Wisłę (odpowiednio 
11% i 22,8%). (15)

PEŁZAJĄCY POLEXIT?

JJak dotąd, wszystkie rządy w Polsce 
były sceptyczne wobec federalistycznej 
wizji integracji i zasadniczo preferowały 
luźniejsza unię narodów Europy. Jednak 
według Wojciecha Przybylskiego, redaktora 
naczelnego Visegrád Insight i prezesa Fundacji 
Res Publica, „Poprzedni rząd skuteczniej 
zabezpieczał polski interes narodowy na 
forum europejskim jednocześnie sprawiając 
wrażenie ‘dobrych europejczyków’. Kaczyński 
uważa UE za nieudany projekt, który nie potrafi 
wypełniać swoich ambicji.” (16)

"Kaczyński uważa UE za 
nieudany projekt, który nie 
potrafi wypełniać swoich 
ambicji”

Visegrád Insight  
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Liderzy PiS odrzucają jakiekolwiek sugestie, 
by ich konfrontacyjny kurs z Brukselą mógł 
prowadzić do Polexitu. Powołują się przy tym 
na badania opinii publicznej, które wskazują, 
że poparcie dla członkostwa Polski w UE jest 
jednym z najwyższych we Wspólnocie. 

W wywiadzie dla Polsat News w październiku 
2018, Kaczyński stwierdził": „My [zawsze] 
byliśmy proeuropejscy tzn. za obecnością 
Polski w Unii Europejskiej i jesteśmy w dalszym 
ciągu. Nie zmieniliśmy zdania.” (17)

Ministrowie PiS podkreślają swoje 
przywiązanie do zasad wspólnego rynku jako 
fundamentu integracji europejskiej, oskarżając 
kraje Europy zachodniej o protekcjonizm. 
Mówią, że ich celem jest zreformowana Unia 
z ograniczonymi kompetencjami Komisji 
Europejskiej i większym poszanowaniem 
narodowej suwerenności, kultury i tradycji. 
Obiecują również zablokowanie wysiłków 
Macrona dążących do stworzenia Europy 
dwóch prędkości, w których pierwsze 
skrzypce grałaby strefa euro, a Polska byłaby 
zepchnięta na boczny tor. 

Jednak działając na przekór wartościom i 
instytucjom UE w kwestii praworządności i 
pozostając poza strefą euro, przyspieszają 
podział Unii na dwa bloki. Rosnące podziały 
polityczne oraz słabnący strumień finansowania 
z budżetu UE mogą sprowokować siły 
nacjonalistyczne do rozpoczęcia kampanii za 
wyjściem Polski z Unii.

Przykład Brexitu pokazuje, jak łatwo rozpocząć 
taki proces i jak trudno jest go później 
zatrzymać.
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“MARSZ, MARSZ DĄBROWSKI”
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WSPARCIE DLA OBRONNOŚCI

Polska spełnia również sojuszniczy wymów 
wydawania co najmniej 20% budżetu 
obronnego na sprzęt. Według kryteriów 
przyjmowanych przez NATO, w roku 2018 ten 
odsetek wyniesie 23,95%. Statystyki rządowe 
szacują wydatki na „inwestycje kapitałowe” 
na 26,9%. Uposażenia i pensje pochłoną 
około 24,3% budżetu, natomiast świadczenia 
emerytalne 19,8%.  Nie jest jasne, która linia 
budżetowa byłaby uszczuplona o 2 miliardy 
dolarów, obiecanych na amerykańską bazę w 
Polsce, jeśli Waszyngton przystanie na pomysł 
budowy ‘Fort Trump’. Część środków może 
pochodzić z funduszy infrastrukturalnych 
NATO i UE.

Według badania przeprowadzonego w 
2017 roku przez International Republican 
Institute, 47% Polaków zgadza się z 
następującym stwierdzeniem: „Obecne 
zagrożenia dla bezpieczeństwa oznaczają, 
że Polska powinna więcej inwestować w 
bezpieczeństwo i obronność, nawet kosztem 
wydatków na pensję, opiekę zdrowotną czy 
szkolnictwo.” Tylko 38% uznało, że obecna 
sytuacja nie wymaga zwiększania wydatków 
na obronność. (1)

Polska ma bogate tradycje wojskowe i może 
liczyć na szerokie poparcie społeczne w 
kwestiach obronności. Nie narzeka też na brak 
ochotników wstępujących do sił zbrojnych. 
Polacy wielokrotnie tracili niepodległość, więc 
zdają sobie sprawę ze znaczenia potencjału 
obronnego.

Jednak w przeciągu ostatnich trzech lat 
szereg instytucji, w tym Ministerstwo Obrony, 
Siły Zbrojne (SZ) i służby bezpieczeństwa 
doświadczyły szeroko zakrojonej i 
uwarunkowanej politycznie wymiany kadr. 
Proces był demoralizujący i zakłócił tempo 
wdrażania planów modernizacyjnych SZ.

Od roku 2001 ustawowo na obronność 
przeznaczane jest 1,95% PKB. Polska jest 
jednym z niewielu europejskich członków 
NATO, który spełnia wymóg wydawania 2% 
na obronność. W 2018 roku przekłada się to 
na budżet obronny w wysokości 41,1 miliarda 
złotych (9,7 miliarda euro.) Prezydent Duda 
podpisał w 2017 roku ustawę, według której 
wydatki na obronność wzrosną do 2,5% PKB 
do końca kolejnej dekady.
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W opublikowanym rok wcześniej badaniu 
Pew Research Center na temat globalnych 
nastrojów społeczeństw, Polacy i Holendrzy, 
jako jedyni w Europie, popierali zwiększanie 
budżetów zbrojeniowych. Polacy są też 
największymi w Europie zwolennikami używania 
sił zbrojnych do walki z terroryzmem. (2) 

DESTRUKCYJNA CZYSTKA

Szeroko zakrojona czystka zainicjowana przez 
Ministra Obrony Antoniego Macierewicza 
po objęciu władzy przez PiS spustoszyła 
szeregi kierownictwa Sil Zbrojnych i 
służb bezpieczeństwa. Szacuje się, że do 
rezygnacji lub wcześniejszego przejścia 
na emeryturę zostało zmuszonych 30 
generałów i 200 pułkowników. (3)

Według statystyk Ministerstwa, rotacja na 
kluczowych pozycjach wyniosła 90% w 
Sztabie Generalnym, odpowiedzialnym za 
planowanie strategiczne i 82% w Dowództwie 
Generalnym, sprawującym kontrolę 
operacyjną nad SZ. Wśród zwolnionych 
byli m.in. szefowie Sztabu Generalnego, 
marynarki, sił powietrznych, Inspektoratu 
Uzbrojenia oraz sił bezpieczeństwa. 

Choć oficjalnym powodem zmian było 
pozbycie się pozostałości komunistycznych 
kadr, to zarówno Polscy jak i zagraniczni 
eksperci widzą we wstrząsie pokłosie polityki 
wewnętrznej. Większość z usuniętych osób 
była wyznaczona przez poprzedni rząd, 
sprawowany przez Platformę Obywatelską, 
i była zbyt młoda by mieć na koncie karierę 

w czasach komunizmu. Lojalność zwyciężyła 
nad profesjonalizmem.

Podobnego zdania jest Grzegorz Małecki, były 
szef ABW: „Była to decyzja czysto polityczna, 
obliczona na uderzenie w poprzedniego 
Ministra Obrony. Nie określono kryteriów 
awansu, czy zwolnienia z służby, destabilizując 
w ten sposób system. Straciliśmy dobrych, 
młodych żołnierzy, w wieku od 40 do 45 
lat. Zniszczono obiektywne ramy wyboru 
najlepszych i zwalniania najsłabszych 
oficerów.” (4)

Zawierucha kadrowa utrudniła efektywną 
współpracę z partnerami z USA i NATO.

Były amerykański urzędnik tak określił skutki 
zmian: „W większości przypadków ta wielka 
zmiana personelu nie pomagała nam. Ciężko 
było zorientować się z kim rozmawiać, by móc 
załatwiać sprawy. Jak na razie, reorganizacja 
nie zakończyła się gładkim lądowaniem.” (5)

Wielu ze zwolnionych oficerów odbyło 
szkolenia w USA i w akademiach obrony 
NATO lub krajów europejskich. Służyli też 
w ramach koalicyjnych działań militarnych 
prowadzonych przez NATO i USA w 
Afganistanie oraz Iraku. 

„Do przedwczesnego odejścia zmuszono 
świetnych ludzi. Nie trzeba było rezygnować 
z tego kapitału ludzkiego” - dodał były 
amerykański urzędnik. 

Czystka dotknęła nawet instytucje powiązane z 
NATO. Żandarmeria wojskowa przeprowadziła 
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nocny nalot na polsko-słowackie Centrum 
Eksperckie Kontrwywiadu, które według 
opisu NATO jest „głównym ośrodkiem 
eksperckim NATO w zakresie kontrwywiadu 
wojskowego”. Usunięto kluczowy 
personel i zamknięto budynki jednostki. (6) 

JAK ARMIA KRAJOWA?

Macierewicz, największy ideologiczny 
nacjonalista w PiS, stracił w końcu stanowisko 
w trakcie rekonstrukcji rządu, podczas której 
usunięto najbardziej kontrowersyjne osoby 
zajmujące się stosunkami międzynarodowymi. 

Jego spuścizną jest powołanie Wojsk Obrony 
Terytorialnej (WOT), lekko uzbrojonej formacji 
żołnierzy niezawodowych, której liczebność 
do roku 2019 ma wynieść 53.000. Do zadań 
WOT należy przeciwdziałanie rosyjskim 
operacjom hybrydowym, spowalnianie 
natarcia przeciwnika i ochrona infrastruktury 
strategicznej. W ostatnich miesiącach 
2018 roku liczba zapisanych ochotników 
przekroczyła 15.000. Niektóre jednostki 
prowadzą już podstawowe szkolenia, 
lecz formacji wciąż doskwiera niedobór 
infrastruktury oraz instruktorów.

Polska zakończyła pobór do wojska w 2008 
roku, a liczebność Sił Zbrojnych zmalała od tego 
czasu do 105.000 żołnierzy. Plany wojskowe z 
czasów zimnej wojny przewidywały, że polskie 
jednostki poprowadzą uderzenie sił Układu 
Warszawskiego na Danię i Holandię. Nie były 
zatem przeszkolone ani zorganizowane pod 

kątem obrony terytorium kraju, a większość 
baz znajduje się w zachodniej Polsce.

Jeden z autorów koncepcji WOT, profesor 
Przemysław Żurawski vel Grajewski, tak opisuję 
powstanie WOT: „Najlepszym rozwiązaniem 
było stworzenie sił ochotniczych, które 
podniosą liczebność SZ i będą wykonywały 
dwa główne zadania: we wschodniej Polsce 
mają opóźniać i spowalniać rosyjskie natarcie, 
stwarzać zagrożenie dla linii zaopatrzenia i 
łączności przeciwnika; w zachodniej Polsce 
mają chronić infrastrukturę, wspierać wojsko, 
pilnować składów, mostów, lotnisk, portów, 
węzłów kolejowych.” Profesor porównał też 
WOT ze stosowaną od dawna w Finlandii i 
Szwajcarii strategią obrony terytorialnej. (7)

Na płaszczyźnie ideologicznej, WOT nawiązują 
do tradycji Armii Krajowej, która prowadziła 
konspiracyjny ruch oporu przeciwko nazistom 
w czasie II wojny światowej. Kulminacją tych 
działań było Powstanie Warszawskie w 1944 
roku, które jest idealizowane przez PiS jako 
ucieleśnienie polskiego patriotyzmu i ducha 
walki. Tego podejścia nie zmienia fakt, 
że siły powstańców zostały zmiażdżone, 
pochłonięta została zatrważająca liczba ofiar 
i spowodowane ogromne zniszczenia.  

Niemało kontrowersji budzi fakt, że WOT 
pozostają poza tradycyjną strukturą 
dowodzenia i podlegają bezpośrednio 
Ministrowi Obrony Narodowej. Nie wchodzą 
też w skład polskich sił przedstawionych 
Sojuszowi jako dostępne do działań 
obronnych. Wprawiło to w zakłopotanie 
przedstawicieli Kwatery Głównej NATO oraz 
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spowodowało lawinę oskarżeń ze strony 
opozycji, sugerujących, że WOT to siły 
paramilitarne przeznaczone do tłumienia 
ewentualnych niepokojów społecznych. Rząd 
PIS odrzucił te oskarżenia.

Według pułkownika, który niedawno 
przeszedł w stan spoczynku, gry wojenne 
wykazały, że WOT zostałyby zmiażdżone 
w przeciągu dwóch dni, chyba że będą 
wspierane przez helikoptery uderzeniowe. 
Jednak poradzieckie maszyny będące na 
wyposażeniu Sił Zbrojnych RP są przestarzałe, 

a rząd nie rozpoczął procesu zakupu nowych. 
Oficer dodał, że finansowanie WOT pochodzi 
z środków przekierowanych z jednostek 
operacyjnych, które będą niezbędne w czasie 
wojny. (8)

Według niektórych strategów, dawanie 
pierwszeństwa „terytorialsom” to znak, że 
Polska przygotowuje się na prowadzenie 
długiej walki partyzanckiej przeciwko  siłom 
okupanta, wzorowanej na Armii Krajowej. 
Byłoby to sprzeczne ze strategią NATO, 
zakładającą wysuniętą obecność na flankach, 

Wzniesienie flagi NATO podczas ceremonii otwarcia ćwiczeń Steadfast Jazz w Centrum Szkolenia Wojsk 
Lądowych w Drawsku Pomorskim, 3 października 2013r.
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która ma zatrzymać agresora na granicach 
sojuszu lub w ich pobliżu.

