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W DRUGIEJ POŁOWIE XX WIEKU 

 
 
 
 

W referacie zaprezentowano główne założenia strategii bezpieczeństwa militarnego 
Polski po zakończeniu II wojny światowej. Wyszczególniono trzy okresy: I - lata 1945-1955, II - 
lata 1955-1991 i III - lata 1991-1999. Pierwszy okres obejmuje omówienie procesu kształtowania 
własnych koncepcji bezpieczeństwa w pierwszych latach powojennych. W drugim okresie ukazano 
warunkowania uczestnictwa Polski w systemie bezpieczeństwa zbiorowego, jakim był Układ 
Warszawski. Ostatni okres, obejmujący lata dziewięćdziesiąte XX w., to przedstawienie założeń 
strategii bezpieczeństwa Polski w warunkach wymuszonej samodzielności obronnej. 
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WSTĘP 

Bezpieczeństwo Polski w drugiej połowie XX wieku, ze względu na sytuację 
polityczno-militarną w świecie, skupione było przede wszystkim na zagadnieniach 
militarnych. Już w latach 1945-1955 próbowano sprecyzować założenia strategii obrony 
na wypadek ponownego zagrożenia ze strony Niemiec. W założeniach tych opierano się 
na zobowiązaniach, wynikających z bilateralnych układów o pomocy i współpracy 
zawartych z państwami znajdującymi się w strefie wpływów ZSRR. Po utworzeniu 
Układu Warszawskiego kwestie bezpieczeństwa Polski stanowiły element ogólnych 
założeń strategicznych tego sojuszu polityczno - wojskowego, poszerzonych o własne 
koncepcje obrony terytorium kraju. Lata 1991-1999 to okres dynamicznej ewolucji 
polskiej strategii bezpieczeństwa militarnego od koncepcji samowystarczalności 
obronnej, poprzez próby współpracy w oparciu o układy bilateralne, do wejścia w skład 
nowego sojuszu polityczno-wojskowego - NATO.  
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1. STRATEGIA BEZPIECZE ŃSTWA PAŃSTWA W LATACH 1945 - 1955 

W pierwszych latach po zakończeniu wojny Polska, w przypadku zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa, całkowicie opierała swoją strategię militarną na pomocy 
wojskowej ZSRR. Założenie to wynikało z dwustronnego Układu o przyjaźni, 
wzajemnej pomocy i współpracy z 21 kwietnia 1945 roku. Układ ten zobowiązywał 
Polskę i ZSRR do wzajemnej pomocy w przypadku agresji Niemiec lub ich 
sojuszników na jedno z państw1. W następnych latach podobne układy zawarto               
z innymi krajami bloku wschodniego. 

Z chwilą rozpadu koalicji antyhitlerowskiej i zapoczątkowania zimnej wojny, 
podjęto prace nad koncepcją strategicznej obrony Polski. W kwietniu 1946 roku 
zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. bryg. Stefan Mossor 
przedstawił Wstępne rozważania strategiczne nad geopolitycznym położeniem Polski,   
w których stwierdził, że Polska, będąc w ścisłym sojuszu z ZSRR, musi się liczyć tylko   
z zagrożeniem ze strony państw zachodnich. Zakładał, że państwa Europy Zachodniej 
wspólnie z USA utworzą blok polityczno-wojskowy, któremu przeciwstawiał blok 
słowiański, gdzie Polska miała być państwem frontowym. Stąd też postulował 
rozbudowę Wojska Polskiego tak, aby wspólnie z Armią Radziecką mogło ono             
w przypadku agresji skutecznie bronić granicy zachodniej. W maju 1946 roku ukazał 
się Projekt memoriału w sprawie podstaw do strategicznej pracy Sztabu Generalnego, 
który stał się bazą do wydania szeregu dokumentów w sprawie przygotowania 
terytorium Polski w charakterze teatru działań wojennych (TDW) oraz do opracowania 
Planu rozwoju wojska na lata 1947-1949. W założeniach tego planu uznano, że 
przyszły konflikt, ze względu na użycie lotnictwa i wojsk desantowych, będzie 
obejmował znacznie większe obszary niż w czasie II wojny światowej, co wyłoni 
potrzebę utworzenia jednostek terytorialnych, przeznaczonych do obrony okręgów 
przemysłowych i ważnych obiektów obronnych oraz zwalczania działań dywersyjnych2. 
Według gen. Mossora przyszła wojna miała być wojną między blokami 
sprzymierzonych państw. Polska, jako sojusznik ZSRR i innych państw Europy 
Środkowej, nie mogła tworzyć wyłącznie własnego planu strategicznego, gdyż byłby on 
pozbawiony jakichkolwiek podstaw. Plan ten miał stanowić element wspólnego planu 
państw sojuszniczych. Odnosząc się do podstaw strategicznych ewentualnej wojny, 
uznał, że w początkowym okresie front należy oprzeć o linię Odry i Nysy Łużyckiej,     
a następnie dążyć do przesunięcia go w kierunku Łaby. Obronę na zachodnim 
terytorium Polski uważał za dopuszczalną dopiero w przypadku zagrożenia z północy     
i południa. Poglądy te nie znalazły odzwierciedlenia w strategii militarnej Polski, były 
jednak elementem założeń prowadzonych w 1947 roku ćwiczeń dowódczo – 
sztabowych na szczeblu frontu oraz opracowywanych planów rozwoju Wojska 
Polskiego.  

