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1. Wprowadzenie 

Kolejny raport Fundacji jest okazją do powtórzenia sakramentalnego stwierdzenia, że … śledząc 
dyskusję prowadzoną w Polsce na temat szeroko rozumianych SZ RP Fundacja, po raz kolejny, 
wskazuje na prawie zupełny brak posługiwania się miernikami i danymi liczbowymi stanowiącymi 
podstawę do prezentowanych wniosków i argumentów. 

Nic się nie zmienia. Przysłuchując się rozmowom prowadzonym w związku z kierunkami modernizacji, 
modelem SZ RP, reformą systemu dowodzenia itp., obserwatora zdumiewa kilka rzucających się  
w oczy pominięć: (1) od ok. 2013 r. w sprawach związanych z SZ RP prawie wcale nie wypowiadają 
się żołnierze; ani czynni, ani rezerwy; (2) wypowiedzi ekspertów są nieliczne i sprawiające wrażenie 
omijania logicznych argumentów; (3) najczęściej wypowiadają się politycy, lub urzędnicy z nadania 
politycznego, z domyślnym brakiem kompetencji do wypowiadania się na tematy z punktu widzenia 
innego niż polityczny; wypowiedzi polityków są oświadczeniami; nie organizuje się w tym temacie 
debat ani nawet konferencji prasowych; (4) nie opracowuje się materiałów związanych z danym 
tematem (są zastępowane właśnie oświadczeniami politycznymi) lub wskazuje się na konieczność 
utajnienia takich materiałów; (5) uwagę opinii publicznej skupia się na warstwie emocjonalnej, unikając 
kontekstu technicznego, doktrynalnego, finansowego i innych powszechnie stosowanych mierników;  
i, najbardziej niepokojące pominięcie, (6) nie przedstawia się alternatyw forsowanych rozwiązań (lub 
częściej zapowiedzi rozwiązań); nawet w celu porównania, odniesienia lub rozważenia. 

Fundacja Ad Arma przedstawia Państwu kolejny raport. Jest on próbą wskazania, jak w podtytule, luk 
w danych wykorzystywanych podczas dyskusji o modelu SZ RP, w szczególności dyskusji o ich 
liczebności.   

W raporcie „Tabele porodówki” autorzy jako cel postawili sobie zredagowanie opracowania ujmującego 
wybrane zagadnienie w szerokim, rekomendowanym przez Fundację w poprzednim raporcie „Tabele 
lotnicze”1, okresie 1918-2020. Doświadczenia oraz ambicje zespołu autorskiego wskazują 
zaproponowany sposób analizowania zagadnień jako optymalny i wykonalny. Jak poprzednio, analiza 
uwzględnia (1) oparcie się na danych (w miarę możliwości liczbowych); oraz (2) uwzględnienie 
kontekstu miejsca i czasu w jakim Polska znajduje się A.D. 2020 (przegląd stanu prawnego  
i programów partii politycznych). 

Podobnie jak w „Tabelach lotniczych” Fundacja odchodzi od podkreślanego w „Fotoplastykonie”2 
dążenia do opierania się na źródłach historycznych. Doświadczenie zdobywane podczas 
przygotowywania kolejnych raportów oraz zgromadzona baza danych pozwalają autorom sprawniej  
i w większym stopniu wykorzystywać autoryzowane dane np. GUS, SIPRI czy WorldBank.  

Fundacja podtrzymuje apel, aby różne osoby lub instytucje, najlepiej kompetentne warsztatowo  
i zawodowo zajęły się konkretnymi, wąskimi tematami poddając je analizie metodą zbliżoną  
do zastosowanej w tym raporcie.  

Jeżeli chodzi o drugi element ćwiczenia, tj. uwzględnienie kontekstu miejsca i czasu, to tworząc raport 
Fundacja postanowiła ułożyć dane w sposób umożliwiający próbę odpowiedzi na podstawowe pytania 
dotyczące modelu SZ RP, w tym w szczególności ich liczebności. Przedstawiając warianty, wady  
i zalety, koszty i konsekwencje. Punktem wyjścia są, zapewnie pełne dobrych intencji, różne pomysły 
dotyczące np. liczby żołnierzy w SZ RP wrzucane do debaty publicznej: 100 tys., 150 tys., 200 tys.,  
50 tys. WOT, 500 tys. WOT, 5 mln WOT, służba zawodowa, pobór, kontrakty itd. Czyli pomysły, 
emocje, dobre intencje i wizje. 

Fundacja podkreśla, że „Tabele” i „Rysunki” to zasadnicze rozdziały Raportu. Dodatkowo w tym 
raporcie autorzy postanowili dokonać przeglądu (1) dokumentów prawnych regulujących w RP 
zagadnienia obronności i SZ RP oraz (2) dokumentów programowych partii politycznych mających 
reprezentację w Sejmie RP IX Kadencji. Pozostałe rozdziały stanowią komentarz Fundacji Ad Arma. 

                                                           
1 Raport Fundacji Ad Arma „Tabele lotnicze. Mapowanie luk w dyskusji o lotnictwie polskim A.D. 2020.”, strona Ad Arma oraz 

Bezpieczeństwo Polski 2020, Ad Arma, 2020 r. (w opracowaniu zbiorczym). 
2 Raport Fundacji Ad Arma „Fotoplastykon. Siły Zbrojne RP w liczbach.”, Ad Arma, 2019 r. 
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Raport tak właśnie został napisany: „Tabele” i „Rysunki” oraz przegląd ustaw i programów partii. 
Pozostałe obszary są bardziej wynikiem systematyczności redaktorskiej oraz ćwiczeniem i propozycją 
Fundacji. Po przeczytaniu „Tabele” i „Rysunki” każdy sam powinien wyciągnąć wnioski i określić 
wynikające z nich białe plamy.    

Korzystając z okazji, Fundacja ponawia, apel do instytucji państwowych o umieszczanie swoich 
materiałów oraz systematyczne uzupełnianie dostępnych baz danych o dane historyczne i archiwalne. 
Apel w pierwszej kolejności kierowanych jest do Sejmu RP, GUS, MON i NIK oraz ośrodków 
akademickich.  

Raport jest działaniem autorskim Fundacji. Został opracowany przy pełnej świadomości ograniczeń 
nielicznego zespołu, który poświęcił swój czas na pracę z nim związaną. Stanowi niedoskonałą próbę 
wykorzystania dostępnych, jawnych danych w celu opracowania zestawień mogących być podstawą 
do analizy obszaru. 

Raport powstał z inicjatywy własnej Fundacji i ze środków własnych. 

Autorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Raportu, zarówno poprzez 
bezpośrednie zaangażowanie jak również poprzez wsparcie Fundacji, a w szczególności przez 
wsparcie finansowe. Darczyńcy Fundacji są prawdziwymi współautorami tego raportu. 

  

Krobia, czerwiec 2020 r. 
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2. Wnioski 

Mapując luki w dyskusji o liczebności SZ RP A.D. 2020, na podstawie zebranego w Raporcie materiału 
Fundacja przedstawia następujące wnioski:  

1. Decyzja polityczna o zwieszeniu obowiązkowego poboru podjęta w 2010 r. nieuchronnie 
musiała doprowadzić do wyczerpania się powstałego modelu SZ RP określonego w Raporcie 
jako „armia ochotnicza, mobilizowana bez poboru”.  

2. W 2020 r. dostrzegalne są istotne wskaźniki, że przyjęte rozwiązanie wyczerpuje swoje 
możliwości w zabezpieczeniu zdolności SZ RP. Ok. 2026 r. model wyczerpie swoje 
możliwości nawet ograniczonego zabezpieczania potrzeb SZ RP.  

3. Decyzji o zawieszeniu poboru nie towarzyszyła decyzja o zmianie modelu SZ RP. 
Prawdopodobnie podjęto nieudaną próbę przejścia na model armii ochotniczej na wzór  
SZ USA, ale próba nie powiodła się.  

4. Decyzji o zawieszeniu poboru nie towarzyszyły istotne zmiany w dokumentach prawnych RP 
regulujących model SZ RP (w dalszym ciągu w dokumentach SZ RP są armią poborową).  

5. Programy polityczne, jeżeli w ogóle są i jeżeli odnoszą się do SZ RP, zawierają wzniosłe 
frazesy bez rozwinięcia praktycznego proponowanych rozwiązań. Utrwalają, lub nawet 
pogłębiają, przyjęte rozwiązanie prowizoryczne „armia ochotnicza, mobilizowana bez poboru”.  

6. Bez zdecydowanych działań naprawczych możliwe (oraz częściowo widoczne w 2020 r.) 
kierunki rozwoju modelu SZ RP to:  

(1) WOT-tyzacja, czyli stopniowe pozbywanie się zdolności „ciężkich” i przechodzenie  
na zdolności lekkie, uzupełniające armię zaciężną (w wyniku jednoczesnej, szybkiej 
dekapitalizacji zasadniczej część uzbrojenia oraz wyczerpywania się modelu armii rozwijanej 
mobilizacyjnie).  

Uwaga Fundacji: definicyjnie oznaczałoby to odejście od określenia „siły zbrojne” 
(charakteryzujące się pełnym spektrum zdolności militarnych) w kierunku określenia „milicje”.  

(2) kompensowanie malejących zdolności SZ RP modelem armii zaciężnej.  

3. Opis metody 

Jak wskazano we wprowadzeniu, Fundacja jako cel Raportu przyjęła zaproponowanie sposobu 
przygotowania do dyskusji na wybrany temat związany z SZ RP. Propozycja zakłada (1) oparcie się  
na danych (w miarę możliwości liczbowych); oraz (2) uwzględnienie kontekstu miejsca i czasu w jakim 
Polska znajduje się A.D. 2020.  

Raport „Tabele porodówki3” został poświęcony wybranym aspektom ogólnego modelu funkcjonowania 
sił zbrojnych oraz określenia ich liczebności do warunków lokalnych. Tytuł „tabele” podkreśla starania 
Fundacji o zachowanie cyklu analogicznych opracowań poświęconych tematycznie poszczególnym 
obszarom.  

Zasadniczą część raportu stanowią rozdziały: (1) „Tabele”; (2) „Rysunki”; (3) „Przegląd aktów 
prawnych i dokumentów RP” oraz (4) „Przegląd programów partii mających reprezentację w Sejmie 
RP”.  

Na podstawie danych z tabel sporządzono infografiki zgromadzone w rozdziale „Rysunki”. Ich celem 
jest wizualizacja samych danych oraz ułatwienie analizy. 

Przystępując do sporządzania rozdziałów analitycznych Fundacja wybrała dwie metody, które uważa 
za uniwersalne i zaleca do powielania w przypadku podejmowania sugerowanych raportów 

                                                           
3 Patrz Słowniczek. 
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opisujących inne obszary. Metody te dotyczą (1) podziału analizy na okresy historyczne oraz  
(2) metody fragmentacji analizy obszarów w poszczególnych okresach.  

Fundacja ponownie zwraca uwagę na dążenie do (1) sporządzania danych obejmujących możliwie 
długie okresy; (2) gromadzenia porównywalnych danych; porównywalność powinna dotyczyć zarówno 
poszczególnych okresów jak również mierników wykorzystywanych w analizach krajowych  
i zagranicznych; (3) porównywalność metod analiz. 

Okresy historyczne 

Fundacja proponuje następujący podział analiz4 na okresy historyczne: 

Okres I:   1918-1938  (ujęty w raporcie) 

Okres II:  1939-1944   (ujęty w raporcie) 

Okres III:  1945-1994  (ujęty w raporcie) 

Okres IV:  1995-2010  (ujęty w raporcie) 

Okres V:  2011 – aktualnie   (ujęty w raporcie)   

Okres I i Okres II nie wymagają komentarza. 

Okres III 1945-1994 umownie obejmuje okres Układu Warszawskiego. Duża część niniejszego 
Raportu poświęcona jest właśnie temu okresowi. Jest to okres długi, lecz spójny i zamknięty. 
Mankamentem jest brak dostępu do wiarygodnych źródeł danych liczbowych. Data końcowa „1994” 
została przyjęta z dwóch powodów: (1) nieokreśloności daty transformacji SZ RP; oraz (2) roku 1995, 
który podczas sporządzania „Fotoplastykonu” okazał się rokiem, od którego dostępne  
są autoryzowane, fragmentaryczne dane dotyczące SZ RP tzw. III RP prezentowane przez NIK.   

Okres IV 1995-2010 obejmuje okres transformacji SZ RP w tzw. III RP. Charakteryzuje się 
przenikaniem cech charakterystycznych dla UW oraz III RP. 2010 r. przyjęto umownie jako koniec tego 
krótkiego okresu ze względu na zastąpienie zjawisk z UW przez zjawiska charakterystyczne dla tzw. III 
RP. Opis tego okresu Fundacja zamieściła w „Fotoplastykonie”. 

Okres V od 2011 r. również został scharakteryzowany w „Fotoplastykonie”.  

Fragmentacja analizy 

W raporcie „Tabele lotnicze”, w celu uniknięcia potoku informacji Fundacja zdecydowała się  
na fragmentację omawianego materiału na zagadnienia. Jako klucz fragmentacji przyjęto stosowaną  
w zagadnieniach związanych z siłami zbrojnymi m.in. przez Departament Obrony USA analizę 
DOTMLPF5. Metoda ta polega na rozłożeniu analizowanej struktury na siedem zagadnień:  
(1) doktryna; (2) organizacja; (3) szkolenie; (4) sprzęt wojskowy; (5) przywództwo; (6) zasoby 
osobowe; oraz (7) infrastruktura. Podczas stosowania tej metody Fundacja uznała, że, pomimo braku 
dostępnych danych, należy ją rozszerzyć o ósme zagadnienie: (8) koszty. 

Wynikało to z faktu, że przedmiotem analizy zaproponowanej przez Fundację w „Tabelach lotniczych” 
było lotnictwo wojskowe, i jego zdolności operacyjne, jako rodzaj sił zbrojnych. W takim przypadku 
zdolności operacyjne należało poddać analizie rozpatrując poszczególne atrybuty zdolności w celu 
oszacowania skuteczności oraz zestawić je z kosztami w celu oszacowania efektywności. Krótko 
mówiąc zastosowano metodę DOTMLPF + koszty. Słowo „zastosowano” należy rozumieć jako 
„podjęto próbę” operując na dostępnych danych ze wskazaniem obszarów luk w danych (jak  
w podtytule). Tyle nt. „Tabel lotniczych”. 

W raporcie „Tabele porodówki” również wykorzystano fragmentację DOTMLPF + koszty, lecz nie  
w celu syntezy zdolności wybranego, kompletnego modułu SZ RP, lecz wybierając i analizując jeden  
z atrybutów zdolności operacyjnych całych SZ RP. W tym przypadku atrybutem tym są: (6) zasoby 
osobowe (personel).   

                                                           
4 W tym przyszłych analiz innych obszarów, gdyby ktoś się takich podjął. 
5 Patrz Słowniczek. 
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Opis atrybutu wskazuje, że „zasoby osobowe” są to przewidziane na uzupełnienie jednostek 
wojskowych uzupełnianych do etatu wojennego i stanowią je żołnierze pełniący czynną służbę 
wojskową w czasie pokoju, żołnierze rezerwy oraz osoby po kwalifikacji wojskowej, przeniesione  
do rezerwy i niebędące żołnierzami. Dodatkowo Fundacja spróbuje zestawić ten atrybut z kosztami.   

Ze względu na interferencję atrybutów analiza „zasobów osobowych” częściowo przenika się z analizą 
atrybutów (2) organizacja i (3) szkolenie. Ale w Raporcie starano się nie rozwijać analizy tych 
atrybutów w stopniu większym niż niezbędny.  

Metoda analizy 

Sama analiza została przeprowadzona w oparciu o wiedzę i doświadczenie zespołu autorskiego, który 
w mniej więcej zbliżonych proporcjach korzystał z dostępnych książek i wydawnictw fizycznych oraz  
z publikacji online. 

W związku z rozbudową baz liczbowych danych autorów Raportu są one coraz bardziej kompletne. 
Dodatkowo w Raporcie wykorzystywano głównie dane liczbowe z uznawanych za rzetelne portali 
internetowych instytucji rządowych i międzynarodowych. Niemniej jednak w dostępnych danych 
występują luki, które autorzy aproksymowali w celu zachowania ciągłości analizy. Akceptując fakt,  
że przybliżone fragmenty danych są obarczone błędem autorzy uważają, że błąd ten nie wpływa  
w sposób istotny na wyniki przeprowadzonych analiz i mieści się w tolerancji trendu danych. Luki 
danych w największym stopniu dotyczyły Okresu I i Okresu II oraz ZSRR/FR. Autorzy zachęcają inne 
osoby lub instytucje do korekty przedstawionych danych w oparciu o autentyczne dane liczbowe 
wynikające z ustalonych źródeł historycznych.    

Podczas analizowania oraz opisywania wyników analizy starano się na poszczególne zagadnienia 
oraz ich syntezę patrzeć (1) „biznesowo”, tzn. jaki był zakładany cel, jak starano się go osiągnąć, ile  
to kosztowało, i co w wyniku tych działań osiągnięto; oraz (2) „społecznie”, tzn. jak to wyglądało i jaki 
miało wpływ na przeciętnego obywatela i jego bliskie otoczenia społeczne. 

Ze względu na społeczny charakter atrybutu podczas analizy i opisu nie pomijano czynników 
patriotyczno-kulturowych, lecz starano się je opisywać z pominięciem emocji.  

W Raporcie autorzy rozpatrują SZ RP w świetle przytoczonej w dalszej części definicji sił zbrojnych  
z Wikipedii, tj. jako „całość organizacyjną, składającą się z różnych rodzajów wojsk i służb”. Dlatego 
analiza obejmuje kompletne lub prawie kompletne zdolności charakteryzujące siły zbrojne  
na współczesnym, klasycznym polu walki. Z tego względu wszelkie protezy pozbawione pełnego 
zakresu zdolności, reprezentujące np. wyłącznie zdolności lekkie lub niesymetryczne, nie są objęte 
analizą.  

4. Przegląd modeli sił zbrojnych 

„Ludzie chcący czegoś dokonać  

najpierw powinni się wszechstronnie przygotować,  

aby – gdy nadarzy się okazja – zdołali ziścić swoje plany6” 

Wikipedia podaje, że „Siły zbrojne (inaczej: wojsko, armia, oręż) są to siły i środki wydzielane przez 
państwo do zabezpieczenia jego interesów i prowadzenia walki zbrojnej, obrony, ujęte w całość 
organizacyjną, składającą się z różnych rodzajów wojsk i służb”.  

Dalej czytamy, że ze względu na sposób rekrutacji możemy wyodrębnić trzy modele sił zbrojnych:  
(1) armię zawodową; (2) armię poborową; oraz (3) armię zaciężną. Fundacja zwraca uwagę,  
że w rzeczywistości trudno o przykład modelu definicyjnego i stosowane rozwiązania są mieszanką 
trzech wymienionych modeli. 

Rysunek 9 i Tabela 1 przedstawiają, opracowane przez Fundację, zestawienie dotyczące modelu 
rekrutacji do sił zbrojnych 65 wybranych państw. Z opracowania tego wynika, że wbrew panującemu  

                                                           
6 Niccolo Machiavelli „Sztuka wojny według Machiavellego” (wł. Dell'arte della guerra) XVI w. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojska_(wojskowo%C5%9B%C4%87)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Or%C4%99%C5%BC
https://pl.wikipedia.org/wiki/Si%C5%82y_i_%C5%9Brodki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Walka_(wojsko)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obrona
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojska_(wojskowo%C5%9B%C4%87)
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w RP przekonaniu w zdecydowanej większości państw panuje model armii poborowej. Historycznie też 
był on dominującym. Jak wspomniano wyżej rzeczywiste rozwiązania są przeważnie mieszanką trzech 
wymienionych modeli. Dlatego też podczas opracowania Raportu autorzy, m.in. opracowując Tabela 1, 
ze względu na powszechność takiego rozwiązania wyodrębnili dodatkowy model pośredni 2a:  
(1) armia zawodowa; (2) armia poborowa (pobór obowiązkowy); (2a) armia ochotnicza, mobilizowana 
bez poboru; oraz (3) armia zaciężna.     

Fundacja przypomina sentencję Machiavellego z XVI w. mówiącą, że „Nie ma dwóch rzeczy tak 
rozbieżnych i tak sobie niepodobnych jak żywot cywila i wojskowego7”. Mogłoby się wydawać,  
że od czasów autora tego zdania do czasów obecnych zmieniło się bardzo wiele. Prawie wszystko.  
I dzisiaj żołnierz jest po prostu jednym z zawodów. Pracą. Służba często nie wymaga skoszarowania, 
chodzenia w mundurze ani innych form zaangażowania wykraczających poza przyjęty powszechnie  
40 godzinny tydzień pracy z trzymiesięcznym okresem rozliczeniowym. Od godziny 7 do 15. W 2020 r. 
żyjemy jednak w okresie kończącej się pauzy historycznej, która pozwoliła naszym społeczeństwom 
cieszyć się niespotykanie długim okresem pokoju. Prawdopodobnie zadziałał więc mechanizm, 
zgodnie z którym narząd nieużywany zanika. Żołnierz obecnie wiedzie żywot podobny do cywila 
ciesząc się np. szczególnymi uprawnieniami emerytalnymi i korzystając z braku konieczności 
weryfikacji swoich zdolności w sytuacji nieodwracalnej. 

Coraz wyraźniej są jednak dostrzegalne, występujące od zawsze, ale od ok. 2014 r. brutalnie 
wchodzące w naszą rzeczywistość informacje wskazujące, że być może znów, jak w XVI w., sama 
rzeczywistość potwierdzi, że „Nie ma dwóch rzeczy tak rozbieżnych i tak sobie niepodobnych jak 
żywot cywila i wojskowego”. Może się nawet okaże, że obecnie dla niektórych role są odwrócone?  
Że niektórzy żołnierze są cywilami, a niektórzy cywile żołnierzami? 

Fundacja w swojej analize wskazuje, że stanem oczekiwanym jest, aby każdy robił  
to, za co otrzymuje pieniądze. I był do tego profesjonalnie przygotowany. Indywidualnie i zespołowo, 
jako pojedynczy żołnierz i jako całe SZ RP. Państwo, czyli my i nasi przedstawiciele, w tym oficerowie 
powinni pamiętać o innej przestrodze wymienionego autora z XVI w.: „Pierwszą rzeczą, której 
oczekuje się od dowódcy, jest płacenie żołnierzom żołdu i egzekwowanie kar8”.      

Przegląd modeli.       

Armia zawodowa 

Armia zawodowa (wojsko zawodowe) – żołnierze dobrowolnie zgadzają się na służbę np. przez 
określony czas w zamian za wynagrodzenie. 

Przykładami armii zawodowej są: (1) SZ Wielkiej Brytanii (najczęściej podawane jako przykład);  
(2) SZ Kanady; (3) SZ Indii; czy (4) SZ Pakistanu. Patrz Tabela 1.  

W ocenie Fundacji model armii zawodowej jest to wynik doświadczeń kolonialnych oraz kanon 
kulturowy. Armia taka charakteryzuje się kilkoma cechami: (1) etat czasu pokoju jest tożsamy lub  
w 95-99% zbieżny z etatem wojennym; (2) stan ewidencyjny żołnierzy jest powyżej 90% etatu;  
(3) standardy wejścia są wysokie; (4) standardy szkolenia i gotowości są wysokie; (5) dyspozycyjność  
i dyscyplina są bardzo wysokie.  

Jest to model kosztowny, ale wyspecjalizowany i w założeniu bardzo skuteczny. Jego ograniczeniem 
jest skala rozwiązania. Po wyczerpaniu zasobu populacji do rekrutacji armia tego modelu nie może być 
zwiększana. Wymusza to dwa podejścia: (1) albo angażowanie tylko w te operacje, których skala nie 
przekroczy możliwości armii zawodowej; (2) albo zaplanowanie progu eskalacji, przekroczenie którego 
wymusi zmianę modelu na armie poborową. 

Jeżeli chodzi o gotowość, to intuicyjnym skojarzeniem jest utrzymywanie zasadniczej części armii 
zawodowej w koszarach dostępnych 24/7. Relacje i opisy A.D. 2020 wskazują, że nawet w niektórych 
armiach zawodowych część żołnierzy nie jest obowiązkowo skoszarowanych – co w praktyce oznacza 
ich mniejszą dyspozycyjność. 

                                                           
7 Patrz Przypis 6. 
8 Patrz Przypis 6. 
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Pod względem szkolenia teoretycznie rozwiązanie takie powinno pozwalać na wyznaczanie  
i egzekwowanie wysokich i bardzo wysokich standardów. 

Uzbrojenie zakupywane dla takiej armii może być bardzo zaawansowane i wymagać 
skomplikowanego i długotrwałego szkolenia. 

Rezerwy, przy założeniu określonego poziomu liczebności formacji, powinny być uzupełniane  
w wyniku szkolenia rekrutów, którzy przeszli standardy progu wejścia i poprzez utrzymywanie różnych 
form kontaktu z żołnierzami, którzy z różnych powodów niedawno opuścili formację. 

Zaangażowanie modułów tej formacji związane ze stratami (fizycznymi i potencjału) musi być 
rozpatrywane w kontekście braku szybko dostępnych uzupełnień oraz długiego i kosztownego procesu 
przygotowywania uzupełnień lub nowych modułów.      

Historycznie i współcześnie odsłużenie przez żołnierzy tego modelu określonego (długiego) okresu 
uprawniało (uprawnia) ich do form trwałej pomocy/rekompensaty ze strony państwa.   

Armia zawodowa łatwo może „wyizolować się” ze społeczeństwa. 

Podsumowując; jest to armia kosztowana, dobrze wyszkolona i wyposażona, o ograniczonej 
liczebności. 

Armia poborowa 

Armia poborowa (wojsko z poboru) – bazująca na powszechnym obowiązku odbywania służby 
wojskowej przez obywateli, głównie mężczyzn. 

„Nie można liczyć na wojska inne niż własne i z poboru tworzone9”  

Przykładami armii poborowej są: (1) SZ Izraela (najczęściej podawane jako przykład); (2) SZ Korei 
Północnej; (3) SZ Korei Południowej; czy (4) SZ Norwegii. Patrz Tabela 1.  

W ocenie Fundacji model armii poborowej był i jest najczęściej stosowanym modelem.  Wynika  
to z jego pragmatyczności, wysokiej efektywności „koszt/efekt” oraz z możliwości jednoczesnej 
realizacji innych funkcji społecznych i państwowych. 

Armia taka charakteryzuje się kilkoma cechami: (1) etat czasu pokoju jest istotnie niższy od etatu 
wojennego (z zachowaniem zdolności do planowego rozwinięcia do pełnego stanu wojny); (2) stan 
ewidencyjny żołnierzy w czasie pokoju jest określony potrzebami szkolenia rezerw do etatu 
wojennego, możliwościami gospodarczymi państwa oraz demografią państwa; (3) standardy wejścia 
są bardzo niskie lub nie stosuje się standardów wejścia (szkolenie 100% poborowych ma wprowadzić 
założony standard); (4) standardy szkolenia są dostosowane do warunków służby i zdolności 
poborowych; (5) standardy gotowości mogą być wysokie; (6) dyspozycyjność jest bardzo wysoka 
(przez określony czas); (7) dyscyplina jest czynnikiem bardzo wrażliwym z powodu konieczności 
kontrolowania ludzi wykonujących zadania nie zawsze zgodnie ze swoją wolą przy jednoczesnej 
konieczności zachowania zrozumienia potrzeb społeczeństwa (narodu) jako wspólnoty i pogodzenia 
ich z wolnością jednostki. 

Armia z poboru zawsze składa się z trzech grup: (1) kadra (oficerowie i podoficerowie zawodowi), 
których zadaniem jest szkolenie poborowych oraz utrzymywanie gotowości do wykonywania zadań  
po rozwinięciu armii poborowej do stanu wojennego; (2) poborowi, którzy w okresie obowiązkowego 
szkolenia utrzymują założone wskaźniki gotowości bieżącej oraz są przygotowywani do wykonywania 
zadań zgodnie z przeszkoleniem; (3) żołnierze rezerwy, w zdecydowanej większości poborowi  
po zakończeniu szkolenia obowiązkowego, którzy funkcjonując w społeczeństwie jako cywile mogą 
zostać powołani w celu obsadzenia stanowisk w licznej armii czasu wojny (mobilizacji); istotnym jest, 
że (a) żołnierze rezerwy nie wymagają wcale lub wymagają b. ograniczonego szkolenia podczas 
mobilizacji; (b) zapewniony jest stały, systematyczny dopływ żołnierzy rezerwy.    

Jest to model rozsądny kosztowo i akceptowalnie skuteczny. Model ten przede wszystkim pozwala 
wygenerować liczną, akceptowalnie wyszkoloną i wyposażoną armię z zachowaniem pojemnego 

                                                           
9 Patrz Przypis 6. 
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„akumulatora” wyszkolonych rezerw do jej rozwijania lub uzupełninia. Jego ograniczeniem są sytuacje 
skrajne: (1) populacja (dlatego np. w niektórych państwach obowiązek dotyczy również kobiet); oraz  
(2) konieczność potrzeby zabezpieczenia funkcjonowania państwa nawet po mobilizacji (nie można 
powołać do wojska wszystkich obywateli).   

Jeżeli chodzi o gotowość, to zasadnicza część armii poborowej (poborowi) w czasie pokoju jest 
utrzymywana w koszarach, w gotowości 24/7. Jest to istotnym czynnikiem odstraszania (nawet 
pomimo kompromisów w szkoleniu i dyscyplinie). 

Pod względem szkolenia rozwiązanie takie pozwala na wyznaczanie i egzekwowanie osiągalnych  
i akceptowalnych standardów. 

Uzbrojenie zakupywane dla takiej armii powinno uwzględniać liczne i częste cykle szkolenia ludzi 
nieprzygotowanych od podstaw (co zwiększa awaryjność) oraz nie powinno być bardzo 
zaawansowane i wymagać skomplikowanego i długotrwałego szkolenia. Najbardziej zaawansowane 
systemy uzbrojenia (np. samoloty wielozadaniowe) w większości przeznaczone są do użytkowania 
wyłącznie przez żołnierzy zawodowych. 