Jednak zwolennicy koncepcji twierdzą, 
że rezerwowe siły lekkiej piechoty mogą 
skutecznie wspierać siły operacyjne. Broń 
przeciwpancerna i ręczna umożliwi WOT 
stosowanie taktyki „jeżozwierza” i utrudnienie 
natarcia nieprzyjaciela.  Jeden z attaché 
obrony krajów Zachodu stwierdził: „[to 
rozwiązanie] jest tańsze niż dwie dodatkowe 
brygady pancerne, na które Polski nie stać.” (9)   

“SOJUSZNIK PIERWSZEJ 

KATEGORII”

Od zakończenia zimnej wojny, wojska 
operacyjne Sił Zbrojnych RP przeszły proces 
powolnej transformacji. Do roku 2014 
nacisk kładziono na stworzenie niewielkich, 
ale skutecznych sił ekspedycyjnych, które 
miały służyć w operacjach sojuszniczych na 
Bałkanach i w Afganistanie oraz w ramach 
prowadzonej przez USA koalicji w Iraku. NATO 
oraz USA wysoko oceniały polski wkład w 
te operacje, zarówno jeśli chodzi o poparcie 
polityczne, jak i kompetencje wojskowe.

Od roku 1991, Polska chce zyskać miano 
amerykańskiego „sojusznika pierwszej 
kategorii”, w ramach swoich ograniczonych 
możliwości.  Już w 1994 roku polskie siły 
specjalne służyły w misji na Haiti. Następnie, 
specjaliści znad Wisły pomagali w złapaniu 
Bośniackich Serbów oskarżonych o zbrodnie 
wojenne na Bałkanach. 

Tak wspomina współpracę z polskimi siłami 
były oficer USA: „Zawsze reagowali jako 
pierwsi. W Afganistanie i Iraku, Polacy byli 
jednymi z pierwszych przysłanych żołnierzy, 
razem z Amerykanami, Brytyjczykami i 
Australijczykami. W Iraku, dobrowolnie 
podjęli się ważnej roli, gdy potrzebowaliśmy 
ich wkładu do poprowadzenia dywizji 
wielonarodowej. Polskie siły służyły przez pięć 
lat, dowodząc żołnierzami z 33 krajów.” (10)

W 2002 roku Polska dołączyła do prowadzonej 
przez USA koalicji przeciwko rządowi Talibów 
w Afganistanie. Polski kontyngent pozostał w 
tym kraju, w ramach Międzynarodowych Sił 
Wsparcia Bezpieczeństwa (ang: ISAF) NATO, 
aż do 2014 roku, tracąc 43 żołnierzy i dwóch 
pracowników cywilnych. (11)

Polacy byli wysoko oceniani przez sojuszników 
za zapewnianie bezpieczeństwa w prowincji 
Ghazni w latach 2008-2013. W sumie w 
Afganistanie służyło ponad 28.000 żołnierzy 
i personelu wojskowego z Polski. 

Na skutek rosyjskich działań zbrojnych 
podjętych na Ukrainie, w 2014 roku 
Warszawa zdecydowała o wycofaniu się 
z większych zobowiązań zagranicznych 
i skupieniu się na obronie terytorium.  W 
2016 roku, Polska po raz pierwszy wysłała 
swoje samoloty wielozadaniowe F-16 poza 
granice kraju. Cztery maszyny dołączyły do 
międzynarodowej koalicji walczącej z tzw. 
Państwem Islamskim w Iraku.
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Polska wspierała Stany Zjednoczone również 
poprzez udostępnianie swoich terenów 
wojskowych dla stworzonych przez CIA 
tajnych więzień. Byli tam przetrzymywani i 
przesłuchiwani jeńcy pojmani w Afganistanie 
w ramach programu „nadzwyczajnego 
wydania zbiegów” (ang: extraordinary 
rendition.) Do najbardziej prominentnych 
więźniów należał Khaled Sheikh Mohammed, 
szef operacji wojskowych Al-Ka’idy, 
podejrzany o organizację ataków z 11 
września.  Były prezydent RP Aleksander 
Kwaśniewski potwierdził w 2014 roku, że 
więzienia powstały za jego zgodą. Zaprzeczył 
jednocześnie, że miał wiedzę na temat 
torturowania więźniów na ich terenie. (12) 

MEANDRY MODERNIZACJI

Podobnie jak wiele europejskich armii, polskie 
Siły Zbrojne mają trudności z utrzymaniem 
i modernizowaniem przestarzałego 
wyposażenia w ramach ograniczonego 
budżetu obronnego. Dwie-trzecie 
pozostających na stanie urządzeń to sprzęt 
poradziecki, w tym czołgi T-72, samoloty 
bojowe MiG-29 i Su-22, śmigłowce bojowe 
Mi-24 oraz systemy obrony powietrznej. 

W 2013 roku rząd przyjął 10-letni Plan 
Modernizacji Technicznej, przewidując 
zainwestowanie 91,5 miliarda złotych (21,3 
miliarda euro) w sprzęt wojskowy i uzbrojenie 
do roku 2022. Jednak długoterminowe 
zobowiązania, takie jak wymiana śmigłowców, 
okrętów wojennych, systemów obrony 
przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, dronów 

czy czołgów, zostały wdrożone jedynie 
częściowo. Nowy rząd zawiesił lub anulował 
wiele przetargów. 

Wciąż zmieniane są priorytety modernizacji, 
co powoduje frustrację firm i rządów krajów 
konkurujących, by dostarczyć rozwiązania 
dla polskich SZ. Czasem przynosi to wstyd 
również przywódcom Polski. W sierpniu 2018 
prezydent RP Andrzej Duda oraz Minister 
Obrony Narodowej udali się na oficjalną wizytę 
do Australii. W tym samym czasie, rząd w 
Warszawie wycofał się z listu intencyjnego 
przewidującego zakup dwóch używanych 
fregat klasy Adelaide. Okręty miały wypełnić 
lukę w polskich zdolnościach morskich do 
czasu budowy jednostek nowej generacji - 
jeśli to w ogóle miałoby nastąpić. (13)

Jednym z pierwszych decyzji Macierewicza 
podjętych w 2016 roku było zerwanie 
negocjacji z Airbusem, dotyczących 
zakupu 50 śmigłowców wielozadaniowych 
Caracal. Umowa na około 2,5 miliarda euro 
przewidywała produkcję maszyn w Polsce 
i znaczny transfer technologii. Macierewicz 
początkowo twierdził, że w zamian 
Warszawa zakupi „z półki” 8 amerykańskich 
helikopterów Black Hawk. Takiej umowy 
nigdy nie podpisano. Następnie ministerstwo 
podjęło próby zakupu śmigłowców w dwóch 
konfiguracjach, 8 sztuk dla celów ratownictwa 
w warunkach bojowych (ang: CSAR) oraz 
8 sztuk dla celów zwalczania okrętów 
podwodnych (ang: ASW). Ale w czerwcu 2018 
Inspektorat Uzbrojenia odwołał zaproszenie 
do składania ofert ostatecznych. 
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Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak 
powiedział, że termin nabycia wiropłatów 
zostanie określony po sklasyfikowaniu 
wszystkich programów w „katalogu 
zamówień” MON. Koncepcja Obronna RP z 
2017 kładła duży nacisk na potrzebę zakupu 
nowoczesnych śmigłowców, wyposażonych 
w broń przeciwpancerną, ale pomimo 
wielokrotnych zapewnień, przetarg nie został 
jeszcze ogłoszony.

Za główny priorytet Ministerstwo uznało 
modernizację obrony powietrznej. Jedyne 
większe zamówienie złożone na nowy sprzęt 
dotyczyło amerykańskiego systemu Patriot, 
zakupionego za 4,75 miliarda dolarów w 
2018 roku. Pierwsza faza programu zakłada 
pozyskanie do 2022 czterech jednostek 
ogniowych, czyli dwóch baterii Patriot. 
Zamówienie na fazę drugą spodziewane 
jest przed końcem bieżącego roku. Tomasz 
Smura, kierownik Biura Analiz Fundacji 
Kazimierza Pułaskiego stwierdził, że cena 
jest tak wysoka ze względu na konfigurację 
systemu, opartego na najnowszych 
technologiach, które dopiero wchodzą na 
wyposażenie sił zbrojnych USA. Zauważył 
również, że Rumunia zakupiła „z półki” 
siedem jednostek ogniowych za połowę ceny 
zapłaconej przez Warszawę. „Zapłaciliśmy 
więcej prawdopodobnie dlatego, że nasze 
wymagania co do specyfikacji technicznej 
i offsetu przemysłowego są tak wysokie” – 
dodał Smura. (14)

Siły Powietrzne posiadają najlepsze uzbrojenie 
ze wszystkich rodzajów sił zbrojnych 
RP. Polska zamówiła 48 amerykańskich 

samolotów wielozadaniowych F-16 C/D zaraz 
po zakończeniu negocjacji akcesyjnych do 
UE, a pierwsze maszyny zostały dostarczone 
w latach 2006-2007. Koncepcja Obronna RP 
z 2017 przewidywała zakup myśliwców 5-tej 
generacji około roku 2025. Przedstawiciele 
Polski sugerują, że miejsce starzejących się, 
poradzieckich Su-22 i MiG-29 mogą zająć 
amerykańskie F-35. Mniej prawdopodobny 
jest zakup maszyn europejskich.

Na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP jest obecnie 
więcej czołgów niż w Bundeswehrze. Prawie 
250 pojazdów zostało zakupionych od Niemiec 
po zakończeniu zimnej wojny. W 2016 roku 
Warszawa podpisała kontrakt z niemiecką 
firmą Rheinmetall na modernizację 128 
czołgów Leopard 2. Prace mają być wykonane 
we współpracy z państwową spółka PGZ. W 
październiku 2018 roku Polska wystosowała 
do Waszyngtonu tzw. „letter of request,” 
dotyczący zakupu wieloprowadnicowych 
zestawów rakietowych HIMARS, produkcji 
firmy Lockheed Martin. System ma być 
zakupiony „z półki”, bez koprodukcji w Polsce, 
w ramach amerykańskiej procedury Foreign 
Military Sales.

Radosław Sikorski i inni politycy przyznają, 
że zakup amerykańskiego uzbrojenia jest 
po części próbą przymuszenia USA do 
obrony Polski w razie konfliktu. Wśród 
innych powodów są m.in. zapewnienie 
interoperacyjności oraz wspólnych szkoleń 
z najpotężniejszą armią zachodu. 

“I see the 82nd Airborne 
Division landing in Poland 

for exercises. I don’t see the 
French foreign legion  

landing here”

a Polish official
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Jeden z polskich urzędników tak skomentował 
sprawę niepodpisania umowy na Caracale: 
„Widziałem jak do Polski na szkolenia 
przyleciała 82 Dywizja Powietrznodesantowa.  
Nie widziałem jeszcze u nas francuskiej Legii 
Cudzoziemskiej.” (15)

Jednak, jak zauważają inni przedstawiciele 
rządu w Warszawie, umowa na modernizację 
czołgów jasno pokazuje, że krajowa polityka 
zbrojeniowa nie opiera się wyłącznie na 
haśle „America First.” Polska jest skłonna 
uczestniczyć w europejskiej współpracy 
obronnej, jeśli tylko przynosi to korzyść 
przemysłowi krajowemu. Co więcej, Polska 
produkuje transportery opancerzone oparte 
na konstrukcji fińskiej firmy Patria oraz wyraziła 
chęć dołączenia do francusko-niemieckiego 
konsorcjum pracującego nad europejskim 
czołgiem przyszłości.

W najgorszej kondycji jest polska 
Marynarka Wojenna, która nie była 
traktowana priorytetowo, nawet w czasach 
komunistycznych. Obecnie zdecydowana 
większość sprzętu jest przestarzała. Do 
końca służby w MW zbliżają się zarówno 
dwie przekazane przez USA fregaty, jak i 
cztery pochodzące z nadwyżek marynarki 
Norwegii okręty podwodne Kobben oraz 
okręty desantowe.

Program Modernizacji Technicznej miał 
doprowadzić do odwrócenia tej sytuacji, 
dzięki zakupowi trzech nowych okrętów 
podwodnych, trzech nowoczesnych korwet 
oraz trzech okrętów patrolowych z funkcją 
niszczycieli min. Najbardziej zaawansowany 

jest przetarg na okręty podwodne. O 
zamówienie szacowane na 2,7 miliarda 
USD starają się firmy z Francji, Niemiec i 
Szwecji. Jednak eksperci uważają, że żaden 
z programów morskich nie ma zapewnionego 
finansowania w budżecie MON. Co więcej, 
proces zakupowy spowolnił jeszcze bardziej 
po ostatnich czystkach personalnych w 
Inspektoracie Uzbrojenia.

Niektórzy polscy urzędnicy uważają, że 
zważywszy na zmieniający się charakter 
działań wojennych i wzrost znaczenia 
broni antydostępowej (ang: A2/AD), nie ma 
potrzeby utrzymywać znacznych sił morskich. 
Ich zdaniem, marynarka nie odgrywała żadnej 
roli podczas kampanii wrześniowej, choć trzy 
niszczyciele które przedarły się na zachód 
brały udział w późniejszych kampaniach 
morskich. Lepiej będzie zatem rozwijać 
własne systemy A2/AD i obronę przybrzeżną. 

Zdaniem Iana Brzezińskiego, konsultanta ds. 
obronności i byłego urzędnika Departamentu 
Obrony USA ds. NATO oraz Europy 
Środkowej i Wschodniej, Polska powinna 
podjąć współpracę wojskową z pozostającą 
poza Sojuszem Szwecją. Kooperacja ze 
Sztokholmem, który stale zacieśnia więzy z 
NATO, pozwoli przeciwstawić się zakusom 
Rosji w rejonie Bałtyku.

„Dlaczego w ogóle zawracamy sobie głowę 
rosyjskimi systemami A2/AD w rejonie 
Bałtyku, skoro ten akwen jest niewiele 
większy od jeziora? Szwecja posiada 
znakomitą marynarkę, a Polska świetne siły 
powietrzne. Jeśli tym dwóm krajom udałoby 
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się połączyć działania w powietrzu, na ziemi 
i pod wodą, to w razie potrzeby mogłyby w 
zasadzie wyłączyć Morze Bałtyckie z gry,” 
zauważył Brzeziński, dodając, że oba kraje 
zdecydowały się na zakup systemu obrony 
powietrznej Patriot od USA. (16) 

Zdaniem dyplomatów, podpisane w 2016 
roku przez NATO i Szwecję porozumienie 
Host Nation Support, w razie konfliktu 
pozwoli siłom Sojuszu na podejmowanie 
operacji morskich z terytorium Gotlandii. W 
2016 roku, po wielu latach nieobecności, 
na wyspę powrócili również szwedzcy 
żołnierze. Zdaniem Sztokholmu, była to 
odpowiedź na wzrost zagrożenia ze strony 
Rosji. (17) 
 

ZAGUBIENI W 

CYBERPRZESTRZENI?