W listopadzie 1948 roku Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej uznało, że Wojsko Polskie nie będzie realizować 
samodzielnych zadań, a w razie wojny będzie walczyć na wspólnym froncie sił 
demokratycznych i antyimperialistycznych. Za podstawowe zadania uznano: obronne 
                                                 
1  E. Osmańczyk, Encyklopedia ONZ i stosunków międzynarodowych, Warszawa 1982, s. 547. 
2  J. Poksiński, Rozważania strategiczne gen. bryg. Stefana Mossora nad geopolitycznym położeniem Polski 

po zakończeniu II wojny światowej, [w:] „Wojskowy Przegląd Historyczny” nr 2/1987, s. 195-200. 
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przygotowanie terytorium kraju, wzmocnienie obrony przeciwlotniczej i obrony 
wybrzeża oraz przeszkolenie rezerw3. W założeniach do planu 6-letniego, wnioskowano 
większe rozproszenie zabudowy przemysłowej i miejskiej, przygotowanie schronów, 
rozbudowę komunikacji podziemnej, przygotowanie stanowisk kierowania dla władz 
państwowych i wojskowych poza obrębem wielkich miast.  

Na początku lat 50., pod wpływem doświadczeń wojny koreańskiej, zauważono 
potrzebę wzmocnienia systemu obrony przeciwlotniczej oraz obrony przed nowymi 
środkami zapalającymi (napalm). W tym czasie podjęto próbę skonkretyzowania zadań 
dla Wojska Polskiego na wypadek wojny. W kwietniu 1950 roku przeprowadzono duże 
ćwiczenie dowódczo-sztabowe na szczeblu frontu, w którym przyjęto założenie udziału 
polskich wojsk operacyjnych w obronie wybrzeża Morza Bałtyckiego, a następnie 
przejścia do działań ofensywnych na Zachód na północno - nadmorskim kierunku 
operacyjnym4. Ćwiczenie to stało się podstawą do rozważań nad koncepcjami 
wykorzystania Wojska Polskiego w ramach operacji sojuszniczych. Nie było ono 
jednak elementem obowiązującej strategii obronnej, lecz tylko jednym z wariantów 
możliwego użycia wojsk. W 1954 roku, po uzyskaniu od ZSRR materiałów 
dotyczących prób z bronią jądrową, rozpoczęto wdrażanie nowych zasad prowadzenia 
walki z użyciem broni masowego rażenia. 

Ogólne koncepcje użycia wojska w latach 1945-1955 zakładały, że polskie siły 
zbrojne będą prowadzić działania zarówno na froncie zewnętrznym, wspólnie z armiami 
państw sojuszniczych, jak i na froncie wewnętrznym. Koncepcje doktrynalne                 
i wynikająca z nich strategia militarna z tego okresu miały charakter kooperatywny, 
oparty o bilateralne układy o przyjaźni i współpracy zawarte z poszczególnymi 
państwami bloku wschodniego.  

2. UWARUNKOWANIA BEZPIECZE ŃSTWA MILITARNEGO W OKRESIE 
PRZYNALE ŻNOŚCI DO UKŁADU WARSZAWSKIEGO 

Utworzenie Układu Warszawskiego początkowo nie spowodowało istotnych 
zmian ogólnych założeń doktrynalnych. Intensywne prace obejmowały tylko problemy 
związane z wizją ewentualnego konfliktu. Uznano, że podstawowym środkiem walki 
stanie się broń jądrowa, która spowoduje potrzebę pełnej mechanizacji i upancernienia 
wojsk lądowych tak, aby mogły one maksymalnie wykorzystać skutki ewentualnych 
uderzeń atomowych. Założenie to zapoczątkowało intensywną reorganizację Wojska 
Polskiego realizowaną do połowy lat 60. 