Rezerwy, oprócz dostępności poborowych w koszarach 24/7, są najistotniejszą zaletą systemu. 
Mówiąc o rezerwach należy jednak rozumieć nie tylko funkcje proste (strzelec, wartownik, kierowca 
itp.) lecz również funkcje specjalistyczne wymagające skomplikowanych (drogich i czasochłonnych) 
umiejętności w trakcie szkolenia obowiązkowego (załogi wozów bojowych, czołgów, artylerii, urządzeń 
przeciwlotniczych itd.).   

Zaangażowanie modułów tej formacji związane ze stratami (fizycznymi i potencjału) może zapewniać 
komfort rozmachu i dostosowania do skali kryzysu.      

Historycznie i współcześnie okres (krótkiej) służby obowiązkowej żołnierzy tego modelu jest źródłem 
oszczędności państwa na szkoleniu i utrzymywaniu armii zawodowej przy jednoczesnym zapewnieniu 
bieżącej gotowości i zdolności do wielokrotnego rozwinięcia i uzupełniania armii wg potrzeb danej 
sytuacji kryzysowej.   

Armia poborowa utrzymuje stałe, silne choć o różnym zabarwieniu emocjonalnym więzi społeczeństwa 
(narodu) z administracją. Ważnym jest, aby pobór dotyczył przedstawicieli szerokiego przekroju 
społeczeństwa wykluczając sytuacje, w których np. synowie polityków są z niego wyłączeni. 
Gwarantuje to społeczną zgodę co do faktycznych zdolności tego rozwiązania i autentyczną troskę  
o warunki służby. Powszechność jest również gwarancją funkcjonowania sprzężenia zwrotnego w pętli 
informacyjnej o faktycznych zdolnościach sił zbrojnych.   

Podsumowując; jest to armia, która za nakłady porównywalne z armią zawodową wygeneruje istotnie 
większy potencjał wraz z mechanizmem jego uzupełniania i dalszego zwiększania. Ceną liczebności 
jest konieczność zaakceptowania niższego niż w armii zawodowej, poziomu wyszkolenia  
i konieczności jej wyposażenia w większą ilość uzbrojenia o częściowo innych cechach niż w armii 
zawodowej. 

Fundacja zwraca uwagę, że po okresie odchodzenia od armii poborowych (rozpoczętego ok. 2000 r.) 
niektóre państwa powracają do tego modelu (np. Kuwejt, Szwecja, Litwa). 

Armia ochotnicza, mobilizowana bez poboru 

Armia ochotnicza, mobilizowana bez poboru – stanowi rozwiązanie łączące cechy armii zawodowej  
z cechami armii poborowej.   

Przykładami armii ochotniczej, mobilizowanej bez poboru są: (1) SZ RP; (2) SZ RFN; (3) SZ Czech; 
czy (4) SZ USA. Patrz Tabela 1.  

Fundacja uważa, że armia ochotnicza, mobilizowana bez poboru jest jedną z mutacji zasadniczych 
trzech opisywanych modeli armii (właściwie dwóch: (1) armii zawodowej i (2) armii poborowej). Model 
ten ma uzasadnienie w specyficznych warunkach (np. SZ USA) lecz zasadniczo jest rozwiązaniem 
krótkowzrocznym, opartym na konsumpcji zgromadzonych (starzejących się) rezerw osobowych  
i prawdopodobnie związany z ignorancją polityków (może również oficerów). Model z definicji prowadzi 
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do utraty zdolności armii mobilizowanej, chyba że odpowiednio wcześniej zostanie podjęta decyzja  
o przejściu na: (1) armię zawodową (z wszelkimi konsekwencjami) lub (2) armię zaciężną (z wszelkimi 
konsekwencjami). Lub zrezygnowanie z sił zbrojnych jako atrybutu państwa (!).  

Armia taka charakteryzuje się próbą pogodzenia cech armii zawodowej z cechami armii z poboru. 
Praktycznym wyróżnikiem tego rozwiązania jest odejście od obowiązkowego poboru i jego 
konsekwencje, tj.: (1) brak utrzymywania w koszarach 24/7 odwodów (obniżenie gotowości i redukcja 
odstraszania); oraz najważniejsze (2) brak systematycznego generowania nowych rezerw do systemu 
przy nieuchronnym procesie „starzenia się” rezerw wyszkolonych podczas obowiązywania 
„zawieszonego” modelu armii poborowej. W stosunkowo krótkim okresie model musi nieuchronnie 
prowadzić do wyczerpania zasobów wyszkolonych rezerw (patrz Rysunek 16) i utraty zdolności. 

Model jest chętnie stosowany z powodów: (1) cynicznej kalkulacji politycznej obliczonej na poparcie 
części obywateli uwolnionej od obowiązku poboru; oraz (2) ignorancji. 

Armia tego modelu składa się z dwóch grup: (1) kadra (oficerowie, podoficerowie zawodowi  
i szeregowi zawodowi), których zadaniem jest (a) udział w realizacji zadań czasu pokoju (np. misje 
zagraniczne) i (b) utrzymywania gotowości do wykonywania zadań po rozwinięciu armii poborowej  
do poziomu stanu wojennego; oraz (2) żołnierze rezerwy, w zdecydowanej większości poborowi  
po zakończeniu szkolenia obowiązkowego, którzy funkcjonując w społeczeństwie jako cywile mogą 
zostać powołani w celu obsadzenia stanowisk w licznej armii czasu wojny (mobilizacji); istotnym jest, 
że złamano dwie zasady: (a) ze względu na okres od zakończenia służby poborowej i np. wymianę 
uzbrojenia żołnierze rezerwy wymagają szkolenia podczas mobilizacji; (b) przerwano stały, 
systematyczny dopływ żołnierzy rezerwy.  W modelu nie ma grupy żołnierzy z poboru zapewniających 
ciągłość modelu i bieżącą gotowość 24/7 w koszarach.  

W zawiązku z jego nieskutecznością jest to model nieuzasadniony kosztowo. Jest też nieskuteczny. 
Efekt jego utrzymywania powyżej określonego, krótkiego okresu przypomina próbę latania balonem 
napełnionym gorącym powietrzem w 15% przy malejącym wskaźniku napełnienia balonu gorącym 
powietrzem. Jest skazany na niepowodzenie. Autorzy wskazują, że według zastosowanego modelu 
matematycznego SZ RP A.D. 2020 przekroczyły albo przekraczają dopuszczalny okres braku 
systematycznego dopływu rezerw (patrz Rysunek 16). 

Pod względem szkolenia rozwiązanie takie wymusza pozorność wysokich standardów szkolenia 
charakterystycznych dla armii zawodowej przy faktycznych nieakceptowalnie niskich standardach 
„niewidocznych” rezerw stanowiących zasadniczą część armii tego modelu. 

Obserwacja wskazuje, że politycy przyjmujący taki model w podobny sposób traktują kwestię 
uzbrojenia. Jest ono rabunkowo eksploatowane z celowym odsuwaniem kosztownych procesów 
modernizacyjnych, co w efekcie prowadzi do przerwania systematyczności modernizacji, utraty 
zdolności oraz konieczności wyasygnowania większych środków na modernizację (których to środków 
przeważnie nie ma). Efekt: po określonym okresie uzbrojenie, podobnie jak cały model, gwałtownie 
traci zdolności.  

Zaangażowanie modułów tej formacji wymusza: (1) wysłanie modułów będących improwizowanymi 
zlepkami złożonymi z żołnierzy zawodowych z różnych jednostek (obniżając i tak niski potencjał 
rozwinięcia poprzez powołanie rezerwistów); albo (2) rozwinięcie jednostek żołnierzami rezerwy 
starszych roczników z wszystkimi konsekwencjami (problemy zdrowotne, niższa sprawność fizyczna, 
długi okres od przeszkolenia, akceptowanie powoływania 50-latków przy braku powoływania 30-taktów 
itd.). W skrajnym przypadku nie będzie kogo powołać.    

Armia najemna 

Armia najemna (wojsko zaciężne) – służba podobna do zawodowej, ale żołnierze z reguły  
są obcokrajowcami. 
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„Ten kto korzysta z obcych, od razu obawiać się winien nie tylko swych obywateli,  
lecz także zwerbowanych najemników10” 

Klasycznym przykładem armii najemnej jest Gwardia Szwajcarska w Watykanie. (patrz Tabela 1). 
Model taki polega na formalnym delegowaniu części lub całości zadań sił zbrojnych danego państwa 
modułom innego państwa, państw lub struktur międzynarodowych, a nawet korporacyjnych. 
Klasycznym przykładem może tu być współcześnie Islandia oderwana od Danii po Drugiej wojnie 
światowej. Nie mając w ogóle swoich sił zbrojnych całość bezpieczeństwa opiera na gwarancji 
bezpieczeństwa danej przez Stany Zjednoczone w zamian za możliwość używania przez nich swojego 
terytorium. 

Rozwiązanie takie oparte jest na różnych formach transakcji (finansowych, politycznych, 
gospodarczych itd.), które z definicji mają część jawną i niejawną (dla różnych stron). 

Praktycznie moduły wojsk zaciężnych mogą mieć charakter: (1) wydzielonych formacji (np. Legia 
Cudzoziemska będąca częścią SZ Fr); (2) możliwości służby obywateli innych państw w SZ danego 
państwa (np. kraje UE, USA; w RP nie ma takiej możliwości prawnej; RP dopuszcza, za zgodą, służbę 
obywateli RP w innych armiach); (3) całej odpowiedzialności za obronę przekazanej jako jedynemu 
podmiotowi zaciężnemu (wymieniana Gwardia Szwajcarska w Watykanie); oraz (4) różnych form 
sojuszy, mandatów, umów itp.  

Fundacja wskazuje, że pomimo historycznego skojarzenia z takim modelem armii również obecnie,  
w 2020 r. trudno jest określić stopień zgodności stosowanych np. w RP rozwiązań mających poprawiać 
bezpieczeństwo poprzez stacjonowanie na terytorium RP wojsk USA czy NATO z modelem armii 
zaciężnej. Należy uwzględnić historyczne doświadczenia RP takie jak np. (1) ściągnięcie przez 
Konrada Mazowieckiego do Polski Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego  
w Jerozolimie (tzw. „Krzyżaków”) w XIII w.; (2) sprowadzenie wojsk Saskich w roku 1697 i praktyczna 
eksploatacja kraju aż do roku 1763 przez Sasów; (3) zabezpieczanie bezpieczeństwa RP przez  
SZ Rosji w XVIII w.; czy (4) stacjonowanie w PRL SZ ZSRR (PGWAR11). Należy podkreślić,  
że pierwsze trzy przykłady nastąpiły nie w wyniku inwazji, tylko w efekcie swoistego „outsorcingu” 
bezpieczeństwa spowodowanego niechęcią do ponoszenia samodzielnie jego kosztów. Koszt 
końcowy tego rozwiązania przewyższył daleko wszelkie oczekiwania. Był jednym z głównych 
czynników ryzyka w naszej historii (ok. 200 lat wojen z Zakonem; upadek państwa w wyniku utraty 
zdolności generowania samodzielnie sił po wejściu Sasów i Rosjan trwa praktycznie do naszych 
czasów). 

Wydaje się, że A.D. 2020 model ten, w stosunku do SZ RP, ma charakter uzupełniający chociaż 
wierząc deklaracjom polityków jego udział w zabezpieczaniu bezpieczeństwa RP rośnie. Pełna ocena  
i tym bardziej kontrola tego procesu wymaga większej ilości danych.  

Podsumowanie 

Jako podsumowanie rozdziału autorzy Raportu posłużą się fragmentem artykułu dotykającym 
większości problemów modelowych dotyczących w szczególności przenikania się modeli (1) armii 
zawodowej; (2) armii poborowej; i (2a) armii ochotniczej, mobilizowanej bez poboru. Dotyczących m.in. 
SZ RP.  

Defence24.pl: Tajwan: armii brakuje rezerw. Powodem "profesjonalizacja"12 

Podyktowana względami polityki wewnętrznej „profesjonalizacja” sił zbrojnych Tajwanu 
napotyka na poważne problemy i jest obecnie przyczyną znacznego spadku gotowości sił 
zbrojnych tej wyspy. (…)  

Siły Zbrojne Republiki Chińskiej potocznie zwanej dziś Tajwanem na papierze prezentują się 
bardzo dobrze. Dysponują ponad 1,2 tys. czołgów, ponad 2 tys. bojowych wozów piechoty  
i transporterów opancerzonych, ponad 500 sztukami artylerii samobieżnej, około tysiącem luf 

                                                           
10 Patrz Przypis 6. 
11 Północna Grupa Wojsk Armii Radzieckiej. 
12 https://www.defence24.pl/tajwan-armii-brakuje-rezerw-powod-profesjonalizacja-komentarz, 20 lutego 2020 r. 

https://www.defence24.pl/tajwan-armii-brakuje-rezerw-powod-profesjonalizacja-komentarz
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artylerii ciągnionej i ponad setką wyrzutni artylerii rakietowej. Niemal 400 (!) samolotów liczy 
lotnictwo bojowe. (…) 

Łącznie tajwański MON ma na papierze 215 tys. etatów z czego 188 tys. mają stanowić 
stanowiska dla mundurowych. W rzeczywistości jednak w 2018 roku tylko dla 81 proc. (153 
tys.) etatów mundurowych udało się znaleźć odpowiedni personel. (…) braki występują nie 
tyle w jednostkach tyłowych co właśnie tych, które w razie wojny walczyłyby w obronie wyspy 
– głównie pancernych, piechoty zmechanizowanej i artylerii. (…) ich stany są dzisiaj 
wypełnione w 60-80 proc. Mimo to w czasie prowadzonych ćwiczeń, gier wojennych  
i symulacji zakłada się ich wypełnienie w przynajmniej 90 proc. W związku z tym niektórzy 
tajwańscy wojskowi alarmują, że od co najmniej kilku lat wszelkie wnioski wyciągane z tych 
przedsięwzięć, a co za tym idzie plany obrony, są opierane na fikcyjnych wynikach. (…) 

Przyczyną leżącą u podstaw problemu jest przeprowadzona w ostatniej dekadzie 
„profesjonalizacja” sił zbrojnych. Polegała ona na podzieleniu żołnierzy na dwie kategorie. 
Profesjonalistów, którzy pozostają w wojsku przez co najmniej cztery lata i poborowych, 
którzy spędzają w służbie zaledwie cztery miesiące. Jak oceniają tajwańscy wojskowi w ciągu 
kilku miesięcy nie da się wyszkolić żołnierza, a co za tym idzie przygotowywać rezerwistów. 

Nawet wcześniej system poboru na Tajwanie był oceniany jako stosunkowo liberalny,  
w porównaniu z innymi państwami narażonymi na atak w każdej chwili. O ile np. w Izraelu 
poborowy spędza w wojsku obowiązkowo 32 miesiące a w Republice Korei 18-22 miesiące, 
to na Tajwanie było to 12 miesięcy. Mimo to uważano, że w tym czasie można z cywila zrobić 
przeciętnego, przyzwoitego żołnierza i sytuacja była uważana za zadowalającą. Teraz kadra 
postrzega poborowych niemal jak "turystów" i dba się przede wszystkim o to, aby nie zrobili 
sobie w czasie pobytu w wojsku krzywdy. Nie powoduje to realnego wzmocnienia jednostek 
ani budowy rezerw na czas wojny. 

Z kolei żołnierze zawodowi często dążą, aby przenieść się do jednostek tyłowych, w których 
służba jest lżejsza a wynagrodzenie podobne. (…) 

„Profesjonalizacja” - zaprojektowana została w dyskusyjny sposób i jest kontynuowana przez 
drugi rząd w Tajpej z rzędu pomimo pojawiających się w mediach i ze strony wojska 
ostrzeżeń. Żaden z polityków, nawet tych należących do opozycji, nie chce przywrócenia 
starego systemu szkolenia i budowania rezerw. Obawa przed utratą punktów procentowych  
w kolejnych wyborach jest – przynajmniej jak na razie – zbyt wielka. Społeczeństwo zaś 
wydaje się w tej sprawie podzielone. 

Podobnie jak jeszcze niedawno w Polsce, zbliża się czas, kiedy przeszkolone jeszcze 
zgodnie ze starym systemem roczniki zaczną się kończyć i ubytki w jednostkach na czas 
wojny będą mogły być uzupełniane wojskowymi po krótkim przeszkoleniu i emerytowanymi 
żołnierzami zawodowymi. Zakładana dwumilionowa rezerwa jest więc bardziej fikcją niż 
rzeczywistością, szczególnie, że dla takiej liczby ludzi i tak brakuje na Tajwanie nawet 
uzbrojenia osobistego. 

W zasadzie jest nawet jeszcze gorzej, ponieważ system nie przewiduje uzupełniania 
jednostek pierwszorzutowych rezerwistami. Z tych ostatnich mają być po prostu formowane 
rezerwowe brygady piechoty – uzbrojone w karabiny i pozbawione pojazdów opancerzonych, 
o bardzo małej wartości bojowej. Nieważne czy rezerwista ma za sobą czteromiesięczne 
symboliczne przeszkolenie czy służył jeszcze niedawno w elitarnej jednostce specjalnej albo 
był np. czołgistą. Z punktu widzenia prawa ma zostać żołnierzem piechoty rezerwowej, a nie 
powrócić do rodzimej jednostki, gdzie mógłby przydać się znacznie bardziej. 

5. Przegląd aktów prawnych i dokumentów RP 

Analizując model, liczebność, zadania itd. SZ RP warto dokonać przeglądu dokumentów i aktów 
prawnych, które odnoszą się do tych zagadnień. Tabela 4 zawiera zestawienie istotniejszych aktów 
prawnych RP odnoszących się do obronności, w tym w szczególności odnoszących się do SZ RP. Jak 
władza ustawodawcza zaprojektowała kształt SZ RP w analizowanym w niniejszym Raporcie 
obszarze? Czy władza wykonawcza zna, wykorzystuje oraz przestrzega modelu opisanego  
w dokumentach? Czy model jest aktualny do sytuacji A.D. 2020?  
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Przy okazji wypada również zadać pytanie retoryczne: Czy politycy znają model prawny, stan 
faktyczny i wizję strategiczną? I czy się do nich odnoszą? 

Na potrzeby Raportu dokonano przeglądu wybranych, ogólnodostępnych dokumentów i aktów 
prawnych. Autorzy zachęcają do samodzielnego, szczegółowego zapoznania się z wybranymi 
dokumentami. Na potrzeby analizy postanowili zwrócić uwagę na wybrane ustępy w czterech 
wybranych dokumentach: (1) Konstytucji RP; (2) Strategii Bezpieczeństwa Narodowego z 2014 r. oraz 
nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego z maja 2020 r.; (3) ustawie o powszechnym obowiązku 
obrony RP; i (4) ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.   

Konstytucja 

„(…) wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość 
okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną  

w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach, 
nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej, 

zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom  
wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku (…) 

„(…) pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie,  
a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność,  

w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem 
(…)” 

Fragmenty preambuły Konstytucji RP z 1997 r. 

SZ RP służą ochronie niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu 
bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic. SZ RP zachowują neutralność w sprawach 
politycznych oraz podlegają cywilnej i demokratycznej kontroli (art. 26). 

Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny. Zakres obowiązku służby wojskowej określa 
ustawa. Obywatel, któremu przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne nie pozwalają  
na odbywanie służby wojskowej, może być obowiązany do służby zastępczej na zasadach 
określonych w ustawie (art. 85). 

Sejm RP decyduje w imieniu RP o stanie wojny i o zawarciu pokoju. Sejm może podjąć uchwałę  
o stanie wojny jedynie w razie zbrojnej napaści na terytorium RP lub gdy z umów międzynarodowych 
wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji. Jeżeli Sejm nie może się zebrać  
na posiedzenie, o stanie wojny postanawia Prezydent RP (art. 116). 

Zasady użycia SZ RP poza granicami RP określa ratyfikowana umowa międzynarodowa lub ustawa. 
Zasady pobytu obcych wojsk na terytorium RP i zasady przemieszczania się ich przez to terytorium 
określają ratyfikowane umowy międzynarodowe lub ustawy (art. 117). 

Prezydent RP (…) stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności  
i niepodzielności jego terytorium (art. 126). 

Prezydent RP jest najwyższym zwierzchnikiem SZ RP. W czasie pokoju Prezydent RP sprawuje 
zwierzchnictwo nad SZ RP za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej. Prezydent RP mianuje 
Szefa SG WP i dowódców rodzajów Sił Zbrojnych na czas określony. Czas trwania kadencji, tryb  
i warunki odwołania przed jej upływem określa ustawa. Na czas wojny Prezydent RP, na wniosek 
Prezesa Rady Ministrów, mianuje Naczelnego Dowódcę SZ RP. W tym samym trybie może  
on Naczelnego Dowódcę SZ RP odwołać. Kompetencje Naczelnego Dowódcy SZ RP i zasady jego 
podległości konstytucyjnym organom RP określa ustawa. Prezydent RP, na wniosek Ministra Obrony 
Narodowej, nadaje określone w ustawach stopnie wojskowe. Kompetencje Prezydenta RP, związane 
ze zwierzchnictwem nad SZ RP, szczegółowo określa ustawa (art. 134). 

Organem doradczym Prezydenta RP w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa 
państwa jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego (art. 135). 

W razie bezpośredniego, zewnętrznego zagrożenia państwa Prezydent RP, na wniosek Prezesa Rady 
Ministrów, zarządza powszechną lub częściową mobilizację i użycie SZ RP do obrony RP (art. 136). 
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Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną RP. (…) W zakresie i na zasadach 
określonych w Konstytucji i ustawach Rada Ministrów w szczególności (…) zapewnia bezpieczeństwo 
zewnętrzne państwa, (…) sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie obronności kraju oraz określa 
corocznie liczbę obywateli powoływanych do czynnej służby wojskowej (art. 146). 

W sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, może 
zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski 
żywiołowej. Stan nadzwyczajny może być wprowadzony tylko na podstawie ustawy, w drodze 
rozporządzenia, które podlega dodatkowemu podaniu do publicznej wiadomości. Zasady działania 
organów władzy publicznej oraz zakres, w jakim mogą zostać ograniczone wolności i prawa człowieka 
i obywatela w czasie poszczególnych stanów nadzwyczajnych, określa ustawa. Ustawa może określić 
podstawy, zakres i tryb wyrównywania strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu 
nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela. Działania podjęte w wyniku wprowadzenia 
stanu nadzwyczajnego muszą odpowiadać stopniowi zagrożenia i powinny zmierzać do jak 
najszybszego przywrócenia normalnego funkcjonowania państwa. W czasie stanu nadzwyczajnego 
nie mogą być zmienione: Konstytucja, ordynacje wyborcze do Sejmu, Senatu i organów samorządu 
terytorialnego, ustawa o wyborze Prezydenta RP oraz ustawy o stanach nadzwyczajnych. W czasie 
stanu nadzwyczajnego oraz w ciągu 90 dni po jego zakończeniu nie może być skrócona kadencja 
Sejmu, przeprowadzane referendum ogólnokrajowe, nie mogą być przeprowadzane wybory do Sejmu, 
Senatu, organów samorządu terytorialnego oraz wybory Prezydenta RP, a kadencje tych organów 
ulegają odpowiedniemu przedłużeniu. Wybory do organów samorządu terytorialnego są możliwe tylko 
tam, gdzie nie został wprowadzony stan nadzwyczajny (art. 228). 

W razie zewnętrznego zagrożenia państwa, zbrojnej napaści na terytorium RP lub gdy z umowy 
międzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji, Prezydent RP  
na wniosek Rady Ministrów może wprowadzić stan wojenny na części albo na całym terytorium 
państwa (art. 229). 

W razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku 
publicznego, Prezydent RP na wniosek Rady Ministrów może wprowadzić, na czas oznaczony, nie 
dłuższy niż 90 dni, stan wyjątkowy na części albo na całym terytorium państwa. Przedłużenie stanu 
wyjątkowego może nastąpić tylko raz, za zgodą Sejmu i na czas nie dłuższy niż 60 dni (art. 230). 

Rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wojennego lub wyjątkowego Prezydent RP przedstawia 
Sejmowi w ciągu 48 godzin od podpisania rozporządzenia. Sejm niezwłocznie rozpatruje 
rozporządzenie Prezydenta RP. Sejm może je uchylić bezwzględną większością głosów w obecności 
co najmniej połowy ustawowej liczby posłów (art. 231). 

W celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona 
klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia Rada Ministrów może wprowadzić na czas oznaczony, nie 
dłuższy niż 30 dni, stan klęski żywiołowej na części albo na całym terytorium państwa. Przedłużenie 
tego stanu może nastąpić za zgodą Sejmu (art. 232). 

Ustawa określająca zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu 
wojennego i wyjątkowego nie może ograniczać wolności i praw określonych w art. 30 (godność 
człowieka), art. 34 i art. 36 (obywatelstwo), art. 38 (ochrona życia), art. 39, art. 40 i art. 41 ust. 4 
(humanitarne traktowanie), art. 42 (ponoszenie odpowiedzialności karnej), art. 45 (dostęp do sądu), 
art. 47 (dobra osobiste), art. 53 (sumienie i religia), art. 63 (petycje) oraz art. 48 i art. 72 (rodzina  
i dziecko). Niedopuszczalne jest ograniczenie wolności i praw człowieka i obywatela wyłącznie  
z powodu rasy, płci, języka, wyznania lub jego braku, pochodzenia społecznego, urodzenia oraz 
majątku. Ustawa określająca zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w stanie klęski 
żywiołowej może ograniczać wolności i prawa określone w art. 22 (wolność działalności gospodarczej), 
art. 41 ust. 1, 3 i 5 (wolność osobista), art. 50 (nienaruszalność mieszkania), art. 52 ust. 1 (wolność 
poruszania się i pobytu na terytorium RP), art. 59 ust. 3 (prawo do strajku), art. 64 (prawo własności), 
art. 65 ust. 1 (wolność pracy), art. 66 ust. 1 (prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy) 
oraz art. 66 ust. 2 (prawo do wypoczynku) (art. 233). 

Jeżeli w czasie stanu wojennego Sejm nie może zebrać się na posiedzenie, Prezydent RP na wniosek 
Rady Ministrów wydaje rozporządzenia z mocą ustawy w zakresie i w granicach określonych  
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w art. 228 ust. 5. Rozporządzenia te podlegają zatwierdzeniu przez Sejm na najbliższym posiedzeniu. 
Rozporządzenia, o których mowa mają charakter źródeł powszechnie obowiązującego prawa  
(art. 234). 

Przysięga wojskowa 

Ja, żołnierz Wojska Polskiego 
przysięgam 

służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, 
bronić jej niepodległości i granic. 

Stać na straży Konstytucji, 
strzec honoru żołnierza polskiego, 

sztandaru wojskowego bronić. 

Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie, 
krwi własnej ani życia nie szczędzić. 

Tak mi dopomóż Bóg.13 

Wcześniejsze roty przysięgi wojskowej: 

15 lipca 1988 r. 
30 października 1992 r. 

Ja, obywatel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, stając w szeregach Wojska Polskiego, 
Przysięgam służyć wiernie Ojczyźnie i narodowi swemu, przestrzegać zasad Konstytucji,  

być godnym chlubnych tradycji oręża polskiego. 

Przysięgam, iż nie szczędząc trudu, a w potrzebie krwi własnej ani życia,  
stać będę nieugięcie na straży niepodległości, suwerenności i granic kraju ojczystego,  

strzec pokoju w braterstwie broni z sojuszniczymi armiami. 

Przysięgam dbać o honor i dobre imię wojska, sumiennie spełniać powinności żołnierskie, ściśle wykonywać 
rozkazy przełożonych, być zdyscyplinowanym i mężnym, uczciwym i koleżeńskim żołnierzem. 

Przysięgam zdobywać wiedzę i umiejętności wojskowe, troszczyć się o powierzoną mi broń, sprzęt i mienie, 
dochować tajemnicy państwowej i służbowej. 

Składając tę uroczystą przysięgę, jestem świadom swej odpowiedzialności  
wobec narodu i praw socjalistycznego państwa polskiego. 

Ku chwale Ojczyzny, na sztandar przysięgam!14 

1 grudnia 1952 r. 

14 lipca 1988 r. 

Ja, obywatel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, stając w szeregach Wojska Polskiego,  
przysięgam Narodowi Polskiemu być uczciwym, zdyscyplinowanym, mężnym i czujnym żołnierzem,  

wykonywać dokładnie rozkazy przełożonych i przepisy regulaminów,  
dochować ściśle tajemnicy wojskowej i państwowej,  

nie splamić nigdy honoru i godności żołnierza polskiego. 

Przysięgam służyć ze wszystkich sił Ojczyźnie,  
bronić niezłomnie praw ludu pracującego,  

zawarowanych w Konstytucji, stać nieugięcie na straży władzy ludowej,  
dochować wierności Rządowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

Przysięgam strzec niezłomnie wolności, niepodległości i granic Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przed 
zakusami imperializmu,  

stać nieugięcie na straży pokoju w braterskim przymierzu z Armią Radziecką i innymi sojuszniczymi armiami  
i w razie potrzeby nie szczędząc krwi ani życia mężnie walczyć w obronie Ojczyzny,  

o świętą sprawę niepodległości, wolności i szczęścia ludu. 

Gdybym nie bacząc na tę moją uroczystą przysięgę obowiązek wierności wobec Ojczyzny złamał,  
niechaj mnie dosięgnie surowa ręka sprawiedliwości ludowej15 

26 sierpnia 1950 r. 

30 listopada 1952 r. 