Polscy decydenci skupiają się na „stalowych” 
elementach twardego bezpieczeństwa, 
zapominając o wzrastających zagrożeniach 
związanych z cyberprzestrzenią i wojną 
informacyjną. Ważną rolę w sferze cyber 
bezpieczeństwa odgrywa wiele instytucji, w 
tym m.in. MSZ, MON, Ministerstwo Cyfryzacji, 
Siły Zbrojne, czy służby wywiadowcze.

Podział odpowiedzialności pomiędzy tymi 
jednostkami pozostaje niejasny, co czasem 
prowadzi do sporów kompetencyjnych, 
„spychologii” i bezczynności urzędników. Biuro 
Bezpieczeństwa Narodowego przy kancelarii 
Prezydenta opracowało i opublikowało 

Strategię Cyberbezpieczeństwa RP na lata 
2017-2022. Ten niewiążący dokument ma 
jednak wyznaczać kierunki zmian, a nie 
wdrożyć konkretne działania.

Postępy w sferze cyberbezpieczeństwa to 
głównie efekt wdrażania prawodawstwa 
unijnego, p.. Ogólnego Rozporządzenia 
o Ochronie Danych czy dyrektywy 
NIS dotyczącej bezpieczeństwa sieci 
teleinformatycznych. Korzystna jest również 
współpraca z zespołami CERT instytucji 
europejskich i innych krajów członkowskich.

Tymczasem Polska pozostaje w tyle, jeśli 
chodzi o inne aspekty cyberbezpieczeństwa, 
takie jak prowadzona przez Rosję wojna 
informacyjna. Może to przynieść przykre 
konsekwencje w 2019 i 2020 roku, gdy 
Polacy trzykrotnie pójdą do urn - w wyborach 
do Parlamentu Europejskiego, Sejmu i 
Senatu oraz w wyborach prezydenckich. 



Generał marynarki wojennej Joe Dunford, przewodniczący kolegium szefów sił zbrojnych USA, podczas 
spotkania z polskim ministrem obrony Mariuszem Błaszczakiem po posiedzeniu Komitetu Wojskowego NATO 
w Warszawie, 29 września 2018r.
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PRZEMYSŁOWY MOLOCH
Od końca zimnej wojny żaden polski rząd 
nie odważył się podjąć restrukturyzacji 
państwowego przemysłu obronnego i 
przyczynić do poprawy jego konkurencyjności. 
Kolejne ekipy rządzące uginały się pod presją 
związków zawodowych i sił politycznych, 
zgadzając się na utrzymywanie miejsc 
pracy i przyznawanie umów z wolnej ręki 
kontrolowanej przez państwo Polskiej Grupie 
Zbrojeniowej lub jej poprzednim wcieleniom.

Ten gigantyczny holding zrzesza 60 spółek 
i posiada bezpośrednie zatrudnienie na 
poziomie 17.500 osób. Kolejne 30.000 
pracuje dla podwykonawców. W portfolio 
produktów znajduje się szeroki zakres 
uzbrojenia dla Polskich Sił Zbrojnych oraz 
kilka projektów realizowanych wspólnie z 
zagranicznymi dostawcami, choć eksport 
pozostaje na symbolicznym poziomie. PGZ 
słynie z biurokracji, braku efektywności oraz 
zatrudniania osób politycznie protegowanych. 
Rząd PiS przeniósł kontrolę nad PGZ z 
Ministerstwa Skarbu do Ministerstwa Obrony, 
przez co sprawił, że największy wykonawca 
sprzętu wojskowego podlega bezpośrednio 
swojemu głównemu klientowi.

„W ten sposób połączono role sprzedawcy i 
kupującego, niszcząc resztki mechanizmów 
rynkowych w systemie,” napisał Michał 
Zaborowski w analizie dla Europejskiej Rady 
Spraw Zagranicznych. W rezultacie, MON jest 
bezpośrednio zainteresowane, by PGZ miało 
wystarczająco zamówień i utrzymywało swoje 
zatrudnienie i produkcję. Wiedząc to, Grupa 

nie boi się już konkurencji i nie ma powodów, 
by inwestować w badania i rozwój.” (18)

Od objęcia władzy przez PiS, prezes PGZ 
zmieniał się już czterokrotnie. Choć roczne 
obroty w 2017 wyniosły 4,5 miliarda złotych 
(1,05 miliarda euro), to Grupa wysłała na 
eksport produkty o wartości zaledwie 800 
milionów złotych (187 milionów euro) W 
księgach figurują straty, a spółki nie są 
dokapitalizowane.

Osoba zaznajomiona z realiami przemysłu 
obronnego powiedziała, że PGZ polega 
na trzech źródłach przychodów, z których 
żadne nie jest pozyskane na zasadach 
konkurencyjnych - krajowe umowy 
przyznawane przez MON bez zadawania 
zbędnych pytań; miękkie rynki eksportowe 
w postaci rozwijających się krajów Azji i 
Afryki, gdzie wymagania co do jakości, 
terminowości i ceny nie są wygórowane; 
oraz przychód z offsetu na wielkie polskie 
zamówienia zagranicą. Tłumaczy to fakt, że 
PGZ mocno sprzeciwiała się dyrektywie UE o 
zakupach obronnych z 2009 roku, która miała 
wprowadzić na rynek zbrojeniowy zasady 
konkurencji. (19)

Rozmówca dodał, że wśród kilku spółek 
PGZ, które mogą konkurować posiadaną 
technologią, trzeba wymienić HSW, 
producenta jednostek artylerii i pojazdów 
oraz WZE, producenta elektroniki wojskowej. 
Jednak większość grupy nie funkcjonuje na 
zasadach konkurencji. Na rynku funkcjonuje 
również kilka imponujących, prywatnych 
firm zbrojeniowych, jak na przykład WB 
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Electronics, producent dronów i systemów 
łączności. Ale sektor jest zdominowany przez 
niezdarnego, niereformowalnego kolosa.  

„PGZ to potwór. Jest wielka, powolna i 
nieefektywna. Poprzedni rząd próbował rozbić 
ją na części i sprywatyzować. Obecny rząd nie 
podejmuje działań, a Grupa coraz bardziej się 
biurokratyzuje,” powiedział Brzeziński. „Nikt 
nie chce być odpowiedzialny za zwalnianie 
ludzi w roku poprzedzającym wybory.”

Firmy zbrojeniowe z zachodu Europy bardzo 
chcą zdobyć przyczółki w Polsce. Dlatego 
złożyły w MON atrakcyjne oferty współpracy 
przemysłowej i transferu technologii w zakresie 
koprodukcji rakiet, okrętów podwodnych i 
śmigłowców.

Ale rząd PiS jest zdeterminowany, by 
utrzymać krajowy przemysł obronny w 
rękach Ministerstwa Obrony, uważając to za 
element dumy narodowej. Polscy urzędnicy 
przyznają, że lepsze szanse na uzyskanie 
przewagi konkurencyjnej mają małe i średnie, 
prywatne przedsiębiorstwa, które mogłyby 
zostać podwykonawcami firm z zachodu, 
zwłaszcza w projektach współfinansowanych 
przez Europejski Fundusz Obronny.

Jeden z polskich urzędników stwierdził: „Fakt, 
że regulacje wymagają co najmniej trzech firm, 
z co najmniej trzech krajów, stwarza szansę 
dla naszego przemysłu.” (20)

Polska wystawia około połowę z 3.700 
żołnierzy służących w Wyszehradzkiej Grupie 
Bojowej. Jednostka pozostaje w dyspozycji 

UE w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej 
i Bezpieczeństwa.  Polacy tworzą główne 
manewrowe siły bojowe, Czesi zapewniają 
logistykę, śmigłowce i narzędzia walki 
elektronicznej, Węgrzy inżynierów i personel 
cywilno-wojskowy, a Słowacy jednostkę do 
walki ze skutkami broni atomowej, biologicznej 
i chemicznej. Symboliczną obecność mają też 
Ukraińcy. Grupa ma ponownie pełnić dyżur 
bojowy w drugiej połowie 2019 roku.

Warszawa przystąpiła też do PESCO, choć 
zrobiła to niechętnie i w ostatniej chwili. Wielu 
polityków PIS z podejrzliwością podchodzi to 
tej inicjatywy, uważając ją za potencjalnego 
rywala NATO.

„Osobiście, z rezerwą pochodziłam do 
PESCO,” powiedziała Anna Fotyga, była 
Minister Spraw Zagranicznych, która jest 
obecnie euro posłanką PiS i szefową 
podkomisji Parlamentu Europejskiego 
ds. obronności i bezpieczeństwa. „Ciągle 
uważam, że istnieje zagrożenie dublowania 
obowiązków i pójścia za bardzo w stronę 
strategicznej autonomii.  Niektórzy w 
Parlamencie Europejskim mówią, że tworzymy 
europejską obronność, aby uniezależnić 
się od USA. Ale bez wsparcia Ameryki, 
bezpieczeństwo naszego kontynentu byłoby 
zagrożone.” (21)
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NIE POGARSZAĆ SYTUACJI

Gdy człowiek lub kraj znajdzie się w trudnej 
sytuacji, pierwsza rada zazwyczaj brzmi: 
przestać pogarszać swoje położenie. To 
jednak zakłada z góry, że dana osoba lub rząd 
zdaje sobie sprawę z własnego położenia. 
W przypadku Polski, ta świadomość jest 
przyćmiona przez toksyczną atmosferę 
panującą w polityce krajowej, która bardzo 
utrudnia dyskusję o polityce zagranicznej, 
polityce bezpieczeństwa czy obronności.

Zwolennicy PiS są skłonni uwierzyć, że 
Kaczyński ciągle wygrywa, że Ameryka 
kocha Polskę, nawet jeśli Bruksela jej nie 
kocha, oraz że zakup wystarczającej ilości 
amerykańskiego uzbrojenia i schlebianie 
prezydentowi Trumpowi wystarczą, by USA 
zgodziły się na zbudowanie stałej bazy 
wojskowej na terenie kraju. W ten sposób 
„Fort Trump” ochroni Polskę przed Rosją.

Istnieją podstawy by uważać, że równowaga 
sił przechyla się na korzyść Kaczyńskiego 
– idea luźniejszej „Europy narodów” 
zyskuje popularność kosztem koncepcji 
jak najściślejszej integracji.  Ruchy 
nacjonalistyczne rosną w siłę w wielu 
krajach nieleżących w Europie Środkowej 
– od Włoch do Austrii. Po następnych 
wyborach, eurosceptycy i populiści mogą 
zostać drugą największą grupą w Parlamencie 
Europejskim, choć bardziej prawdopodobne 
jest, że podzielą się na 2-3 mniejsze frakcje, 
w zależności od radykalności poglądów.

Być może “nie-liberalizm” będzie postępował 
i osłabiał UE, ale Europa Środkowa również 
staje przed perspektywą podziałów. 
Sfrustrowana, pro-europejska młodzież może 
dokonać przewrotu zasługującego na miano 
„środkowoeuropejskiej wiosny”.

 



66 “Fort Trump” albo nic?

Zwolennicy PiS mają również prawo być 
sceptyczni co do inicjatyw obronnych 
UE, bazujących na mechanizmie PESCO 
oraz raczkującym Europejskim Funduszu 
Obronnym. Niechęć głównych mocarstw 
zachodu Europy, zwłaszcza Niemiec, do 
podniesienia wydatków na obronność, czy 
przyjęcia bardziej zdecydowanego podejścia 
do operacji obronnych, nie wróży dobrze tym 
programom.

„Narracja polityczna o europejskiej ‘autonomii 
strategicznej’ i rzekomym ‘wycofaniu się USA 
z Europy’ została przeciwstawiona rażącym 
brakom w zakresie europejskich zdolności 
wojskowych i wzrostowi obecności sił USA na 
kontynencie” zauważyła Justyna Gotkowska, 
koordynator projektu Bezpieczeństwo i 
Obronność w państwowym Centrum Studiów 
Wschodnich. „Rozmowa o wzmocnieniu 
europejskiej obronności zastępuje 
podejmowanie rzeczywistych działań”. (2)

Co więcej, Kaczyński może mieć rację 
sądząc, że podgrzewanie sporów z UE w 
kwestiach praworządności, imigracji, czy 
obronności przynosić mu będzie zyski 
polityczne na krajowym podwórku tak długo, 
jak nie wymkną się one spod kontroli. Dzięki 
konfliktom, twardy elektorat PiS staje murem 
za narracją o heroicznej Polsce, padającej 
ofiarą perfidnych mocarstw Zachodu. Łatwiej 
jest też przedstawić politykę wewnętrzną 
jako walkę pomiędzy pobożną, patriotyczną 
i małomiasteczkową partią rządzącą a 
bezbożną, zglobalizowaną i wielkomiejską 
Platformą Obywatelską.

Uderzające było zachowanie lidera PiS w 
obliczu sporu z USA i Izraelem dotyczącego 
nowelizacji ustawy o IPN. Uchwalone 
w ramach „polityki historycznej” prawo 
wprowadziło karę więzienia za sugerowanie 
odpowiedzialności narodu polskiego za 
holokaust. Kaczyński poddał się jednak presji 
Waszyngtonu w ciągu zaledwie kilku tygodni, 
a parlament błyskawicznie znowelizował 
ustawę. Dyplomaci twierdzą, że Departament 
Stanu zagroził Warszawie odwołaniem 
wszystkich rządowych spotkań wysokiego 
stopnia do czasu wycofania się ze zmian.

Rządowi zajęło o dużo więcej czasu, by 
skorygować stanowisko w sporze z UE 
dotyczącym praworządności. Pierwszą 
jaskółką zmian jest nowelizacja ustawy 
o Sądzie Najwyższym, przeprowadzona 
przez parlament w błyskawicznym tempie.  
Wdrażając środki tymczasowe, zarządzone 
przez Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej, nowela przywróciła do pełnienia 
urzędu sędziów Sądu Najwyższego, którzy 
przeszli w stan spoczynku ze względu na nowo 
wprowadzony wiek emerytalny. Nie zostały 
jeszcze rozwiązane inne aspekty politycznej 
ingerencji w system sprawiedliwości.