Prace nad polską doktryną wojenną i wynikającą z niej strategią bezpieczeństwa 
militarnego podjęto dopiero na początku lat 60. XX w., co wynikało z sytuacji 
międzynarodowej, jaka ukształtowała się po kryzysie berlińskim. W 1961 roku,             
z inicjatywy ministra Obrony Narodowej marszałka Polski Mariana Spychalskiego, 
powołano zespół oficerów, który opracował dokument Podstawowe założenia ludowej 
obronności, będący pierwszą powojenną doktryną wojenną5. W 1962 roku, w oparciu     
                                                 
3  Planowanie wojenne w Polsce w latach 1918-1956, Wyd. Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 1996, 

s. 338 - 344. 
4  P. Piotrowski, Koncepcje „Frontu Polskiego” okresie powojennym, [w:] „Zeszyty Naukowe Wyższej 

Szkoły Oficerskiej im. T. Kościuszki,  nr 3/2000, Wrocław 2000. 
5  Zarys dziejów Sztabu Generalnego (Głównego) Wojska Polskiego 1918-2002, Warszawa 2002, s. 80. 
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o jej ustalenia, przygotowano Plan operacyjny obrony terytorialnej kraju, zawierający   
w części ogólnej podstawowe założenia strategiczne. We wstępie określono główne 
zagrożenia, wynikające z ówczesnej sytuacji polityczno-militarnej w świecie, którą 
oceniono poprzez pryzmat dwóch wrogich bloków polityczno-wojskowych. Uznawano, 
że kontynuacja wyścigu zbrojeń może doprowadzić do ogólnoświatowego konfliktu 
zbrojnego, czego potwierdzeniem miały być przedsięwzięcia realizowane przez państwa 
zachodnie prowadzące politykę zimnej wojny oraz rozbudowa paktów wojskowych.    
W dalszej części oceniono siły potencjalnego przeciwnika, za którego uznawano wojska 
sojuszu NATO rozmieszczone na środkowoeuropejskim TDW. Określono, że siły te 
składają się z 27 dywizji o pełnej gotowości bojowej. Ich potencjał uderzeniowy 
tworzyło: 108 wyrzutni rakiet taktyczno-operacyjnych, 460 wyrzutni rakiet i dział 
przystosowanych do strzelania amunicją jądrową, 2500 samolotów bojowych, w tym 
720 nosicieli broni jądrowej. Siły te mogły być dodatkowo wzmocnione 6 atomowymi 
okrętami podwodnymi z wyrzutniami rakiet jądrowych operującymi na Atlantyku          
i Morzu Północnym oraz 9 lotniskowcami z 300 samolotami na pokładzie, 
przystosowanymi do przenoszenia broni jądrowej. Przyjmowano również, że w razie 
potrzeby możliwe będzie wykorzystanie ok. 30 wyrzutni rakiet operacyjno-taktycznych 
rozmieszczonych na południowoeuropejskim TDW, blisko 250 amerykańskich               
i brytyjskich bombowców dalekiego zasięgu, znajdujących się w bazach na terenie 
Wielkiej Brytanii, a także rozlokowanych w USA 68 wyrzutni międzykontynentalnych 
rakiet balistycznych i 1600 samolotów dalekiego zasięgu. Najbardziej obawiano się 
uderzeń grup lotnictwa taktycznego rozmieszczonych w Europie Zachodniej, które 
według przyjętych ocen mogły wykonać ok. 200-300 uderzeń jądrowych na terytorium 
Polski. Celami tych uderzeń, oprócz obiektów wojskowych i przemysłowych, miały być 
przeprawy przez rzeki: Bug, Wisła, Odra i Nysa Łużycka w celu utrudnienia 
przegrupowania wojsk radzieckich z terytorium ZSRR6. W tym czasie państwa NATO 
posiadały 27,5 tys. ładunków jądrowych (Układ Warszawski dysponował tylko 3 tys. 
ładunków jądrowych)7. 

Doktryna określała również charakter ewentualnej wojny. W myśl przyjętych 
założeń miała to być wojna o zasięgu globalnym prowadzona w ramach sił 
koalicyjnych. Przyjmowano, że powszechnie stosowana będzie broń rakietowo-
jądrowa, w tym szczególnie na europejskim TDW, gdzie toczone będą główne starcia. 
Stroną, która rozpocznie wojnę miały być oczywiście państwa NATO, co między 
innymi wynikało z przyjętych wówczas przez USA planów ewentualnej wojny 
przeciwko ZSRR (plany Drop Shot, a potem SIOP-62). Brano pod uwagę różne 
warianty działań wojennych począwszy od konfliktu o charakterze lokalnym, 
zainicjowanego przez RFN i podjętego środkami konwencjonalnymi lub z użyciem 
broni jądrowej, do konfliktu na dużą skalę z zmasowanym użyciem strategicznych 
arsenałów jądrowych. Ostatni wariant uznawano za najbardziej prawdopodobny, co 
było zgodne z założeniami doktryny wojennej ZSRR, zakładającej, że przyszła wojna 
będzie starciem dwóch wrogich bloków wojskowych, tj. Układu Warszawskiego             
i NATO. Z tego względu uważano, że wojna rozpocznie się od operacji strategicznych 
                                                 