Przysięgam strzec niezłomnie wolności, niepodległości i granic Polski Ludowej  
przed zakusami imperializmu,  

a w razie potrzeby, nie szczędząc krwi ani życia,  
mężnie walczyć w obronie mojej ojczyzny aż do pełnego zwycięstwa nad wrogiem,  

stać nieugięcie na straży pokoju w jednym szeregu z Armią Radziecką i innymi sojuszniczymi armiami  
i w razie napaści walczyć w braterskim przymierzu o świętą sprawę  

niepodległości, wolności i szczęścia ludu. 

Przysięgam służyć ze wszystkich sił Polsce Ludowej,  
bronić niezłomnie praw ludu pracującego,  
stać nieugięcie na straży władzy ludowej,  

dochować wierności Prezydentowi Rzeczypospolitej. 

Przysięgam Narodowi Polskiemu: być uczciwym, zdyscyplinowanym,  
mężnym i czujnym żołnierzem Polski Ludowej,  

przykładać się gorliwie do szkolenia wojskowego,  

                                                           
13 Ustawa z dnia 3 października 1992 r. o przysiędze wojskowej. Rota obowiązuje od 31 października 1992 r. 
14 Ustawa z dnia 17 czerwca 1988 r. o przysiędze wojskowej. 
15 Ustawa z dnia 22 lipca 1952 r. o przysiędze wojskowej. 
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wykonywać dokładnie rozkazy przełożonych i przepisy regulaminów,  
dochować ściśle tajemnicy wojskowej i państwowej,  

strzec pilnie mienia wojskowego i społecznego  
i nie splamić nigdy honoru i godności żołnierza polskiego16 

8 sierpnia 1947 r. 

25 sierpnia 1950 r. 

 

 

Przysięgam uroczyście Narodowi Polskiemu:  
walczyć do ostatniego tchu w obronie Ojczyzny wyzwolonej z przemocy niemieckiej  

i niezłomnie strzec wolności, niepodległości i mocy Rzeczypospolitej Polskiej. 

Przysięgam wypełniać rzetelnie i sumiennie obowiązki żołnierza,  
wykonywać wiernie rozkazy przełożonych,  

przestrzegać ściśle regulaminów i dochować tajemnicy wojskowej. 

Przysięgam służyć ze wszystkich sił Rzeczypospolitej Polskiej,  
bronić niezłomnie Jej ustroju demokratycznego  

i dochować wierności Prezydentowi Rzeczypospolitej. 

Przysięgam stać nieugięcie na straży praw Ludu Polskiego,  
mieć wszystkich obywateli w równym poszanowaniu i nigdy nie splamić godności Polaka. 

Tak mi dopomóż Bóg17 

31 sierpnia 1944 r. 

7 sierpnia 1947 r. 

 

Przysięgam uroczyście skrwawionej Ziemi Polskiej i Narodowi Polskiemu  
walczyć z niemieckim najeźdźcą o wyzwolenie Ojczyzny  

oraz utrwalenie wolności, niepodległości i potęgi Rzeczypospolitej Polskiej. 

Przysięgam rzetelnie i sumiennie wypełniać obowiązki żołnierza polskiego,  
wiernie wykonywać wydane mi rozkazy i ściśle przestrzegać tajemnicy wojskowej. 

Przysięgam wiernie służyć Rzeczypospolitej i nigdy nie skalać imienia Polaka. 

Przysięgam dochować wierności Krajowej Radzie Narodowej,  
Władzy Naczelnej Narodu Polskiego. 

Przysięgam nieugięcie stać na straży praw Narodu Polskiego,  
mieć wszystkich obywateli w równym poszanowaniu  

oraz niezłomnie bronić swobód demokratycznych. 

TAK MI DOPOMÓŻ BÓG!18 

15 lipca 1927 r     Chrześcijanie  

Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, w Trójcy Świętej Jedynemu  
być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej,  

chorągwi wojskowych nigdy nie odstąpić,  
stać na straży konstytucji i honoru żołnierza polskiego,  

prawu i Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej być uległym,  
rozkazy dowódców i przełożonych wiernie wykonywać,  

tajemnic wojskowych strzec,  
za sprawę Ojczyzny mej walczyć do ostatniego tchu w piersiach  

i w ogóle tak postępować, aby mógł żyć i umierać jak prawy żołnierz polski.  

Tak mi dopomóż Bóg i święta Syna jego męka. Amen. 

    Niechrześcijanie prócz mahometan 

 Przysięgam Bogu Wszechmogącemu być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej,  
chorągwi wojskowych nigdy nie odstąpić,  

stać na straży Konstytucji i honoru żołnierza polskiego,  
prawu i Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej być uległym,  

rozkazy dowódców i przełożonych wiernie wykonywać,  
tajemnic wojskowych strzec,  

za sprawę Ojczyzny mej walczyć do ostatniego tchu w piersiach  
i w ogóle tak postępować abym mógł żyć i umierać jak prawy żołnierz polski.  

Tak mi dopomóż Bóg. Amen. 

    Mahometanie 

 Przysięgam Panu Bogu Jedynemu być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej,  
chorągwi wojskowych nigdy nie odstąpić,  

stać na straży Konstytucji i honoru żołnierza polskiego,  
prawu i Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej być uległym,  

rozkazy dowódców i przełożonych wiernie wykonywać,  
tajemnic wojskowych strzec,  

za sprawę Ojczyzny mej walczyć do ostatniego tchu w piersiach  
i w ogóle tak postępować, abym mógł żyć i umierać jak prawy żołnierz polski.  
Bereetjum Mine Allachivy Veresulini illeclezine a hetdeteum minel masiurkine  

BilWałłagi, Tałłagi, Amin.19 

 

                                                           
16 Ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. o przysiędze wojskowej. 
17 Ustawa z dnia 3 lipca 1947 r. o rocie przysięgi Wojska Polskiego. 
18 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 31 sierpnia 1944 r. o ustanowieniu przysięgi dla Wojska Polskiego. 
19 Ustawa z 18 lipca 1924 o podstawowych obowiązkach i prawach szeregowych Wojska Polskiego. 
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Tekst przysięgi złożonej 
przez gen. J. Hallera  

6 października 1918 r. 

Przysięgam przed Panem Bogiem Wszechmogącym  
w Trójcy Świętej Jedynym  

na wierność Ojczyźnie mojej, Polsce Jednej i Niepodzielnej.  

Przysięgam, iż gotów jestem oddać życie  
za świętą sprawę Jej Zjednoczenia i Niepodległości,  

bronić sztandaru narodowego i honoru oręża polskiego do ostatniej kropli krwi,  
dbać o dobro powierzonych mi żołnierzy,  

strzec karność wojska.  
Przysięgam, że złożone w moje ręce Naczelne Dowództwo Wojsk Polskich  

wedle najlepszej wiary, sumienia i honoru wojskowego  
dla dobra Narodu Polskiego i wyzwolenia Ojczyzny sprawować będę.  

Tak mi Panie Boże dopomóż. 

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego 

W trakcie prac nad Raportem, 12 maja 2020 r., Prezydent RP podpisał nową Strategię 
Bezpieczeństwa Narodowego. W związku z powyższym autorzy zdecydowali się nie usuwać krótkiego 
przeglądu Strategii z 2014 r. lecz uzupełnić Raport o przegląd strategii z 2020 r. 

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP 202020 

Uwaga Fundacji Ad Arma: Strategia z 2020 r. jest dokumentem podzielonym na filary, rozdziały i podrozdziały ale 
bez wyróżnionych artykułów. W związku z powyższym podczas przytaczania wybranych fragmentów odniesieniem 
będzie numer strony wydania zamieszczonego 12 maja 2020 r. na stronie BBN.  

Strategia określa kompleksową wizję kształtowania bezpieczeństwa narodowego RP we wszystkich 
jego wymiarach. (…) Zapisy zawarte w niniejszym dokumencie powinny znaleźć rozwinięcie  
i odzwierciedlenie w krajowych dokumentach strategicznych w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego 
i rozwoju RP. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP uwzględnia kontekst obecności Polski  
w NATO i UE (str. 5). 

Postępująca dekompozycja porządku międzynarodowego w sposób niekorzystny wpływa  
na środowisko bezpieczeństwa RP, utrudniając realizację interesów narodowych i osiąganie celów 
strategicznych. W wyniku tych zmian kształtuje się środowisko bezpieczeństwa, które cechuje 
niepewność i nieprzewidywalność, będące wynikiem m.in. braku poszanowania prawa 
międzynarodowego i niewypełniania zobowiązań międzynarodowych. (…) Najpoważniejsze 
zagrożenie stanowi neoimperialna polityka władz FR, realizowana również przy użyciu siły militarnej. 
(…) FR prowadzi również działania poniżej progu wojny (o charakterze hybrydowym), niosące ryzyko 
wybuchu konfliktu (w tym niezamierzonego, wynikającego z gwałtownej eskalacji w rezultacie 
incydentu, szczególnie militarnego), a także podejmuje wszechstronne i kompleksowe działania  
za pomocą środków pozamilitarnych (w tym: cyberataki, dezinformacja) celem destabilizacji struktur 
państw i społeczeństw zachodnich oraz wywoływania podziałów wśród państw sojuszniczych. Należy 
przyjąć, że FR będzie kontynuowała politykę podważania obecnego ładu międzynarodowego, 
opartego na prawie międzynarodowym, w celu odbudowy pozycji mocarstwowej i stref wpływów  
(str. 6).  

Podstawowym czynnikiem kształtującym bezpieczeństwo RP jest jej silne osadzenie w strukturach 
transatlantyckich i europejskich, a także rozwój współpracy dwustronnej i regionalnej  
z najważniejszymi partnerami. (…) Strategiczne więzi między USA a europejskimi sojusznikami 
przechodzą ewolucję. W ramach UE pojawiają się rozbieżne koncepcje dalszego jej rozwoju. 
Zauważalne jest również ryzyko osłabienia spójności stanowiska i działań państw członkowskich 
NATO i UE, wskutek rosnących napięć wewnętrznych oraz w wyniku działań podmiotów 
zewnętrznych. Zagrożenie stanowią również utrzymujące się konflikty regionalne i wewnętrzne  
w południowym sąsiedztwie Europy. W ich efekcie, a także wskutek gwałtownego przyrostu 
naturalnego oraz różnic w poziomie życia nasiliła się presja migracyjna, która pozostaje wyzwaniem 
dla bezpieczeństwa Europy (str. 6). 

                                                           
20 Podpisana przez p. Andrzej Dudę, Prezydenta 12 maja 2020 r.. 
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W skali globalnej ważnym zjawiskiem jest zaostrzająca się strategiczna rywalizacja między USA, ChRL 
oraz FR, która wywiera wpływ na cały system międzynarodowy (str. 7). 

Stworzyć ponadresortowy mechanizm koordynacji zarządzania bezpieczeństwem narodowym poprzez 
utworzenie komitetu Rady Ministrów, odpowiedzialnego na poziomie strategicznym  
za rozpatrywanie spraw z zakresu polityk, strategii i programów w obszarze zarządzania 
bezpieczeństwem narodowym, w sposób zapewniający spójność i konsekwentną ich realizację  
(str. 13). 

Dostosować krajowy system zarządzania kryzysowego do systemu reagowania kryzysowego NATO 
tak, aby obejmował również obszar konfliktu polityczno--militarnego i umożliwiał płynne przechodzenie 
od stanu pokoju do stanu kryzysu i stanu wojny, a także tworzył skuteczne narzędzia  
do przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń, w tym o charakterze hybrydowym (str. 13). 

Wprowadzić jednolity system zarządzania zasobami osobowymi, w tym administrowania zasobami 
rezerw osobowych na potrzeby bezpieczeństwa narodowego, uwzględniając priorytet dla SZ RP  
(str. 16). 

Wzmacniać zdolności operacyjne SZ RP poprzez uzupełnienie ich stanów osobowych i sprzętowych 
do zakładanych poziomów, a także dostosować programy szkolenia uwzględniające w szczególności 
wyzwania współczesnego wielodomenowego środowiska operacyjnego, zdolności do asymetrycznego 
prowadzenia działań, budowania systemów antydostępowych (izolacji pola walki) oraz manewrowy 
charakter działań i zdolność do długotrwałego przebywania poza miejscem stałej dyslokacji (str. 18). 

Doskonalić zarządzanie zasobami osobowymi SZ RP, uwzględniając w szczególności usprawnienie: 
procesów kwalifikacji i naboru do SZ RP, systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego żołnierzy 
oraz pozyskiwania i wykorzystania rezerw osobowych (str. 18). 

Zbudować narodowy, zintegrowany system świadomości sytuacyjnej, oparty na różnych rodzajach 
środków rozpoznania, łączności, dowodzenia, w tym krajowych systemach satelitarnej obserwacji 
Ziemi i systemach bezzałogowych statków powietrznych działających w strukturach 
sieciocentrycznych, przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa kryptograficznego. Budować narodowe 
zdolności w zakresie komunikacji satelitarnej (str. 19). 

Zapewnić zdolność państwa do skutecznej obrony powietrznej, w tym przeciwrakietowej (str. 19). 

Zbudować zdolności operacyjne SZ RP do precyzyjnego rażenia celów na dalekie odległości oraz 
obrony przeciwlotniczej i przeciwpancernej (str. 19). 

Rozwijać zdolności operacyjne SZ RP, w szczególności Wojsk Specjalnych (…) we wszystkich 
stanach nadzwyczajnych i stanach gotowości obronnej państwa (str. 19). 

Uzyskać zdolności operacyjne do prowadzenia pełnego spektrum działań militarnych  
w cyberprzestrzeni (…) oraz zbudować zdolności do prowadzenia działań w przestrzeni kosmicznej, 
jak również do działań informacyjnych (str. 19). 

Usprawnić system mobilizacyjny, w tym system szkolenia rezerw osobowych (str. 19). 

Dążyć do budowy zdolności do pełnej ochrony i obrony interesów morskich państwa, zwłaszcza 
zdolności operacyjnych Marynarki Wojennej, oraz wzmocnienia jej współdziałania w układzie 
sojuszniczym i regionalnym (str. 19). 

Realizować program budowy Wojsk Obrony Terytorialnej, tworząc warunki do rozbudowy powszechnej 
gotowości obronnej na całym terytorium kraju (str. 19). 

Stworzyć warunki, aby polski przemysł obronny, niezależnie od formy własności, realizował 
długofalowe potrzeby SZ RP (…) (str. 19). 

Zabiegać o wzmacnianie odstraszania i obrony NATO i zapewnienie jego zdolności do prowadzenia 
najbardziej wymagających operacji kolektywnej obrony, w tym poprzez podnoszenie gotowości  
i dostępności sił na jej potrzeby, wzmacnianie sojuszniczego planowania obronnego i operacyjnego, 
dostosowanego do współczesnych wyzwań i zagrożeń (str. 23). 
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Działać na rzecz przyspieszenia procesów decyzyjnych NATO, w tym zapewnić większą swobodę 
operacyjną Naczelnemu Dowódcy Sił NATO w Europie (str. 23). 

Dążyć do zwiększenia i utrwalenia obecności wojskowej NATO na jego wschodniej flance (str. 23). 

Rozwijać współpracę strategiczną z USA, szczególnie w obszarach bezpieczeństwa i obronności  
(w tym w formie stałej obecności SZ USA), technologii, handlu i energetyki (str. 25). 

Zbudować Centralny Port Komunikacyjny i włączyć go do krajowego systemu transportowego (str. 26). 

Opracować i prowadzić kompleksową politykę migracyjną, skoordynowaną z polityką bezpieczeństwa, 
polityką gospodarczą i społeczną, uwzględniającą zarówno bieżące, jak i prognozowane potrzeby 
rynku pracy, integrację migrantów ze społeczeństwem polskim, zapewniającą zachowanie spójności 
społecznej, jak i przeciwdziałanie możliwym zagrożeniom porządku i bezpieczeństwa publicznego 
związanym z procesami migracyjnymi (str. 32). 

Za realizację postanowień zawartych w niniejszej Strategii odpowiadają ministrowie kierujący działami 
administracji rządowej, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie, organy samorządu 
terytorialnego oraz inne podmioty, we właściwościach których pozostają kompetencje w dziedzinie 
bezpieczeństwa narodowego (str. 37). 

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP 201421 

Strategia jest dokumentem dotyczącym bezpieczeństwa państwa. Strategia w sposób całościowy 
ujmuje zagadnienia bezpieczeństwa narodowego oraz wskazuje optymalne sposoby wykorzystania  
na potrzeby bezpieczeństwa wszystkich zasobów pozostających w dyspozycji państwa w sferze 
obronnej, ochronnej, społecznej i gospodarczej. Kluczową sprawą jest ich właściwa integracja  
w systemie bezpieczeństwa narodowego (art. 1). 

RP jest samodzielnym podmiotem bezpieczeństwa, suwerennie określającym własne interesy 
narodowe i cele strategiczne (art. 4). 

RP zapewnia bezpieczeństwo państwa i obywateli poprzez stwarzanie warunków do realizacji 
interesów narodowych i osiągania celów strategicznych. Interesy narodowe określa art. 5 Konstytucji 
RP. Z nich wynikają interesy narodowe, do których należą: (1) dysponowanie skutecznym narodowym 
potencjałem bezpieczeństwa, (2) silna pozycja międzynarodowa RP, (3) ochrona indywidualna  
i zbiorowa obywateli, (4) zapewnienie swobody korzystania przez obywateli z wolności i praw,  
(5) zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju potencjału społecznego i gospodarczego 
państwa (art. 11). 

Cele strategiczne RP w dziedzinie bezpieczeństwa: (1) utrzymywanie i demonstrowanie gotowości 
zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego do wykorzystywania szans, podejmowania 
wyzwań, redukowania ryzyk i przeciwdziałania zagrożeniom; (2) doskonalenie zintegrowanego 
systemu bezpieczeństwa narodowego, (3) rozwój potencjału obronnego oraz zwiększenie jego 
interoperacyjności w ramach NATO i UE, (4) wzmocnienie gotowości i zdolności NATO do kolektywnej 
obrony oraz spójności działań UE w dziedzinie bezpieczeństwa, (5) budowanie silnej pozycji RP w obu 
tych organizacjach, (6) rozwijanie bliskiej współpracy ze wszystkimi sąsiadami oraz budowanie 
partnerskich relacji z innymi państwami, (7) promowanie na arenie międzynarodowej zasad prawa 
międzynarodowego oraz uniwersalnych wartości, (8) zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego 
poprzez doskonalenie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz systemu monitorowania, 
powiadamiania, ostrzegania o zagrożeniach i likwidowania skutków klęsk żywiołowych oraz katastrof, 
a także wdrożenie rozwiązań prawnych i organizacyjnych w zakresie systemu ochrony ludności oraz 
obrony cywilnej, (9) doskonalenie i rozwój krajowego systemu zarządzania kryzysowego, (10) ochrona 
granic RP, stanowiących zewnętrzną granicę UE, (11) przeciwdziałanie przestępczości 
zorganizowanej, (12) zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania RP w cyberprzestrzeni,  
(13) zapewnienie bezpiecznych warunków rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego oraz 
innowacyjności, efektywności i konkurencyjności gospodarki, a także stabilności finansowej państwa, 
(14) zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa klimatycznego oraz ochrony 

                                                           
21 Podpisana przez p. Bronisława Komorowskiego, Prezydenta RP 5 listopada 2014 r. 
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środowiska, różnorodności biologicznej i zasobów naturalnych, (15) zapewnienie bezpieczeństwa 
żywnościowego, (16) prowadzenie efektywnej polityki rodzinnej oraz dostosowanie polityki migracyjnej 
do nowych wyzwań, (17) pogłębianie świadomości społecznej w sferze bezpieczeństwa (art. 12). 

System bezpieczeństwa narodowego obejmuje siły, środki i zasoby przeznaczone przez państwo  
do realizacji zadań w tym obszarze, odpowiednio zorganizowane, utrzymywane i przygotowywane. 
Składa się on z (1) podsystemu kierowania i (2) podsystemów wykonawczych (art. 15). 

Główny element potencjału obronnego stanowią profesjonalne SZ RP (art. 18). 

Główny kierunek działań strategicznych określają trzy priorytety polityki bezpieczeństwa:  
(1) zapewnienie gotowości i demonstracja determinacji do działania w sferze bezpieczeństwa i obrony 
oraz wzmocnienie narodowych zdolności obronnych, (2) wspieranie procesów służących wzmocnieniu 
zdolności NATO, rozwój Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE, umacnianie strategicznych 
partnerstw (w tym z USA) oraz strategicznych relacji z partnerami w regionie, (3) wspieranie  
i selektywny udział w działaniach społeczności międzynarodowej (art. 65). 

Istotą działań obronnych jest stałe utrzymywanie gotowości do skutecznego reagowania na zagrożenia 
dla niepodległości i nienaruszalności terytorialnej RP (art. 70). 

Działania w sferze militarnej ukierunkowane są na utrzymywanie i demonstrowanie wszechstronnej 
gotowości państwa do skutecznego reagowania na militarne zagrożenia dla niepodległości  
i integralności terytorialnej RP. Zadania w tym zakresie wykonują przede wszystkim SZ RP, które  
są gotowe do realizacji trzech rodzajów misji: (1) zagwarantowania obrony państwa i przeciwstawienia 
się agresji zbrojnej, (2) wspierania podsystemów ochronnych w zakresie bezpieczeństwa 
wewnętrznego i pomocy społeczeństwu, (3) udziału w procesie stabilizacji sytuacji międzynarodowej. 
W misji obrony państwa mieści się również wypełnianie funkcji militarnego odstraszania, poprzez 
demonstrowanie gotowości do obrony siłami utrzymywanymi w czasie pokoju oraz gotowości do ich 
mobilizacyjnego rozwinięcia w razie wojny (art. 73). 

Główne zadania SZ RP dotyczą zapewnienia zdolności do: (1) obrony i przeciwstawienia się agresji, 
(2) utrzymywania gotowości do realizacji zadań związanych z obroną i ochroną nienaruszalności 
granic, (3) prowadzenia strategicznej operacji obronnej na terytorium RP, (4) udziału w działaniach 
antyterrorystycznych w kraju i poza granicami, (6) udziału w operacji obronnej poza obszarem państwa 
odpowiednio do zobowiązań sojuszniczych w ramach artykułu 5 NATO, (7) prowadzenia działalności 
rozpoznawczej i wywiadowczej. W operacji obronnej na terytorium kraju szczególne zadania 
przewidzieć należy dla oddziałów i pododdziałów Wojsk Specjalnych oraz formacji NSR (art. 74). 

Do najpilniejszych zadań przygotowawczych SZ RP w obszarze obrony narodowej należy kontynuacja 
rozwoju zdolności operacyjnych SZ RP, z uwzględnieniem wymaganego poziomu interoperacyjności  
w ramach NATO. Podstawą tego rozwoju jest pozyskiwanie nowoczesnego sprzętu wojskowego, jak 
również utrzymanie i rozwój systemu jego zabezpieczenia. Priorytetowe znaczenie ma stworzenie 
nowego jakościowo narodowego systemu obrony powietrznej, w tym przeciwrakietowej. Konieczna jest 
także dalsza rozbudowa systemów informacyjnych, tak aby SZ RP uzyskały między innymi zdolności 
prowadzenia rozpoznania obrazowego oraz zdolności sieciocentryczne. Rozwijanie zdolności SZ RP 
do rozpoznania i precyzyjnego rażenia wyselekcjonowanych obiektów oraz przeciwdziałania 
szerokiemu spektrum zagrożeń asymetrycznych będzie jednym z elementów skutecznego 
odstraszania. Rozwojowi zdolności operacyjnych SZ RP musi towarzyszyć podnoszenie poziomu 
wyszkolenia i umiejętności profesjonalnego wykorzystywania zaawansowanej techniki wojskowej,  
w tym narzędzi informatycznych. Konieczne będzie rozwijanie w SZ RP zdolności do działań  
w cyberprzestrzeni, w tym stworzenie mechanizmów cyberobrony i wzmocnienie dedykowanych jej 
jednostek. Istotne jest też rozwijanie narodowych zdolności w zakresie kryptologii i nabycie pełnych 
zdolności w dziedzinie wytwarzania narodowych rozwiązań kryptograficznych w celu zapewnienia 
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych (art. 117). 

Reformy wymaga funkcjonowanie NSR, które powinny stać się formacjami zwartymi, umożliwiającymi 
realne wzmocnienie i uzupełnienie zdolności operacyjnych zarówno na potrzeby lokalnego reagowania 
w sytuacjach kryzysowych, jak i w warunkach ich użycia do działań w obronie kraju. Zmiana  
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ta powinna być połączona z szerszą reformą przygotowania rezerw mobilizacyjnych oraz budową 
systemu powszechnego bezpieczeństwa terytorialnego (art. 119). 

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP 

Obrona Ojczyzny jest sprawą i obowiązkiem wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1). 

Umacnianie obronności RP, przygotowanie ludności i mienia narodowego na wypadek wojny oraz 
wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony należy do wszystkich 
organów władzy i administracji rządowej oraz innych organów i instytucji państwowych, organów 
samorządu terytorialnego, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych, organizacji 
społecznych, a także do każdego obywatela w zakresie określonym w ustawach (art. 2). 

Na straży suwerenności i niepodległości Narodu Polskiego oraz jego bezpieczeństwa i pokoju stoją  
SZ RP. SZ RP, realizując zadania konstytucyjne, w zakresie ochrony niepodległości państwa, 
niepodzielności jego terytorium oraz zapewnienia bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic, mają 
prawo stosowania środków przymusu bezpośredniego, użycia broni i innego uzbrojenia,  
z uwzględnieniem konieczności i celu wykonania tych zadań, w sposób adekwatny do zagrożenia oraz 
w granicach zasad określonych w wiążących RP ratyfikowanych umowach międzynarodowych oraz 
międzynarodowym prawie zwyczajowym. (art. 3). 

Powszechnemu obowiązkowi obrony podlegają wszyscy obywatele polscy zdolni ze względu na wiek  
i stan zdrowia do wykonywania tego obowiązku. Obywatel polski będący równocześnie obywatelem 
innego państwa nie podlega powszechnemu obowiązkowi obrony, jeżeli stale zamieszkuje poza 
granicami RP. W ramach powszechnego obowiązku obrony obywatele polscy są obowiązani  
do: (1) pełnienia służby wojskowej, (2) wykonywania obowiązków wynikających z nadanych 
przydziałów kryzysowych i przydziałów mobilizacyjnych, (3) świadczenia pracy w ramach 
pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych, (4) pełnienia służby w obronie cywilnej, (5) odbywania 
edukacji dla bezpieczeństwa, (6) uczestniczenia w samoobronie ludności, (7) odbywania ćwiczeń  
w jednostkach przewidzianych do militaryzacji i pełnienia służby w jednostkach zmilitaryzowanych,  
(8) wykonywania świadczeń na rzecz obrony na zasadach i w zakresie określonych w ustawie. 
Ochotnicze spełnianie zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony RP jest prawem wszystkich 
obywateli polskich (art. 4). 

Prezydent RP, stojąc na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa, nienaruszalności  
i niepodzielności jego terytorium, w szczególności: (4) postanawia, na wniosek Prezesa Rady 
Ministrów, o wprowadzeniu albo zmianie określonego stanu gotowości obronnej państwa; (4a) w razie 
konieczności obrony państwa postanawia, na wniosek Rady Ministrów, o dniu, w którym rozpoczyna 
się czas wojny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym samym trybie postanawia o dniu,  
w którym czas wojny kończy się; (4b) kieruje obroną państwa, we współdziałaniu z Radą Ministrów,  
z chwilą mianowania Naczelnego Dowódcy SZ RP i przejęcia przez niego dowodzenia (art. 4a). 

Komendanci WKU w sprawach wykonują w szczególności zadania z zakresu: (1) zapewnienia 
mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych; (2) administrowania rezerwami osobowymi;  
(3) świadczeń na rzecz obrony; (5) rekrutacji i naboru ochotników do czynnej służby wojskowej;  
(5a) realizacji czynności w ramach gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby uzupełnienia 
mobilizacyjnego SZ RP i w czasie wojny (art. 14). 

Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia, są obowiązani 
stawić się, w określonym terminie i miejscu, do kwalifikacji wojskowej. Do kwalifikacji wojskowej mogą 
się stawić również ochotnicy, w tym kobiety niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, 
jeżeli ukończyli co najmniej osiemnaście lat życia. Ochotnicy, którzy stawili się do kwalifikacji 
wojskowej, z dniem tego stawienia się, podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej na zasadach 
ogólnych (art. 32).  

Osoby uznane za zdolne do czynnej służby wojskowej i podlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej 
służby WKU przeznacza do służby, uwzględniając potrzeby SZ RP, orzeczenie właściwej komisji 
lekarskiej oraz stosownie do potrzeb orzeczenie psychologiczne, kwalifikacje zawodowe, a także,  
w miarę możliwości, życzenia tych osób. Osoby te powinny być powoływane do odbycia czynnej 
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służby wojskowej, w miarę możliwości, w jednostce wojskowej mającej siedzibę w pobliżu ich miejsca 
pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące (art. 45). 

Pracodawcy są obowiązani zawiadomić, nie później niż przed upływem czternastu dni, WKU, 
właściwych ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego 
ponad trzy miesiące pracownika, o jego zatrudnieniu i zwolnieniu oraz o kwalifikacjach i zajmowanym 
stanowisku (art. 50). 

Osoby podlegające powszechnemu obowiązkowi obrony są obowiązane do osobistego stawienia się 
na wezwanie właściwych organów w sprawach dotyczących tego obowiązku w terminie i miejscu 
określonym w wezwaniu oraz do poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym (art. 52). 

Osoby podlegające obowiązkowi czynnej służby wojskowej są obowiązane do zgłaszania WKU zmian 
miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące lub 
adresu do korespondencji, a także wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż sześć miesięcy oraz 
powrotu z tego wyjazdu (art. 53). 