Dla agendy politycznej Kaczyńskiego jest 
to kwestia dużo ważniejsza niż głównie 
symboliczna ustawa o IPN, ponieważ 
gwarantuje kontrolę nad systemem 
sądownictwa, który może blokować nowe 
ustawy. Sąd Najwyższy sprawuje również 
nadzór nad przeprowadzaniem wyborów. 
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POLSKA JESZCZE NIE 
ZGINĘŁA

A jednak, parafrazując słowa hymnu 
państwowego - Polska jeszcze nie zginęła, 
aby zapewnić sobie bezpieczeństwo, kraj 
potrzebuje zarówno wsparcia NATO i UE, jak 
i dwustronnej współpracy wojskowej z USA.

Cele Warszawy, polegające na wzmocnieniu 
bezpieczeństwa państwa i silniejszym 
włączaniu USA w obronę Europy, mogą zostać 
osiągnięte poprzez zmianę kursu, zyskanie 
większego poparcia w Waszyngtonie, 
cierpliwsze podejście do współpracy z NATO 
i większą otwartość na partnerów z UE.

„Polacy muszą zdać sobie sprawę, że, 
koniec końców, błędem jest pokładanie 
całej nadziei w jednej opcji politycznej w 
USA” - stwierdził Dan Fried, który sprawował 
urząd ambasadora USA w Polsce w latach 
1997-2000 za kadencji demokratycznego 
prezydenta Billa Clintona, oraz urząd zastępcy 
sekretarza stanu ds. Europy i Euroazji za 
kadencji republikanina George’a W. Busha.

“Muszą współpracować ze wszystkimi opcjami 
politycznymi. Stawianie wszystkiego na 
Trumpa jest ryzykowne. Wystarczy popatrzeć, 
czym dla [byłego prezydenta Gruzji Michaiła] 
Saakaszwilego skończyło się pokładanie całej 
nadziei w George’u W. Bushu.” (5)

Stany Zjednoczone nie przybyły z pomocą 
Gruzji w 2018, po tym jak Saakaszwili 

sprowokował wojnę z Rosję o wspierany przez 
Moskwę, separatystyczny rejon Południowej 
Osetii. Gruziński przywódca popadł w 
niełaskę Waszyngtonu po wyborze na urząd 
prezydenta demokraty Baracka Obamy i 
rozpoczęciu polityki „resetu” z Kremlem.

Obie główne amerykańskie partie od dawna 
wyrażają poparcie dla Polski. Jednak niektórzy 
z najlepszych przyjaciół jakich Warszawa ma 
w Waszyngtonie mówią, że porzucając rolę 
wzorowego przykładu przemiany z systemu 
komunistycznego w wolnorynkową, liberalną 
demokrację, PiS osłabia pozycję kraju w 
Kongresie i Białym Domu.

Nawet jeśli Trumpa to nie obchodzi, to zamach 
Kaczyńskiego na niezależność sądownictwa 
i pluralizm w mediach zdenerwował zarówno 
republikanów jak i demokratów, którzy 
obawiają się większego przechyłu w stronę 
„nie-liberalizmu” w Europie.

„Polska stanowiła prawdziwy kapitał dla USA 
w kwestii promocji demokracji, otwartego 
społeczeństwa oraz używania tych dwóch 
narzędzi do transformacji społeczeństwa” - 
stwierdził Lee Feinstein, ambasador USA w 
Polsce w latach 2009-2012, czyli za pierwszej 
kadencji prezydenta Baracka Obamy. „To 
niosło za sobą wielką siłę, zwłaszcza w 
krajach ‘bliskiej zagranicy’” - dodał, odnosząc 
się do byłych republik radzieckich, takich jak 
Ukraina, Białoruś, Mołdawia czy Gruzja.

Przejęcie przez demokratów kontroli w Izbie 
Reprezentantów w listopadzie 2018 powinno 
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przekonać Warszawę do wyznaczania sobie 
celów, które cieszą się szerszym poparciem 
w Waszyngtonie. Stawianie wszystkiego 
na kartę „Fort Trump” może mieć opłakane 
skutki.

DYSONANS

Ankieta przeprowadzona przez Friends 
of Europe wśród 200 osób z obszaru 
bezpieczeństwa i obronności w Polsce, 
Europie i poza Starym Kontynentem 
wykazała, że możliwoś rozpadu Europy jest 
postrzegana jako największe zagrożenie 
dla bezpieczeństwa Polski. Na kolejnych 

miejscach znalazły się niestabilność u 
wschodnich sąsiadów oraz cyber ataki, a 
ryzyko bezpośredniej agresji ze strony Rosji 
była oceniona jako mniej prawdopodobna. 
(Patrz Załącznik)

Polacy zdecydowanie bardziej pozytywnie 
oceniają potencjał stabilizacyjny amerykańskiej 
bazy dla Polski i Europy. Ze stwierdzeniem, 
że instalacja wzmocni bezpieczeństwo Polski 
zgodziło się około 60,7% Polaków, podczas 
gdy dla obywateli innych krajów ten odsetek 
wynosił zaledwie 35,1%.

Większoś osób spoza Polski zgodziła się 
ze stwierdzeniem, że amerykańska baza w 
Polsce zmniejszy stabilność Europy (34,0%) 

Jarosław Kaczyński, współzałożyciel i aktualny lider partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość (PiS).
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lub nie będzie miała wpływu na jej stabilność 
(24%), a mniej niż 1/3 stwierdziła, że baza 
wzmocni stabilność (30,9%). Wśród Polaków 
odsetek ten wyniósł odpowiednio 49,4% 
za zwiększeniem stabilności, 7,9% za jej 
zmniejszeniem i 29,2% za brakiem wpływu.

Ponad 4/5 respondentów z Polski i 
zagranicy stwierdziło, że Warszawa traci 
swoje znaczenie na arenie międzynarodowej 
z powodu sporu o praworządność z UE.

Kolejnym zaskakującym faktem jest to, że 
zaledwie 36% ankietowanych Polaków ufa 
sojusznikom z UE w kwestii obrony terytorium 
kraju w czasie potencjalnego konfliktu. Wśród 
osób z zagranicy odsetek ten wyniósł 77%. 
Co ciekawe, w pomoc Polsce ze strony 
Stanów Zjednoczonych wierzy więcej osób 
spoza Polski (53,5%) niż Polaków (40,5%).

W obu ankietowanych grupach większoś 
osób nie wierzy, lub raczej nie wierzy, w 
długoterminowe podtrzymanie przez USA 
zobowiązań do obrony Europy.

Choć powyższe opinie odzwierciedlają 
poglądy elit politycznych, a nie ogółu 
społeczeństwa, to jednak jaskrawo wskazują 
na dysonans pomiędzy polityką prowadzoną 
przez rząd a postrzeganiem rzeczywistości 
przez osoby z obszaru bezpieczeństwa i 
obronności w Polsce i wspólnocie euro-
atlantyckiej. Jednak, przede wszystkim, 
powinny być wskazówką dla Warszawy, 
by rozważała inne opcje polityczne i nie 
stawiała wszystkiego na jedną kartę. 

TRZECIA DROGA

Fried, Feinstein i Brzeziński przekonywali, 
że Polska powinna starać się o zwiększenie 
obecności NATO na swoim terytorium, a nie 
podejmować dwustronne negocjacje z USA 
dotyczące amerykańskiej bazy.

„Moja rada dla Polski brzmi następująco: 
upewnijcie się, że [baza] jest do 
zaakceptowania dla NATO, kompatybilna 
z NATO, nie [oparta jedynie na relacjach] 
dwustronnych. Zróbcie to tak, by Niemcy [też] 
czuły się z tym komfortowo” - stwierdził Fried.

Brzeziński, zdeklarowany republikanin, 
wymienił listę kryteriów, które muszą być 
spełnione przed ulokowaniem w Polsce 
stałej bazy USA. Zasugerował również, 
by zaangażować w projekt mocarstwa 
europejskie, takie jak Wielka Brytania, Francja 
i Niemcy. Stworzenie „Fortu NATO” zamiast 
„Fortu Trump” sprzyjałoby sprawiedliwemu 
podziałowi transatlantyckich obowiązków. 
„Obawiam się, że w Warszawie i Waszyngtonie 
są ludzie, którzy chcą to zrobić na złość 
Niemcom”- dodał Brzeziński

Stała obecność wojsk USA w Polsce powinna 
zarówno zapewnić spójność USA i NATO, jak 
i odstraszać Rosję. Ponadto, musiałaby być 
zgodna z doktryną Sekretarza Obrony Jamesa 
Mattisa, zakładającą szybkie rozmieszczenie 
sił i ich elastyczność operacyjną, poprzez 
zapewnienie możliwości bardzo szybkiego 
przerzutu wojsk w inny rejon świata. Powinna 
też zapewnić swobodne opuszczenie bazy 
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w razie potrzeby, a szkolenie i ćwiczenia 
wojskowe musiałyby być na poziomie, na 
jakim są przeprowadzane w USA.

Eksperci wojskowi, tacy jak Hodges, były 
dowódca Sił USA na Europę, sugerują 
możliwość obrania trzeciej drogi, czyli skupienie 
się na czynnikach umożliwiających szybkie 
działanie. Planowanie z wyprzedzeniem, 
składowanie sprzętu i inwestowanie w 
infrastrukturę podwójnego zastosowania 
może ułatwić szybkie i masowe wzmocnienie 
wschodniej Polski, bez wiązania w kraju 
trudnej do pozyskania brygady pancernej. 

Jeden z amerykańskich ekspertów nazwał 
pomysł „bazą minus” – opcją mniej atrakcyjną 
niż Fort Trump, ale bardziej praktyczną, nie 
generującą kosztów związanych ze stałymi 
bazami, p.. szkół, zakwaterowania czy usług 
pocztowych.

Szkielet struktury dowodzenia dywizji 
ulokowany byłby w Polsce i sprawowałby 
kontrolę nad siłami USA przebywającymi 
na wschodniej flance NATO oraz składami 
broni, terenami do przyjmowania wojsk, czy 
przeprowadzania szkoleń. Eksperci szacują, 
że wzrost liczby personelu z 85 do około 400 
umożliwiłby przejęcie roli takiego szkieletu 
istniejącej już Poznaniu jednostce „Mission 
Command Element”.  

Organizacja Center for European Policy 
Analysis sugeruje podjęcie dodatkowych 
kroków, aby zabezpieczyć Przesmyk Suwalski. 
Przerzucenie mobilnych amerykańskich 

jednostek obrony powietrznej do krajów 
bałtyckich utrudniałoby ewentualne działania 
sil rosyjskich. Ponadto, czas odpowiedzi 
na atak można skrócić poprzez nadanie 
Naczelnemu Dowódcy Sojuszniczemu na 
Europę oraz Radzie Północnoatlantyckiej 
uprawnienia do przemieszania wojsk, nawet w 
pozornie utrzymujących się warunkach pokoju. 

BUDOWANIE MOSTÓW

Mocniejsze wsparcie NATO dla Polski 
uzależnione jest od porzucenia przez 
Warszawę kolizyjnego kursu z UE oraz 
odbudowie mostów i więzi z sojusznikami 
europejskimi.

Zarówno Polska, jak i jej europejscy 
partnerzy, muszą podjąć wysiłek, by naprawić 
nadszarpnięte relacje. Pierwszy krok musi być 
wykonany przez Warszawę, która zainicjowała 
konflikt wprowadzając nieprzemyślane 
reformy systemu sądownictwa. Polskie prawo 
musi znowu być zgodne z prawem unijnym. 
Za uchwaloną ostatnio nowelizacja prawa o 
Sądzie Najwyższym muszą pójść inne zmiany.

Choć w gestii Kaczyńskiego oraz 
kontrolowanego przez niego rządu leży 
zmiana kolizyjnego kursu, to przyjaciele 
Polski, tacy jak Szwecja (członek UE, ale nie 
NATO) Norwegia (członek NATO, ale nie UE), 
czy Słowacja (członek Grupy Wyszehradzkiej 
i strefy euro), mogliby pomóc Warszawie 
wydostać się z dołka.
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Bruksela, Berlin i Paryż powinny być w 
gotowości i pozytywnie przyjąć prawdziwą 
zmianę w postępowaniu Warszawy, która 
wykraczałaby poza kosmetyczne poprawki.

Zwłaszcza Francja i Niemcy powinny dołożyć 
starań, by tchnąć nową energię w Trójkąt 
Weimarski, tak aby mógł on służyć jako format 
do regularnych konsultacji i współpracy z 
Polską. W zakresie projektów obronnych 
oba te kraje mogłyby zaprosić Polskę do 
wspólnego rozwijania europejskiej platformy 
lądowej (czołgu).

Wstąpienie Polski do strefy euro, które jest 
już możliwe ze względu na spełnianie przez 
kraj kryteriów fiskalnych, byłoby znaczącym 
krokiem w kierunku zasypania podziałów 
między wschodem i zachodem UE. Rząd PiS 
wstrzymał przygotowania do przyjęcia wspólnej 
waluty, które wymagałoby wprowadzenia 
poprawki do konstytucji z poparciem 2/3 
członków polskiego parlamentu. Obecnie, 
wśród Polaków niewielką przewagę mają 
przeciwnicy wstąpienia do strefy, ale poparcie 
dla euro wzrasta.

Jeśli Warszawa nie chce spaść do niższej 
ligi w Unii dwóch prędkości, będzie musiała 
przyjąć wspólną walutę. Nie nastąpi to szybko, 
ale perspektywa ta powinna rysować się na 
horyzoncie. Wielka Brytania już przekonała się, 
ku swojej frustracji, że potęga gospodarcza 
Europy tkwi w strefie euro.

Partnerzy z UE muszą zachęcić Polaków 
do przyjęcia euro, przede wszystkim przez 

wzmocnienie ram euro i wzmocnienie 
integracji w ramach unii bankowej. Chęć 
wykluczania Polski z „rdzenia Europy”, 
widoczna w działaniach Macrona, nie 
przyniesie pożądanych skutków.