6  Plan operacyjny obrony terytorialnej kraju, Załącznik do uchwały Komitetu Obrony Kraju z 16.11.1962r. 

Centralne Archiwum Wojskowe 1806/92/3, k. 186-220. 
7  Table of Global Nuclear Weapons Stockpiles 1945-2002, Natural Resources Defense Council, [online] 

[dostęp: 29.10.2010]. Dostępny w Internecie: http://www.nrdc.org/nuclear/nudb/datab19.asp. 
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sił jądrowych, które wykonają uderzenia na wszystkie ważniejsze obiekty o znaczeniu 
militarnym. Takie założenie wymagało podjęcia stosownych działań w celu uniknięcia 
zniszczenia własnych sił, co miano osiągnąć poprzez utrzymanie wysokiego poziomu 
gotowości bojowej i wykonanie szybkich przegrupowań do rejonów zapasowych, 
znajdujących się poza strefą rażenia. W działaniach konwencjonalnych zasadniczą rolę 
miały odegrać wojska pancerne i zmechanizowane oraz powietrznodesantowe, które, 
wykorzystując skutki uderzeń jądrowych na siły przeciwnika, miały w krótkim czasie 
opanować jego terytorium. Czas operacji zaczepnej planowano na 7 - 10 dni, a głębokość 
zadań na 600-800 km, co dawało średnie tempo natarcia w granicach 60 - 100 km na 
dobę8.  

Na wypadek wojny Wojsko Polskie miało wystawić związek operacyjny w sile 
Frontu przeznaczony do działań w ramach Układu Warszawskiego na froncie 
zewnętrznym. W jego składzie miały się znajdować: trzy armie ogólnowojskowe, armia 
lotnicza i jednostki zabezpieczenia. Zadaniem Frontu miało być prowadzenie natarcia 
na północno-nadmorskim i jutlandzkim kierunku operacyjnym w celu opanowania 
Cieśnin Bałtyckich, co miało umożliwi ć swobodne operowanie Floty Bałtyckiej ZSRR   
i Polskiej Marynarki Wojennej na wodach północnego Atlantyku. Zgodnie z przyjętym 
planem operacyjnym jednostki Frontu miały przeprowadzić operację lądowo-
powietrzno-morską z wykorzystaniem wojsk powietrznodesantowych i desantowych, 
wspieranych przez marynarkę wojenną. Część sił Frontu przechodziła do obrony 
wybrzeża Morza Bałtyckiego i Morza Północnego wzdłuż zajętych terytoriów, 
pozostałe miały osiągnąć rubież Renu. W sumie siły Frontu miały liczyć ok. 270 tys. 
żołnierzy9. 

Szczególną uwagę w przyjętej doktrynie wojennej zwrócono na obronę 
terytorium kraju. Biorąc pod uwagę położenie geopolityczne Polski, znajdującej się na 
głównym kierunku strategicznym środkowoeuropejskiego TDW (ruhrsko-berlińsko-
warszawski) i jej tranzytowy charakter, spodziewano się, że stanie się ona obiektem 
licznych ataków sił powietrznych i rakietowych przeciwnika, a także terenem działań 
grup dywersyjno-sabotażowych i rozpoznawczych. Celem tych ataków, oprócz 
infrastruktury wojennej kraju, miały być też przegrupowujące się przez obszar Polski 
siły główne Armii Radzieckiej, polskie jednostki obrony terytorialnej oraz jednostki 
rezerwowe tworzone w ramach mobilizacji dla potrzeb wojsk operacyjnych. Obronę 
przed napadami powietrznymi i rakietowymi zapewnić miały wojska obrony 
powietrznej kraju.  

Ze względu na ograniczone siły i środki, planowano skupienie wysiłku wokół 
największych ośrodków gospodarczych i polityczno-administracyjnych. Obronę przed 
grupami dywersyjno-sabotażowymi i desantami przeciwnika zamierzano zorganizować 
w czterech zasadniczych rejonach: Góry Świętokrzyskie i Bieszczady, Mazury, Ziemia 
Lubuska i Bory Tucholskie. Wojska obrony terytorialnej poszczególnych okręgów 
wojskowych odpowiedzialne były za obronę obiektów przemysłowych i urządzeń 
komunikacyjnych, w tym szczególnie mostów i przepraw oraz zwalczanie grup 
dywersyjnych i oddziałów zbrojnego podziemia. Ważnym zadaniem było również 
                                                 
8  Plan operacyjny obrony terytorialnej kraju ,op. cit. 
9  P. Piotrowski, op. cit.; R. Szeremietiew, Budowa Sił Zbrojnych PRL i ich rola w koncepcjach 

wojennych kierownictwa Układu Warszawskiego, [w:]  „My śl Wojskowa”, nr 1/2001, s. 145-146.  
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zabezpieczenie przegrupowania wojsk radzieckich, które szacowano na ok. 700 tys. 
żołnierzy w pierwszej fali (jednostki zachodnich okręgów wojskowych ZSRR),             
a w sumie na ok. 3 mln żołnierzy. Do realizacji zadań obrony terytorium kraju 
przewidywano łącznie ok. 630 tys. żołnierzy, wchodzących w skład: wojsk obrony 
terytorialnej, wojsk obrony wewnętrznej, wojsk ochrony pogranicza i wojsk obrony 
powietrznej10. 