Obowiązek służby wojskowej polega na: (1) odbywaniu ćwiczeń wojskowych [przez: a) żołnierzy 
rezerwy, b) osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, c) ochotników, którzy 
zgłoszą się do ich odbycia i nie podlegają obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej];  
(2) pełnieniu służby przygotowawczej [przez: a) osoby przeniesione do rezerwy, w tym żołnierzy 
rezerwy, którzy dotychczas nie odbywali czynnej służby wojskowej, b) ochotników, którzy zgłoszą się 
do jej odbycia i nie podlegają obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej]; (2a) pełnieniu 
terytorialnej służby wojskowej przez żołnierzy; (3) pełnieniu okresowej służby wojskowej przez 
żołnierzy rezerwy. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa, jeżeli jest to niezbędne  
do zapewnienia możliwości wykonywania zadań związanych z przeznaczeniem SZ RP, obowiązek 
służby wojskowej polega także na: (1) odbywaniu zasadniczej służby wojskowej przez osoby 
podlegające temu obowiązkowi; (2) odbywaniu przeszkolenia wojskowego przez absolwentów szkół 
wyższych. Prezydent RP, na wniosek Rady Ministrów, określa, w drodze rozporządzenia, termin 
rozpoczęcia i okres trwania obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia 
wojskowego, uwzględniając stopień zagrożenia bezpieczeństwa państwa. W razie ogłoszenia 
mobilizacji i w czasie wojny obowiązek służby wojskowej polega na pełnieniu służby wojskowej przez: 
(1) osoby podlegające kwalifikacji wojskowej; (2) osoby przeniesione do rezerwy, w tym żołnierzy 
rezerwy; (3) żołnierzy pozostawionych w czynnej służbie wojskowej; (4) inne osoby, które zgłoszą się 
do tej służby w ramach zaciągu ochotniczego (art. 55). 

Obowiązkowi służby wojskowej podlegają obywatele polscy, począwszy od dnia, w którym kończą  
18 lat życia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 55 lat życia22, a posiadający stopień 
podoficerski lub oficerski - 63 lata życia. Obowiązkowi służby wojskowej nie podlegają kobiety:  
(1) w ciąży oraz w okresie 6 miesięcy po odbyciu porodu; (2) sprawujące opiekę nad dziećmi do 8 lat; 
(3) sprawujące opiekę [nad: a) dziećmi od lat 8 do 16, b) osobami obłożnie chorymi, c) osobami, 
wobec których orzeczono stałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, d) osobami, wobec 
których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji, e) osobami 
zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności - jeżeli osoby te wspólnie z nimi zamieszkują  
i opieki tej nie można powierzyć innym osobom]. W przypadku kobiet, które złożyły wniosek o zawarcie 
kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR lub zawarły taki kontrakt, lub pozostających  
na przydziale kryzysowym i wykonujących obowiązki w ramach NSR albo które złożyły wniosek  
o powołanie do służby przygotowawczej lub do terytorialnej służby wojskowej (WOT) albo które pełnią 
terytorialną służbę wojskową (WOT), obowiązek służby wojskowej ulega zawieszeniu na okres ciąży 
oraz w okresie 6 miesięcy po porodzie (art. 58). 

Żołnierzy rezerwy, których w pierwszej kolejności przewiduje się powołać do czynnej służby wojskowej 
pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, przeznacza się do tej służby przez nadanie  
w czasie pokoju przydziału mobilizacyjnego. Przydział mobilizacyjny może zostać nadany również 
żołnierzowi w czynnej służbie wojskowej oraz pełniącemu zawodową służbę wojskową lub służbę 

                                                           
22 W 2019 r. w doniesieniach medialnych przekazano, że Rząd RP planuje wydłużyć wiek odpowiednio do 60 lat.  
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kandydacką w dniu jego zwolnienia z tej służby, ze skutkiem następującym po dniu zwolnienia  
ze służby (art. 59). 

Powoływanie do czynnej służby wojskowej23 należy do WKU. 2a.  Od decyzji o powołaniu do czynnej 
służby wojskowej służy powołanemu odwołanie do szefa WSzW, składane za pośrednictwem WKU  
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.  
W razie ogłoszenia mobilizacji lub w czasie wojny odwołanie nie przysługuje. (art. 60). 

Powołani do czynnej służby wojskowej są obowiązani stawić się do tej służby w określonym terminie  
i miejscu. Stają się oni żołnierzami w czynnej służbie wojskowej z chwilą stawienia się do tej służby  
w określonym miejscu (art. 61). 

Żołnierze w czynnej służbie wojskowej24 są obowiązani uzyskać zezwolenie Ministra Obrony 
Narodowej lub organu wojskowego przez niego upoważnionego na wyjazd i pobyt za granicą w trybie 
określonym przez Ministra Obrony Narodowej w drodze rozporządzenia (art. 66). 

Żołnierze w czynnej służbie wojskowej25 otrzymują: (1) bezpłatne wyżywienie lub równoważnik 
pieniężny, z wyjątkiem żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie;  
(2) umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe w naturze lub równoważnik pieniężny. Uprawnienia 
żołnierzy do zakwaterowania, uposażenia, świadczeń odszkodowawczych i emerytalnych oraz 
zaopatrzenia inwalidzkiego określają odrębne ustawy i akty prawne wydane na ich podstawie (art. 68). 

Żołnierz - kobieta pełniący czynną służbę wojskową podlega zwolnieniu z tej służby również z powodu 
uznania za czasowo niezdolnego do czynnej służby wojskowej ze względu na ciążę. Z dniem 
zwolnienia z czynnej służby wojskowej dowódca jednostki wojskowej przenosi tego żołnierza  
do rezerwy. Żołnierzowi pełniącemu terytorialną służbę wojskową - kobiecie zawiesza się pełnienie tej 
służby na czas ciąży oraz w okresie 6 miesięcy po porodzie (art. 71). 

Czas trwania zasadniczej służby wojskowej wynosi 9 miesięcy. Służbę odbywa się w jednym 
nieprzerwanym okresie (art. 82). 

Absolwenci szkół wyższych są obowiązani do odbycia przeszkolenia wojskowego. Obowiązkowi 
odbycia przeszkolenia wojskowego podlegają również absolwenci szkół wyższych, którzy ukończyli 
studia za granicą (art. 92). 

Żołnierzem rezerwy jest osoba, która złożyła przysięgę wojskową i została przeniesiona do rezerwy  
po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w tym z zawodowej służby wojskowej lub ze służby 
kandydackiej, jeżeli w dalszym ciągu podlega obowiązkowi służby wojskowej (art. 99). 

Obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy w czasie pokoju polega na odbywaniu ćwiczeń 
wojskowych oraz pełnieniu okresowej służby wojskowej. Obowiązek służby wojskowej w czasie pokoju 
osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy polega na odbywaniu ćwiczeń 
wojskowych (art. 100). 

Ćwiczenia wojskowe mogą być odbywane jako: (1) jednodniowe; (2) krótkotrwałe - trwające 
nieprzerwanie do 30 dni; (3) długotrwałe - trwające nieprzerwanie do 90 dni; (4) rotacyjne - trwające 
łącznie do 30 dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego 
(art. 101). 

Łączny czas trwania ćwiczeń wojskowych przez cały okres pozostawania żołnierza w rezerwie nie 
może przekraczać: (1) dla szeregowych, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową - 12 miesięcy;  
(2) dla szeregowych, którzy nie odbyli zasadniczej służby wojskowej - 15 miesięcy; (3) dla podoficerów 
- 18 miesięcy; (4) dla oficerów - 21 miesięcy (art. 103).  

Czas trwania ćwiczeń wojskowych nie może przekraczać łącznie 90 dni w ciągu roku. Żołnierz rezerwy 
może odbywać ćwiczenia wojskowe trwające do 24 godzin nie więcej niż trzy razy w roku, a pozostałe 
ćwiczenia raz w roku. Niezależnie od tych ćwiczeń żołnierz rezerwy może odbywać nie więcej niż 

                                                           
23 Tj.: (1) zasadnicza służba wojskowa; (2) przeszkolenie wojskowe; (3) terytorialna służba wojskowa; (4) ćwiczenia wojskowe; (5) służba 

przygotowawcza; (6) okresowa służba wojskowa; (7) służba wojskowa w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (art. 59). 
24 Patrz Przypis 23. 
25 Patrz Przypis 23. 
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jeden raz w roku ćwiczenia wojskowe prowadzone w celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej  
i bojowej jednostek wojskowych (art. 104). 

W razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny osoby uznane za zdolne do służby wojskowej, 
niezależnie od ich przeznaczenia, mogą być w każdym czasie powołane do czynnej służby wojskowej 
(art. 109). 

Żołnierze odbywający czynną służbę wojskową w dniu ogłoszenia mobilizacji lub w dniu, w którym 
rozpoczyna się czas wojny, określonym przez Prezydenta RP, a także żołnierze powołani do tej służby 
pozostają w czynnej służbie wojskowej do czasu zwolnienia (art. 110). 

Kto wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy: (1) nie stawia się do kwalifikacji wojskowej, (2) nie 
zgłasza się w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony, (3) nie zgłasza się  
w określonym terminie i miejscu na wezwanie właściwych organów w sprawach dotyczących 
powszechnego obowiązku obrony, (3a) nie zawiadamia WKU o zatrudnieniu pracownika i zwolnieniu 
oraz o kwalifikacjach i zajmowanym stanowisku, (3b) nie zawiadamia WKU o przyjęciu studenta 
(ucznia) do szkoły, skreśleniu z listy studentów (uczniów), wydaleniu, udzieleniu mu urlopu w nauce 
oraz o ukończeniu przez niego studiów (nauki), (5) zmienia miejsce pobytu bez uzyskania zezwolenia 
dowódcy jednostki wojskowej, (6) opuszcza terytorium RP lub przebywa za granicą bez zezwolenia 
organów wojskowych - podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 224). 

Kto bez usprawiedliwionej przyczyny: (1) będąc żołnierzem rezerwy nie zgłasza się w określonym 
terminie i miejscu na ćwiczenia wojskowe trwające do 24 godzin, (2) będąc przeznaczony do szkolenia 
lub ćwiczeń w obronie cywilnej nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu do tej służby,  
(3) posiadając przydział organizacyjno-mobilizacyjny do jednostki przewidzianej do militaryzacji nie 
zgłasza się w określonym terminie i miejscu do odbycia ćwiczeń w tej jednostce - podlega karze 
aresztu do 30 dni albo karze grzywny. Tej samej karze podlega, kto: (1) uporczywie uchyla się  
od wykonywania poleceń służbowych w czasie odbywania szkolenia lub ćwiczeń w obronie cywilnej 
albo w czasie odbywania ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji; (2) w czasie 
odbywania ćwiczeń w jednostce przewidzianej do militaryzacji samowolnie opuszcza wyznaczone 
miejsce przebywania. (art. 225). 

Kto w celu trwałego uchylenia się od obowiązku służby wojskowej albo innej służby przewidzianej  
w ustawie dopuszcza się czynu określonego w art. 224 - podlega karze pozbawienia wolności do lat  
2 (art. 228). 

Obywatel polski, który - w celu uchylenia się od obowiązku służby wojskowej lub innej służby 
przewidzianej w ustawie - w czasie mobilizacji lub wojny przebywając czasowo za granicą nie zgłasza 
niezwłocznie swego adresu w najbliższym polskim urzędzie konsularnym (przedstawicielstwie 
dyplomatycznym) lub nie spełnia wydanych przez ten urząd (przedstawicielstwo) nakazów 
dotyczących wykonania obowiązku służby - podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (art. 239). 

Kto w czasie mobilizacji lub wojny będąc powołany do czynnej służby wojskowej nie zgłasza się do tej 
służby w określonym terminie i miejscu - podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 
lat 2 (art. 240). 

Kto w czasie mobilizacji lub wojny w celu trwałego uchylenia się od obowiązku służby wojskowej:  
(1) nie zgłasza się do rejestracji będąc zobowiązanym do tego zgłoszenia lub nie stawia się  
do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i miejscu, (2) nie zgłasza się w celu uregulowania 
stosunku do powszechnego obowiązku obrony, (3) nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu  
na wezwanie właściwych organów w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony, (4) nie 
dopełnia obowiązku określonych zgłoszenia zmian, (5) zmienia miejsce pobytu bez uzyskania 
zezwolenia dowódcy jednostki wojskowej, (6) opuszcza terytorium RP lub przebywa za granicą bez 
zezwolenia organów wojskowych, (7) powoduje u siebie lub dopuszcza, by kto inny spowodował  
u niego, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, (8) wprowadza w błąd właściwy organ,  (9) będąc 
powołany do czynnej służby wojskowej nie zgłasza się do tej służby w określonym terminie i miejscu - 
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5. Tej samej karze podlega, kto  
w czasie mobilizacji lub wojny powoduje u innej osoby uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia albo 
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wprowadza w błąd właściwy organ w celu uzyskania dla niej zwolnienia od obowiązku służby 
wojskowej lub odroczenia tej służby (art. 241). 

Przedawnienie ścigania i wyrokowania w sprawach o czyny określone w art. 228 i 239-241 nie biegnie 
w czasie samowolnego przebywania sprawcy za granicą (art. 243). 

Ustawa o służbie żołnierzy zawodowych 

Ustawa określa: (1) zasady powoływania do zawodowej służby wojskowej, (2) przebieg służby 
wojskowej żołnierzy zawodowych, (3) podstawowe uprawnienia i obowiązki służbowe żołnierzy 
zawodowych, w tym uprawnienia w zakresie działalności publicznej (4) zasady otrzymywania 
uposażenia i innych należności pieniężnych przez żołnierzy zawodowych, (5) zasady zwalniania 
żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej, (6) przebieg służby wojskowej kandydatów  
na żołnierzy zawodowych, (7) przebieg służby wojskowej żołnierzy zawodowych i kandydatów  
na żołnierzy zawodowych w razie ogłoszenia mobilizacji, stanu wojennego i w czasie wojny (art. 1). 

Żołnierzem zawodowym może być osoba (1) posiadająca obywatelstwo polskie,  
(2) o nieposzlakowanej opinii, (3) której wierność dla RP nie budzi wątpliwości, (4) posiadająca 
odpowiednie kwalifikacje oraz (5) zdolność fizyczną i (6) psychiczną do pełnienia zawodowej służby 
wojskowej (art. 2). 

Żołnierze zawodowi są żołnierzami w czynnej służbie wojskowej. Żołnierze zawodowi pełnią czynną 
służbę wojskową jako (1) służbę stałą albo (2) służbę kontraktową. Żołnierze zawodowi pełnią 
zawodową służbę wojskową dla dobra RP. Służba ta wymaga (1) zdyscyplinowania, (2) lojalności  
i (3) poświęcenia. RP zapewnia żołnierzom zawodowym godne warunki życia, umożliwiające oddanie 
się służbie Narodowi i Ojczyźnie, rekompensując odpowiednio trud, ograniczenia i wyrzeczenia 
związane z pełnieniem zawodowej służby wojskowej (art. 3). 

Żołnierze zawodowi stanowią kadrę zawodową SZ RP (art. 4). 

Do wojskowej komisji lekarskiej kieruje się z urzędu żołnierzy zawodowych: (1) gdy nie wykonują 
zadań służbowych z powodu choroby trwającej nieprzerwanie przez trzy miesiące, (2) jeżeli w ich 
stanie zdrowia nastąpiło pogorszenie uniemożliwiające lub utrudniające wykonywanie zadań 
służbowych, (3) gdy ulegli wypadkom pozostającym w związku z pełnieniem zawodowej służby 
wojskowej lub u których została stwierdzona choroba powstała w związku ze szczególnymi 
właściwościami lub warunkami służby wojskowej, (4) w celu przeprowadzenia okresowych lub 
okolicznościowych badań lekarskich - jeżeli zaliczeni zostali do określonych grup osobowych, (5) przed 
skierowaniem do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa oraz po powrocie  
do kraju, (6) jeżeli orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej jest niezbędne w postępowaniu karnym lub 
w sprawach o wykroczenia (art. 5). 

Powołanie do zawodowej służby wojskowej następuje: (1) do służby stałej - na czas nieokreślony,  
(2) do służby kontraktowej - na czas określony w kontrakcie. Powołanie do zawodowej służby 
wojskowej następuje: (1) do służby stałej - w korpusach oficerów zawodowych i podoficerów 
zawodowych, (2) do służby kontraktowej - w korpusach oficerów zawodowych, podoficerów 
zawodowych i szeregowych zawodowych (art. 9). 

Powołanie żołnierza do służby kontraktowej może nastąpić jednorazowo na okres od dwóch  
do sześciu lat. Pierwszy kontrakt na pełnienie służby kontraktowej zawiera się na okres dwóch lat  
(art. 13). 

Żołnierz zawodowy jest obowiązany utrzymywać sprawność fizyczną zapewniającą wykonywanie 
przez niego zadań służbowych (art. 50a). 

Wymiar czasu służby żołnierzy zawodowych jest określony ich zadaniami służbowymi. Zadania 
służbowe żołnierzy zawodowych powinny być ustalane przez przełożonych w sposób pozwalający  
na ich wykonywanie w ramach 40 godzin służby w tygodniu. Wykonywanie zadań służbowych nie 
może przekraczać przeciętnie 48 godzin w tygodniu, w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym.  
W zamian za czas służby przekraczający 40 służby w tygodniu, żołnierzowi zawodowemu przysługuje 
czas wolny od służby w takim samym wymiarze. Żołnierzowi zawodowemu przysługuje prawo  
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do co najmniej: (1) 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdej dobie; (2) 24 godzin 
nieprzerwanego odpoczynku w okresie siedmiodniowym. Przepisy te nie mają zastosowania  
do żołnierzy zawodowych realizujących zadania o charakterze nadzwyczajnym niezbędne do ochrony 
interesów państwa, w szczególności: biorących udział w zapobieganiu skutkom katastrof naturalnych 
lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia, pełniących 
służby i dyżury, odbywających ćwiczenia i szkolenia poligonowe (morskie) oraz pełniących służbę 
wojskową poza granicami państwa (art. 60). 

Do żołnierzy zawodowych nie stosuje się następujących przepisów bhp ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. - Kodeks pracy: art. 210, art. 230 § 2, art. 232, art. 234 § 2, art. 235, art. 237, art. 2371,  
art. 2377 § 1 pkt 1 i § 2-4, art. 2378 § 1, art. 2379 § 3 oraz art. 23711 § 4 (art. 70). 

Wymienione artykuły Kodeksu Pracy: 

Art.  210.  [Przesłanki powstrzymania się od wykonywania pracy]  

§ 1.  W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają 
bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim 
niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając  
o tym niezwłocznie przełożonego. 

§ 2.  Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, o którym mowa w § 1, pracownik  
ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. 

§ 21.  Pracownik nie może ponosić jakichkolwiek niekorzystnych dla niego konsekwencji z powodu powstrzymania 
się od pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia w przypadkach, o których mowa w § 1 i 2. 

§ 3.  Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia w przypadkach,  
o których mowa w § 1 i 2, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. 

§ 4.  Pracownik ma prawo, po uprzednim zawiadomieniu przełożonego, powstrzymać się od wykonywania pracy 
wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej w przypadku, gdy jego stan psychofizyczny nie zapewnia 
bezpiecznego wykonywania pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób. 

§ 5.  Przepisy § 1, 2 i 4 nie dotyczą pracownika, którego obowiązkiem pracowniczym jest ratowanie życia ludzkiego 
lub mienia. 

§ 6.  Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej określi, w drodze 
rozporządzenia, rodzaje prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. 

Art.  230.  [Uprawnienia w związku z chorobą zawodową]  

§ 2.  Jeżeli przeniesienie do innej pracy powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownikowi przysługuje dodatek 
wyrównawczy przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy. 

Art.  232.  [Obowiązek zapewnienia profilaktycznych posiłków i napojów]  

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, 
nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Rada Ministrów 
określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje tych posiłków i napojów oraz wymagania, jakie powinny spełniać, a także 
przypadki i warunki ich wydawania. 

Art.  234.  [Wypadek przy pracy – obowiązki pracodawcy]  

§ 2.  Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora 
o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał 
wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy. 

Art.  235.  [Obligatoryjne zgłoszenie przypadku choroby zawodowej]  

§ 1.  Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zgłosić właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu i 
właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy każdy przypadek podejrzenia choroby zawodowej. 

Art.  237.  [Delegacja ustawowa]  

§  1.  Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia: (1) sposób i tryb postępowania przy ustalaniu okoliczności  
i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposób ich dokumentowania, a także zakres informacji zamieszczanych  
w rejestrze wypadków przy pracy, (2) skład zespołu powypadkowego, (3) wykaz chorób zawodowych, (4) okres,  
w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej 
pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym, (5) sposób i tryb postępowania dotyczący 
zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych, (6) podmioty właściwe w sprawie 
rozpoznawania chorób zawodowych - uwzględniając aktualną wiedzę w zakresie patogenezy i epidemiologii chorób 
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powodowanych przez czynniki szkodliwe dla człowieka występujące w środowisku pracy oraz kierując się 
koniecznością zapobiegania występowaniu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 

Art.  2371. [Świadczenia z ubezpieczenia społecznego; roszczenie o odszkodowanie]  

§ 1.  Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy lub zachorował na chorobę zawodową określoną w wykazie,  
o którym mowa w art. 237 § 1 pkt 3, przysługują świadczenia z ubezpieczenia społecznego, określone w odrębnych 
przepisach. 

§ 2.  Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy, przysługuje od pracodawcy odszkodowanie za utratę lub 
uszkodzenie w związku z wypadkiem przedmiotów osobistego użytku oraz przedmiotów niezbędnych do 
wykonywania pracy, z wyjątkiem utraty lub uszkodzenia pojazdów samochodowych oraz wartości pieniężnych. 

Art.  2377. [Prawo do bezpłatnej odzieży i obuwia roboczego]  

§ 1.  Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające 
wymagania określone w Polskich Normach: (1) jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub 
znacznemu zabrudzeniu; (2) ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

§ 2.  Pracodawca może ustalić stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, 
własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. 

§ 4.  Pracownikowi używającemu własnej odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z § 2, pracodawca wypłaca 
ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny. 

Art.  2378. [Rodzaje niezbędnych środków ochrony]  

§ 1.  Pracodawca ustala rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których 
stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne oraz przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia 
roboczego. 

Art.  2379. [Stosowanie i utrzymanie właściwości środków ochrony]  

§ 3.  Jeżeli pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej, czynności te mogą być wykonywane przez 
pracownika, pod warunkiem wypłacania przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów 
poniesionych przez pracownika. 

Art.  23711.  [Służba BHP]  

§ 4.  Właściwy inspektor pracy może nakazać utworzenie służby bhp, albo zwiększenie liczby pracowników tej 
służby, jeżeli jest to uzasadnione stwierdzonymi zagrożeniami zawodowymi. 

W czasie pełnienia zawodowej służby wojskowej żołnierzowi zawodowemu nie wolno: (1) być 
członkiem partii politycznej ani stowarzyszenia, organizacji lub ruchu obywatelskiego, stawiających 
sobie cele polityczne, (2) brać udziału w zgromadzeniach o charakterze politycznym, (3) prowadzić 
działalności politycznej. Z dniem rozpoczęcia pełnienia zawodowej służby wojskowej ustaje 
dotychczasowe członkostwo żołnierza zawodowego w partii politycznej, stowarzyszeniu, organizacji 
lub ruchu obywatelskim (art. 106). 

Żołnierz zawodowy pisemnie informuje dowódcę jednostki wojskowej, w której zajmuje stanowisko 
służbowe, o swojej przynależności do stowarzyszenia i innej organizacji krajowej. Przynależność 
żołnierza zawodowego do stowarzyszenia i innej organizacji zagranicznej lub międzynarodowej 
wymaga zezwolenia Ministra Obrony Narodowej (art. 107). 

Żołnierzom zawodowym nie wolno tworzyć i zrzeszać się w związkach zawodowych. Z dniem 
rozpoczęcia pełnienia zawodowej służby wojskowej ustaje dotychczasowe członkostwo żołnierza 
zawodowego w związku zawodowym (art. 108). 

Żołnierza zawodowego zwalnia się z zawodowej służby wojskowej wskutek: (1) zrzeczenia się 
obywatelstwa polskiego, (2) wybrania na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, senatora,  
na kierownicze stanowisko państwowe obsadzane na podstawie wyboru oraz do organów 
wykonawczych samorządu terytorialnego, (3) ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności 
do służby, (4) odmowy przyjęcia skierowania do wojskowej komisji lekarskiej lub 
nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się do tej komisji w określonym terminie i miejscu albo 
niepoddania się badaniom, do których został zobowiązany przez komisję lekarską, (5) osiągnięcia 
wieku 60 lat, z zastrzeżeniem do 63 lat, (6) otrzymania niedostatecznej ogólnej oceny w opinii 
służbowej, (6c) złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego, (7) odmowy pełnienia 
służby na równorzędnym lub wyższym stanowisku służbowym, (8) upływu czasu określonego  
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w kontrakcie, jeżeli nie nastąpi zawarcie kolejnego kontraktu, (9) upływu terminu wypowiedzenia 
stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej dokonanego przez: (a) żołnierza zawodowego,  
(b) właściwy organ, (10) niewyznaczenia na stanowisko służbowe w czasie pozostawania w rezerwie 
kadrowej, (11) utraty stopnia wojskowego albo degradacji, (12) prawomocnego orzeczenia  
o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia z zawodowej służby wojskowej, (13) prawomocnego 
orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych, wydalenia z zawodowej służby wojskowej 
lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego, (14) skazania prawomocnym wyrokiem sądu 
na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) bez warunkowego zawieszenia jej wykonania, 
(15) prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawieszenia lub 
pozbawienia prawa wykonywania zawodu (specjalności zawodowej), (16) nieobecności w służbie 
jednorazowo przez okres 3 dni roboczych, która nie została usprawiedliwiona (art. 111). 

Żołnierz zawodowy może w każdym czasie wypowiedzieć stosunek służbowy zawodowej służby 
wojskowej bez podawania przyczyny (art. 114). 

Żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej przenosi się do rezerwy, jeżeli ze względu na 
wiek podlegają obowiązkowi służby wojskowej i zostali uznani za zdolnych do tej służby. Żołnierze  
ci mogą posługiwać się posiadanym stopniem wojskowym z określeniem "w rezerwie". Żołnierzy 
zwolnionych z zawodowej służby wojskowej, którzy ze względu na wiek albo stan zdrowia nie 
podlegają obowiązkowi służby wojskowej, przenosi się w stan spoczynku. Żołnierze ci mogą 
posługiwać się posiadanym stopniem wojskowym z określeniem "w stanie spoczynku" (art. 122). 

Żołnierze zawodowi i żołnierze pełniący służbę kandydacką w czasie wykonywania zadań służbowych 
są obowiązani do noszenia przepisowego umundurowania, odznak i oznak wojskowych (art. 137a). 

Wymiar czasu służby żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych w razie 
ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny jest określony ich zadaniami 
służbowymi (art. 152). 

6. Przegląd programów partii mających reprezentację w Sejmie RP 

W wyniku wyborów 2019 r. do Sejmu RP IX kadencji weszły ugrupowania polityczne, które w lutym 
2020 r. tworzyły cztery kluby parlamentarne: (1) Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, (2) Klub 
Parlamentarny Koalicja Obywatelska, (3) Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy i (4) Klub 
Parlamentarny Koalicja Polska oraz (5) Koło Poselskie Konfederacja. W Sejmie byli też posłowie 
niezrzeszeni. 

W celu mapowania formalnego, programowego postrzegania przez ugrupowania polityczne zagadnień 
związanych z obronnością, w tym w szczególności z liczebnością i modelem funkcjonowania SZ RP 
Fundacja Ad Arma dokonała przeglądu programów lub dostępnych dokumentów o charakterze 
programowym wymienionych klubów i koła poselskiego.   

Poniżej zamieszczono wyciągi z programów lub dokumentów o znamionach programu poszczególnych 
partii politycznych, które w 2019 r. weszły do Sejmu RP IX kadencji. Tabela 5 zawiera syntetyczne 
podsumowanie zapisów programowych tych partii politycznych dotyczących SZ RP oraz szerzej  
na temat obronności lub bezpieczeństwa zewnętrznego.  

Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 

Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość tworzą posłowie reprezentujący trzy partie: (1) Prawo  
i Sprawiedliwość (PiS), (2) Solidarna Polska i (3) Porozumienie Jarosława Gowina.   

PiS 

W liczącym 232 strony programie PiS26 z 14 września 2019 r. opis zagadnień związanych  
z obronnością wskazuje, że „nadal potencjał polityczny państwa, oparty na sile militarnej, efektywnej 

                                                           
26 „2019 Program Prawa i Sprawiedliwości”, http://pis.org.pl/dokumenty (dostęp luty 2020 r.). 

http://pis.org.pl/dokumenty
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gospodarce i wewnętrznym ładzie społecznym, jest najważniejszym czynnikiem określającym 
bezpieczeństwo jego mieszkańców”.  

Program wskazywał, że PiS odrzuciło „klientelizm nazwany »płynięciem w głównym nurcie«, 
oznaczający nierespektowanie oczywistych interesów Polski; naiwność w postrzeganiu Unii 
Europejskiej (euroentuzjazm), sprowadzającą się do podporządkowania silniejszym państwom 
europejskim i zabiegania o kariery międzynarodowe dla polityków PO; pasywną politykę 
środkowoeuropejską i wschodnią połączoną z resetem w stosunkach z Rosją; rozluźnianie więzi 
sojuszniczych ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki na rzecz mniemania, że odpowiedzialność  
za bezpieczeństwo Polski przejmie Unia Europejska zdominowana przez Niemcy (…) oraz oparta  
na współpracy niemiecko-francuskiej; pedagogikę wstydu wobec naszej przeszłości prowadzącą  
do relatywizmu historycznego w odniesieniu do prawdy o II wojnie światowej. (…) Taka polityka była  
w kolizji z polskością i prawdą oraz przynosiła straty na arenie międzynarodowej, osłabiając potencjał 
polityczny Polski”.   