Polska spełnia francuskie kryteria państwa 
„wyrażającego chęć i zdolnego” do 
uczestnictwa w Europejskiej Inicjatywie 
Interwencji, więc powinna być do niej 
zaproszona. Mądrym posunięciem ze 
strony francuskiego przywódcy byłoby 
porzucenie retoryki o „europejskiej autonomii 
strategicznej”, która w polskich uszach 
brzmi jak niebezpieczna sugestia, że UE nie 
potrzebuje USA, by obronić się przed Rosją. 
Podobnie szkodliwa jest kampania „kupuj 
francuskie,” promująca sprzedaż uzbrojenia 
znad Sekwany.

Do czasu dojścia PiS do władzy, relacje 
polsko-niemieckie były lepsze, niż na 
przestrzeni ostatniego tysiąca lat. Stosunki 
wciąż układają się dość dobrze, zwłaszcza 
dzięki delikatnemu podejściu Berlina wobec 
Warszawy i ignorowaniu prowokacji, jak 
choćby w kwestii reparacji wojennych. 

Kanclerz Angela Merkel starała się pozyskać 
zaufanie Kaczyńskiego, odwiedzając go 
w Warszawie i zapraszając do swojej 
oficjalnej rezydencji w Mesebergu, choć 
prezes PiS nie piastuje żadnego rządowego 
stanowiska. Berlin scedował kwestię sporu 
o praworządność na Brukselę, a z powodów 
historycznych zasadniczo powstrzymał się 
od publicznego krytykowania Warszawy.  



72

Kiedy sprawa trafiła na forum Rady 
Unii Europejskiej, Berlin poprosił Paryż 
o wygłoszenie wspólnego, niemiecko-
francuskiego stanowiska, wspierającego 
podejście Brukseli. Jednak w 2017 Niemcy 
zaproponowały, by w kolejnym budżecie 
UE wypłata środków europejskich na 
spójność była powiązana z poszanowaniem 
praworządności i praw podstawowych.Jest 
mało prawdopodobne, by konflikty pomiędzy 
Polską a Niemcami mogły być zażegnane 
barterowo. Nawet jeśli Warszawa porzuci 
roszczenia reparacyjne, to Berlin raczej nie 
wycofa poparcia dla gazociągu Nord Stream 
2, który uważa za już rozpoczęty, komercyjny 
projekt energetyczny. 

Członkostwo w UE gwarantuje Polsce inne 
korzyści związane z krajowym i regionalnym 
bezpieczeństwem.

Polska, jako państwo leżące na froncie 
potencjalnego konfliktu, odniosłaby 
wymierne korzyści ze zwiększenia mobilności 
wojskowej, zaproponowanej przez Holandię w 
ramach pierwszej tury projektów PESCO. Plan 
zakłada współpracę z NATO w celu usunięcia 
barier biurokratycznych, takich jak kontrole 
paszportowe czy wymogi uprzedniego 
informowania o ruchach wojsk, oraz budowę, 
naprawę, wzmocnienie i poszerzenie dróg, 
tuneli, mostów, linii kolejowych oraz lądowisk, 
tak by umożliwiały przerzut ciężkiego sprzętu. 
Projekt ma być częściowo finansowany ze 
środków spójności UE oraz uprzywilejowanych 
pożyczek z Europejskiego Funduszu na rzecz 
Inwestycji Strategicznych.

Warszawa mogłaby również zwiększyć swoje 
stosunkowo niewielkie inwestycje na badania 
i rozwój, poprzez zachęcenie krajowych firm 
zbrojeniowych do współpracy z partnerami 
z innych państw i wspólne ubieganie się o 
środki na innowacyjne projekty wojskowe 
z Europejskiego Funduszu Obronnego. 
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REKOMENDACJE

• Rozwiązać spór z UE dotyczący 
praworządności, zapewniając pełną 
zgodność z orzecznictwem TSUE i polską 
konstytucją oraz znowelizować polskie 
prawo tak, by gwarantowało niezależność 
sądownictwa. Ten konflikt jest największą 
przeszkodą dla współpracy pomiędzy Polską 
i partnerami z UE, która w długim okresie 
czasu jest niezbędna dla zapewnienia 
wzrostu gospodarczego i bezpieczeństwa 
narodowego.

• We współpracy z NATO dążyć do 
zwiększenia wojskowej obecności wojsk 
amerykańskich oraz poprawy zdolności 
do szybkiego wzmocnienia Polski i flanki 
wschodniej, ale nie posuwając się do 
budowy stałej amerykańskiej bazy w kraju. 
Postawienie wszystkiego na dwustronne 
rozmowy o „Fort Trump” podzieli Sojusz i 
podważy wiarygodność (a zatem i zdolności 
odstraszania) jednostek służących w ramach 
wzmocnionej Wysuniętej Obecności NATO.

•  Przekonać sojuszników z NATO do nadania 
Dowódcy Głównemu kompetencji do 
wdrażania środków wstępnego reagowania 
na wypadek kryzysu, takich jak przerzut wojsk, 
postawienie w stan gotowości Szpicy NATO, 
czy rozpoczęcie procedur wzmocnienia sil w 
warunkach pokoju, jeszcze przed podjęciem 
przez Radę Północnoatlantycką decyzji 
politycznych.

• We współpracy z NATO dynamicznie 
rozwijać projekty dotyczące mobilności 
wojskowej, maksymalizując środki dostępne 
w ramach funduszu spójności UE oraz 
uprzywilejowanych pożyczek Junckera, lub 
modernizować infrastrukturę podwójnego 
zastosowania, w tym drogi, linie kolejowe, 
mosty, tunele, lądowiska oraz rurociągi, 
zwiększając tym samym zdolności NATO do 
przerzutu i wzmocnienia sił na wschodniej 
flance, zwłaszcza w tzw. Przesmyku 
Suwalskim. Centralny Port Komunikacyjny, 
zakładający budowę lotniska, dróg i węzła 
kolejowego, może być jednym z głównych 
odbiorców funduszy na mobilność wojskową.

• Kontynuować dialog z Rosją, na płaszczyźnie 
bilateralnej lub w formacie Trójkąta 
Kaliningradzkiego z Niemcami, w kwestiach 
dyplomatycznych, ekonomicznych, 
kulturalnych i międzyludzkich, jednocześnie 
wspierając sankcje nałożone przez UE, 
dopóki Moskwa nie wdroży postanowień 
porozumień mińskich i nie wycofa sił oraz 
ciężkiego uzbrojenia z Ukrainy, pozwalając 
OBWE na monitorowanie sytuacji na granicy.

• Ożywić dialog na wysokich szczeblach 
władzy z Francją i Niemcami w ramach 
Trójkąta Weimarskiego, używając go jako 
forum dyskusji o przyszłości UE. Jeśli Polska 
chce zająć należne jej miejsce w UE i uniknąć 
stopniowego odsuwania jej do Europy drugiej 
prędkości, musi odnowić wysiłki zmierzające 
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do poprawy stosunków politycznych z 
dwoma największymi mocarstwami Europy 
zachodniej, oraz rozpocząć przygotowania 
do przyjęcia wspólnej waluty.

• Porzucić kwestie roszczeń reparacyjnych 
od Niemiec i skupić się na budowie 
konstruktywnych relacji z Berlinem, tak, by 
służyły polskim, strategicznym interesom 
gospodarczym. Szczególnie ważne jest 
zapewnienie, że Polska nie spadnie do Unii 
drugiej prędkości. 

• Zasygnalizować chęć wstąpienia do 
prowadzonej przez Francję Europejskiej 
Inicjatywy Interwencyjnej (E2I), oczekując w 
zamian zwiększenia zaangażowania Paryż w 
wzmocnioną Wysuniętą Obecność NATO w 
Europie Środkowej i Centralnej.
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ANKIETA O ROLI POLSKI JAKO 
REGIONALNEGO I GLOBALNEGO GRACZA W 
ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA 

ZAŁĄCZNIK: CO MYŚLĄ INNI  

ZARYS
W ramach raportu dotyczącego Polski oraz przyszłości 
europejskiej obronności, Friends of Europe przeprowadziło 
ankietę, która zbadała jak osoby ze sfery bezpieczeństwa 
oraz obronności Polski, Europy i świata postrzegają rolę 
naszego kraju w zapewnieniu regionalnego i światowego 
bezpieczeństwa. Wyniki ankiety są uzupełnieniem wniosków 
płynących z pogłębionych wywiadów i dostarczają analizę oraz 
konkretne rekomendacje dla przywódców Polski oraz Europy.

Ankieta składa się z 15 pytań dotyczących głównych priorytetów 
dla polskich ram współpracy w zakresie bezpieczeństwa i 
obronności; relacji z USA i UE; strategicznej orientacji 
państwa polskiego; oraz scenariuszy współpracy wojskowej 
i bezpieczeństwa w przyszłości. Ankieta była anonimowa i 
wymagała od respondentów wskazania sektora, w którym 
pracują (instytucje rządowe, biznes, organizacje pozarządowe, 
instytucje międzynarodowe, media lub inne), kraju pochodzenia 
oraz kraju zamieszkania. W badaniu wzięła grupa ponad 200 
osób ze sfery bezpieczeństwa i obronności.
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Figure 1: In which sector do you work? 

What is your country of origin?  

Respondents came from 33 countries, which can be put into the following 4 categories (see Figure 2): 

9.84%

18.03%

2.73%21.31%

1.64%

9.29%

37.16%

Biznes

Rząd - cywilne 

Rząd - wojskowe

Instytucje Międzynarodowe 

Media

Ogranizacje Pozarządowe

Think-tanki lub Instyt. Akademickie

ANALIZA - I. DANE O RESPONDENTACH:
W jakim sektorze pracujesz? 

Ponad jedna trzecia respondentów pracuje dla think tanków lub instytucji akademickich (37,16%), 
około jedna piąta dla rządu: 18,03% pełni funkcje cywilne, 2,73% funkcje wojskowe. Ponadto, 
21,31% pracuje w instytucjach międzynarodowych, a 9,84% w sektorze prywatnym. Pozostałe 
osoby pracują dla organizacji pozarządowych (9,29%) oraz mediów (1,64%) (patrz rycina 1).

Figure 1: Rycina 1: W jakim sektorze pracujesz?

Jaki jest Twój kraj pochodzenia? 

Respondenci pochodzą z 33 krajów, które mogą być uporządkowane w następujące 
kategorie (patrz rycina 2).

Rycina 2: Jaki jest Twój kraj pochodzenia?

Figure 2: What is your country of origin? 

What is your country of residence? 

Respondents lived in 22 countries, with the largest chunk residing in Belgium (37.16%) and Poland (36.07%). We put the respondents 
into the same four categories as for the previous question (see Figure 3): 

• 36.07% in Poland
• 56.83% in the European Union (excluding Poland)
• 2.73% in North America (Canada and the US)
• 4.37% elsewhere (Tunisia and non-EU European countries such as Norway, Turkey, Ukraine and Russia)
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Figure 3: What is your country of residence? 

II. Responses:

1. What are the main threats facing Poland?

Participants were asked to rank in order of importance (where 1 means ‘the most important’ and 8 means ‘the least important’) the 
following threats Poland faces: Russian military aggression; cyberattacks and information warfare; threats to energy security; 
terrorism; emigration and loss of skilled workers; uncontrolled immigration; instability of the eastern neighbourhood; and disintegration 
of the EU (see figure 4). 

4.37%

56.83%

2.73%
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Inny region 

UE

Ameryka Północna

Polska

Jaki jest kraj twojego zamieszkania?

Respondenci mieszkają w 22 krajach, w tym większość w Belgii (37,16%) oraz w Polsce 
(36,07%) Podobnie jak w przypadku poprzedniego pytania, respondenci zostali pogrupowani 
w cztery kategorie (patrz rycina 3).

 - 36.07% Polska

 - 56.83% UE (wyłączywszy Polskę)

 - 2.73% Ameryce Południowa (Kanada i USA) 

 - 4.37% inne kraje (Tunezja oraz europejskie kraje nienależące do UE, jak Norwegia, 
Turcja, Ukraina oraz Rosja)

Rycina 3: Jaki jest Twój kraj zamieszkania?

ANALIZA - II. ODPOWIEDZI:
1. Jakie są główne zagrożenia stojące przed Polską?

Uczestnicy zostali poproszeni o ocenienie powagi (gdzie 1 oznacza “najpoważniejsze”, 
a 8 oznacza “najmniej poważne) następujących zagrożeń stojących przed Polską: 
agresja wojskowa Rosji; cyber ataki i wojna informacyjna; zagrożenia dla bezpieczeństwa 
energetycznego, terroryzm, emigracja i utrata wykwalifikowanych pracowników; 
niekontrolowana imigracja; niestabilność u wschodnich sąsiadów; oraz rozpad UE  
(patrz rycina 4).
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Największa część respondentów (27,32%) uznała, że rozpad UE jest jednym z najbardziej 
ważkich zagrożeń stojących przed Polską. Warto jednak zauważyć, że trzy czwarte odpowiedzi 
uznało niestabilność u wschodnich sąsiadów za główne lub znaczące zagrożenie (74,32%; 
suma odpowiedzi 1-4). Podobnie ocenione zostały kwestie bezpieczeństwa energetycznego 
(67,76 %; suma odpowiedzi 1-4). Mniejszy odsetek respondentów, za główne zagrożenie uznał 
niekontrolowaną imigrację (14,75%) oraz cyber ataki i wojnę informacyjną (15,93%).

Wyniki dotyczące zagrożenia rosyjską agresją oraz emigracją i utratą wykwalifikowanych 
pracowników są trudniejsze do zinterpretowania. 11,48% respondentów uznało, że rosyjska 
agresja wojskowa jest bardzo poważnym zagrożeniem, a 10,38%, że jest najmniej poważnym 
zagrożeniem. Podobny odsetek ankietowanych (10,83%) największe zagrożenie widzi w emigracji 
i utracie wykwalifikowanych pracowników; 5,46% powiedziało, że jest to najmniejsze zagrożenie.

Zagrożenia związane z niekontrolowaną imigracją (20,77%) oraz terroryzmem (16,39%) zostały 
uznane za najmniej poważne zagrożenia stojące przed Polską. Ogólnie rzecz biorąc, obie 
kategorie zostały ocenione jako najmniej ważne; ponad połowa respondentów uważa, że 
terroryzm jest raczej mniej poważnym zagrożeniem (63,93%, suma odpowiedzi 5-8), a podobny 
odsetek (62,31%, suma odpowiedzi 6-8) wskazał w tej kategorii na niekontrolowaną imigrację.