Założenia zawarte w Planie operacyjnym obrony terytorialnej kraju były 
podstawą do przeprowadzenia w kwietniu 1963 roku ćwiczenia dowódczo-sztabowego 
„Mazowsze”, którego tematem była: Organizacja i prowadzenie obrony terytorialnej 
kraju w początkowym okresie wojny rakietowo-jądrowej. Ćwiczenie potwierdziło, że 
głównym zadaniem obrony terytorium kraju jest zapewnienie funkcjonowania 
administracji państwowej i gospodarki narodowej, ochrona przed skutkami działania 
broni masowego rażenia oraz zapewnienie swobody działania wojsk operacyjnych 
wychodzących na zewnętrzny front walki11.  

Nową wersją doktryny wojennej PRL były przyjęte w październiku 1973 roku 
Węzłowe założenia obronne PRL. W ocenie sytuacji polityczno-militarnej doktryna ta 
nie wprowadziła istotnych zmian, przyjmując nadal, że główne zagrożenie dla pokoju 
wynika z agresywnej polityki państw imperialistycznych. Charakteryzując przeciwnika, 
skupiono się na ocenie potencjału bojowego Bundeshwery i armii amerykańskiej. Duża 
uwagę zwracano na armię zachodnioniemiecką, która wg przyjętych ocen mogła na 
wypadek wojny zwiększyć swoją liczebność z 500 tys. do 1,5 mln żołnierzy. 
Zakładano, że część tych sił będzie operować na nadmorskim kierunku operacyjnym, 
stając się głównym przeciwnikiem Frontu Polskiego. 

Ewentualny konflikt zbrojny w dalszym ciągu postrzegano jako starcie dwóch 
wielkich sojuszy polityczno - wojskowych. Konflikt ten miał się przerodzić w wojnę 
jądrową o zasięgu ogólnoświatowym. Rozstrzygającą rolę w jego przebiegu 
przypisywano potencjałowi radzieckich sił jądrowych. Rola i miejsce Polski w siłach 
zbrojnych Układu Warszawskiego oraz koncepcja obrony terytorium kraju nie uległa 
zmianie12. 

Po pięciu latach, w 1978 roku, ukazała się kolejna wersja doktryny wojennej. 
Została ona opracowana pod bezpośrednim nadzorem ministra obrony narodowej        
gen. W. Jaruzelskiego przez zespół, którym kierował płk Ryszard Kukliński. Zawarta     
w niej ocena sytuacji międzynarodowej, pomimo kontynuowanej w Europie polityki 
odprężenia, po podpisaniu w 1975 roku Aktu Końcowego KBWE, nie wniosła nowych 
elementów. W dalszym ciągu oskarżano państwa NATO o przygotowania do agresji, co 
miała potwierdzać prowadzona przez nie polityka rozkładu państw bloku socjalistycznego 
oraz rozgrywanie tzw. karty chińskiej. Dużą uwagę koncentrowano na RFN, podkreślając, 
że zawarty w konstytucji tego państwa zapis o tymczasowości podziału Niemiec stanowi 
bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski. W ocenie przeciwnika kładziono 
                                                 
10  Plan operacyjny obrony terytorialnej kraju… op. cit.; A. Marcinkowski, Rola Polski w Układzie 

Warszawskim w latach 1955-1981, [w:] „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej im. J. Bema”, 
nr 11/1997, s. 301-303; L. Dudek, Nasza doktryna wojenna, [w:] „Dzi ś”, nr 8/1999, s. 71-72. 

11  Doświadczenia i wnioski z ćwiczenia „Mazowsze”, Warszawa 1963. 
12  H. Hermann, Polska doktryna wojenna z 1973 r. w świetle źródeł, [w:]  Źródła w badaniach historii 

wojskowej, Toruń 2004 
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nacisk na ukazanie wzrastającego poziomu jego przygotowania do podjęcia 
niespodziewanych działań, co uzasadniano wprowadzeniem nowych wzorów uzbrojenia 
strategicznego, zwiększonymi możliwościami dokonania ataków powietrznych               
i rakietowych oraz przerzutu sił wzmocnienia. 