Z analizy PiS wynikła konieczność wzmocnienia obecności RP w NATO oraz NATO w RP. To były 
przesłanki decyzji w zakresie rozmieszczenia wojsk sojuszniczych i rozwoju infrastruktury militarnej  
w RP. 

W polityce zagranicznej i obronnej PiS zamierza realizować trzy cele: (1) zapewnienie wysokiego 
statusu RP w środowisku międzynarodowym – regionalnym, kontynentalnym i globalnym;  
(2) zapewnienie RP podmiotowości w polityce zagranicznej i obronnej na wszystkich płaszczyznach  
i wymiarach; (3) budowa zdolności RP do obrony i współdziałania sojuszniczego. 

Program wskazuje, że RP potrzebuje rozbudowanych i zmodernizowanych SZ RP. To one najlepiej 
zagwarantują bezpieczeństwo zewnętrzne oraz prawa i wolności obywateli RP. Tymi przesłankami PiS 
kierowało się, ustalając 2% PKB na wydatki wojskowe oraz zwiększając liczebność polskiej armii. PiS 
zerwało z polityką słabości i redukowania SZ RP. PiS planuje wzrost nakładów na obronność do 2,5% 
w 2030 roku, co stworzy znacznie większe możliwości modernizacji SZ RP oraz zwiększenie 
liczebność wojsk operacyjnych przynajmniej do 150 tys. żołnierzy.  

Program zapowiada zwiększenie tempa odbudowy rezerw osobowych dla wojska oraz zapewnienie 
zdolności obronnych na całym terytorium naszego państwa, w tym w Polsce wschodniej. Jest  
to zmiana o znaczeniu strategicznym, dlatego też sformowano nową 18DZ w Siedlcach i brygady WOT 
(łącznie 17). WOT odniosły olbrzymi sukces w odbiorze społecznym, aktywizując społeczeństwo 
obywatelskie. Przed PiS zadania wdrożenia nowego SKiD27, unowocześnienia systemu obrony  
w oparciu o nowy sprzęt oraz podniesienia gotowości bojowej wszystkich jednostek wojska.  

PiS będzie realizować program wyposażania wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych w nowoczesne środki 
prowadzenia działań militarnych. Dokonywać się będzie modernizacja polskiej armii poprzez 
szczegółowe programy: armatohaubica „Krab”, rakiety Patriot, wyrzutnie rakietowe HIMARS, 
moździerze „Rak”, bojowe wozy piechoty „Borsuk”, transporter opancerzony „Rosomak”, śmigłowce 
„Black Hawk”, AW 101 i „Kruk”, samoloty szkoleniowe „Bielik”, karabinki „Grot”, pistolety VIS 100, 
zestawy obrony powietrznej „Narew”, „Pilica” i „Wisła”, samoloty wielozadaniowe F-35. PiS zintegruje 
system obrony powietrznej. PiS planuje dokonać modernizacji czołgów (projekt „Wilk”) i flotylli  
w oparciu o polski przemysł.  

Zapleczem dla nowoczesnych SZ RP jest nowoczesny przemysł zbrojeniowy. RP pod rządami PiS 
będzie konsekwentnie realizowała program zwiększania jego potencjału, podniesienia poziomu 
technologicznego oraz zwiększenia jego konkurencyjności i zdolności eksportowych. W tym celu PiS 
zamierza wzmacniać PGZ. Przemysł zbrojeniowy będzie jednym z czynników rozwoju polskiej 
gospodarki zaawansowanej technologicznie. Temu będzie służyć realizacja długookresowego planu 
zakupów dla SZ RP, wsparta kooperacją międzynarodową, zwłaszcza z USA i partnerami 
europejskimi. 

PiS w następnych latach zapowiedziało umacniać flankę wschodnią NATO poprzez rozbudowę  
na terytorium RP krytycznej infrastruktury NATO o znaczeniu strategicznym, gdyż te działania 

                                                           
27 System Kierowania i dowodzenia (SZ RP). 
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wzmacniają zdolności obronne Polski oraz jej pozycję międzynarodową, a także przyczyniają się  
do bezpieczeństwa Europy Środkowej i Wschodniej. Ważnymi zadaniami dla Polski są: poprawa 
szybkości i zdolności przybycia sił wsparcia NATO; zapewnienie efektywnego planowania obronnego; 
dostosowanie struktur dowodzenia NATO do nowych wyzwań. PiS oczekuje zakończenia budowy 
amerykańskiej bazy obrony przeciwrakietowej w Redzikowie. 

Porozumienie Jarosława Gowina 

Program partii „Porozumienie Jarosława Gowina”28 w części „Bezpieczna Polska” wskazuje, że celem 
partii jest „jednoczesne zwiększanie obecności amerykańskiej w Europie oraz zwiększanie potencjału 
militarnego Europy”.  

„Wobec odradzającego się ekspansjonizmu rosyjskiego, a jednocześnie wciąż znacznego zagrożenia 
terrorystycznego, Polska musi procesualnie modyfikować swoją strategię bezpieczeństwa. Aby 
skutecznie realizować zadania z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego, zasadne jest 
maksymalizowanie potencjalnych sojuszy i przestrzeni współpracy. W tym obszarze Polska od dawna 
balansuje między bliskim sojuszem z USA a integralnym udziałem w strukturach europejskich. 
Jednocześnie stale dążymy do podnoszenia potencjału obronnego lokalnych organizacji i bliskich 
sąsiadów. Aby zapewnić rzeczywiste bezpieczeństwo Polsce w XXI wieku, konieczne jest stworzenie 
szerokiego i wielopoziomowego porozumienia, które zapewni dalszy stabilny rozwój relacji 
bilateralnych i multilateralnych w wymiarze regionalnym i globalnym”. 

„Polska jest państwem europejskim i transatlantyckim. Bez USA nie udałoby się zbudować nie tylko 
współczesnej Europy, ale i podstaw naszego bezpieczeństwa. Jednak bez integracji europejskiej nie 
osiągnęlibyśmy pokoju i dobrobytu, który stał się naszym udziałem. Dlatego chcemy działać na rzecz 
współpracy Europy i Ameryki. Nie chcemy wybierać między naszą europejską tożsamością i sojuszem 
z Ameryką. Gdy jednak nasi partnerzy zmuszają nas do wyboru, powinniśmy im zawsze przypominać, 
że jest to wybór fałszywy. Nasza polityka w sprawach bezpieczeństwa w UE powinna opierać się  
na szukaniu równowagi i łagodzeniu napięć”. 

„Naszym celem jest jednoczesne zwiększanie obecności amerykańskiej w Europie oraz zwiększanie 
potencjału militarnego Europy”. 

Jak widać, w swoim programie partia Porozumienie Jarosława Gowina, o SZ RP napisała raczej 
niewiele. 

Solidarna Polska 

Autorom raportu nie udało się znaleźć programu partii „Solidarna Polska” lub dokumentu o podobnym 
charakterze. Jedynym śladem był wpis na Wikipedii29 określony jako „program”: „Solidarna Polska 

opowiada się za ideą sprawiedliwości społecznej, za kompleksowym programem prorodzinnym,  
a także m.in. za systemem prezydenckim, mieszaną ordynacją wyborczą (częściowo  
z jednomandatowymi okręgami wyborczymi), likwidacją immunitetów, likwidacją Senatu  
i zmniejszeniem liczby posłów o połowę, powołaniem Sądu Odpowiedzialności Państwowej, 
powszechnymi wyborami Prokuratora Generalnego, marszałków województw oraz starostów 
powiatów, a także decentralizacją władzy czy wzmocnieniem instytucji referendum. W kwestiach 
obyczajowych prezentuje poglądy konserwatywne. Opowiada się m.in. przeciwko rejestracji związków 
partnerskich oraz za delegalizacją aborcji w przypadku uszkodzenia płodu. Aktywnie angażowała się  
w protesty i działania na rzecz przyznania Telewizji Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym”. 

Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska 

Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska tworzą posłowie reprezentujący cztery partie: (1) Platforma 
Obywatelska, (2) Nowoczesna, (3) Inicjatywa Polska i (4) Zieloni.   

  

                                                           
28 „Program dla Polski - Program polityczny partii Porozumienie Jarosława Gowina”, 39 stron, http://pjg.org.pl/wp-

content/uploads/2019/02/Program-Porozumienie-Jaros%C5%82awa-Gowina.pdf, brak daty publikacji, dostęp luty 2020 r.  
29 Dostęp luty 2020 r. 

http://pjg.org.pl/wp-content/uploads/2019/02/Program-Porozumienie-Jaros%C5%82awa-Gowina.pdf
http://pjg.org.pl/wp-content/uploads/2019/02/Program-Porozumienie-Jaros%C5%82awa-Gowina.pdf
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Koalicja Obywatelska  

Program partii „Koalicja Obywatelska”30 wskazuje, że Koalicja Obywatelska naprawi „to, co zostało 
przez ostatnie lata dotkliwie zniszczone: polskie wojsko, dyplomację, wizerunek i pozycję 
Rzeczypospolitej w świecie” oraz odbuduje „silną pozycję oficera i żołnierza armii zawodowej. Służba 
w wojsku musi przebiegać w oparciu o zasady przejrzystości i stabilności, awans – wynikać  
z umiejętności, a nie wpływu politycznego. Przywrócimy priorytet kadrowy i sprzętowy dla armii 
zawodowej, zaś jednostki Obrony Terytorialnej zostaną włączone do wojsk operacyjnych jako element 
systemu rezerw. Obowiązujące zasady dotyczące emerytur, odpraw i zapewnienia żołnierzom 
mieszkania pozostaną nienaruszone. Armii należą się szacunek i uznanie”. 

Dalej zapowiada, że „odrobione zostaną czteroletnie zaległości w modernizacji Wojska Polskiego. 
Przywrócimy priorytet obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej, zapewnienia mobilności wojsk oraz 
rozwoju systemów informatycznych. Rozmieszczanie i wyposażanie jednostek wojskowych będzie 
organizowane tak, by zwiększało zdolności obronne Polski, a nie realizację doraźnych celów 
propagandowych.” Przywróci „zlikwidowane przez obecny rząd dowództwo dywizji w Elblągu. 
Pozostałym dywizjom odtworzymy poprzednie zdolności. Nowa 18DZ w Siedlcach otrzyma realny 
program uzyskania kadr i sprzętu. Przedstawimy program odbudowy Marynarki Wojennej 
zapewniający ochronę interesów Polski na Bałtyku. Zwiększymy opiekę państwa nad weteranami 
zgodnie z przyjętą w 2011 r. ustawą o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych i w oparciu  
o działające od 2014 r. Centrum Weterana”. 

Deklaruje również, że „Polski przemysł obronny traktujemy jako jeden z filarów zdolności militarnych 
kraju. Zamówienia dla Wojska Polskiego muszą dawać gwarancję jego rozwoju w oparciu  
o nowoczesne technologie. Kontrakty zagraniczne, tzw. offset lub inne formy współpracy, będą 
realizowane ze znaczącym udziałem polskiego przemysłu obronnego w wiodących i innowacyjnych 
projektach. Polski przemysł obronny, zarówno państwowy, jak i prywatny, będzie włączany  
we wspólne projekty Europejskiego Funduszu Obronnego.” „Obok własnych zdolności obronnych 
kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Polski ma przynależność do NATO. Koalicja Obywatelska jest 
za wzmocnieniem i poszerzeniem obecności wojsk USA i NATO na terytorium Polski. Szczególną 
wagę przykładamy do dokończenia podjętej przez rząd PO-PSL współpracy przy budowie bazy 
antyrakietowej USA i NATO w Redzikowie, budowy infrastruktury państwa-gospodarza i magazynów 
sprzętu ciężkiego sojuszników. W wymiarze politycznym współpraca sojusznicza musi wzmacniać 
regionalną rolę Polski. Szczególne znaczenie mają tu porozumienia takie jak Trójkąt Weimarski, Grupa 
Wyszehradzka i Format Bukareszteński. Będziemy wspierać każdą formę współpracy w ramach UE, 
która w spójności z NATO będzie rozwijać zdolności obronne państw członkowskich. Dotyczy  
to szczególnie unijnych misji wojskowych, projektów Europejskiego Funduszu Obronnego  
i Europejskiej Agencji Obrony”. 

Nowoczesna  

W programie partii „Nowoczesna”31 o obronności, w rozdziale „Realny wzrost bezpieczeństwa” 
możemy przeczytać, że „Rosną zagrożenia międzynarodowe, na które Polska musi odpowiedzieć 
sprawnym systemem obrony. Realnym zagrożeniem w regionie jest dziś przede wszystkim 
nieprzewidywalna i agresywna postawa Rosji. Będziemy prowadzili politykę zagraniczną i wewnętrzną, 
dzięki której Polacy nie tylko będą czuli się bezpiecznie, ale będą rzeczywiście bezpieczni. 
Bezpieczeństwo Polski zależy przede wszystkim od realizacji międzynarodowych zobowiązań 
sojuszniczych, naszej pozycji w strukturach międzynarodowych – Unii i NATO – oraz zdolności polskiej 
armii do odstraszania agresorów”. 

„1. Jedyną skuteczną odpowiedzią na zagrożenia jest wspólne działanie USA i Europy w ramach 
NATO przy politycznym i ekonomicznym wsparciu Unii Europejskiej. Dlatego Polska będzie aktywnie 
budowała solidarność europejską i transatlantycką. Tylko wtedy nasze działania mogą mieć realny 
potencjał odstraszenia i doprowadzić do zwiększenia liczebności i obecności rotacyjnej, a docelowo 

                                                           
30  „Twoja Polska - Program Koalicji Obywatelskiej”, 136 stron, brak daty publikacji, dostęp luty 2020 r., 

https://platforma.org/upload/document/86/attachments/121/KO%20Program.pdf 
31 „Nowoczesna Polska dla każdego”, 124 strony, https://nowoczesna.org/program/, brak daty publikacji, dostęp luty 2020 r., 

https://platforma.org/upload/document/86/attachments/121/KO%20Program.pdf
https://nowoczesna.org/program/
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stałej, wojsk sojuszniczych w Polsce. Tym celom posłuży też budowa stałych instalacji wojsk NATO  
w Polsce”. 

„2. Odbudujemy wysoką reputację międzynarodową Polski, abyśmy byli postrzegani jako państwo 
podzielające te same wartości demokratyczne i prawne co nasi sojusznicy w NATO; kraj, którego 
warto bronić i z którym warto współpracować”. 

„3. Stawiamy na rozwój własnych sił zbrojnych, bo to na nich spoczywa główny ciężar obrony Polski. 
Siły zbrojne powinny być dobrze wyszkolone, wyposażone, profesjonalnie dowodzone oraz 
apolityczne. Dzięki temu będą gotowe nie tylko do bezpośredniej konfrontacji, ale też na wypadek 
nowego rodzaju zagrożeń, jak wojna hybrydowa bądź cybernetyczna. Taka armia będzie najlepszym 
strażnikiem naszego bezpieczeństwa i wiarygodności sojuszniczej”. 

„4. Zwiększymy docelowo liczbę żołnierzy zawodowych do 150 tys. i zwiększymy wydatki  
na obronność do co najmniej 2,3 proc. PKB. Zwiększone wydatki na obronność skierujemy przede 
wszystkim na wzrost potencjału obronnego Polski i modernizację armii, a nie utrzymywanie armii 
urzędników”. 

„5. Idea obrony terytorialnej została przez PiS niebezpiecznie wypaczona. Nie może być ona 
prywatnym lub alternatywnym wojskiem, musi służyć wyłącznie obronności. Obrona terytorialna 
powinna działać w ramach i jako uzupełnienie Wojska Polskiego oraz według jego procedur. Ochotnicy 
powinni przejść obowiązkowe, wystandaryzowane testy osobowości, które wyeliminują osoby 
niestabilne i niezrównoważone”. 

„6. Jako społeczeństwo jesteśmy w małym stopniu przygotowani na atak zewnętrzny. Wraz  
z organizacjami pozarządowymi i samorządem będziemy zwiększać świadomość Polaków, by byli 
świadomi zagrożeń i znali potrzebne umiejętności: logistyczne, samoobrony, strzeleckie, pierwszej 
pomocy i inne”. 

„7. Stawiamy na równowagę między wspieraniem rodzimego przemysłu zbrojeniowego a zakupem 
uzbrojenia najwyższej jakości i skuteczności od najlepszych producentów. Potencjał polskich 
producentów trzeba wspierać transferem najnowocześniejszych technologii nabywanych w ramach 
zamówień modernizacyjnych. Polski partner produkcyjny, cesja innowacyjnych rozwiązań, 
przeniesienie części produkcji do Polski powinno być normą w umowach z dostawcami zagranicznego 
sprzętu”. 

„8. Będziemy domagać się od innych krajów NATO wypełnienia zobowiązań sojuszniczych, czyli 
przeznaczania na cele obronne 2 proc. ich PKB. Jesteśmy zwolennikami rozmów z państwami Unii 
Europejskiej o stworzeniu wspólnych oddziałów reagowania w sytuacji zagrożenia”. 

Dla Nowoczesnej inspiracją jest: „Wielka Brytania: dobrze wyszkolona Armia brytyjska jest obecnie 
uznawana za jedną z najsilniejszych jednostek wśród krajów europejskich. Pomimo niewielkiej liczby 
żołnierzy (ok. 140 tys. osób) brytyjskie siły zbrojne zajmują czołowe pozycje w globalnych rankingach 
obronności. O sile brytyjskiej obronności przesądza bardzo dobre wyszkolenie żołnierzy, 
profesjonalizm kadry oraz dostęp do najnowszych technologii z dziedziny obronności. Special Air 
Services (SAS) jest jedną z najlepszych na świecie jednostek sił specjalnych”. 

Inicjatywa Polska 

Autorom Raportu nie udało się znaleźć programu, dokumentu o znamionach programu ani żadnych 
zbliżonych deklaracji nt. SZ RP partii Inicjatywa Polska. Ogólna deklaracja32 zamieszczona  
na oficjalnej stronie informuje, że partia ta zrzesza ludzi, którym przyświecają wspólne cele, takie jak: 
(1) propagowanie idei praw i swobód obywatelskich, sprawiedliwości społecznej, silnego  
i niezależnego samorządu w Polsce, (2) działanie na rzecz stanowienia prawa przyjaznego 
obywatelkom i obywatelom, przestrzegania fundamentalnych zasad konstytucyjnych,  
(3) wszechstronny rozwój społeczeństwa obywatelskiego, a zwłaszcza działalności społecznej  
na rzecz rozwoju samorządności lokalnej i demokracji w Polsce, (4) upowszechnienie zasad 
demokratycznego państwa prawa, przejrzystości w życiu publicznym, społecznej kontroli nad 

                                                           
32 http://ipl.org.pl/?page_id=126, dostęp luty 2020 r. 

http://ipl.org.pl/?page_id=126
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instytucjami zaufania publicznego oraz przeciwdziałania patologiom życia publicznego i społecznego, 
(5) propagowanie idei równouprawnienia, w szczególności równych praw kobiet i mężczyzn, oraz 
przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji i wykluczeń, (6) działanie na rzecz propagowania idei 
przyjaznego, sprawiedliwego i świeckiego państwa oraz sprawnej i innowacyjnej gospodarki,  
(7) dostęp obywateli do informacji, pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości, (8) działanie na rzecz 
integracji europejskiej oraz rozwoju kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 

Zieloni 

W programie partii „Zieloni”33 o obronności, w rozdziale „Polityka bezpieczeństwa” możemy przeczytać, 
że „w polityce bezpieczeństwa opowiadamy się za stosowaniem łacińskiej maksymy primum non 
nocere: po pierwsze nie szkodzić. Dlatego stanowczo potępiamy wszelkie formy militaryzmu. 
Proponujemy nową politykę bezpieczeństwa, w ramach której staraniom o pokój między narodami 
stale towarzyszy troska o środowisko naturalne i wysiłki na rzecz powstrzymania ocieplenia klimatu”. 

„Jesteśmy za utrzymaniem członkostwa Polski w NATO. Jednocześnie domagamy się, żeby Sojusz 
Północnoatlantycki zrezygnował z roli globalnego policjanta i interwenta. Działania te doprowadzają  
do pogłębienia problemów, które mają rozwiązywać. Zamiast tego będziemy dążyć, aby NATO stało 
się organizacją obronną, skoncentrowaną wyłącznie na zapewnieniu bezpieczeństwa państwom 
członkowskim tej organizacji”. 

Opowiadamy się przeciwko stałym bazom militarnym NATO na terenie Polski. W przypadku 
stacjonowania wojsk krajów sojuszniczych na terenie Polski będziemy negocjować warunki ich pobytu 
tak, by zapewnić ich odpowiedzialność za ewentualne czyny sprzeczne z polskim prawem”. 

„Dopuszczamy udział polskich wojsk w zagranicznych misjach jedynie pod mandatem organizacji 
międzynarodowych i za zgodą Sejmu”. 

„Jesteśmy przeciwni uzbrajaniu polskich sił zbrojnych w autonomiczną śmiercionośną broń. Również 
badania nad nią nie powinny być prowadzone przez polski sektor zbrojeniowy”. 

„Stan osobowy Sił Zbrojnych RP powinien prezentować sobą wysoki poziom patriotyzmu i poparcia dla 
demokratycznego ustroju państwa. Powinien cechować go wysoki stopień profesjonalizmu  
w wyszkoleniu bojowym. Jednocześnie powinien być on przygotowany do zabezpieczenia ludności 
cywilnej przed klęskami naturalnymi oraz tymi wywołanymi ręką człowieka”. 

„Postulujemy maksymalny poziom wydatków na armię na poziomie 2% PKB. Przeprowadzimy audyt 
zdolności obronnych państwa oraz obecnych programów zbrojeniowych pod kątem ich racjonalności  
i gospodarności. Potrzebne programy będą kontynuowane, za to miliony zaoszczędzone na utopijnych 
wizjach zostaną przeznaczone na rozwój zdolności reagowania kryzysowego i zabezpieczenie 
ludności cywilnej. Polska powinna wspierać rozwój Europejskiej Polityki Obronnej. Zakupy uzbrojenia 
należy koordynować z innymi krajami UE. Również projektowanie i produkowanie broni powinno być 
prowadzone we współpracy z firmami z innych państw UE. Popieramy również rozwijanie grup 
bojowych Unii Europejskiej jako pierwszego etapu tworzenia armii europejskiej”. 

„Na szczeblu regionalnym rozwiniemy współpracę obronną z państwami bałtyckimi i skandynawskimi 
w celu utworzenia systemu wzmacniającego bezpieczeństwo obywateli i obywatelek Europy 
Środkowej i Północnej”. 

„Będziemy dążyć do eliminacji przejawów molestowania w armii. Siły zbrojne powinny być otwarte  
na osoby LGBT+, jak również wyznawców różnych religii. Jesteśmy za wojskiem jako instytucją 
niedyskryminującą”. 

  

                                                           
33 „Partia Zieloni. Program 2018”, 33 strony, https://partiazieloni.pl/program/, brak daty publikacji, dostęp luty 2020 r. 

https://partiazieloni.pl/program/
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Klub Parlamentarny Lewicy 

Klub Parlamentarny Lewicy tworzą posłowie reprezentujący cztery partie: (1) Lewica, (2) SLD,  
(3) Razem i (4) Wiosna Roberta Biedronia.   

Lewica 

W programie partii „Lewica”34 o obronności nie ma nic nt. SZ RP, obronności, bezpieczeństwa itp. 

SLD 

W programie partii „SLD”35 o obronności możemy przeczytać, że „Bezpieczeństwo państwa  
ma charakter wielowymiarowy. Nie może być ono utożsamiane tylko z bezpieczeństwem militarnym. 
Państwo musi bowiem gwarantować obywatelom przede wszystkim bezpieczeństwo osobiste i chronić 
ich przed ingerencją zarówno ze strony innych jednostek, jak i nieuzasadnionymi działaniami władz 
publicznych. Polska nie może być krajem, w którym rządzą niekontrolowane przez nikogo służby 
specjalne! Bezpieczeństwo to także pewność i stabilność w dostępie do podstawowych, strategicznych 
usług, od których zależy prawidłowe funkcjonowanie życia społecznego i gospodarczego (energia, 
transport). Jego zapewnienie to również obowiązek państwa’. 

„Wsparcie dla ponadpartyjnego konsensusu w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego”. 

„Utworzenie jednego urzędu realizującego zakupy i zaopatrzenie na potrzeby wszystkich służb 
mundurowych. Model ten jest stosowany w wielu państwach Europy Zachodniej. Rozwiązanie  
to przyczyni się do zwiększenia oszczędności przy zakupie sprzętu dla służb mundurowych”. 

„Rozwój sojuszniczej współpracy w ramach NATO i Unii Europejskiej oraz przyjazne partnerstwo 
z państwami Europy Środkowo-Wschodniej”. 

„Modernizacja i rozwój Sił Zbrojnych w celu zwiększenia potencjału obronnego z udziałem krajowych 
zakładów zbrojeniowych, uczelni i instytutów naukowo-badawczych. Przyjęcie zasady, że co najmniej 
50% wydatków z budżetu obronnego, które przeznacza się na zakupy i modernizację infrastruktury, 
trafia do polskich firm”. 

„Wzmocnienie kompleksu przemysłowego wytwarzającego na potrzeby wojska i pozostałych służb 
mundurowych”. 

Razem 

W programie partii „Razem”36 o obronności nie ma nic nt. SZ RP, obronności, bezpieczeństwa itp. 

Wiosna Roberta Biedronia 

Autorzy Raportu nie zdołali znaleźć programu partii „Wiosna Roberta Biedronia” lub dokumentu  
o podobnym charakterze. 

Klub Parlamentarny Koalicja Polska 

Klub Parlamentarny Koalicja Polska tworzą posłowie reprezentujący dwie partie: (1) Polskie 
Stronnictwo Ludowe (PSL) i (2) Kukiz’15.   

PSL 

W programie partii „PSL”37 o obronności możemy przeczytać, że „Zapewnimy, wzorem wydatków  
na obronę, stały procent PKB na wydatki związane z bezpieczeństwem wewnętrznym kraju”. 

                                                           
34 „Polska jutra. Główne postulaty Lewicy”, 19 stron, https://lewica2019.pl/program, data publikacji: 2019 r., dostęp luty 2020 r. 
35 „Przywrócimy normalność. Godne życie, sprawiedliwa i normalna Polska”, 55 stron, data publikacji: 2017 r., dostęp luty 2020 r. 

https://sld.org.pl/images/dokumenty/SLD_program_Przywrocimy_Normalnosc.pdf 
36 „Razem. Inna polityka jest możliwa”, 30 stron, data publikacji 2015 r., dostęp luty 2020 r., http://partiarazem.pl/wp-

content/uploads/2015/10/program_wyborczy.pdf oraz „Deklaracja programowa”, brak daty publikacji, dostęp luty 2020 r. 
http://partiarazem.pl/program/  

37 „Łączymy Polaków”, 28 stron, data publikacji: 2019 r., dostęp luty 2020 r. https://www.psl.pl/wp-
content/uploads/2019/09/PROGRAM_PSL_2019.pdf 

https://lewica2019.pl/program
https://sld.org.pl/images/dokumenty/SLD_program_Przywrocimy_Normalnosc.pdf
http://partiarazem.pl/wp-content/uploads/2015/10/program_wyborczy.pdf
http://partiarazem.pl/wp-content/uploads/2015/10/program_wyborczy.pdf
http://partiarazem.pl/program/
https://www.psl.pl/wp-content/uploads/2019/09/PROGRAM_PSL_2019.pdf
https://www.psl.pl/wp-content/uploads/2019/09/PROGRAM_PSL_2019.pdf
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„Obecnie większość środków przeznaczonych na modernizację techniczną polskiej armii jest 
transferowana do koncernów zagranicznych, tymczasem Polska Grupa Zbrojeniowa utrzymywana jest 
dzięki sztucznym kroplówkom z budżetu i zamiast być producentem, staje się coraz częściej jedynie 
pośrednikiem w zawieraniu kontraktów zbrojeniowych. Zamiast modelu jednego koncernu, stworzymy 
prężnie działające grupy kapitałowo-branżowe o skonkretyzowanych specjalnościach. Grupy tego 
rodzaju powinny tworzyć najlepsze polskie spółki państwowe i prywatne. System taki sprawdził się  
w Wielkiej Brytanii, Francji oraz w Turcji, która w największym stopniu na świecie rozwinęła swój 
przemysł obronny, zwiększając jednocześnie wskaźnik niezależności od technologii zagranicznych. 
Głównym założeniem strategii jest wydatkowanie większości środków budżetowych w polskim 
przemyśle zbrojeniowym. Zamówienia na sprzęt wojskowy powinny być kierowane, wzorem innych 
krajów, w trybie podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa do konkretnych zakładów 
zbrojeniowych. Przy założeniu, że z obecnie zaplanowanej kwoty, ok. 80 mld zł zostanie wydanych  
w Polsce, do budżetu wróci kwota podatku VAT w wysokości ok. 15 mld zł, a także kwota ok 17 mld zł, 
na którą złożą sią inne podatki, np. podatek dochodowy od osób prawnych zapłacony  
od wypracowanych zysków, podatek dochodowy od osób fizycznych zapłacony od wypłaconych 
dywidend, czy też składki ZUS finansowane przez pracodawców oraz pracowników spółek sektora 
zbrojeniowego oraz ich podwykonawców”. 

„Tym, czym dla rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego Polski było przystąpienie do UE, tym dla 
naszego bezpieczeństwa jest nasza obecność od 1999 r. w strukturach NATO. Doprowadzimy  
do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa Polski poprzez zacieśnienie współpracy wojskowej  
i organizacyjnej wszystkich sojuszników”. 