Rycina 4: Jakie są najpoważniejsze zagrożenia stojące przed Polską?

Figure 4: What are the main threats facing Poland? 
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2. Czy prowadzona przez Polskę polityka jest dobrze dopasowana 
do tych zagrożeń?

W kolejnym pytaniu poproszono respondentów o ocenę dostosowania polskiej polityki 
do radzenia sobie z wyżej wymienionymi zagrożeniami (gdzie 1 oznacza „w ogóle 
niedostosowana” a 5 „idealnie dostosowana”) (patrz rycina 5). Prawie jedna trzecia 
respondentów była raczej sceptyczna (28,83%) lub uważa, że prowadzona przez Polskę 
polityka nie jest dostosowana do zagrożeń (9,15%), natomiast około jedna czwarta 
uczestników jest przeciwnego zdania (dobrze dostosowana – 24,25%). Największy odsetek 
uzyskała odpowiedź - neutralna (37,76%).

Wśród Polaków, prawie jedna trzecia miała pozytywne zdanie na temat prowadzonej przez 
Polskę polityki. Większość ocen ponownie przypadła stanowisku neutralnemu (39,55%). 
Prawie jedna czwarta odpowiedzi oceniła polskie podejście jako niedobrze dostosowane 
(22,73%), a 9,55% jako w ogóle niedostosowane.

Wśród osób innej narodowości poglądy były mniej spolaryzowane. Zaledwie 8,76% 
uważa obecne podejście Polski za w ogólnie niedostosowane, a ani jeden respondent nie 
ocenił prowadzonej przez Polskę polityki za idealnie dostosowaną. Ponad jedna trzecia 
respondentów jest zdania, że prowadzona polityka jest raczej niedostosowana  (35,02%), a 
podobny odsetek nie ma określonego zdania na ten temat (35,94%). Ponadto 20,28% osób 
narodowości innej niż polska uważa prowadzoną politykę za raczej dostosowaną (patrz 
rycina 6).
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Rycina 6: Czy prowadzona przez Polskę polityka jest dobrze dopasowana do tych zagrożeń?

Rycina 5: Czy prowadzona przez Polskę polityka jest dobrze dopasowana do tych zagrożeń

Figure 5: Are Poland’s current policies well-suited to deal with these threats? 
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Figure 6: Are Poland’s current policies well-suited to deal with these threats? 
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3. Kto należy do najważniejszych sojuszników Polski?  

Największy odsetek respondentów (44,81%) uważa, że UE jest najważniejszym sojusznikiem 
Polski, a zaledwie 8,2% uważa ją za najmniej ważną. Nieco mniejszy procent respondentów 
wymieniło NATO (30,05%) oraz USA (22,95%), jako najważniejszych partnerów. Trzeba 
natomiast zauważyć, że znaczna większość respondentów wymieniła tę trójkę za raczej/
bardzo ważnych sojuszników: NATO – 74,86%, suma kategorii 1-3; UE – 68,86%, suma 
kategorii 1-3; USA – 67,76%, suma kategorii 1-3.

Wyniki związane z wagą krajów Wyszehradu oraz Niemcami są trudniejsze do 
zinterpretowania. 10,93% respondentów uważa Niemcy za najważniejszego sojusznika 
Polski. Zaledwie 2,73% jest dokładnie przeciwnego zdania, a ponad jedna trzecia wybrała 
opcję „raczej mniej ważny” (39,89%, suma kategorii 4-5). 9.29% respondentów uznało kraje 
Wyszehradu za najważniejsze, 6,01% za najmniej ważne; prawie połowa za raczej ważne/
bardzo ważne, a druga połowa za mniej ważne. 

Większość respondentów (55,74%) jest zdania, że inne kraje są najmniej ważnymi 
sojusznikami, choć 12,57% uznało ich za najważniejszych sojuszników (patrz rycina 7).

Rycina 7: Kto należy do najważniejszych sojuszników Polski?

Figure 7: Who are Poland’s most important allies? 
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European Union over the rule of law (where 1 meant ‘not at all’ and 5 ‘absolutely’). More than two third of the respondents believed 
that Poland was absolutely losing international influence because of the disputes over the rule of law (67.88%) and almost one fourth 
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4. Czy uważasz, że Polska traci wpływy na arenie międzynarodowej 
z powodu trwającego sporu z UE dotyczącego praworządności?

W kolejnym pytaniu poproszono uczestników ankiety o ocenę, czy Polska traci wpływy na 
arenie międzynarodowej z powodu trwającego sporu z UE dotyczącego praworządności (1 
– „w ogóle nie traci”, 5 – „absolutnie traci”).

Ponad dwie trzecie respondentów uważa, że Polska absolutnie traci wpływy z powodu 
tego konfliktu (67,88%), a prawie jedna czwarta twierdzi, że ma to raczej negatywny wpływ 
(21,51%). Jedynie bardzo mały odsetek respondentów uważa, że Polska w ogóle nie traci 
(2,28%) lub prawie nie traci (3,49%) wpływów na arenie międzynarodowej (patrz rycina 8). 

Wśród Polaków, zdecydowana większość zgodziła się, że Polska traci na sporze z UE (70%) 
natomiast 4% jest wprost przeciwnego zdania. Prawie jedna piąta uważa, że konflikt ma 
wpływ raczej negatywny (19,43%), a dużo mniejszy odsetek uznaje spór za mało wpływający 
na pozycję Polski na świecie (4,29) lub prawie nie mający takich skutków (2,29%) (patrz 
rycina 9). 

Wśród osób spoza Polski, podobny odsetek respondentów widzi utratę znaczenia 
międzynarodowego kraju za sprawą konfliktu z UE (65,99%). Prawie jedna czwarta uważa, 
że Polska ponosi raczej znaczne straty (23,35%), a bardzo mały procent respondentów 
stwierdziło, że konflikty mają zerowy (0,76%) lub znikomy (4,57%) wpływ na polskie wpływy 
zagranicą.

Rycina 8: Czy uważasz, że 
Polska traci wpływy na arenie 
międzynarodowej z powodu 
trwającego sporu z UE 
dotyczącego praworządności? 

indicated that it has had a rather negative impact (21.51%). Only a minority of respondents believed that Poland is not (2.28%) or 
rather not (3.49%) losing international influence (see figure 8). 

Among Z Polski responses, the vast majority agreed that Poland is losing international influence because of the disputes with the 
EU (70%) whereas only 4% thought that it has not influenced Poland’s international position at all. Almost one fifth of the 
respondents believed that the dispute has affected Poland’s international influence rather negatively (19.43%). 4.29% of the 
respondents thought that the disputes have slightly affected Poland’s international standing, whilst 2.29% think that the disputes 
with the EU have had almost no effect on Poland’s international position. 

Among Z zagranicy responses, a similar amount of respondents identify a loss of international influence due to the disputes with 
the EU (65.99%). Almost one fourth of the responses indicated that it has led to a rather significant loss of Z Polski influence 
(23.35%), whilst only a very small group of respondents concluded that the disputes have had no (0.76%) or rather no (4.57%) 
impact on Poland’s international influence (see figure 9). 

Figure 8: Do you think that Poland is losing international influence because of its current disputes with the European Union over the rule 
of law? 
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Rycina 9: Czy uważasz, że Polska traci wpływy na arenie międzynarodowej z powodu 
trwającego sporu z UE dotyczącego praworządności?

5. Jeśli USA rozmieszczą w Polsce stałą bazę pancerną, Twoim 
zdaniem Polska będzie...

Następne pytanie dotyczyło konsekwencji rozmieszczenia przez USA stałej bazy pancernej 
na terytorium Polski. Prawie połowa respondentów jest zdania, że taka baza zwiększyłaby 
bezpieczeństwo Polski (47,54%). Zaledwie 16,39% respondentów uważa, że Polska byłaby 
mniej bezpieczna goszcząc stałą bazę pancerną. Ponad jedna czwarta uważa, że poziom 
bezpieczeństwa kraju nie uległby zmianie (21,31%), a pozostała część nie jest pewna co do 
skutków rozmieszczenia takiej bazy (14,75%) (patrz rycina 10).

Wśród respondentów z Polski, zdecydowana większość uważa, że bezpieczeństwo 
Polski wzrosłoby wraz z ulokowaniem amerykańskiej bazy (60,67%), natomiast zaledwie 
7,87% jest przeciwnego zdania. Co do skutków rozmieszczenia bazy nie jest pewnych 
14,61% respondentów, a podobny odsetek (16,85%) jest zdania, że bezpieczeństwo Polski 
nie uległoby zmianie.

Wśród respondentów spoza Polski, wyniki nie są tak jednoznaczne. Niewielka większość 
wierzy w zwiększenie bezpieczeństwa Polski (35,11%) wraz z ulokowaniem amerykańskiej 
bazy w Polsce, a połowa respondentów sądzi że baza doprowadziłaby do osłabienia 
bezpieczeństwa (24,47%) lub, że sytuacja nie uległaby zmianie (25,53%). Natomiast 14,89% 
nie jest pewna co do efektów rozmieszczenia bazy (patrz rycina 11).

Figuer 9: Do you think that Poland is losing international influence because of its current disputes with the European Union over the rule 
of law? 

5. If the US established a permanent armoured base on Z Polski soil, do you think Poland would be…

The following question asked participants their opinion on the establishment of a permanent armoured US base on Z Polski soil. 
Almost half of the respondents concluded that a permanent armoured US base would increase Poland’s security (47.54%). In 
contrast, only 16.39% of the respondents believed that Poland would be less safe with a permanent armoured base. More than 
one fourth of the 
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Rycina 10: Jeśli USA rozmieszczą w Polsce stałą bazę pancerną, Twoim zdaniem Polska 
będzie...

Rycina 11: Jeśli USA rozmieszczą w Polsce stałą bazę pancerną, Twoim zdaniem Polska 
będzie...

respondents believed that Poland’s security situation would remain unchanged (21.31%), whilst the rest was Nie jestem pewny/
pewna about its effects (14.75%) (see figure 10). 

Among Z Polski respondents, the vast majority believed that Poland would be safer with a permanent armoured US base on Z 
Polski soil (60.67%), whereas only 7.87% held the opposite view. A similar number of respondents was Nie jestem pewny/
pewna about the impact of a permanent base on Z Polski soil (14.61%) or thought that Z Polski security would remain unchanged 
(16.85%). 

Among Z zagranicy respondents, results are more ambigious. A slight majority indicated that they believed Poland would be safer 
with a permanent amoured US base (35.11%), whilst half of the respondents believed that it either would lead to a less safe situation 
(24.47%) or that the situation would remain unchanged (25.53%). 14.89% of the respondents were Nie jestem pewny/pewna 
about the effects of a permanent armoured US base on Z Polski soil (see figure 11). 

Figure 10: If the US established a permanent armoured base on Z Polski soil, do you think Poland would be… 
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Figure 11: If the US established a permanent armoured base on Z Polski soil, do you think Poland would be… 
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6. Czy Europa byłaby mniej czy bardziej stabilna w przypadku 
rozmieszczenia przez USA stałej bazy pancernej na terytorium 
Polski?

Podobny kontekst przyświecał pytaniu nr 6, w którym poproszono respondentów o zdanie 
na temat skutków umieszczenia amerykańskiej bazy w Polsce na stabilność Europy. Ponad 
jedna trzecia zgadza się ze stwierdzeniem, że taka baza zwiększa bezpieczeństwo Europy 
(39,89%), natomiast jedna piąta jest przeciwnego zdania (21,31%). Jedna czwarta uważa, 
że stała baza USA w Polsce nie zmieniłaby poziomu stabilności w Europie (26,78%). 
Ponadto, 10,38% respondentów nie było pewnych co do powiązanych skutków. Jedynie 
bardzo niewielki ich odsetek wiązał potencjalne efekty z poszczególnymi uwarunkowaniami. 
Zdaniem 0,55% skutki byłyby zależne od działań podjętych przez inne kraje UE lub od tego 
czy USA wykorzystałaby bazę do wymuszania lojalności od Polski, szczególnie w kontekście 
jej kontaktów z partnerami z UE (0,55%) (patrz rycina 12).

Wśród respondentów z Polski, prawie połowa jest zdania że stała baza pancerna USA 
pozytywnie wpłynie na stabilność Europy (49,44%), a zaledwie 7,87% jest przeciwnego 
zdania. Prawie jedna trzecia uważa, że sytuacja bezpieczeństwa nie uległaby zmianie 
(29,21%), natomiast 11,24% nie było pewne wpływu. Bardzo mały odsetek uważa, że USA 
używałyby bazy do wymuszania od Polski lojalności (1,12%). Co ciekawe, podobny odsetek 
respondentów boi się zantagonizowania Rosji (1,12%), natomiast nikt nie wskazuje na 
zależność od działań innych krajów członkowskich UE.

Wśród respondentów spoza Polski zdania są bardziej podzielone. Większość jest zdania, 
że Europa byłaby mniej stabilna na skutek umieszczenia stałej amerykańskiej bazy pancernej 
w Polsce (34,04%), natomiast nieznacznie mniejszy odsetek jest przeciwnego zdania 
(30,85%). Nikt z respondentów spoza Polski nie sądzi, że taka baza zantagonizowałaby 
Rosję lub, że USA używałyby bazy do wymuszania na Polsce lojalności. W przeciwieństwie 
do respondentów z Polski, mały odsetek obcokrajowców sądzi, że wiele zależałoby od 
działań innych krajów członkowskich UE (1,06%). 24,47% respondentów uważa, że baza nie 
miałaby wpływu, a 9,57% nie jest pewne co do jej potencjalnych skutków (patrz rycina 13).
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Rycina 12: Czy Europa byłaby mniej czy bardziej stabilna w przypadku rozmieszczenia przez 
USA stałej bazy pancernej na terytorium Polski?

Obraz 13:  Czy Europa byłaby mniej czy bardziej stabilna w przypadku rozmieszczenia przez 
USA stałej bazy pancernej na terytorium Polski?
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Figure 12: Would Europe be more or less stable if the United States established a permanent armoured base on Z Polski soil? 
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7. Czy uważasz, że Polska psuje swoje relacje z USA z powodu 
sporu o prawo dotyczące Holokaustu?