Czwarta wersja doktryny ukazała się w 1985 roku. Charakteryzując sytuację 
polityczno-militarną w świecie, uwzględniono stosunek państw zachodnich do Polski 
po wprowadzeniu stanu wojennego. Oskarżono je, że chciały one zmusić Polskę do 
defensywy i spowodować jej degradację technologiczną. Jednocześnie wskazywano, że 
podjęty przez USA program strategicznej inicjatywy obronnej (Gwiezdne wojny) oraz 
instalacja w Europie Zachodniej rakiet Pershing i Cruise (będących odpowiedzią na 
radzieckie SS-20) znacznie zwiększyły zagrożenie terytorium Polski uderzeniami broni 
rakietowo-jądrowej. Środki te miały wpłynąć również na przebieg ewentualnego 
konfliktu zbrojnego, który obejmowałyby swoim zasięgiem cały teren kraju. 
Spodziewano się, że ich użycie spowoduje powstanie rozległych stref zniszczeń, skażeń 
promieniotwórczych i chemicznych, co mogło wywołać poważne skutki moralno-
psychologiczne zarówno w siłach zbrojnych, jak i całym społeczeństwie13. Ostatnią      
w okresie PRL doktrynę wojenną zaczęto opracowywać na początku 1989 roku. 
Wybory czerwcowe spowodowały przesunięcie terminu jej rozpatrzenia na koniec roku, 
już z udziałem przedstawicieli rządu Tadeusza Mazowieckiego. 

Strategia bezpieczeństwa militarnego Polski w okresie Układu Warszawskiego 
była w znacznej mierze obciążona założeniami doktrynalnymi wypracowanymi            
w ZSRR. Niemniej jednak próbowano wprowadzić tu elementy narodowe, mające na 
celu zabezpieczenie własnego społeczeństwa przed skutkami zagrożeń wojennych. 
Dążenie do scentralizowanego użycia wojsk operacyjnych na kierunku nadmorskim       
i rozbudowa systemu obrony terytorialnej stanowiły przykład skutecznej realizacji 
przyjętych założeń strategicznych. 

3. STRATEGIA BEZPIECZE ŃSTWA POLSKI W LATACH 1991 - 2000 

Pierwsza doktryna obronna III RP przyjęta przez Komitet Obrony Kraju 21 lutego 
1990 roku, była modyfikacją doktryny wojennej opracowywanej u schyłku PRL. Fakt ten 
spowodował, że już w chwili jej przyjęcia była ona w znacznej części nieaktualna. Na 
wstępie zwracano w niej uwagę, że mimo postępu w sytuacji międzynarodowej nie          
w pełni przezwyciężony został brak zaufania między NATO i UW. Stąd też ewentualny 
konflikt miałby charakter międzykoalicyjny, a Polska jako teren tranzytu wojsk oraz 
rozmieszczenia drugich rzutów i odwodów byłaby niewątpliwie obiektem ataku. 
Zwracano jednak uwagę, że w miarę rozbudowy ogólnoeuropejskiego systemu 
bezpieczeństwa, rola dotychczasowych sojuszy może ulec zmianie, co oznaczało, że 
Układu Warszawskiego nie traktowano już jako jedynego gwaranta bezpieczeństwa.              
W doktrynie podkreślono, że Polska nie uważa za swego wroga jakiegokolwiek państwa 
oraz, że nie weźmie udziału w wojnie, jeśli sama lub jej sojusznicy nie staną się obiektem 
agresji. Nie było tu zatem automatycznego udziału w każdej wojnie, której uczestnikiem 
mógłby zostać Układ Warszawski. 

Doktryna wskazywała na potrzebę utrzymania systemu obronnego, który 
pozwalałby na przeciwstawienie się ewentualnej napaści zbrojnej. Zasadniczym 
                                                 
13  L. Kowalski, Doktryna wojenna PRL zwana obronną, [w:] „Arcana”, nr 1/1997, s. 70-71. 
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elementem tego systemu były siły zbrojne, które w razie agresji odpierają ją, prowadząc, 
samodzielnie lub wspólnie z sojusznikami, operacje obronne. Zapis o samodzielnym 
prowadzeniu operacji, ze względu na otoczenie Polski tylko państwami sojuszniczymi, 
stał w sprzeczności z ogólnymi założeniami doktryny oraz z zawartym w niej ustaleniem, 
że na wypadek wojny WP wydzielało zgrupowanie operacyjne w skład Zjednoczonych 
Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego. W sumie doktryna obronna z 1990 roku była 
koncepcją o charakterze przejściowym, która ze względu na rozpad Układu 
Warszawskiego w lipcu 1991 roku całkowicie straciła swoją aktualność14. 