Kukiz’15 

W programie partii „Kukiz’15”38 o obronności możemy przeczytać, że „W wyniku błędnych założeń 
strategicznych przyjętych przez skorumpowaną i zdemoralizowaną polską klasę polityczną, uznano 
Polskę za państwo trwale bezpieczne. Mimo naszych tragicznych doświadczeń historycznych  
i oczywistych zagrożeń wynikających z geopolitycznej sytuacji Polski nasze “elity” po prostu założyły, 
że zgodnie z Art. 5 NATO w razie zagrożenia pomogą nam sojusznicy. Jednocześnie zapomnieli  
o Art. 3 NATO, zobowiązującym państwa członkowskie do rozwijania indywidualnych zdolności  
do odparcia zbrojnej napaści. Zaprzestano przygotowań do obrony kraju, zrezygnowano ze szkolenia 
rezerw. Polską armię ograniczono do miniaturowych wojsk operacyjnych, opartych na służbie 
zawodowej. Doprowadziło to do głębokiej zapaści Sił Zbrojnych RP. Nasza armia nie posiada obecnie 
zdolności do odstraszania, obrony i ochrony. Wynikająca z tego słabość jest głównym zagrożeniem dla 
bezpieczeństwa państwa”. 

„Strategia: Mamy dziś do czynienia z destabilizacją dotychczasowego ładu międzynarodowego. 
Zagrożenie konfliktem militarnym wystąpiło w sąsiedztwie polskich granic. Pamiętamy jaką cenę 
wielokrotnie w przeszłości płacili Polacy za słabość militarną. Dlatego stawiamy sobie dwa cele, 
służące radykalnemu poprawieniu naszego bezpieczeństwa. Po pierwsze, musimy odbudować wojska 
operacyjne, zapewniając im zdolność prowadzenia manewru i uderzenia w obronie Polski. Należy 
odbudować wschodnie dywizje wojsk operacyjnych. Należy odbudować jednolitą strukturę dowodzenia 
siłami zbrojnymi, ze sztabem generalnym jako głównym organem dowodzenia sił zbrojnych w czasie 
pokoju i w czasie wojny. Należy zreformować system szkolenia rezerw osobowych wojsk operacyjnych 
tak, aby wykorzystał potencjał i doświadczenie żołnierzy zawodowych. To żołnierze zawodowi, którzy 
odchodzą ze służby czynnej powinni w pierwszej kolejności zasilać rezerwy wojsk operacyjnych. Ilość 
rezerw osobowych powinna zaś być uzależniona od potrzeb wojska na czas wojny.  

Po drugie, będziemy dążyli do jak najszybszej budowy Obrony Terytorialnej, czyli włączenia 
obywatelskiego komponentu terytorialnego w struktury sił zbrojnych. Sprawna i powszechna obrona 
terytorialna to warunek konieczny manewru i uderzenia wojsk operacyjnych. Zapewnia skuteczną 
ochronę, odstraszanie i obronę oraz niezwłoczną pomoc społeczeństwu w czasie klęsk żywiołowych  
i katastrof. Oparta na udziale obywateli w obronie stron rodzinnych, buduje i istotnie wzmacnia ich 
więzi z lokalnymi społecznościami.  

                                                           
38 „Strategia zmiany. Kukiz’15. Potrafisz Polsko”, 33 strony, http://kukiz15.org/images/PROGRAM/Strategia-Zmiany-KUKIZ15-dla-Polski.pdf, 

dostęp luty 2020 r. 

http://kukiz15.org/images/PROGRAM/Strategia-Zmiany-KUKIZ15-dla-Polski.pdf


38 

 

Formacje obrony terytorialnej stanowią istotny element sił zbrojnych wielu suwerennych i dobrze 
zorganizowanych państw demokratycznych, takich jak Stany Zjednoczone (Gwardia Narodowa – 
National Guard), Wielka Brytania (Ochotnicza Rezerwa - Volunteer Reserves), Szwecja (Gwardia 
Krajowa – Hemvarnet) czy Austria (Milicja – Miliz). W Polsce obecnie w organizacjach proobronnych, 
paramilitarnych i harcerskich do służby Ojczyźnie przygotowują się setki tysięcy młodych ludzi. 
Masowo powstają stowarzyszenia prowadzące szkolenia wojskowe. Musimy ten potencjał wykorzystać 
do budowy Obrony Terytorialnej.  

Dla zagwarantowania trwałości i stabilności Obrony Terytorialnej jako samodzielnego, obywatelskiego 
komponentu SZ RP, konieczne jest jej konstytucyjne umocowanie. Rozwiązanie takie przyjęto  
w konstytucji Stanów Zjednoczonych, ale zapisy o udziale ogółu obywateli w obronie państwa znalazły 
się również w naszej Konstytucji z 3 Maja 1791. W ramach prac nad nową Konstytucją RP, będziemy 
postulowali wpisanie Obrony Terytorialnej w podstawy ustrojowe Rzeczypospolitej. 

W ramach prac nad koncepcją Obrony Terytorialnej będziemy korzystać z wiedzy i doświadczenia 
ekspertów zaangażowanych w liczne oddolne inicjatywy obywatelskie, takie jak Stowarzyszenie 
ObronaNarodowa.pl - Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej”. 

Koło Poselskie Konfederacja  

Koło Poselskie Konfederacja tworzą posłowie zrzeszeni w partii technicznej „Konfederacja. Wolność  
i Niepodległość” będący jednocześnie przedstawicielami trzech partii: (1) Konfederacja Korony 
Polskiej, (2) KORWiN i (3) Ruch Narodowy.   

Konfederacja. Wolność i Niepodległość 

W programie partii „Konfederacja. Wolność i Niepodległość”39 SZ RP są wymienione obok innych 
atrybutów suwerenności: „Silna polska armia, stanowcza i niezależna polityka zagraniczna, 
bezpieczeństwo energetyczne, odpowiedzialna polityka migracyjna”. 

„Chcemy odejść od polityki zagranicznej: z jednej strony pełnej strachu i upokorzeń, a z drugiej pełnej 
iluzji, oderwanej od doświadczeń historycznych, uwarunkowań geopolitycznych i realiów polityki 
międzynarodowej. Podstawowe gwarancje zachowania integralności i niepodległości państwa to dla 
nas silna kultura, stabilna gospodarka, nowoczesne Wojsko Polskie i wysoki poziom wyszkolenia 
strzeleckiego i obronnego społeczeństwa, niemożliwy do utrzymania bez możliwości posiadania broni 
palnej przez każdego wyszkolonego i uczciwego obywatela”. 

Konfederacja Korony Polskiej 

Autorzy Raportu nie zdołali znaleźć programu partii „Konfederacja Korony Polskiej” lub dokumentu  
o podobnym charakterze. 

KORWiN 

W deklaracji ideowej partii „KORWiN”40 o obronności możemy przeczytać, że „Chcemy państwa 
silnego – ale tylko w zakresie mu przeznaczonym. Uważamy, że rola państwa powinna się 
sprowadzać do pilnowania i przestrzegania zasad naszej cywilizacji, w szczególności do ochrony 
jednostki ludzkiej wobec wszelkich prób naruszenia jej przyrodzonych praw do wolności, własności, 
sprawiedliwości. W myśl maksymy Jana Zamoyskiego: „Po to nam państwo, byśmy wolności 
zażywali”, opowiadamy się za silnym, sprawnym i suwerennym państwem minimum. Odrzucamy 
jakiekolwiek przejawy państwowego interwencjonizmu i etatyzmu – zarówno w sferze rynkowej, jak  
i społecznej. Dlatego uważamy za konieczną likwidację zasady „sprawiedliwości społecznej”. Zadania 
państwa – w myśl starożytnej zasady pomocniczości – powinny ograniczać się do takich, które nie 
mogą być realizowane na szczeblach niższych: jednostki, rodziny i lokalnego samorządu. Państwo 
musi wrócić do pełnienia swoich elementarnych funkcji, jakimi są: ochrona kraju przed wrogiem 
wewnętrznym i zewnętrznym”. 

  

                                                           
39 https://konfederacja.net/program/, dostęp luty 2020 r. 
40 https://wolnosc.pl/deklaracja-ideowa/, dostęp luty 2020 r. 
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Ruch Narodowy 

W programie partii „Ruch Narodowy”41 o obronności możemy przeczytać, że „Na bezpieczeństwo 
zewnętrzne państwa składa się szereg istotnych czynników. Należy do nich: (1) sprawność struktur 
państwowych, w tym administracji i poszczególnych służb, (2) sytuacja geopolityczna i polityka 
zagraniczna, (3) poziom morale całego narodu, a zwłaszcza armii i aparatu państwowego, (4) stan 
wyszkolenia, wyposażenia i (5) liczebność wojska”. 

„Ruch Narodowy rozpatruje kwestie bezpieczeństwa Polski kompleksowo, biorąc pod uwagę wszystkie 
możliwe kierunki zagrożeń. Uznajemy za niewłaściwe i zdecydowanie zawężające ocenianie polskiego 
potencjału obronnego wyłącznie przez pryzmat stanu armii. Dlatego narodowy program polityki 
obronnej wykracza poza wąsko rozumiane zadania, realizowane wyłącznie przez Ministerstwo Obrony 
Narodowej, we współpracy ze Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych. Za klucz skutecznej polityki 
bezpieczeństwa militarnego kraju uznajemy militaryzację narodu, czyli praktyczną realizację 
powszechnego obowiązku obrony Ojczyzny. Na obecnym etapie rozwoju społeczno-gospodarczego 
naszego państwa i w aktualnej sytuacji geopolitycznej uznajemy, że istotą dobrej strategii obronnej jest 
w pierwszym rzędzie potencjał skutecznego odstraszania. Polska musi skoncentrować się na budowie 
systemu obrony zniechęcającego do potencjalnej agresji. Rozwój rozbudowanych środków 
ofensywnych należy realizować równolegle do celów zawartych w programie militaryzacji narodu”. 

„Powszechne przeszkolenie wojskowe młodzieży szkół średnich. Każdy młody Polak, pełnosprawny 
psychicznie i fizycznie, powinien przejść podstawowe przeszkolenie wojskowe podczas nauki w szkole 
średniej. Szkolenie takie obejmowałoby, poza elementami charakterystycznymi dla obecnego 
przysposobienia obronnego, obowiązkowe zajęcia na strzelnicy i podstawy musztry. Szkolenie miałoby 
charakter obowiązkowy, a przedstawienie zaświadczenia o jego ukończeniu byłoby podstawą  
do wydania dowodu osobistego po ukończeniu osiemnastego roku życia. Program powinien być 
zespolony z inicjatywą „strzelnica w każdym powiecie” i oparty o funkcjonujące na terenie powiatu 
jednostki obrony terytorialnej. Przeszkolenie wojskowe młodzieży będzie miało nie tylko walor 
proobronny i sprawi, że kolejne pokolenie Polaków nauczy się obchodzić z bronią. Za istotny należy 
również uznać kulturotwórczy czynnik przeszkolenia, przeciwstawiający je powszechnym trendom 
promującym zniewieściałość”. 

„Obrona terytorialna. System obrony terytorialnej winien być oparty o struktury przestrzenne 
odpowiadające w przybliżeniu wielkości dzisiejszych powiatów i skoordynowany z funkcjonowaniem 
okręgów wojskowych na terenie kraju. Liczebność OT uzależniona jest od możliwości finansowych 
państwa polskiego, jednak powinna być znacząco wyższa niż planowane obecnie przez MON 35 tys. 
Struktura pionowa OT, podporządkowana Ministerstwu Obrony, będzie zajmować się szkoleniem  
i wyposażeniem oddziałów terenowych. Członkowie OT będą zobowiązani do zabezpieczania, 
przechowywania i utrzymywania powierzonej sobie broni według odpowiednich standardów oraz  
do udziału w corocznych ćwiczeniach i szkoleniach. Będą otrzymywali comiesięczne, niewielkie 
świadczenie pieniężne, wypłacane przez Ministerstwo Obrony, stanowiące dodatek do dochodów 
uzyskiwanych z pracy zarobkowej. W przypadku katastrof i klęsk żywiołowych członkowie OT będą 
zobowiązani do udzielania wsparcia innym służbom państwowym na podstawie otrzymanego 
zawiadomienia. OT nie będzie mogła być używana poza granicami kraju ani w charakterze formacji 
policyjnej wewnątrz państwa”. 

„Armia regularna i środki odstraszania. Wojsko polskie, podporządkowane władzy cywilnej, musi 
powrócić do polskiego życia publicznego jako stały punkt odniesienia i troski całego narodu. Armia 
regularna powinna zostać odbudowana do poziomu odpowiadającego zadaniom współczesnego pola 
walki. W sposób szczególny uzupełnienia wymaga korpus zawodowych szeregowych, dziś 
przetrzebiony i okrojony poniżej łącznego stanu kadry oficerskiej i podoficerskiej. Przemysł 
zbrojeniowy powinien stać się priorytetową branżą programu reindustrializacji kraju, stając się również 
najważniejszym sponsorem badań naukowych i kołem zamachowym innowacji technologicznych. 
Wojsko musi otrzymać nowoczesne uzbrojenie i posiadać arsenał technicznych środków niszczenia sił 
potencjalnego agresora oraz odstraszania. Na obecnym etapie Polska powinna skoncentrować się  

                                                           
41 „Suwerenny naród w XXI wieku”, 101 stron, https://ruchnarodowy.net/wp-content/uploads/Program-Ruchu-Narodowego.pdf opublikowany 

w 2016 r., dostęp luty 2020 r. 
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na rozbudowie środków defensywnych w zakresie obrony przeciwlotniczej, przeciwpancernej, a także 
na obronie wybrzeża i możliwości swobodnego rażenia potencjalnego przeciwnika na morzu. Należy 
pilnie zmodernizować i rozbudować wojska rakietowe jako jeden z fundamentów polskiego systemu 
odstraszania. Polska powinna rozwijać cywilne technologie energetyki jądrowej również pod kątem ich 
potencjalnego, militarnego wykorzystania. Broń jądrowa jest w dzisiejszym świecie ostatecznym 
gwarantem suwerenności i państwo polskie musi mieć plany jej budowy w dającej się przewidzieć 
przyszłości”. 

„Uproszczenie dostępu do broni. Polska należy obecnie do najbardziej rozbrojonych krajów na świecie 
(posiadających najmniejszą liczbę sztuk broni na 1000 obywateli). Jest to dziedzictwo rządów 
komunistycznych, które postrzegały siebie jako władzę okupacyjną, a naród polski jako swojego 
wroga. Teoretycznie demokratyczne rządy III RP w niczym nie zmieniły podejścia do broni z czasów 
PRL – pomimo że doświadczenia historyczne pokazują, iż w najtrudniejszych czasach i pod wrogą 
okupacją posiadanie prywatnej, ukrytej broni osobistej może wiele zmienić w losach narodu. 
Zapewnienie Polakom lepszego dostępu do broni osobistej – nabywanej w celach sportowych, 
hobbystycznych i dla ochrony osobistej – jest najprostszym i niewymagającym żadnych nakładów 
budżetowych sposobem poprawy bezpieczeństwa narodowego. Nie oznacza to oczywiście rezygnacji 
z wydawania pozwoleń na posiadanie broni ani kontrolowania jej sprzedaży. Należy jednak odejść  
od funkcjonującej obecnie czysto uznaniowej procedury, uzależniającej wydanie zezwolenia  
od kaprysu komendanta wojewódzkiego Policji. Zamiast tego należy wprowadzić listę precyzyjnych 
i egzaminów z umiejętności posługiwania się bronią) – po ich spełnieniu przez wnioskodawcę właściwy 
organ administracji publicznej byłby zobowiązany do wydania pozwolenia”. 

„Przywrócenie dyscypliny w szkole: (…) Karą ostateczną byłoby dla uczniów pełnoletnich wyrzucenie 
ze szkoły, a dla uczniów niepełnoletnich i wciąż objętych rygorem obowiązku szkolnego – 
przeniesienie do szkoły o podwyższonym rygorze dyscyplinarnym z internatem. W takiej szkole 
większość pracowników powinni stanowić wojskowi. Obawa przed dostaniem się do takiej placówki 
sama w sobie stanowić będzie środek poprawiający dyscyplinę. Przy okazji dyscypliny należy położyć 
nacisk na wyeliminowanie zjawiska ściągania. Kary za takie przewinienie powinny być surowe  
i nieuniknione. Najwyższą z nich powinien być wilczy bilet na bezpłatną edukację wyższą”. 

„Treningi funkcjonalne jako podstawowy element na lekcjach w-f: Wbrew pozorom wychowanie 
fizyczne jest bardzo ważnym przedmiotem, który jest niedoceniany i traktowany po macoszemu 
zarówno przez nauczycieli, jak uczniów i rodziców. Czas spędzany na lekcjach w-fu nie powinien 
polegać na nieustającej grze w siatkówkę albo piłkę nożną. Głównym elementem powinny być treningi 
funkcjonalne rozwijające ogólną sprawność fizyczną. W ramach przedmiotu powinny być zapewnione 
również lekcje pływania. Na tym przedmiocie największy rygor powinien być kładziony na obecność  
i aktywność. Zwiększenie ilości godzin wychowania fizycznego powinno być przeznaczone również  
na umożliwienie uczniom spokojnego odświeżenia się po zajęciach. Zmiany te doprowadzą  
do zwiększenia poziomu świadomości dotyczącej własnego ciała i higieny osobistej oraz wyeliminują 
patologię, jaką jest nieumiejętność pływania i podciągnięcia się na drążku przez osobę kończącą 
edukację”. 

„Przywrócenie lekcji przysposobienia obronnego: Nauka przysposobienia obronnego przez długi czas 
nie była traktowana w szkole poważnie, a ostatecznie została w ostatnich latach wyeliminowana.  
W teorii zastępuje się ją „nauką dla bezpieczeństwa”. Należy przywrócić powagę szkolenia z zakresu 
obronności, nie tylko na czas pokoju, ale i na czas wojny. Odnowiony i przywrócony przedmiot 
„przysposobienie obronne” powinien uczyć zachowania w przypadku konfliktu militarnego, katastrof 
oraz zamachów terrorystycznych. Musi także obejmować przygotowanie młodzieży do podstawowej 
obsługi broni i sprzętu militarnego, nie tylko w teorii, ale głównie podczas praktycznych zajęć  
na strzelnicy”. 
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7. SZ RP 1918-2020 na tle innych państw 

„Ci, którzy określali wojenne ordynacje,  

kazali wybierać ludzi z krain umiarkowanych, gdyż są dzielni i rozważni;  

w krajach ciepłych rosną ludzie rozważni, lecz gnuśni,  

a w zimnych – śmiali, ale nieroztropni42”   

Liczebność każdej armii (tzn. sił zbrojnych danego państwa) jest wypadkową wielu czynników. Są nimi 
m.in.: (1) środowisko bezpieczeństwa; (2) możliwości gospodarki; (3) demografia; (4) postawa 
kierownictwa strategicznego; (5) kultura (cywilizacja). 

Demografia 

Rysunek 5 obrazuje demografie wybranych państw w okresie 1918-2020. Dynamika krzywych 
wskazuje na utrzymywanie się proporcji pomiędzy liczbą ludności trzech państw (tj. RP, RFN i FR) 
nawet z uwzględnieniem spadku dynamiki oraz bezwzględnego spadku liczby ludności wskutek wojen 
lub zmian polityczno-administracyjnych. Zachowując skalę państw ludność RP wzrosła w tym okresie  
z ok. 30 do 38 mln, ludność RFN (Niemiec) z 67 do 82 mln, ludność FR (Rosji) z 91 do 146 mln. Krótko 
mówiąc ludność RP w 2020 r. wynosiła 127% w stosunku do 1918 r., ludność Niemiec 122%,  
a ludność Rosji 160%. Wyraźnie dynamiczniej wzrosła w tym czasie populacja oddalonych  
i rozwijających się USA. Z 99 do 330 mln, tj. w 2020 r. wynosiła 333% populacji z 1918 r. 

Rysunek 2 i Rysunek 3 przedstawiają porównanie stanu ewidencyjnego sił zbrojnych tych czterech 
państw oraz porównanie wskaźnika wielkości sił zbrojnych USA, RFN i FR w stosunku do stanu 
ewidencyjnego SZ RP. Lata 1918-2020. Zmiany obserwowane na tych wykresach odzwierciedlają 
okresy historyczne wymagające zwiększenia liczebności sił zbrojnych (IWŚ, Wojna 1920 r., IIWŚ, 
Wojna w Korei, Wojna w Wietnamie, Irak itd.) oraz administracyjnych ograniczeń (np. Republiki 
Weimarskiej czy rozbrojenie Niemiec do 1955 r.). Zamiany te następują jednak z zachowaniem 
proporcji demograficznych i gospodarczych omawianych państw. 

SZ USA rozwinięte na potrzeby IWŚ z 200 tys. w 1914 r. do 4 mln żołnierzy w 1918 r. szybko zostały 
zdemobilizowane stabilizując się w 1923 r. na poziomie 400 tys. Poziom ten utrzymywał się do 1938 r., 
kiedy na lata 1938-1939 zmalał (sic!) do 240 tys., aby w związku z IIWS gwałtownie wzrosnąć  
do 12 mln żołnierzy w 1945 r. Po IIWŚ SZ USA utrzymywał poziom 2-3 mln żołnierzy aż do 1990 r., 
kiedy stan ewidencyjny zmalał poniżej 2 mln żołnierzy malejąc do 1997 r., kiedy ustabilizował się  
na poziomie 1,4-1,5 mln żołnierzy.    

Fundacja zaznacza, że analiza dotyczy żołnierzy będących w danym roku na ewidencji SZ danego 
państwa, tzn. tych żołnierzy, którzy służą w SZ. Łączna liczba żołnierzy, którzy przewinęli się przez  
SZ poszczególnych państwa np. w czasie IIWŚ jest znacznie większa. 

W tym samym okresie SZ Rosji/ZSRR/FR rozwinęły się od stanu pokojowego 1,4 mln żołnierzy  
w 1914 r., do 8,6 mln w 1917 r., aby w 1921 r. zmaleć do 2 mln i w okresie 1923-1935 utrzymywać  
ok. 600 tys. żołnierzy. Od 1936 r. widoczny jest wzrost liczebności SZ ZSRR, aby w 1945 r. osiągnąć 
poziom 13 mln żołnierzy. Po IIWŚ liczba żołnierzy SZ ZSRR była utrzymywana na poziomie 3-4,5 mln  
do 2003 r., kiedy spadła poniżej 3 mln i dalej spadając w 2009 r. ustabilizowała się na poziomie 1 mln 
żołnierzy.  

SZ Niemiec w 1914 r. liczyły 800 tys. żołnierzy. W czasie IWŚ rozwinięto je do 4 mln w 1918 r.  
Po przegranej wojnie, do 1934 r. SZ Niemiec były ograniczone do 100 tys. armii zawodowej. W 1935 r. 
liczbę żołnierzy zwiększono do 1,1 mln rozpoczynając ich systematyczne zwiększanie do poziomu  
9,4 mln w 1944 r. W 1945 SZ Niemiec liczyły ok. 7,9 mln żołnierzy. Po kolejnej przegranej wojnie 
Niemcy zostały zdemilitaryzowane pozostawiając ok. 20 tys. sił o charakterze policyjnym  
i pomocniczym do sił okupacyjnych państw mających swoje strefy okupacyjne w Niemczech. Oprócz 
demilitaryzacji, w wyniku podziału stref okupacyjnych Niemcy zostały również podzielone na dwa 
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odrębne państwa: (1) RFN) i (2) NRD. W Raporcie rozpatrywane są wyłącznie SZ RFN. Po ponownej 
militaryzacji Niemiec w 1956 r. stan SZ RFN wynosił początkowo 120 tys. żołnierzy i był stopniowo 
zwiększany do poziomu 490 tys. osiągniętego w 1972 r. i utrzymywanego do roku 1990. W 1991 r. 
stan SZ RFN, w wyniku połączenia z SZ NRD, zwiększył się do 590 tys. i zaczął się stopniowo obniżać 
do poziomu ok. 180 tys. osiągniętego w 2013 r. i utrzymywanego do 2020 r. 

Rysunek 3 wskazuje, że w stosunku do trzech omawianych państw SZ RP stanowiły odpowiednio:  
50-60% SZ USA w latach 1922-1934, aby w roku 1938 r. osiągnąć poziom 140% i 520%  
(z mobilizacją) w 1939 r. W czasie IIWŚ SZ RP stanowiły od 2 do 5% SZ USA. Po IIWŚ, do 2008 r.  
SZ RP stanowiły 10-15% SZ USA, od 2009 r. 6-9%.  

W latach 1921-1934 SZ RP liczyły ok. 240% SZ Niemiec. W latach 1935-1938 SZ RP stanowiły już 
tylko 10-12% SZ Niemiec. W czasie IIWŚ licząc 1-2% SZ Niemiec. Po remilitaryzacji Niemiec w 1956 r. 
SZ RP stanowiły 50-60% SZ RFN aż do 2020 r.  

W porównaniu do SZ Rosji SZ RP stanowiły 9-14% w trudnym okresie scalania II RP po IWŚ  
i jednoczesnym zaangażowaniu w wojnę z Rosją 1920 r. W okresie 1922-1937 SZ RP stanowiły  
30-40% SZ ZSRR. W wyniku mobilizacji w 1939 r. SZ RP wzrosły do ok. 60% SZ ZSRR, aby w czasie 
IIWŚ stanowić ok. 2% SZ ZSRR. Po IIWŚ SZ RP stanowią stale 6-10% SZ ZSRR/FR.    

Analiza stanu ewidencyjnego sił zbornych RP oraz trzech wybranych państw wskazuje na zasadnicze 
utrzymywania się stałych proporcji pomiędzy ich wielkościami ale wskazuje na jedno, istotne 
doświadczenie historyczne: w sytuacjach kryzysowych (wojennych) siły zbrojne są w sposób istotny 
rozwijane zwiększając swoja liczebność wielokrotnie. Od poziomu 330 tys. do 1,35 mln w przypadku 
SZ RP w 1939 r., od 250 tys. do 12 mln SZ USA w okresie 1938-1944. 

W celu próby oszacowania efektu społecznego utrzymywania określonej liczebności sił zbrojnych  
w danym państwie Fundacja proponuje prześledzić wskaźniki liczby żołnierzy na ewidencji w danym 
roku do całej populacji mężczyzn danego kraju w danym roku (Rysunek 6). Fundacja zwraca uwagę, 
że populacja mężczyzn obejmuje wszystkich mężczyzn niezależnie od wieku.  

W RP w latach 1919-1920 wynosił on 6%, 1921-1938 2%, po mobilizacji w 1939 r. wzrósł do 7% aby  
w czasie IIWŚ wynosić 1-3%. Po IIWŚ, do 1985 r. wynosił ok. 2%, aby od 1986 r. do 2000 r. osiągnąć 
1%. Od 2001 r. wskaźnik spadł poniżej 1% osiągając najniższą wartość 0,49% w 2010 r. W latach 
2015-2020 utrzymuje się na poziomie 0,5-0,6%.   

W USA wskaźnik ten osiągnął 8% w 1918 r. Po IWŚ utrzymywał się na poziomie 1% do 1940 r., aby 
osiągnąć 17% w 1945 r. Po IIWŚ wynosił 3% do 1972 r., później 2% do 1990 r., aby od 1991 r. 
utrzymywać się na poziomie 0,85%. 

W Rosji w 1914 r. wskaźnik ten wynosił 3%. W wyniku IWŚ wzrósł do 16% w 1919 r. W okresie 1920-
1934 wynosił 1%, w 1938 r. zaczął rosnąć osiągając 25% w 1945 r. Po IIWŚ do 1997 r. utrzymywał się 
na poziomie 5-7%. Stopniowo obniżany w 2010 r. osiągnął poziom 1,36%. 

W Niemczech w 1914 r. 2% populacji mężczyzn służyło w armii, w 1918 r. 12%, w latach 1919-1934 
ok. 0,3%. W 1935 r. 3% stale rosnąc do 27% w latach 1943-1944, w 1945 r. 23%. Po remilitaryzacji  
w okresie 1956-1990 wynosił 2%. Od 1991 r. do 2008 r. utrzymywał się na poziomie 1%. Od 2009 r. 
wynosi mniej niż 1% (0,43% w 2020 r.).  

Tabela 2 obrazuje ten sam wskaźnik, ale dla 65 wybranych państw w 2020 r. W zbadanych państwach 
wynosi on od 0,2% (Francja, Indie) do 3% (Armenia). Wysoka wartość wskaźnika dotyczy też Kuwejtu 
(2,8%), Korei Północnej (2,7%) czy Szwajcarii (2,3%). Uwaga Fundacji: w związku z obowiązkową 
służbą wojskową dla całej populacji (tzn. mężczyzn i kobiet) wskaźnik ten jest równy dla mężczyzn  
i całego społeczeństwa w Korei Północnej (2,7%) i Izraelu (1,9%). 

Posiłkując się Tabela 3 omawiany wskaźnik statystyczny można przedstawić jako sieć społeczną, 
która przy wartości 0,5% oznacza, że w danym roku w siłach zbrojnych służy 1 na 200 mężczyzn (bez 
względu na wiek, od niemowlaków do stulatków), przy wartości 1% służy 1 na 100 mężczyzn,  
2% oznacza 1 na 50 mężczyzn, 10% - 1 na 10, 25% co czwarty mężczyzna itd.  
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Fundacja zaznacza, że w zależności od modelu armii należy dodatkowo uwzględnić, że: (1) w armii 
zawodowej dany wskaźnik mężczyzn służy przez 10 czy 25 lat z niewielką rotacją dodatkowo 
ograniczając liczbę mężczyzn w społeczeństwie mających doświadczenie służby wojskowej lub 
znających jakiegoś żołnierza; (2) w armii poborowej żołnierze ci stale się rotują (co 6-24 miesiące)  
co w efekcie przy takim samym jak dla armii zawodowej wskaźniku oznacza, że doświadczenie  
z wojskiem ma znacznie więcej obywateli, a znacznie więcej wśród bliskich ma kogoś, kto służy lub 
służył w wojsku; (3) przy armii zaciężnej służą obcy narodowo, i może kulturowo, najemnicy co istotnie 
zwiększa barierę pomiędzy społeczeństwem i siłami zbrojnymi. 