Kolejne pytanie dotyczyło oceny wpływu nowelizacji ustawy o IPN na stosunki polsko-
amerykańskie (1 - “prawo w ogóle nie psuje stosunków”, 5 - “absolutnie psuje stosunki”). 
Ponad połowa respondentów uważa, że Polska psuje swoje relacje z USA, z czego 27,82% 
sądzi, że psuje absolutnie, natomiast 32,38%, że raczej psuje. Około jedna czwarta 
respondentów uważa, że kwestia jest neutralna (26,81%), natomiast 9,44% jest zdania, że 
sprawa raczej nie psuje relacji Polska-USA, a 3,65%, że w ogóle ich nie psuje (patrz rycina 13).

Wśród respondentów z Polski, zdecydowana większość wskazuje, że spór absolutnie psuje 
(30,47%) lub raczej psuje (34,41%) relacje z USA. Tylko mały odsetek respondentów uważa, że 
kwestia ta nie psuje  relacji (5,02%) lub raczej ich nie psuje (12,90%). 17,20% uznaje kwestię 
za neutralną dla relacji Polski z USA.

Wśród respondentów spoza Polski, ponad połowa uważa, że wpływ sporu nie jest ani 
bardzo negatywny ani bardzo pozytywny dla relacji polsko-amerykańskich (35,35%). Podobnie 
jak respondenci z Polski, większość obcokrajowców, uznaje spór o kwestie prawne dotyczące 
Holokaustu za absolutnie szkodzący (25,48%) lub raczej szkodzący (30,57%) polskim 
stosunkom z USA. Tylko niewielki procent respondentów jest zdania, że spór nie psuje (2,23%) 
lub raczej nie psuje (6,37%) stosunków Polska-USA (patrz rycina 14).
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Rycina 14: Czy uważasz, żę Polska psuje swoje relacje z USA z powodu sporu o prawo 
dotyczące Holokaustu?

Rycina 15: Czy uważasz, że Polska psuje swoje relacje z USA z powodu sporu o prawo 
dotyczące Holokaustu?

Figure 14: Do you think that Poland is damaging relations with the US because of the dispute over the Holocaust law? 
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Figure 15: Do you think that Poland is damaging relations with the US because of the dispute over the Holocaust law? 

8. Should Poland deploy a US missile shield on its soil?

On the question of whether Poland should deploy a US missile shield on its soil, responses were quite ambiguous. While more than 
half of the respondents were in favour of such a deployment (62%), a difference related to terms and conditions can be identified: 
more than a quarter of respondents would only endorse the deployment of a US missile shield if other European NATO allies did so 
too (28%), one fifth would welcome it to deter Russia (20%), 13% would see it as support to prevent foreign attacks (terrorist or state-
led) and 1% argued that things should be arranged within NATO and consulting EU partners, rather than bilaterally. Among 
opponents to a US missile shield on Z Polski soil (31%), 17% thought that current deterrence is adequate and that a missile shiled 
would antagonise Russia, whilst 14% preferred to avoid dependency on the US. 7% of the respondents were Nie jestem pewny/
pewna (see figure 16). 
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8. Czy Polska powinna pozwolić USA na budowę tarczy 
antyrakietowej na swoim terytorium?

Odpowiedzi na pytanie o to czy Polska powinna pozwolić na budowę amerykańskiej 
tarczy antyrakietowej na swoim terytorium były niejednoznaczne. Choć więcej niż połowa 
respondentów jest za budową tarczy (62%), można zauważyć różnice, jeśli chodzi o warunki 
budowy: ponad jedna czwarta uważa, że wsparłaby budowę tylko jeśli inne europejskie kraje 
NATO również by to zrobiły (28%), jedna piąta udzieliłaby poparcia, aby odstraszać Rosję 
(20%), 13% widzi w tarczy zabezpieczenie przed atakami krajów trzecich (terrorystycznymi 
lub sponsorowanymi przez wrogie kraje), a 1% sądzi, że tarcza powinna być konsultowana 
z sojusznikami z NATO i UE, a nie bilateralnie. Wśród przeciwników tarczy na polskiej 
ziemi (w sumie 31%), 17% uważa, że obecne metody odstraszania są adekwatne i tarcza 
antyrakietowa antagonizowałaby Rosję, a 14% woli nie opierać się na zdolnościach USA w 
tym zakresie. 7% respondentów nie było pewnych, czy budowa tarczy w Polsce to dobry 
pomysł  (patrz rycina 16).

Wśród respondentów z Polski, zdecydowana większość chętnie widziałaby amerykańską 
tarczę antyrakietową w na terytorium kraju (74,16%). W ramach tej grupy, prawie jedna 
trzecia wsparłaby budowę tylko, jeśli tak samo zrobiłyby inne europejskie kraje NATO 
(30,35%), ponad jedna czwarta udzieliłaby poparcia, żeby jeszcze bardziej odstraszać Rosję 
(26,97%), 14,61% widzi w tarczy zabezpieczenie przed atakami krajów trzecich a 1,12% 
wolałaby załatwić tę kwestię na forum NATO i UE, a nie bilateralnie. Taki sam odsetek 
(1,12%) uważa, że tarcza wzmocni bezpieczeństwo kraju, jego pozycję międzynarodową i 
odstraszy potencjalnych agresorów. Wśród respondentów odrzucających propozycję tarczy, 
11,24% chciałaby uniknąć uzależniania Polski od USA. Inni respondenci twierdzą, że obecne 
metody odstraszania są adekwatne, a tarcza zantagonizowałaby Rosję (7,87%) lub nie są 
pewni swojego stosunku do sprawy (6,74%).

Wśród respondentów spoza Polski, widać więcej opinii krytycznych wobec tarczy USA 
w Polsce. Wysoki odsetek respondentów uważa, że obecne metody odstraszania są 
adekwatne, a tarcza zantagonizowałaby Rosję (26,60%) oraz, że Polska powinna unikać 
uzależnienia od USA (17,02%). Przeciwnego zdania była połowa pytanych (50%), wskazując 
na odstraszanie agresji rosyjskiej (12,77%) oraz ochronę przed atakami krajów trzecich 
(10,64%). Jedna czwarta respondentów sądzi, że kwestia powinna być rozwiązana na forum 
NATO i po konsultacji z krajami UE, a nie bilateralnie (25,53%), a mały odsetek (1,06%), że 
budowa tarczy jest wskazana tylko, jeśli byłaby to instalacja NATO, a nie wyłącznie USA 
(patrz rycina 17).



Polska a przyszłość bezpieczeństwa europejskiego 91

Figure 16: Should Poland deploy a US missile shield on its soil? 
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Rycina 16: Czy Polska powinna pozwolić USA na budowę tarczy antyrakietowej na swoim 
terytorium?

Rycina 17: Czy Polska powinna pozwolić USA na budowę tarczy antyrakietowej na swoim 
terytorium?

Figure 17: Should Poland deploy a US missile shield on its soil? 
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9. Jakie powinno być główne zadanie polskich Sił Zbrojnych?

Na odpowiedzi na pytanie o główne zadanie polskich Sił Zbrojnych, większość (77,60%) 
respondentów opowiada się za obroną terytorialną oraz działaniami poza granicami kraju 
w ramach operacji UE i NATO. Wśród pozostałej części odpowiedzi, 9,84% twierdzi, 
że wyłącznym zadaniem SZ ma być obrona terytorialna w ramach NATO, a 8,20% jest 
zwolennikiem obrony terytorialnej i operacji zagranicznych NATO, ale nie UE. Znikomy 
odsetek woli skupić się obronie terytorialnej oraz wspólnych operacjach w ramach 
amerykańskich “koalicji chętnych państw” (4,37%) (patrz rycina 18).

Wśród Polaków, większość zgadza się, że głównym celem polskich SZ jest obrona 
terytorialna i zagraniczne misje NATO i UE (70,79%). Drugi największy odsetek otrzymała 
opcja skupienia się obrony terytorialnej w ramach NATO (15,73%). Pozostała część 
respondentów sądzi, że powinna to być obrona terytorialna plus misje zagraniczne NATO 
(8,99%), albo obrona terytorialna i wspólne operacje w ramach amerykańskich “koalicji 
chętnych państw” (4,49%). 

Podobne rezultaty uzyskano wśród obcokrajowców, choć, co nie jest zaskoczeniem, 
nieco wyższy odsetek opowiada się za obroną terytorialną i misjami zagranicznymi NATO i 
UE (84,04%). Tylko 7,45% uważa, że zadaniem polskich SZ powinna być obrona terytorialna 
i zagraniczne misje NATO. Najmniej głosów uzyskały opcje obrony terytorialnej i wspólnych 
misji w ramach “koalicji chętnych państw” (4,26%) oraz wyłącznie obrony terytorialnej w 
ramach NATO (również 4,26%) (patrz rycina 19).
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Figure 18: What should be the mission of the Z Polski armed forces? 
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Rycina 19: Jakie powinno być główne zadanie polskich Sił Zbrojnych?

Figure 19: What should be the mission of the Z Polski armed forces? 
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10. UE podjęła ostatnio szereg kroków w kierunku wzmocnienia 
współpracy państw członkowskich w zakresie obronności (PESCO, 
Europejski Fundusz Obronny promujący wspólne R&D i zakup 
uzbrojenia, coroczny przegląd zdolności obronnych UE, etc.) Twoim 
zdaniem te kroki są... 

Pytanie 10 odnosiło się do oceny przez respondentów kroków podjętych ostatnio przez 
UE w kierunku wzmocnienia współpracy państw członkowskich w zakresie obronności 
(utworzenie PESCO, założenie Europejskiego Funduszu Obronnego promującego wspólne 
R&D oraz zakup uzbrojenia, stworzenie corocznego przeglądu zdolności obronnych UE, 
etc.) Ponad trzy czwarte respondentów uważa te kroki za niosące pozytywne skutki dla 
Polski (77,05%), a zaledwie 1,64% widzi je negatywnie. 13,11% sądzi, że te kroki nie są ani 
pozytywne ani negatywne, natomiast 8,20% respondentów nie było pewnych. (patrz rycina 
20).

Wśród respondentów z Polski, większość zgodziła się co do pozytywnych skutków tych 
inicjatyw (70,79%). Drugi największy odsetek odpowiedzi odnotowano dla tezy, że skutki nie 
są ani pozytywne ani negatywne (16,85%), a tylko 2,25% respondentów sądzi że kroki te nie 
sprzyjają Polsce. 10,11% respondentów nie miało pewnej odpowiedzi.

Podobne rezultaty widać wśród odpowiedzi obcokrajowców, choć odsetek pozytywnych 
opinii był nieco wyższy niż wśród Polaków - 82,98% widzi te inicjatywy jako pozytywne, a 
zaledwie 1,06% jako negatywne dla Polski. 9,57% uważa że te kroki nie są ani pozytywne, 
ani negatywne, a 6,38% nie było pewnych odpowiedzi. (patrz rycina 21).
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Rycina 20: UE podjęła ostatnio szereg kroków w kierunku wzmocnienia współpracy krajów 
członkowskich w zakresie obronności (PESCO, Europejski Fundusz Obronny promujący 
wspólne R&D i zakup uzbrojenia, coroczny przegląd zdolności obronnych UE, etc.) Twoim 
zdaniem te kroki są... 

Rycina 21: UE podjęła ostatnio szereg kroków w kierunku wzmocnienia współpracy krajów 
członkowskich w zakresie obronności (PESCO, Europejski Fundusz Obronny promujący 
wspólne R&D i zakup uzbrojenia, coroczny przegląd zdolności obronnych UE, etc.) Twoim 
zdaniem te kroki są... 

positive for Poland (77.05%), whereas only 1.64% said that it would be negative for Poland. 13.11% indicated these 
developments to be neither positive nor negative, and 8.20% of respondents were Nie jestem pewny/pewna (see figure 20). 

Among  Z Polski responses, the majority agreed that the steps were positive for Poland (70.79%). The second highest number 
of respondents believed that it was neither positive nor negative (16/85%), while only 2.25% said that the steps were negative for 
Poland. 10.11% were Nie jestem pewny/pewna. 

A similar result can be identified among Z zagranicy responses, although they had a more positive stance than Z Polski 
respondents, with 82.98% seeing those developments as positive and only 1.06% as negative for Poland. 9.57% thought 
that the steps were neither positive nor negative, whilst 6.38% were Nie jestem pewny/pewna (see figure 21). 

Figure 20: The EU has recently taken a series of steps to increase defence cooperation among member states (launching PESCO, 
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Figure 21: The EU has recently taken a series of steps to increase defence cooperation among member states (launching PESCO, 
establishing a European Defence Fund to promote joint R&D and arms procurement, creating a coordinated annual EU review of 

defence capabilities, etc.). Would you say these steps are… 

11. Should Poland join the European Intervention Initiative recently launched by France and eight other European nations to
develop a common strategic culture and prepare for possible joint external crisis operations?
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11. Czy Polska powinna przystąpić do Europejskiej Inicjatywy 
Interwencyjnej, utworzonej ostatnio przez Francję i osiem 
innych krajów europejskich, z myślą o rozwijaniu wspólnej 
kultury strategicznej i przygotowaniu do potencjalnych operacji 
antykryzysowych poza granicami Wspólnoty?

Trzy czwarte respondentów (75,41%) uważa, że Polska powinna przystąpić do Europejskiej 
Inicjatywy Interwencyjnej (EII), utworzonej ostatnio przez Francję i osiem innych krajów 
europejskich, z myślą o rozwijaniu wspólnej kultury strategicznej i przygotowaniu do 
potencjalnych operacji antykryzysowych poza granicami Wspólnoty. Zaledwie 9,4% 
respondentów jest przeciwnego zdania, a 14,75% nie ma wyrobionej opinii (patrz rycina 22).

Wśród respondentów z Polski, większość jest za przystąpieniem Polski do EII (71,91%), a 
tylko 11,24% jest przeciw. Pozostała część respondentów (16,85%) nie ma jednoznacznego 
zdania w tym temacie. 

Wśród respondentów spoza Polski, jeszcze wyższy odsetek opowiada się za 
przystąpieniem (78,72%). Przeciwnego zdania jest mniejszy odsetek niż wśród Polaków 
(8,51%), a 12,77% nie ma wyrobionej opinii na temat przystąpienia Polski do EII (patrz rycina 
23).
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Obraz 22: Czy Polska powinna przystąpić do Europejskiej Inicjatywy Interwencyjnej, 
utworzonej ostatnio przez Francję i osiem innych krajów europejskich, z myślą o rozwijaniu 
wspólnej kultury strategicznej i przygotowania do potencjalnych operacji antykryzysowych 
poza granicami Wspólnoty?