W sierpniu 1991 roku powołano przy Biurze Bezpieczeństwa Narodowego 
zespół do opracowania nowej strategii obronności Polski. W wyniku prowadzonych 
prac przygotowano dwa dokumenty: Założenia polskiej polityki bezpieczeństwa oraz 
Polityka bezpieczeństwa i strategia obronna Rzeczypospolitej Polskiej, które przyjęto na 
posiedzeniu Komitetu Obrony Kraju w listopadzie 1992 roku. 

W ocenie sytuacji polityczno-militarnej zwracano uwagę na konsekwencje 
nowego położenia strategicznego Polski pomiędzy Europą Zachodnią oraz państwami 
powstałymi po rozpadzie ZSRR, dostrzegając główne zagrożenie ze wschodniego 
kierunku strategicznego. Zwracano uwagę, że ewentualny konflikt będzie miał przede 
wszystkim charakter lokalny lub regionalny. W pierwszym przypadku zakładano, że 
Polska podejmie samodzielne działania obronne w celu szybkiego rozbicia zgrupowania 
przeciwnika. W drugim planowano jak najdłuższe stawianie oporu w celu zniechęcenia 
agresora oraz zyskania czasu na pozyskanie ewentualnych sojuszników. W koncepcji tej 
przewidywano możliwość utraty znacznych terytoriów, na których zamierzano 
prowadzić walkę z okupantem w formie działań nieregularnych. 

Strategia przedstawiała system obronny III RP, który miał się składać z trzech 
elementów: sił zbrojnych, pozamilitarnych ogniw obronnych i systemu kierowania 
obronnością. Zmieniła się w sposób zasadniczy rola sił zbrojnych, których 
podstawowym zadaniem było zdecydowane przeciwstawienie się agresji. Główną rolę 
przypisywano wojskom operacyjnym, przy czym miały być one aktywnie wspierane 
przez wojska obrony terytorialnej15. Z założeń przyjętej strategii wynikała konieczność 
utrzymywania w okresie pokoju odpowiednio przygotowanych wojsk operacyjnych 
oraz rozbudowanie masowej formacji obronnej w postaci wojsk obrony terytorialnej. 
Siły te, wraz z przygotowaniem obronnym państwa i całego społeczeństwa, miały 
stanowić czynnik odstraszający potencjalnych agresorów16. Strategia obronna z 1992 
roku obowiązywała blisko 8 lat, będąc pierwszym dokumentem tego typu 
przygotowanym w warunkach rzeczywistej suwerenności Polski.  

W 1997 roku, tj. z chwilą uruchomienia procesu akcesyjnego związanego             
z przyjęciem Polski do NATO, podjęto prace nad kolejną wersją doktryny obronnej. Ze 
względu na przygotowaną w tym czasie przez sojusz nową koncepcją strategiczną prace 
                                                 
14  Doktryna obronna RP z 21 lutego 1990 r., [w:]  „Rzeczpospolita” z 26.02.1990 r.; Polska polityka 

bezpieczeństwa 1989-2000, pod red. R. Kuźniara Warszawa 2001, s. 451 - 452. 
15  Założenia polskiej polityki bezpieczeństwa. Polityka bezpieczeństwa i strategia obronna RP, [w:] 

„Przegląd Rządowy”, nr 12/1992, s. 73-81. 
16  B. Balcerowicz, J. Pawłowski, J. Marczak, Koncepcja strategicznej obrony Polski, [w:] „My śl 

Wojskowa”, nr 3/1992, s. 6-8.; S. Koziej, Podstawowe problemy strategii i systemu obronności na 
przełomie XX i XXI w, Wyd. AON, Warszawa 2001, s. 14-20.  
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te zostały celowo opóźnione, co spowodowało, że nową Strategię bezpieczeństwa RP 
przyjęto dopiero w styczniu 2000 roku, czyli kilka miesięcy po tym, jak Polska została 
członkiem NATO17. 

W maju 2000 roku ukazała się Strategia obronności RP, będąca rozwinięciem 
strategii bezpieczeństwa w dziedzinie obronności. W dokumencie tym sprecyzowano 
cele strategiczne, dokonano oceny zagrożeń oraz sformułowano koncepcję działań 
obronnych. Oceniając zagrożenie polityczno-militarne, za główne niebezpieczeństwo    
w skali międzynarodowej uznano zagrożenia kryzysowe o charakterze militarnym lub 
pozamilitarnym (zorganizowana przestępczość, terroryzm, korupcja struktur władzy, 
przemyt, handel narkotykami itp.). Zwrócono uwagę na możliwość niekontrolowanego 
rozprzestrzeniania broni masowego rażenia i wejścia w jej posiadanie skrajnych 
ugrupowań politycznych, czy organizacji przestępczych. 