Gospodarka - koszty 

W celu oszacowania potencjałów gospodarczych wybranych państw w odniesieniu do modelu ich sił 
zbrojnych Fundacja zestawiła dane na temat wydatków tych państw na obronę w stosunku do PKB 
tych państw (Rysunek 11).  

Dla USA wskaźnik ten (oparty na rzetelnych, ciągłych danych) przed ich zaangażowaniem w IWŚ 
wynosił ok. 1%. Po zaangażowaniu w IWŚ wzrósł do 21,8% w 1919 r., aby w 1922 r. spaść poniżej 2% 
i do 1940 r. oscylować w przedziale 1,2-3,1%. Wydatki USA na obronę w czasie IIWŚ sięgnęły 
maksymalnie 41,1% w 1945 r. Po IIWŚ do 1972 r. utrzymywały się w przedziale 7-10% (Wojna w Korei 
i Wojna w Wietnamie), od 1973 r. do 1993 r. wynosiły 5-6%, w latach 1994-2020 oscylowały  
na poziomie 3-5,5% (4,5% w 2020 r.). 

SZ RP będą szerzej omówione w kolejnych rozdziałach, ale w tym miejscu warto zaznaczyć,  
że w latach 1932-1935 (dane GUS) RP na obronność wydawała ok. 6,5% PKB, tj. o ponad dwa razy 
więcej niż USA (Rysunek 11).    

W Niemczech, na podstawie dostępnych, rzetelnych danych, ale od 1955 r., w latach 1955-1988 
wskaźnik wydatków na obronę wynosił 3-4% PKB, 1989-1995 1,5-2,8%, od 1996 r. jest utrzymywany 
na poziomie 1,2-1,5% (1,23% w 2018 r.).   

Dane na temat wydatków Rosji/ZSRR/FR na obronę, podawane od 1992 r., wskazują że jest  
to 3,5-4,5% PKB (3,93% w 2018 r.).      

Fundacja przypomina, że przedstawiane wydatki na obronność nie dotyczyły wyłącznie kosztów 
związanych z utrzymaniem żołnierzy. Składają się one również na uzbrojenie, infrastrukturę, szkolenie 
itd. Niemniej jednak oddają skalę zagadnienia. 

Warunki kulturowe 

W ocenie Fundacji warunki kulturowe mają również wpływ na model sił zbrojnych i mechanizmy jego 
uzupełniania, w niektórych przypadkach mogą nawet wprowadzać pewne ograniczenia. Nie uzurpując 
sobie kompetencji do ocen socjologicznych Fundacja zwraca uwagę na lokalną, kulturową oraz 
powszechną historyczną różnorodność mechanizmów tworzenia armii (tzn. rekrutowania żołnierzy). 

Na przykład w USA do ok. 1950 r. formalnie, administracyjnie ograniczano (prawie uniemożliwiano) 
służbę w SZ USA tzw. „kolorowym”. Służba dla kobiet była zamknięta do lat 80 XX w. Inne orientacje 
seksualne zaczęły być tolerowane (bez afirmacji) od początki XXI w. (od ok. 2015 r. środowiska 
hałaśliwe walczą o afirmację LGBT w SZ USA). Za to praktycznie od początku SZ USA jedna  
z procedur wcielania polegała (i polega w 2020 r.) na … wyborze: więzienie albo armia. Generalnie  
SZ USA są modelowo uznawana za armię zawodową, ale Fundacja wskazuje na raczej ochotniczy 
charakter tej armii.  

Moduły w pełni zawodowe SZ USA utrzymują charakterystyczną dla modelu armii zawodowej wysoką 
gotowość i wyszkolenie, ale równolegle USA utrzymują wielowarstwowy, liczny komponent różnych 
form rezerw ochotniczych (Gwardia Narodowa, Army Reserve, wyszkoleni rezerwiści). Moduły  
te są często administracyjnie wykorzystywane zarówno podczas sytuacji kryzysowych w USA  
(do czego w większości oficjalnie są utrzymywane) jak również w pełnoskalowych misjach 
zagranicznych w celu zluzowania, po przekroczeniu skali zaangażowania armii zawodowej, 
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ograniczonych liczebnie modułów zawodowych. Należy zaznaczyć, że moduły rezerwowe SZ USA 
dysponują pełną gamą klasycznych zdolności militarnych.  

USA miało okresy obowiązywania powszechnego poboru. Szczytem stosowania tego rozwiązania były 
lata 1940-1972 (IIWŚ, Wojna w Korei i Wojna w Wietnamie). W wyniku doświadczeń z Wojny  
w Wietnamie SZ USA m.in. zrezygnowały z poboru na rzecz armii zawodowej (armii ochotniczej  
wg Fundacji). Sam pobór w USA miał różne formy: od zdecydowanej powszechności, po różnego 
rodzaju loterie i reklamacje.  

Obserwacja rekrutacji do SZ USA wskazuje, że w związku z silnym naciskiem na przestrzeganie umów 
oraz egzekucją prawa (zobowiązań) administracja federalna oraz dowództwa SZ USA wykorzystywały 
(i wykorzystują w 2020 r.) np. Wielki Kryzys w latach 30 XX w. kiedy np. za darmowe posiłki mężczyźni 
podpisywali abstrakcyjne kontrakty na służbę w SZ USA, o które Rząd USA upomniał się  
w 1940 r.43 Podobnie obecnie SZ USA oferują młodym ludziom różne formy pomocy finansowej lub  
w edukacji aby w określonych okolicznościach upomnieć się o wypełnienie zawartych umów. 

W związku z faktem, że warunki utrzymywania wymaganego poziomu SZ USA stale się pogarszają  
ze względu na rosnące zaangażowanie SZ USA w prowadzone operacje oraz coraz trudniejszą 
sytuację rekrutacyjną obszar ten jest przedmiotem licznych analiz44 administracji federalnej.  

Wnioski raportów na ten temat wskazują, że: (1) mniej niż 30% populacji młodych amerykanów spełnia 
minimalne warunki psychofizyczne do służby w SZ USA; z tego zdecydowana większość spełnia  
te warunki na poziomie absolutnie minimalnym; grupą zainteresowania US Army są natomiast  
ci, którzy reprezentują wyższy potencjał i mogliby znaleźć dobrą pracę na rynku cywilnym; (2) według 
badań ankietowych mniej niż 10% populacji amerykanów w wieku 16-21 lat jest w ogóle 
zainteresowanych (teoretycznie) służbą w SZ USA; (3) główny wysiłek polityki rekrutacyjnej USA 
skupia się na przekonaniu negatywnie nastawionych do służby w SZ USA do wstąpienia do SZ USA; 
(4) w okresie 1995-2008 US Army średnio, rocznie wciela ok. 75-80 tys. rekrutów; od 2009 jest  
to ok. 60-70 tys. rekrutów rocznie; (5) najtrudniejszym okresem rekrutacyjnym były lata 2002-2005 – 
okres operacji w Iraku i w Afganistanie; US Army nie osiągała wówczas minimalnych wskaźników 
rekrutacji; (6) średni koszt rekrutacji jednego żołnierza US Army w 2004 r. wynosił 15,5 tys. USA;  
w 2009 r. 27,7 tys. USD; (7) wg autorów raportu ochotnicze SZ USA są istotnym osiągnięciem 
organizacyjnym państwa zapewniającym zmotywowanych i profesjonalnych żołnierzy; niemniej jednak 
rozwiązanie to jest coraz kosztowniejsze finansowo i społecznie; (8) jednym z problemów społecznych 
jest np. zwiększający się podział społeczeństwa na „cywili” i „żołnierzy”. 

Innym, kulturowym wskaźnikiem charakterystycznych dla SZ USA jest liczba samobójstw wśród 
weteranów. Wskaźnik samobójstw wśród weteranów w USA: wynosi on średnio 20 samobójstw 
dziennie (ok. 6.500 rocznie)45. Ogólny model służby w SZ USA przewiduje kilka trzyletnich kontraktów 
(tzn. 3, 6 lub 9 lat służby) podczas których państwo stwarza żołnierzowi - ochotnikowi warunki  
do stabilizacji, edukacji, zdobycia kwalifikacji i … przygody. Po tym okresie żołnierz opuszcza SZ USA 
(chociaż od 2018 r. jest coraz większy nacisk na postawanie w służbie do 12-15 lat) zasilając rezerwy. 
Argumentem administracji federalnej jest zakończenie służby w takim wieku, aby można było sobie 
wypracować stabilną pozycję zawodową i materialną w środowisku cywilnym. Emerytura za służbę  
w SZ USA wypłacana jest po 20 latach służby. Okres 20 lat służby jest też wskazywany jako 
graniczny, maksymalny dla ok. 95% żołnierzy.  

Jeżeli chodzi o uwarunkowania kulturowe w innych krajach, to widoczne jest zjawisko coraz większego 
wskaźnika feminizacji zawodu żołnierza, odchodzenie od wysokich wymagań w zakresie dyscypliny, 
sprawności, dyspozycyjności itd. Zdaniem Fundacji podobnie jak w USA, w RP zjawiska te powinny 
być poddane rzetelnym badaniom z wykorzystaniem metod nauk humanistycznych. Wyniki powinny 
być publikowane w celu informowania społeczeństwa o skutkach decyzji dotyczących modelu SZ RP 
podjętych kilkadziesiąt lat temu oraz przewidywanych skutkach prowadzonych eksperymentów 
związanych z SZ RP.          

                                                           
43 „Stąd do wieczności” Jamesa Jonesa i film o tym samym tytule z 1953 r. 
44 Np. „Navigating Current and Emerging Army Recruiting Challenges.  What Can Research Tell Us?”, RAND Co., 2019 r. 
45 https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_military_veteran_suicide 
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8. SZ RP 1918-2020 

„Przy doborze rekrutów powinno się mieć wzgląd także i na ich zawód.  

Rybacy, ptasznicy, cukiernicy, tkacze i w ogóle przedstawiciele wszystkich tych zawodów,  

które właściwsze są dla kobiet (…)  

w żadnym wypadku nie powinni być dopuszczeni do służby.  

Przeciwnie do nich, kowale, stolarze, rzeźnicy i myśliwi  

są ku służbie wojskowej najwłaściwsi.46” 

Demografia 

Liczba ludności RP w okresie 1918-2020 zobrazowana jest na jednym z wykresów na Rysunek 5.  

Zmiany stanu ewidencyjnego SZ RP w latach 1914-2020 przedstawia Rysunek 1. Na wykresie 
uwzględniono również wybrane formacje zmilitaryzowane oraz o charakterze partyzanckim47.  

Po nałożeniu danych na wydarzenia historyczne, skupiając się wyłącznie na SZ RP możemy 
prześledzić, że po zaangażowaniu Polaków w IWŚ jako żołnierze różnych walczących państw, przy 
braku państwa polskiego pod koniec IWŚ, w 1918 r. różne mniej i bardziej formalne formacje SZ 
tworzonej RP liczyły ok. 74,5 tys. żołnierzy. Większość z żołnierzy je tworzących stanowili weterani 
IWŚ oraz kadra z poszczególnych armii państw zaborczych.  

Ze względu na płynność granic oraz konflikty, szczególnie na wschodzie SZ RP nastąpiła szybka 
potrzeba zwiększenia stanu ewidencyjnego SZ RP. W związku z tworzeniem państwa, w tym SZ RP, 
siłą rzeczy nie było opracowanych ani wykonalnych planów mobilizacyjnego rozwinięcia SZ RP.  
7 marca 1919 r. uchwalono ustawę o poborze do SZ RP sześciu roczników mężczyzn urodzonych  
w latach 1896-1901. Pobór wraz zaciągiem ochotniczym pozwolił na rozbudowywanie SZ RP  
do 600 tys. w 1919 r. i do ok. 900 tys. w 1920 r. 

Rysunek 4 wskazuje, że w 1920 r., maksymalnej liczebności SZ RP – 900 tys. żołnierzy, w SZ RP 
służyło 4,6% wszystkich mężczyzn, bez względu na wiek. Rozpatrując wyłącznie populację 19-latków 
Fundacja szacuje (Rysunek 8), że w 1920 r. w SZ RP służyło ok. 92% wszystkich mężczyzn, obywateli 
RP w wieku 19 lat. 

Po zakończeniu Wojny 1920 r. ogłoszono demobilizacje, SZ RP zredukowano do 284 tys. żołnierzy  
w 1921 r. W 1922 r. osiągnięto stan ok. 240 tys. żołnierzy, który utrzymywał się do 1932 r.  

W 1924 r. wydano ustawę o powszechnym obowiązku służby wojskowej. Wiek poborowy rozpoczynał 
się z dniem 1 stycznia tego roku, w którym zobowiązany do służby wojskowej mężczyzna kończył  
21 rok życia i trwał do końca roku kalendarzowego, w którym kończył 23 lata. Służba wojskowa trwała 
24 lub 25 miesięcy. Żołnierz rezerwy pozostawał w rezerwie do końca roku, w którym kończył 40 lat,  
w pospolitym ruszeniu - do końca roku, w którym zaliczony do pospolitego ruszenia kończył 50 rok 
życia (od 1938 r. - 60 lat). 

Rysunek 16 przedstawia zobrazowanie wyników opracowanego przez Fundację modelu 
matematycznego generowania wyszkolonych rezerw osobowych dla SZ RP w latach 1914-1918. 
Model wyodrębnia „rezerwy wojenne” po IWŚ oraz wyszkolone rezerwy generowane w wyniku 
powszechnego poboru. Akceptując uproszczenia modelu Fundacji wskazuje on, że przyjęty w 1924 r. 
model armii poborowej do 1933 r. wygenerował ok. 850 tys. żołnierzy rezerwy w wieku 21-30 lat,  
w 1939 r. żołnierzy rezerwy w tym wieku było ok. 965 tys. Od 1934 r., w związku z wiekiem,  
w systemie pojawili się żołnierze rezerwy w grupie wiekowej 31-40 lat (ok. 90 tys. w 1934 r.). W 1939 r. 
było ich ok. 515 tys. Co ciekawe: w 1939 r. nie pojawili się jeszcze żołnierze rezerwy w grupie powyżej 
51 lat. Byli zbyt młodzi. W 1939 r. byli oczywiście żołnierze rezerwy w tej grupie, ale byli oni 
weteranami IWŚ lub byłymi żołnierzami zawodowymi SZ II RP. 

                                                           
46 Publius Flavius Vegetius Renatus „O sztuce wojskowej” (łac. De re militari), IV w. n.e.  
47 W związku z dużą rozbieżnością wartości danych o formacjach partyzanckich i podziemnych – wartość wg szacunku Fundacji. Fundacja 

zachęca do odrębnego zbadania i określenia wartości tych danych. 
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W latach 1924-1939 w SZ RP służyło od 1,5% do 2% wszystkich mężczyzn, bez względu na wiek 
(Rysunek 4). Rozpatrując wyłącznie populację 19-latków Fundacja szacuje (Rysunek 8), że w tym 
okresie w SZ RP, w ramach obowiązkowego poboru, służyło od 22% do 28% wszystkich mężczyzn, 
obywateli RP w wieku 19 lat. Nie była to więc służba obowiązkowa w dosłownym znaczeniu. Nie 
dotyczyła ok. 70% populacji rocznika. Spełniała jednak podawany w Wikipedii wskaźnik 20% populacji 
rocznika, po przekroczeniu którego model armii uznawany jest za poborowy (pobór powszechny). 

Ustawa o powszechnym obowiązku wojskowym z 1938 r. wprowadzała od 1 września 1938 r. nowe 
zasady poboru. Obowiązek wojskowy dotyczył przede wszystkim mężczyzn, (choć ustawa wprost 
dopuszcza możliwość przyjmowania ochotniczek do służby wojskowej) od 21 do 60 roku życia 
przebywających na terenie II RP za wyjątkiem: (a) zwolnionych ze względu na stan zdrowia,  
(b) cudzoziemców oraz ubiegających się o obce obywatelstwo, (c) oficerów usuniętych z wojska przez 
sąd honorowy, (d) wydalonych z wojska lub korpusu oficerskiego wyrokiem sądu, (e) oficerów obcych 
armii nieuznanych za oficerów WP, (f) okresowo - przez 10 lat od dnia odcierpienia, przedawnienia lub 
darowania kary - kryminaliści skazani na karę więzienia powyżej 3 lat oraz osoby, w stosunku  
do których orzeczono karę umieszczenia w zakładzie dla niepoprawnych, (g) okresowo  - do 10 lat   
kryminaliści skazani na karę więzienia powyżej 3 miesięcy za przestępstwo popełnione z niskich 
pobudek oraz za przestępstwa przeciwko interesom Państwa tudzież umieszczeni w domu pracy 
przymusowej - wykluczeni orzeczeniem władzy wojskowej, (h) posłów i senatorów, członków Rady 
Ministrów, przedstawicieli najwyższych władz i organów administracji i sądownictwa - w okresie 
pełnienia funkcji. Oficerów, którzy ukończyli 60 lat można było powołać tylko w razie wojny lub 
mobilizacji i za ich zgodą. 

Poborem objęci byli jednak tylko mężczyźni w okresie od 1 stycznia tego roku, w którym kończą 21 lat 
do końca roku, w którym kończą 23 lata. W razie mobilizacji i wojny dopuszczano obniżenie tego wieku 
do 18 lat. Prawo do odroczenia zasadniczej służby wojskowej (z wyjątkiem wojny lub wypadku 
ogłoszenia mobilizacji) posiadali: (a) jedyni żywiciele rodzin, (b) właściciele odziedziczonych 
gospodarstw rolnych, (c) studenci oraz osoby pobierające naukę zawodu, w tym uczniowie ostatnich 
klas liceów ogólnokształcących, gimnazjów czteroletnich, dwuletnich liceów zawodowych, uczniów 
terminujących u rzemieślników oraz w przedsiębiorstwach przemysłu i handlu. 

Od poboru w 1938 r. służba wojskowa miała wynosić: (a) w kawalerii i artylerii konnej - 25 miesięcy,  
(b) w pozostałych formacjach WP - 24 miesiące, (c) w MWP - 27 miesięcy. Z tym, że dla niektórych 
kategorii obowiązywały skrócone okresy służby: (a) jedyni żywiciele rodzin - 5 miesięcy, (b) absolwenci 
liceów ogólnokształcących, zawodowych i pedagogicznych oraz wybranych szkół krajowych lub 
zagranicznych - do 15 miesięcy, (c) absolwenci gimnazjów ogólnokształcących i zawodowych, którzy 
odbyli przysposobienie wojskowe lub wykazali się w służbie pracy w organizacjach wskazanych przez 
MSWojsk. - do 15 miesięcy. Na prośbę zainteresowanego służbę można było przedłużyć maksymalnie 
o 12 miesięcy (żołnierze nadterminowi). 

W związku z sytuacją międzynarodową w 1939 r. (od marca) rozpoczęto działania mające na celu 
zwiększenie stanu ewidencyjnego SZ RP. W wyniku ćwiczeń, mobilizacji, pozostawiania poborowych 
po odsłużeniu wymaganego kresu służby obowiązkowej itp. oraz pomimo niekonsekwencji48  
w realizacji planów mobilizacyjnych szacuje się, że we wrześniu 1939 r. rozwinięto SZ RP z ok. 340 
tys. do 1,3 mln żołnierzy (Rysunek 1). Oznaczało, to że w SZ RP służyło wówczas ok. 7,5% populacji 
wszystkich mężczyzn (Rysunek 4) i ok. 27% mężczyzn w wieku 19 lat (Rysunek 8).   

Po przegranej Kampanii Wrześniowej SZ RP przestały istnieć49. Część żołnierzy trafiła do niewoli 
(niemieckiej lub rosyjskiej), część wróciła do domów, część podążyła za dowódcami i przywódcami 
politycznymi w celu wstąpienia do SZ RP formowanych w innych państwach. 

W czasie IIWŚ SZ RP, wg Fundacji, należy rozpatrywać jako trzy zbiory: (1) PSZ na Zachodzie;  
(2) oddziały podległe marionetkowej Krajowej Radzie Narodowej na Wschodzie; i (3) SZ w Kraju 
(organizacje podziemne). Okres IIWŚ wymaga szczegółowego zbadania oraz uporządkowa danych 
liczbowych i mierników. Na podstawie zebranych danych autorzy Raportu szacują, że PSZ  

                                                           
48 M.in. na skutek podporządkowania się sugestiom „sojuszników” i odwołania (sic!) mobilizacji w sierpniu 1939 r. 
49 Oprócz Wydzielonego Oddziału Wojska Polskiego dowodzonego przez mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. 
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na Zachodzie liczyły od ok. 85 tys. żołnierzy w 1940 r. (we Francji), do 194,5 tys. (łącznie) w 1945 r. 
PSZ na Wschodzie od 30 tys. w 1941 r. do 378 tys. w 1945 r. (z uwzględnieniem przejścia Armii gen. 
Andersa ze zbioru „PZS na Wschodzie” do zbioru „PSZ na Zachodzie”; przez Iran). SZ w Kraju  
są chyba najmniej zwymiarowanym zbiorem, uwzględniając bardzo duże rozbieżności w danych 
liczbowych Fundacja szacuje, że liczyły one ewidencyjnie, w danym miesiącu od 60 tys. do 150 tys. 
członków o charakterze zbliżonym do żołnierzy. Łącznie SZ RP w okresie IIWŚ liczyły od 85 tys.  
do 573,5 tys. żołnierzy (Rysunek 1), tj. od 0,5% do 5% populacji wszystkich mężczyzn, obywateli RP 
(Rysunek 4). Dane nie obejmują jeńców w obozach jenieckich.    

Po zakończeniu IIWŚ nastąpił proces demobilizacji (1) PSZ na Zachodzie; (2) PZS na Wschodzie;  
i (3) SZ w Kraju. Cechą charakterystyczną tego procesu był brak połączenia wymienionych trzech 
zbiorów oraz m.in. brak przejęcia przez SZ RP/PRL żołnierzy i uzbrojenia z PSZ na Zachodzie.  
W wyniku demobilizacji PSZ na Zachodzie zostały rozwiązane do 1948 r., SZ w Kraju uległy 
samorozwiązaniu z wydatkiem nielicznych formacji określanych jako „Żołnierze niezłomni” walczących 
z organami PRL do początku lat 60 XX w. SZ RP/PRL w 1950 r. liczyły 140 tys. żołnierzy (Rysunek 1). 
Od 1945 r. nie ogłaszano poboru skupiając się na demobilizacji oraz opierając się na zaciągu 
ochotniczym (filtrowanym ideowo). W 1950 r. w SZ RP/PRL służyło 1,1% populacji mężczyzn 
(niezależnie od wieku; Rysunek 4).     

Ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. o powszechnym obowiązku wojskowym, pierwsza po IIWŚ, przywróciła 
powszechny pobór. Kolejne po tej ustawie regulują RP powszechny obowiązek obrony aż do 2020 r. 
(obowiązuje ustawa z 1967 r.). Wymieniona ustawa z 1950 r. nakazywała pobór mężczyzn w wieku  
18 i 20 lat (obowiązek trwał do 50 roku życia). Czas trwania służby wojskowej wynosił: (1) w wojskach 
lądowych - 2 lata, (2) w wojskach lotniczych i w oddziałach lotniczych innych rodzajów wojsk - 3 lata, 
(3) w marynarce wojennej - 3 lata, (4) w wojskach obrony przeciwlotniczej - 3 lata, (5) w wojskach 
wewnętrznych - 27 miesięcy. 

Ustawa z dnia 30 stycznia 1959 r. o powszechnym obowiązku wojskowym. Czas trwania zasadniczej 
służby wojskowej wynosił: (1) 24 miesiące - w wojskach: lądowych, lotniczych, obrony powietrznej 
kraju i wewnętrznych oraz w jednostkach nadbrzeżnych marynarki wojennej; (2) 36 miesięcy -  
w jednostkach pływających marynarki wojennej i wojsk wewnętrznych, w jednostkach rakietowych  
i radiotechnicznych oraz w innych jednostkach na określonych przez Ministra Obrony Narodowej 
stanowiskach mechaników lotniczych. 

Na podstawie obowiązującej w 2020 r. ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 
obrony PRL/RP w okresie 1967-1999 czas trwania zasadniczej służby wojskowej wynosił 24 miesiące  
i 36 miesięcy w jednostkach pływających, rakietowych i radiotechnicznych; 1999-2005 – 18 miesięcy; 
2005-2010 – 9 miesięcy. Od 2010 r. wciąż wynosi 9 miesięcy z tym, że obowiązek odbywania 
zasadniczej służby wojskowej zawieszono. 

W latach 1951-1990 SZ RP liczyły ok. 250-300 tys. żołnierzy, z podziałem ok. 1/3 to żołnierze 
zawodowi i ok. 2/3 to żołnierze z poboru (Rysunek 1). Oznaczało to, że w SZ RP w danym miesiącu 
służyło od 1,3% do 1,7% populacji mężczyzn (niezależnie od wieku; Rysunek 4). Jeżeli chodzi  
o żołnierzy z poboru to wg szacunku Fundacji w latach 1951-1990 stanowili oni od 15% do 33% 
populacji mężczyzn w wieku 19 lat (wskaźnik poniżej 20% odnotowano w latach 1956-1959;  
Rysunek 8).  

Po roku 1991 liczba żołnierzy w SZ RP stopniowo malała z 250 tys. do najniżej wartość ok. 93 tys.  
w 2009 r. Fundacja zwraca uwagę, że był to dla RP trudny okres tzw. transformacji ustrojowej oraz 
głęboki kryzys gospodarczy ostatniej dekady XX w. Dla SZ RP była to drastyczna redukcja liczebności, 
której miernikiem, oprócz redukcji liczby żołnierzy, było rozformowanie 2,1 tys. jednostek wojskowych  
i przeformowanie kolejnych 3,2 tys.50 Podczas redukcji zapewniano, że po redukcji określanej jako 
odrzucenie balastu SZ RP będą mniej liczne ale lepiej uzbrojone, ukompletowane  
i skuteczniejsze. W SZ RP w danym miesiącu służyło od 1,3% w 1993 r. do 0,48% w 2009 r. populacji 
mężczyzn (niezależnie od wieku; Rysunek 4). Żołnierze z poboru stanowili 24,3% (w 1993 r.)  

                                                           
50 „Raport obronność Rzeczypospolitej Polskiej po trzech dekadach suwerenności”, Instytut Bronisława Komorowskiego, 2019 r. 
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w do 8,8% (w 2003 r.) populacji mężczyzn w wieku 19 lat. Czyli stopniowo pobór przestawał być 
powszechny.  

W 2010 r. pobór „zawieszono”. Po zawieszeniu poboru SZ RP do 2015 r. liczyły ok. 94-97 tys. 
żołnierzy. W latach 2016-2019 stopniowo zwiększano liczbę żołnierzy zawodowych do 108 tys. 
Fundacja zaznacza jednocześnie, że w jej ocenie zwiększenie liczby żołnierzy w latach 2016-2019 nie 
polegało na uzupełnieniu istniejących modułów SZ RP, lecz prawdopodobnie nie pokryło nawet liczby 
stanowisk w SZ RP wygenerowanych do obsadzenia w wyniku utworzenia WOT, 18DZ, wojsk 
cybernetycznych i kilku pomniejszych zmian organizacyjnych. Prawdopodobnie żołnierze byli  
w dalszym ciąg „rozcieńczani” w coraz mniej ukompletowanych jednostkach. Kolejnym zjawiskiem,  
na które zwraca Fundacja było zawieszenie poboru w 2010 r. Wiązało się to z rozwinięciem korpusu 
szeregowych zawodowych51, co należy uwzględniać porównując liczbę żołnierzy zawodowych (kadry) 
w latach 1950-2010 oscylującą w granicach 80-160 tys., na których składali się oficerowie, chorążowie 
i podoficerowie – bez szeregowych i podoficerów młodszych z poboru. Po 2010 r. pod pojęciem 
„kadra” lub „żołnierze zawodowi” zaczęto rozumieć również szeregowych zawodowych. Liczby  
po 2010 r. prezentowały się jak wyżej: 94-108 tys. żołnierzy. 

Po 2010 r. w SZ RP służyło od 0,48% w 2010 r. do 0,56% w 2019 r. populacji mężczyzn (niezależnie 
od wieku; Rysunek 4). Żołnierzy z poboru już nie było.  Od 2010 r. populacja mężczyzn w wieku 19 lat 
nie była w żadnym stopniu powoływana do służby zasadniczej (obowiązkowej), szkolona ani 
poddawana pokoleniowemu doświadczeniu poboru. Decyzjami politycznymi SZ RP przekształcono  
w armię ochotniczą, mobilizowaną bez poboru fałszywie przekonując społeczeństwo, że jest to armia 
zawodowa.  

Dla zobrazowania doświadczenia pokoleniowego 19 latków jakim był pobór w latach 1914-2020 
Fundacja opracowała również Rysunek 7, który obrazuje ilu 19 latków danego rocznika było w danym 
roku powołanych do odbycia zsw, jaki był stan ewidencyjny żołnierzy zsw w danym roku (w wieku  
19-21 lat), jaki był stan 19 latków nie objętych zsw w danym roku, i ile w danym roku było ich 19 letnich 
koleżanek.   

Po co były te wszystkie starania, pobory, przymusy itd.? Komu to było potrzebne? Częściowa 
odpowiedź na to pytanie została udzielona podczas krótkiego opisu mobilizacji SZ RP w 1939 r.: 
zmobilizowano ok. 950 tys. żołnierzy rezerwy, którzy byli częściowo weteranami IWŚ, a częściowo 
żołnierzami rezerwy w wieku 20-40 lat wyszkolonymi w SZ II RP. 

Fundacja zwraca uwagę na rzadko podejmowany aspekt kulturowy tworzenia podczas IIWŚ SZ RP  
w innych państwach: żołnierze w większości opuścili swoje rodziny pozostawiając je bez wsparcia,  
w okupowanym kraju, na wiele lat. Często ułożyli sobie życie „na nowo”. Wszystko po to aby, jak się 
okazało po Jałcie i Poczdamie, kolejny raz walczyć „za wolność waszą i naszą”. Warto o tym pamiętać 
rozważając o koncepcji „trip-wire” w RP A.D. 2020. 