Obraz 23: Czy Polska powinna przystąpić do Europejskiej Inicjatywy Interwencyjnej, 
utworzonej ostatnio przez Francję i osiem innych krajów europejskich, z myślą o rozwijaniu 
wspólnej kultury strategicznej i przygotowania do potencjalnych operacji antykryzysowych 
poza granicami Wspólnoty?

Three thirds of respondents (75.41%) agreed that Poland should join the European Intervention Initiative (EII) recently launched by 
France and eight other European nations to develop a common strategic culture and prepare for possible joint external crisis 
operations. Only 9.4% were opposed to Poland joining the EII, whilst 14.75% were Nie jestem pewny/pewna about it (see figure 22). 

Among  Z Polski responses, the majority was in favour of Poland joining the EII (71.91%) with only 11.24% against it. The 
remainder of the Z Polski respondents were Nie jestem pewny/pewna (16.85%). 

Among Z zagranicy responses, an even higher number of respondents is in favour of it (78.72%). The number of respondents 
against Poland joining the European Intervention Initiative was lower than the one of Z Polski respondents (8.51%). 12.77% were 
Nie jestem pewny/pewna if Poland should join the EII (see figure 23). 
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Figure 23: Should Poland join the European Intervention Initiative recently launched by France and eight other European nations to 
develop a common strategic culture and prepare for possible joint external crisis operations? 

12. How should Poland obtain its defence equipment?

Asking participants how Poland should obtain its defence equipment, a majority of 59.56% concluded that Poland should procure 
jointly through European armaments cooperation wherever possible to integrate Poland’s defense sector into a pan-European 
defence industrial base. The second highest number of respondents preferred to buy off the shelf nationally or internationally through 
transparent tenders to get the best value for the defence budget (24.04%). 12.02% thought that Poland should buy its defence 
equipment from the Z Polski defence industry wherever possible to ptotect jobs and retain a military industrial capacity, whilst 
(perhaps surprisingly) only 3.83% were in favour of buying mostly from the US to maximise security partnership and try to secure 
offsets for Z Polski companies (3.83%). Overall only a minority thought that Poland should obtain its equipment through 
European arms cooperation wherever possible to help build the European defence industry (0.55%) (see figure 24). 
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12. Jak Polska powinna pozyskiwać uzbrojenie?

Na pytanie o sposób pozyskiwania przez Polskę uzbrojenia, większość respondentów 
(59,56%) opowiedziała się za zakupami poprzez europejską współpracę zbrojeniową, gdy 
tylko ta jest możliwa, celem integracji polskiego przemysłu obronnego z ogólnoeuropejską 
bazą przemysłową. Na drugim miejscu znalazła się teza o zakupie uzbrojenia “z półki”, 
za pośrednictwem narodowych lub międzynarodowych, przejrzystych przetargów, celem 
osiągnięcia najlepszych rezultatów dla budżetu obronnego (24,04%). 12,02% respondentów 
sądzi, że gdy tylko jest to możliwe, Polska powinna kupować swoje uzbrojenie od 
polskiego przemysłu obronnego, aby chronić miejsca pracy i utrzymać zdolności produkcji 
uzbrojenia. Co zaskakujące, zaledwie 3,83% respondentów jest zwolennikami zakupu 
uzbrojenia głównie z USA, celem zacieśniania stosunków partnerskich oraz zdobywania 
kontraktów offsetowych dla polskich przedsiębiorstw. Poza tym, tylko niewielki odsetek 
(0,55%) respondentów uważa, że gdy tylko jest to możliwe, Polska powinna pozyskiwać 
uzbrojenia za pośrednictwem europejskiej współpracy zbrojeniowej, aby wspierać budowę 
Europejskiego przemysłu obronnego (patrz rycina 24).

Wśród respondentów z Polski prawie połowa (48,31%) twierdzi, że głównym sposobem 
pozyskania broni, gdy tylko jest to możliwe, powinna być europejska współpraca 
zbrojeniowa, tak by integrować polski przemysł obronny z ogólnoeuropejską bazą 
zbrojeniową. Ponad jedna czwarta opowiada się za zakupami “z półki”, poprzez krajowe 
lub międzynarodowe przetargi maksymalizujące korzyści dla budżetu obronnego (28,09%). 
Co godne odnotowania, nikt z Polaków nie wspiera pozyskiwania sprzętu poprzez 
europejską współpracę zbrojeniową, by budować europejski przemysł obronny, a prawie 
jedna piąta (19,10%) sądzi, że najlepszym rozwiązaniem jest wybór polskiego przemysłu 
i ochrona miejsc pracy oraz zdolności przemysłowych. Pozostała część respondentów 
(4,49%) wspiera pozyskiwanie uzbrojenia głównie z USA, aby maksymalizować współpracę 
partnerską i kontrakty offsetowe dla polskiego przemysłu. 

Powyższe kontrastuje z odpowiedziami obcokrajowców, którzy w zdecydowanej 
większości (70,21%) opowiedzieli się za pozyskiwaniem sprzętu poprzez europejską 
współpracę zbrojeniową, tak, by integrować polski przemysł obronny z ogólnoeuropejską 
bazą przemysłową. Tylko niewielki odsetek uważa, że Polacy powinni wysyłać zamówienia 
do polskiego przemysłu obronnego, by chronić miejsca pracy i potencjał przemysłowy 
(5,32%) lub pozyskiwać sprzęt z USA, maksymalizując współpracę partnerską i pozyskując 
kontrakty offsetowe (3,19%). Wśród obcokrajowców, drugim najpopularniejszym wyborem 
(20,21%) było pozyskiwanie sprzętu “z półki”, poprzez krajowe i międzynarodowe przetargi, 
aby maksymalizować korzyści dla budżetu. W przeciwieństwie do respondentów z Polski, 
wśród obcokrajowców znalazł się niewielki odsetek (1,06%) wspierający zakupy poprzez 
europejską współpracę zbrojeniową celem budowy europejskiego przemysłu obronnego 
(patrz rycina 25). 
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Rycina 24: Jak Polska powinna pozyskiwać uzbrojenie?

Rycina 25: Jak Polska powinna pozyskiwać uzbrojenie?

Figure 24: How should Poland obtain its defence equipment? 
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Figure 25: How should Poland obtain its defence equipment? 
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13. Czy uważasz, że europejscy sojusznicy stanęliby w obronie 
Polski, gdyby została zaatakowana? 

Ponad połowa respondentów (56,25%) uważa, że europejscy sojusznicy stanęliby w obronie 
Polski, gdyby została zaatakowana. Przeciwnego zdania jest 11,93% respondentów, a, co 
godne odnotowania, aż 31,82% nie jest pewna odpowiedzi na to pytanie (patrz rycina 26).

Wśród respondentów z Polski zaledwie nieco ponad jedna trzecia (35,96%) osób uważa, 
że kraj może liczyć na wsparcie sojuszników z Europy, natomiast wątpliwości wyraziło 
44,94% zapytanych. Pozostała część respondentów z Polski (19,10%) sądzi, że europejscy 
sojusznicy nie przyszliby z pomocą krajowi w razie konfliktu. 

Wśród obcokrajowców, przeważa opinia pozytywna. Znaczna większość (77,01%) 
jest pewna europejskich gwarancji dla Polski, natomiast przeciwnego zdania jest 4,60% 
respondentów. 18,39% respondentów spoza Polski nie było pewnych odpowiedzi na to 
pytania (patrz rycina 27).

Rycina 26: Czy uważasz, że europejscy sojusznicy stanęliby w obronie Polski, gdyby została 
zaatakowana? 

Over half of respondents believed that European allies would come to Poland’s defence if it were attacked (56.25%). 11.93% 
believed instead that they would not come to Poland’s defence. A notably high number of respondents were Nie jestem pewny/
pewna  about it (31.82%) (see �gure 26).

Among Z Polski responses only a bit more than a third believed that the European allies would come to Poland’s defence if it were 
attacked (35.96%), whereas the majority of respondents were Nie jestem pewny/pewna about the commitment of European 
allies to Poland’s defence in case of attack (44.94%). The remainder of Z Polski respondents thought that European allies 
would not come to Poland’s defence (19.10%). 

Among Z zagranicy responses, the overall opinion was more positive. A vast majority of 77.01% believed that European 
allies would come to Poland’s defence if it were attacked, whereas only 4.60% doubted it. 18,39% of Z zagranicy respondents 
were Nie jestem pewny/pewna about it (see figure 27). 

Figure 26: Do you believe European allies would come to Poland’s defence if it were attacked? 
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Rycina 27: Czy uważasz, że europejscy sojusznicy stanęliby w obronie Polski, gdyby została 
zaatakowana? 

Figure 27: Do you believe European allies would come to Poland’s defence if it were attacked? 

14. Do you believe the United States would come to Poland’s defence if it were attacked?

In the same context, participants were asked to indicate if they believed the US would come to Poland’s defence if it were attacked. 
46.86% of respondents believed that the United States would defend Poland in case of an attack, whilst 13.14% thought it would 
not. 40% were unsure of the US’s response (see figure 28). 

Among  Z Polski responses, 40.45% of respondents were convinced that the US would come to Poland’s defence if it were 
attacked, whereas the majority was more sceptical (46.07%). 13.48% of Z Polski respondents did not believe that the US would 
come to Poland’s defence. 
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14. Czy uważasz, że USA stanęłyby w obronie Polski, gdyby została 
zaatakowana?

Kolejne pytanie, w podobnym duchu, dotyczyło zdania uczestników ankiety na temat 
amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa dla Polski. 46,86% respondentów odpowiedziało, 
że USA stanęłyby w obronie Polski, gdyby ta została zaatakowana, natomiast przeciwnego 
zdania było 13,14%. 40% nie było pewnych odpowiedzi na to pytanie (patrz rycina 28).

Wśród respondentów z Polski, 40.45% jest przekonanych o pomocy ze strony USA 
w wypadku ataku na Polskę, natomiast większy odsetek ma wątpliwości (46,07%). 
Jednoznacznie negatywnej odpowiedzi, co do gwarancji amerykańskich, udzieliło 13,48% 
respondentów z Polski.

Wśród respondentów z zagranicy, po raz kolejny przeważały bardziej pozytywne 
opinie. Większość (53,49%) uważa, że USA stanęłyby w obronie Polski, gdyby ta została 
zaatakowana. Warto tu zauważyć, że jest to mniejszy odsetek niż w pytaniu o gwarancje 
europejskie (patrz rycina 27). Około jedna trzecia (33,72%) nie była pewna zachowania USA, 
natomiast pozostałe 12,79% nie wierzy w amerykańskie zapewnienia o obronie Polski (patrz 
rycina 29).
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Over half of respondents believed that European allies would come to Poland’s defence if it were attacked (56.25%). 11.93% 
believed instead that they would not come to Poland’s defence. A notably high number of respondents were Nie jestem pewny/
pewna  about it (31.82%) (see �gure 26).

Among Z Polski responses only a bit more than a third believed that the European allies would come to Poland’s defence if it were 
attacked (35.96%), whereas the majority of respondents were Nie jestem pewny/pewna about the commitment of European 
allies to Poland’s defence in case of attack (44.94%). The remainder of Z Polski respondents thought that European allies 
would not come to Poland’s defence (19.10%). 

Among Z zagranicy responses, the overall opinion was more positive. A vast majority of 77.01% believed that European 
allies would come to Poland’s defence if it were attacked, whereas only 4.60% doubted it. 18,39% of Z zagranicy respondents 
were Nie jestem pewny/pewna about it (see figure 27). 

Figure 26: Do you believe European allies would come to Poland’s defence if it were attacked? 
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Figure 25: How should Poland obtain its defence equipment? 
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Rycina 28: Czy uważasz, że USA stanęłyby w obronie Polski, gdyby została zaatakowana?
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15. Jak pewny jesteś co do długoterminowych zobowiązań USA do 
obrony Europy? 

Ostatnie pytanie nawiązywało do krytycznego stanowiska Trumpa wobec NATO oraz 
wycofywania się USA z międzynarodowych umów i traktatów. Respondenci zostali poproszeni 
o swoją ocenę długoterminowości zobowiązań USA wobec Europy. Większość respondentów 
(42,86%) nie była bardzo pewna długoterminowości tych zobowiązań, natomiast 34,29% 
była ich raczej pewna. Tylko mały odsetek (6,86%) respondentów był bardzo pewny tych 
zobowiązań, natomiast nieco wyższy odsetek zupełnie w nie wątpił (10,86%)  (patrz rycina 30).

Wśród respondentów z Polski, nieco ponad połowa nie jest pewna, co do długoterminowości 
zobowiązań USA do obrony Europy, z czego 43,82% nie jest bardzo pewna, a 7,87% zupełnie 
w nie wątpi. Jednak aż 40,45% jest raczej dobrej myśli, co do amerykańskich obietnic, a mały 
odsetek jest ich bardzo pewny (3,37%). 

Wśród obcokrajowców panują mniej optymistyczne nastroje. Choć w kategorii “bardzo 
pewny zobowiązań” wynik był lepszy niż wśród Polaków (10,47%), to tylko jedna czwarta 
(27,91%) jest raczej pewna zobowiązań. Najwięcej respondentów raczej nie jest pewnych 
amerykańskich obietnic (41,86%), a 13,95% nie jest ich w ogóle pewna (patrz rycina 31).
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Rycina 30: Jak pewny jesteśco do długoterminowych zobowiązań USA do obrony Europy?

Rycina 31: Jak pewny jesteś co do długoterminowych zobowiązań USA do obrony Europy? 

Among Z zagranicy responses, respondents were overall less confident than Z Polski respondents. Although compared to Z 
Polski responses, a higher number of Z zagranicy respondents indicated that they were very confident (10.47%), only a quarter 
were quite confident (27.91%). The majority of respondents were not very confident (41.86%) and 13.95% were not confident at 
all that the United States would remain committed to protecting Europe in the long haul (see figure 31). 

Figure 30: How confident are you that the United States will remain committed to protecting Europe in the longer term? 
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Figure 31: How confident are you that the United States will remain committed to protecting Europe in the longer term? 
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