Zakładano, że ewentualna wojna może mieć charakter konfliktu na dużą skalę 
lub konfliktu lokalnego, przy czym za bardziej prawdopodobny uznano ten drugi.        
W przypadku wojny lokalnej oceniono, że na terytorium Polski mogą wkroczyć wojska 
przeciwnika na 1-2 kierunkach operacyjnych, przy jednoczesnym wykonaniu uderzeń 
lotniczych i rakietowych oraz wysadzeniu desantów powietrznych i morskich. Podczas 
wojny na dużą skalę działania prowadzone byłyby na wielu kierunkach operacyjnych na 
dużą głębokość, a cały obszar Polski narażony byłby na uderzenia lotniczo-rakietowe 
skierowane na rejony o znaczeniu strategicznym, w tym: urządzenia systemu obronnego, 
ośrodki przemysłowe, węzły komunikacyjne i ośrodki polityczno-administracyjne. 

Uwzględniając ewentualne zagrożenie, sprecyzowano, że celem strategicznym    
w dziedzinie obronności będzie: obrona terytorium kraju przed agresją zbrojną, obrona   
i ochrona obywateli RP, udział we wspólnej obronie terytoriów państw członkowskich 
NATO, wspieranie akcji międzynarodowych w zapobieganiu i likwidacji sytuacji 
kryzysowych oraz rozwijanie partnerskiej współpracy wojskowej z innymi państwami. 

Wyróżniono trzy stany bezpieczeństwa państwa: pokoju, kryzysu (zagrożenia 
bezpieczeństwa) i wojny. Każdemu z nich odpowiadać miały określone rodzaje działań 
strategicznych. W czasie pokoju przewidywano możliwość prowadzenia działań 
prewencyjno-stabilizacyjnych, polegających na neutralizowaniu źródeł ewentualnych 
zagrożeń. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub sojuszników 
planowano reagowanie kryzysowe, sprowadzające się do opanowania niebezpiecznych 
zjawisk na arenie międzynarodowej lub zapewnienia osłony przed ich skutkami.          
W przypadku agresji na Polskę lub państwa sojusznicze zakładano podjęcie działań 
wojennych z wykorzystaniem niezbędnego potencjału bojowego zapewniającego jej 
odparcie. 

We wszystkich rodzajach sił zbrojnych wyodrębniono wojska operacyjne 
przygotowane do wydzielenia do dyspozycji NATO, w tym do działań poza granicami 
kraju oraz wojska obrony terytorialnej, będące pod dowództwem narodowym, 
przeznaczone do prowadzenia działań na obszarze kraju. Siły te miały być dodatkowo 
podzielone na: wojska o wysokim stopniu gotowości, zdolne do szybkiego reagowania 
                                                 
17  Strategia bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej, [w:]  „Studia Europejskie”, nr 2/2000, s. 121-146. 

Taka postawa wynikała niejako z hołdowania wzorcom z okresu Układu Warszawskiego. W NATO 
to strategia narodowa ma charakter pierwotny i dopiero w wyniku negocjacji między poszczególnymi 
państwami wypracowywana jest strategia sojusznicza. 
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na każdy rodzaj zagrożenia, w tym odparcia agresji oraz wojska o zróżnicowanym 
stopniu gotowości przeznaczone do wspierania i kontynuowania prowadzonych 
operacji18. 

PODSUMOWANIE 

W okresie powojennym nastąpiło gruntowne przeobrażenie i przewartościowanie 
podstawowych założeń polskiej strategii bezpieczeństwa zawartej w dokumentach           
o charakterze doktrynalnym. Miało to wyraz w wielu jej aspektach, począwszy od oceny 
sytuacji polityczno-militarnej w świecie, poprzez ocenę potencjalnego przeciwnika do 
koncepcji działań wojennych i udziału w nich polskich sił zbrojnych. O ile w okresie 
zależności Polski od ZSRR wszystkie zasadnicze elementy doktryny wojennej były 
niczym innym jak próbą adaptacji radzieckich założeń doktrynalnych do potrzeb               
i możliwości istniejących w PRL, to po rozpadzie Układu Warszawskiego,                       
w III Rzeczypospolitej, wypracowano w pełni samodzielnie własną strategię obronną. Po 
wstąpieniu Polski do NATO strategia ta stała się bazą do stworzenia koncepcji obrony, 
dostosowanej do wymagań sojuszniczych, przy jednoczesnym zachowaniu własnych 
rozwiązań w zakresie funkcjonowania systemu obronnego państwa. 
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Summary 

The article presents the main concepts of the Polish military security strategy after WW2. Three 
main periods have been identified: the first one in the  years of 1945-1955, the second one in the  
years of 1955-1991 and the third one in the years of 1991-1999. The first period includes the 
development of domestic security concepts during the post-war period. In the second period the 
participation of Poland in the Warsaw Pact as a collective security system has been elaborated. 
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under the conditions of forced military self-reliance. 
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