W PRL na szczęście nie było potrzeby mobilizacji. Według szacunków Fundacji, popartych dostępnymi 
źródłami, prawdopodobnie w szczytowym okresie SZ PRL, tj. latach 1985-1990, SZ PRL wg planów 
były przygotowane do wystawienia ok. 800 tys. armii (po mobilizacji): 347 tys. na potrzeby UW  
w ramach Zjednoczonych Sił Zbrojnych UW (ZSZ UW)52, do których według szacunków Fundacji 
należy dodać drugie tyle (ok. 350 tys.) Wojsk Obrony Terytorialnej Kraju (WOTK53) oraz 80-100 tys. 
(po mobilizacji) jednostek szkolnych, zapasowych, administracyjnych i logistycznych. 800 tys. SZ RP 
po mobilizacji. 120 tys. żołnierzy zawodowych, 180-200 tys. żołnierzy z poboru aktualnie 
odbywających zsw i 450-500 tys. zmobilizowanych żołnierzy rezerwy.  

Tworzony od 1950 r., w ramach modelu armii poborowej, system szczyt swoich możliwości osiągnął 
właśnie w latach 1980-1990 (Rysunek 16), kiedy w społeczeństwie utrzymywano łącznie od 3,2 mln  
do 3,5 mln wyszkolonych żołnierzy rezerwy. Podział na grupy np. w 1989 r. przedstawił się, wg 
matematycznego modelu Fundacji, następująco: (1) żołnierze rezerwy w wieku 21-30 – 890 tys.;  

                                                           
51 Formalnie utworzonego w wyniku „ustawy gen. Jabłońskiego” w 2003 r. 
52 Tabela 17, Raport „Tabele Lotnicze”, Ad Arma, 2020 r. 
53 WOTK były wojskami w klasycznych zdolnościach militarnych. W ich skład wchodziły m.in. jednostki Wojsk Lądowych, Wojska Obrony 

Powietrznej Kraju (WOPK) i Marynarki Wojennej. 
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(2) 31-40 lat – 925 tys.; (3) 41-50 lat – 875 tys.; (4) 51-60 lat 850 tys. Oznacza to, że planiści SG WP  
w 1989 r. mogli zmobilizować 500 tys. wyszklonych rezerwistów w wieku 21-30 lat (wszystkich!)  
i zostałoby im jeszcze 490 tys. dwudziestolatków, kilka (2-8) lat po wyjściu „do cywila”. I w dalszym 
ciągu SG WP dysponowałby 925 tys. trzydziestolatków, 875 tys. czterdziestolatków i 850 tys. 
pięćdziesięciolatków. Widocznie tyle SZ PRL, w ramach UW, potrzebowały, aby wyzwolić uciskany 
kapitalistycznym jarzmem proletariat ludów Europy. Albo odeprzeć zakusy rewizjonistyczne Hubki  
i Czai. W każdym bądź razie mieli kogo powoływać do tych 15 dywizji ogólnowojskowych54, armii 
lotniczej, WOTK i administracji (krótko mówiąc do tych kilku tysięcy jednostek, które zlikwidowano  
w okresie 1998-2005).        

Fundacja zachęca do samodzielnego przeanalizowania: Rysunek 16.     

Gospodarka - koszty 

Analizując różne obszary związane z SZ RP Fundacja stara się zwracać uwagę na to, aby nie pomijać 
kwestii finansowych. Jest to wbrew romantyczno-wizjonerskiemu kanonowi „dyskusji” na temat 
obronności prowadzonej w RP, niemniej jednak Fundacja stara się konsekwentnie wprowadzać ten 
aspekt do swoich opracowań (wraz z innymi miernikami) w celu budowania podstaw do merytorycznej 
dyskusji o przeszłości, stanie obecnym lub kierunkach zmian SZ RP. Fundacja stara się wprowadzać 
aspekt finansowy nawet pomimo istotnych luk w dostępności mierników finansowych oraz w braku 
ciągłości rzetelnych danych historycznych. 

Dodatkowo Fundacja zaznacza, że wydatki ponoszone na obronność nie dotyczą jedynie aspektu 
związanego z liczbą żołnierzy SZ RP (co jest głównym zagadnieniem niniejszego Raportu) lecz 
obejmują również zakupy i remonty uzbrojenia, infrastrukturę stałą, szkolnictwo, administrację, badania 
naukowe, szkolenie i wiele innych grup wydatków. Niemniej jednak skala wydatków stanowi pewien 
punkt odniesienia, który w mniejszym lub większym stopniu pozostaje skorelowany z liczbą żołnierzy  
na ewidencji SZ RP.   

Od początku XXI w. społeczeństwo RP jest epatowane miernikiem obrazującym wysiłek państwa  
na obronność w postaci „procent PKB na obronność” wprowadzonym w RP ustawą z dnia 25 maja 
2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu SZ RP. Pierwotnie wskaźnik ten 
ustalono na nie mniej niż 1,95% PKB, później 2,0% (od 2018 r.). Docelowo do 2030 r. ma on wynosić 
nie mniej niż 2,5% PKB.  

Warto przypomnieć, że celem ustawy jest określenie kierunków przebudowy i modernizacji technicznej 
SZ RP (?!) oraz wskazanie źródeł i wydatków na finansowanie SZ RP. Celem ustawy jest zapewnienie 
również (!) warunków do stopniowego osiągania przez SZ RP pełnej interoperacyjności w ramach 
NATO oraz standardów pozostałych państw członków tej organizacji w zakresie uzbrojenia, 
wyposażenia, mobilności i możliwości prowadzenia działań wojskowych w każdych warunkach. 

Sam wskaźnik jest powszechnie stosowany w analizach na całym Świecie i określa jaka część PKB 
danego państwa, w danym roku jest przeznaczana na szeroko pojętą obronność. PKB, czyli Produkt 
Krajowy Brutto (ang. gross domestic product, GDP) jest jednym z podstawowych mierników efektów 
pracy społeczeństwa danego kraju stosowany w rachunkach narodowych. PKB opisuje zagregowaną 
wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych przez narodowe i zagraniczne czynniki produkcji  
na terenie danego kraju w określonej jednostce czasu (najczęściej w ciągu roku). PKB jest miarą 
wielkości gospodarki. Wzrost lub spadek realnego PKB oraz dynamika tych ruchów stanowi miarę 
wzrostu gospodarczego. Przy obliczaniu wartości PKB kryterium geograficzne jest jedyne  
i rozstrzygające. Nie ma znaczenia pochodzenie kapitału, własność przedsiębiorstw itp.55 

Autorzy Raportu odnieśli się już częściowo do tego miernika w rozdziale „SZ RP 1918-2020 na tle 
innych państw” (Rysunek 11).  

Przechodząc do wydatków na obronność obywatele RP (oraz innych państw) są w pewnym sensie 
zaklinani abstrakcyjnym miernikiem wydatków na obronność w odniesieniu do PKB. Politycy poziomują 

                                                           
54 Tabela 16, Raport „Tabele Lotnicze”, Ad Arma, 2020 r. 
55 Definicja PKB za Wikipedia. 
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ten wskaźnik na poziomie ok. 1-3% (w RP 1,95% do docelowych 2,5%). Konstrukcja wskaźnika 
podsuwa wyobraźni intuicyjne wyobrażenie, że wydajemy na wojsko ok. 2% „pieniędzy publicznych”.  
I rzeczywiście, na podstawie zebranych przez Fundację danych z GUS i NIK w okresie 1918-2020 
miernik ten kształtował się w granicach ok. 2% ale (uwaga!) jest systematycznie mierzony dopiero  
od 1995 r. Według fragmentarycznych danych GUS w latach 1932-1934 w II RP wskaźnik ten wynosił 
7% (Rysunek 11). 

Fundacja proponuje jednak przyjrzeć się innemu miernikowi, który obrazuje procent wydatków danego 
państwa, w danym roku na obronę, ale w odniesieniu do wydatków budżetu tego państwa w danym 
roku. Czyli rzeczywisty miernik obrazujący jaki procent wydatków w danym roku państwo przeznacza 
na obronę. Dane zebrane i przedstawione na Rysunek 10 wskazują, że jest to wskaźnik wyższy niż 
magiczne 2% PKB. W RP w latach 1918-2020 wynosił od 5% do (sic!) 42%.  

Według dostępnych danych GUS w II RP wskaźnik ten wynosił 28-42%. W praktyce oznacza  
to, że 30-40% wydatków II RP przeznaczano na SZ RP, a pozostałe 60-70% na wszystkie inne 
wydatki państwa (szkoły, szpitale, administrację, gospodarkę itd.). Z jednej strony wskazuje  
to prawdopodobnie jakim biednym państwem była II RP, ale wynikało to prawdopodobnie również  
z wysokiej pozycji politycznej w II RP przedstawicieli SZ RP oraz z ich oceny środowiska 
bezpieczeństwa międzynarodowego.   

Dostępne dane wskazują, że po IIWŚ wskaźnik ten wynosił 5-11%. Najwyższą (udokumentowaną) 
wartość osiągnął w 1989 r. Fundacja wskazuje na zbieżność wartości maksymalnej w 1989 r.  
z szacowanym największym potencjałem SZ PRL (Rysunek 1 i Rysunek 16) i jednoczesnym kryzysem 
gospodarczym PRL. W latach 2010-2020 wskaźnik ten wynosił 7-9%. Oznacza to, że podczas gdy 
społeczeństwo jest epatowane 2% wydatków PKB i większość ludzi odbiera to jako coroczne 
wydawanie 1 na 50 złotówek na wojsko, w rzeczywistości wydatki roczne są 4-5 razy wyższe i RP  
na wojsko corocznie wydawana jest 1 na 11-12 złotówek. Pozostałe 10 z 11 złotówek wydawanych 
jest na służbę zdrowia, Policję, ZUS, edukację, administrację itd. Nie 1 z 50 tylko 1 z 10. 

Fundacja zwraca na to uwagę z dwóch powodów: (1) prawdopodobnie jest to manipulacja polityków  
w celu ukrywania realnego poziomu wydatków na SZ RP; (2) jest to bardzo poważny argument, żeby 
głośniej zadawać pytanie „Gdzie są efekty tych 7-9% corocznie wydawanych na MON?!”. 

Jednocześnie Fundacja zastrzega, że nie jest przeciwnikiem finansowania MON, ale jest 
zdecydowanym zwolennikiem i propagatorem rozliczania skuteczności i efektywności wydawania 
każdej złotówki. 

Przy okazji analizy corocznych wydatków na MON i pozostając w kontekście tematu Raportu, czyli 
liczebności SZ RP warto zastanowić się ile z budżetu MON wydawanych jest bezpośrednio  
na uposażenie żołnierzy. Rysunek 12 wskazuje, że w latach 1995-1997 na uposażenia żołnierzy  
SZ RP wydawano 31-37% budżetu MON, w latach 2000-2020 21-27%. Różnice są częściowo 
wynikiem np. zwiększenia budżetu MON lub większych i mniejszych wydatków np. na zakupy 
uzbrojenia, ale można wysunąć wniosek, że w stosunku do lat 90 XX w. oszczędziliśmy ok. 10% 
budżetu MON rezygnując z 50% liczby żołnierzy (w tym 98% żołnierzy w koszarach). Z czego  
to wynika? Z poboru. 

Armia poborowa jest rozwiązaniem często stosowanym, gdyż wśród wielu cech specyficznych  
z definicji powinna charakteryzować się również „optymalizacją kosztową”. Rysunek 14 przedstawia 
m.in. średnie płace wybranych grup. Można z niego wyczytać, że np. w 1995 r. żołnierz zsw 
otrzymywał 105 zł, tj. odpowiednio 15% ówczesnej średniej krajowej i 4% płacy minimalnej  
(wg. stawek z 2020 r. byłoby to odpowiednio: 840 zł dla średniej krajowej i 104 zł dla płacy minimalnej; 
dane brutto; pytanie pozostaje czy żołnierze zsw w 2020 r. płaciliby podatki?).   

W ramach, zdaniem Fundacji pozornego, uzawodowienia SZ RP w 2003 r. utworzono korpus 
szeregowych zawodowych. W celu przyciągnięcia kandydatów do służby w tym korpusie MON 
zaoferował stawki porównywalne z odpowiednimi stanowiskami w cywilnych obszarach gospodarki 
(Rysunek 15). W 2019 r. najniższe uposażenie szeregowego zawodowego wynosiło 3.650 zł brutto.56 

                                                           
56 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych. 
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Fundacja wskazuje, że (w przypadku przywrócenia poboru) dostrzega konieczność poniesienia 
dodatkowych kosztów, które MON musiałby ponieść na utrzymanie żołnierza zsw podczas 
obowiązkowej służby. Wśród tych kosztów znalazłyby się m.in.: (1) koszty wyżywienia (przyjmijmy 
60zł/dzień x 30 dni = 1.800 zł na miesiąc/żołnierza); (2) koszty zakwaterowania (media, przybory 
toaletowe, pościel, pralnia itp. – przyjmijmy 500 zł miesięcznie/żołnierza); (3) koszty uruchomienia 
opuszczonej infrastruktury (kuchnie, stołówki, budynki koszarowe itd.). Koszty szkolenia, munduru itp. 
byłyby zaszeregowane do tej samej grupy wydatków, do których wrzuca się wydatki na szeregowych 
zawodowych. Chociaż mogłyby się różnić od analogicznych kosztów dla szeregowego zawodowego. 

Kolejnym, pośrednim, kosztem związanym z liczebnością SZ RP są emerytury i renty dla żołnierzy  
(i osób uprawnionych). Historycznie model armii zawodowej często wiązał się z różnymi formami 
zabezpieczenia żołnierzy-weteranów po zakończeniu służby.  

W armiach z poboru model ten, jeżeli występował, dotyczył żołnierzy zawodowych (żołnierze z poboru 
przeważnie okres służby mieli wliczany do okresu składowego systemu emerytalnego).  

W armii ochotniczej (np. w USA) często progiem uprawniającym do uprawnień emerytalnych jest staż 
służby, z zastrzeżeniem, że na stanowiskach prostych (szeregowych i podoficerów młodszych) 
wymuszana jest rotacja w cyklu 3-12 lat uniemożliwiająca modelowo dosłużyć tej grupie żołnierzy, 
najliczniejszej w każdych siłach zbrojnych, do emerytury. Zapewnia to: (1) utrzymywanie stosunkowo 
młodych żołnierzy na stanowiskach prostych (szeregowych i podoficerów młodszych);  
(2) systematyczne generowanie rezerw osobowych; (3) obniżanie wydatków na emerytury, do których 
praktycznie uprawniona jest część oficerów i podoficerów starszych. Paradoksalnie ważnym jest, aby 
rotację szeregowych wymusić stosunkowo szybko w czasie służby wojskowej dając im np. kwalifikacje, 
edukację oraz fundamenty samodzielnego życia i jednocześnie „wypychając” z wojska w takim wieku, 
aby zdążyli wypracować i ustabilizować swoje życie zawodowe (i osobiste) „w cywilu”.  

W ocenie Fundacji model służby żołnierzy zawodowych przyjęty w 2003 r. wskazywał na działania 
mające docelowo przekształcić SZ RP w model armii ochotniczej na zasadach częściowo zbliżonych 
do opisanych w przypadku USA. Szeregowi zawodowi mogli służyć maksymalnie do 12 lat służby, 
podczas gdy progiem minimalnym uprawniającym do nabycia uprawnień emerytalnych był okres 15 lat 
służby. Według wypowiedzi byłych Szefów SG WP pierwotnie maksymalny okres służby szeregowych 
zawodowych miał wynosić maksymalnie 6 lat. Został wydłużony do 12 lat w wyniku nacisków 
polityków. Przypomnijmy, że w 2003 r. (do 2010 r.) obowiązywał jeszcze pobór. SZ RP były więc armią 
ochotniczą z częściowym poborem. Tanią, generującą rezerwy, częściowo profesjonalną,  
z ograniczoną grupą żołnierzy zawodowych mogących nabyć uprawnienia emerytalne. 

Rozwiązanie to, w ocenie Fundacji w wyniku doraźnych korzyści lub ignorancji polityków, w sposób 
populistyczny zostało porzucone zmianą ustawy w 2016 r., kiedy umożliwiono szeregowym 
zawodowym służbę na takich samych warunkach jak oficerom i podoficerom.    

Rysunek 13 przedstawia porównanie liczby żołnierzy służby czynnej w SZ RP z liczbą szeroko 
rozumianych emerytów wojskowych. W latach 1995-2020 corocznie na emerytury i podobne 
świadczenia z budżetu MON wydawano od 16,2% do 21,8% (Rysunek 12). Zestawienie (Rysunek 13) 
wyraźnie obrazuje, że od 2011 r. liczba emerytów wojskowych stanowi ok. 155-170% liczby żołnierzy 
SZ RP w czasie pokoju. W ocenie fundacji rok 2011 wynika z zawieszenia w 2010 r. poboru - liczba 
żołnierzy gwałtownie zmalała podczas gdy liczba emerytów pozostała bez zmian. Fundacja wskazuje 
jednak, że prawdopodobnie od ok. 2025 r. liczba emerytów będzie dynamicznie wzrastała i nawet 
zakładając realizację programów politycznych mówiących o 150 tys. żołnierzy zawodowych może  
on w dalszym ciągu, w podobnej proporcji przewyższać liczbę żołnierzy SZ RP. Dla budżetu MON 
oznacza to koszty. Pewnym hamulcem jest podwyższenie minimalnego okresu służby w SZ RP 
uprawniającego do otrzymywania emerytury z 15 lat do 25 lat. Niemniej jednak Fundacja wskazuje,  
że w celu rzetelnej oceny skuteczności i efektywności SZ RP, mierniki w tym zakresie powinny być 
przedmiotem zapytań obywateli i zainteresowania np. Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. 

W obszarze kosztów Fundacja zaznacza jeszcze grupy kosztów związanych z liczebnością SZ RP  
i ich modelem, który wymagałyby zwymiarowania i oceny pod kątem skuteczności i efektywności:  
(1) koszt społeczny i gospodarczy obowiązkowego skierowania ok. 50-60% 19-21 latków do odbycia 
12-36 miesięcznej zsw (w okresie 1950-2010 i ewentualnie po odwieszeniu tego obowiązku); (3) koszt 
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lub zysk społeczny i dla gospodarki związany ze zdobyciem przez poborowych dodatkowych 
kwalifikacji, doświadczeń i kompetencji; (3) np. koszt przeciwdziałania środkami administracyjnymi 
(pobór) emigracji 19-21 latków za granicę. Oraz inne grupy i analizy kosztów.  

Ze względu na brak danych oraz narzędzi analitycznych Fundacja nie podejmuje się oceny takich 
modeli zaznaczając jednocześnie, że podczas analiz propozycji politycznych typu np. NSR, WOT, 
odwieszenie poboru, armia zawodowa, zrównanie okresu służby szeregowych zawodowych  
z oficerami i oficerami zawodowymi analizy takie powinny być rzetelnie przeprowadzone, uaktualniane 
oraz prezentowane organom państwa i społeczeństwu.              

9. SZ RP A.D. 2020 – Węzeł Gordyjski 

„Ci którzy zamyślają, by w ramach ordynacji wojsku płacić za przestawanie w domu,  

myślą o rzeczach albo niemożliwych, albo niepotrzebnych57” 

Próba dopasowania do siebie części analizy odnoszącej się do: (1) wybranych aktów prawnych 
dotyczących SZ RP; (2) programów partii politycznych w tym zakresie; (3) zebranych danych  
i mierników; oraz (4) subiektywnej oceny stanu SZ RP A.D. 2020, zdaniem autorów, wskazuje  
na niespójność, niekonsekwencję i nieskuteczność efektu próby połączenia tych systemów 
(odnoszących się przecież do tych samych SZ RP).  

W ocenie Fundacji w przypadku uzbrojenia SZ RP stopień dekapitalizacji w wyniku zaniedbań jest 
bardziej widoczny. Bardziej dostrzegalny. Jeżeli chodzi o model armii, to z wielu powodów, w tym 
m.in.: (1) budowaniu fałszywego przekonania o armii zawodowej; oraz (2) nieznajomości struktur  
SZ RP na czas wojny, po mobilizacyjnym wcieleniu żołnierzy rezerwy, społeczeństwo nie jest w stanie 
tak prosto ocenić konsekwencji odejścia SZ RP od modelu armii poborowej.  

Akty prawne, w tym Konstytucja, jednoznacznie wskazują, że mamy armię poborową. Z zawieszonym 
poborem. Struktura jednostek wojskowych i całych SZ RP jest bezpośrednią kontynuacją modelu 
stosowanego w PRL. Z wyjątkiem „wyłączenia” jednej z trzech grup funkcjonujących w tym modelu, 
tzn. żołnierzy z poboru. Są żołnierze zawodowi (kadra) i żołnierze rezerwy.  

SZ RP mogą np. same wytypować, którzy studenci lub absolwenci studiów zostaną powołani  
i przeszkoleni58 - nie trzeba w tym celu marketingowych opakowań z napisem „Legia Akademicka”. 
Trzeba znajomości obowiązujących przepisów, określenia potrzeb i determinacji aby osiągać 
postawione cele korzystając z dostępnych narzędzi.  

SZ RP mogą też same wytypować, które osoby po kwalifikacji zostaną przeszkolone. Mogą ich 
powołać do 6 miesięcy59 (bez odwieszania poboru). Trzeba tylko chcieć. Widzieć i określić „potrzeby sił 
zbrojnych”. Planować co będzie nie za rok, ale za 10, 20 lat. Nie inwestować w dyskusyjne projekty 
typu NSR, WOT czy służba przygotowawcza, w które inwestuje się nawet po ich widocznej 
nieskuteczności i nieefektywności.  

Ale utrata zdolności postępuje wraz z brakiem bodźców do ich podtrzymywania. Przez dziesięciolecia 
oficerom i podoficerom nie przyszłoby do głowy wybrzydzać, że chcą pracować „tylko z ochotnikami”  
i że „z niewolnika nie ma pracownika”. Częścią ich służby było szkolenie takich ludzi jakich 
otrzymywali. Szkolenie w taki sposób, aby w razie potrzeby z tymi samymi ludźmi iść do walki60.  

W rok po utworzeniu WOT dowódcy tej formacji oświadczyli, że … potrzebują ośrodków szkolenia. 
Mają ochotników, mają swobodę określania struktur i szkolenia, nie mają tylu ludzi ilu zapowiadali, nie 
wiadomo kiedy osiągną zdolności i … potrzebują ośrodków szkolenia. Czyli kogoś, kto za nich 
wyszkoli żołnierzy, którymi oni, w swoich jednostkach będą dowodzili. Jeden weekend w miesiącu. 
Pełny outsoursing. 

                                                           
57 Patrz Przypis 6. 
58 Art. 92 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.   
59 Art. 100 i 101 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.   
60 Patrz film „Czerwone berety” z 1962 r. lub „Ludzie honoru” (ang. A Few Good Men) z 1992 r.   
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Co prawda dziewięć lat po zawieszeniu poboru, w 2019 r., Szef SG WP w jednym z wywiadów 
powiedział, że SG WP myśli żeby „to jednostki bojowe zajmowały się przygotowaniem swoich rezerw 
osobowych61”, ale zostało to jednak powiedziane bardzo cicho. Tak, żeby nikt nie słyszał. Lepiej trudne 
zadania delegować na kogoś innego. I pracować z ludźmi we wzajemnie komfortowej atmosferze.  

Politycy z kolei wykonują tytaniczną pracę próbując wywarzyć drzwi, które już dawno zostały 
wywarzone. Popełniają błędy, które popełniono wieki wcześniej, a sposoby ich uniknięcia zapisano  
w podręcznikach akademickich lub wprost w ustawach. Powołują NSR, WOT dzielnie walcząc  
z przeciwnościami, które powstały w wyniku ich własnych działań. Jednocześnie, w sposób 
charakterystyczny dla polityków, w swoich działaniach każdą intencję opakowują marketingowo  
w „patriotyzm” i „rozwój SZ RP”. Nie przyjmują jednocześnie do wiadomości, że sami przed 
nominowaniem na stanowiska polityczne związane z wojskiem nie tylko nie mieli żadnego 
przygotowania do tych stanowisk ale często wywodzą się ze środowisk uchylających się  
od zdobywania własnych doświadczeń związanych ze służbą wojskową, a czasami wywodzą się  
ze środowisk anarchistycznych czy wręcz (sic!) pacyfistycznych.  

„Nie jesteśmy gotowi na model amerykański - w USA politycy często wywodzą się właśnie z armii. 
Mało tego, [w USA] niektórym prezydentom wręcz się wypomina, że w wojsku nie służyli”.62  

Dlatego ci politycy, którzy w ogóle piszą programy polityczne, a wśród nich ci którzy podnoszą 
konieczność zwiększenia liczebności SZ RP, a nawet „przywrócenia systemu pozyskiwania rezerw 
osobowych” nie wskazują jak należy to zrobić. „Należy zrobić żeby było dobrze. I tyle”.  

Fundacja podejrzewa, że właśnie w miejscu wskazania sposobu realizacji szczytnych intencji politycy 
musieliby zetknąć się z kilkoma nieprzyjemnymi (dla nich) faktami:  

(1) SZ RP nie są armią zawodową; może w latach 2009-2011 była wola przekształcenia armii 
poborowej w armię ochotniczą na wzór SZ USA, w której żołnierze NSR służący w różnych 
jednostkach na różnych stanowiskach byliby generatorem pewnej liczby wyszkolonych rezerw;  

(2) ochotnicy mogą przyjść, ale mogą też odejść z SZ RP;  

(3) uznawane przez polityków za powód do dumy wyszkolenie żołnierzy w specjalności wartownik 
lub strzelec: (1) nie jest takim wielkim powodem do dumy (z całym szacunkiem dla żołnierzy  
w tych specjalnościach); oraz (2) nie rozwiązuje problemów SZ RP, które potrzebują 
działonowych, celowniczych i celownikowych, operatorów, kierowców, mechaników i żołnierzy 
wielu innych specjalności, których szkolenie wymaga czasu, wysiłku i systemu;  

(4) opierając się na hasłach propagandowych nie można zwiększyć liczby SZ RP z 95 do 150 tys. 
ochotników;  

(5) nie można osiągnąć liczby np. 150 tys. żołnierzy ochotników, jeżeli duża grupa kandydatów nie 
spełnia wyśrubowanych i dyskusyjnych norm zdrowia oraz sprawności fizycznej. Może trzeba 
przyjmować wszystkich, szkolić do określonego standardu i zwalniać tych, którzy się nie 
nadają?  

(6) i najważniejsze: akumulator rezerw osobowych naładowany rocznikami poboru 1950-2010  
w 2020 r. zaczyna się wyczerpywać (Rysunek 16). I trzeba coś z tym zrobić.  

W ocenie Fundacji (Rysunek 16) ok. 2018 r. ostatnie 24 tys. osób rocznika poborowych przeszło  
ze zbioru „21-30 lat” do zbioru „31-40”. Według modelu matematycznego Fundacji w 2020 r. rezerwy 
wyszkolone składają się z ok. 1,7 mln żołnierzy rezerwy (wobec 3-3,5 mln w latach 1980-2007),  
z czego grupa wiekowa „21-30 lat” jest zbiorem pustym, grupa „31-40 lat” liczy 270 tys. żołnierzy 
rezerwy, grupa „41-50 lat” 570 tys., a grupa „51-60 lat” 870 tys. żołnierzy. Rezerwy się starzeją.  

A Fundacja musi zaznaczyć, że w przyjętym modelu nie uwzględniono wielu niekorzystnych dla SZ RP 
współczynników: (1) przyjęto, że zasoby się tylko starzeją i nikt nie wychodzi wcześniej z systemu  
(np. wskutek niepełnosprawności czy śmierci); (2) przyjęto, że końcowe lata poboru (2007-2010) 

                                                           
61 „O potencjale obronnym państwa stanowi całe społeczeństwo. Gen. Andrzejczak: musimy odrobić lekcje” 

https://www.youtube.com/watch?v=l1g0_D-2kM8&feature=emb_logo    
62 Wywiad z gen. rez. Mirosławem Różańskim „Tańce rosomaków” Dziennik Gazeta Prawna, 10-12 stycznia 2020 r. 

https://www.youtube.com/watch?v=l1g0_D-2kM8&feature=emb_logo
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charakteryzowały się takim samym statystycznym rozkładem wyszkolonych specjalności jak np. rok 
1980 (czyli, że szkolono tylu samo wartowników co np. operatorów sonarów okrętów podwodnych -  
wg potrzeb); i najważniejsze (3) nie uwzględniono emigracji zarobkowej 2003-2020, w wynik której 
nieokreślona część modelowych żołnierzy rezerwy żyje i pracuje poza granicami RP (jest dla systemu 
nieodstępna).  

Według modelu w 2029 r. z systemu wyjdzie ostatnich 24 tys. żołnierzy rezerwy w wieku 41-50 lat. 
Zostanie tylko 315 tys. pięćdziesięciolatków i 595 tys. sześćdziesięciolatków.  

W 2038 r. pozostanie tylko 315 tys. sześćdziesięciolatków. Model wskazuje, że w 2048 r. zabraknie 
nawet sześćdziesięciolatków. Zdaniem autorów w rzeczywistości model wyczerpie się znacznie 
wcześniej lecz już, w 2020 r., występują problemy w obsadzie stanowisk w istniejących jednostkach 
wojskowych.  

Odpierając argumenty, że przecież szkolenie rezerw zapewnia NSR, WOT i żołnierze zawodowi 
odchodzący z wojska Fundacja odpowiada: (1) Rysunek 16 uwzględnia rezerwy generowane  
(w modelu matematycznym) przez NSR, WOT i żołnierzy zawodowych odchodzących z wojska – lecz 
skala tego uzupełnienia nie jest widoczna na wykresie; (2) rezerwy z tych źródeł nie mogą pokryć 
potrzeb w zakresie specjalności, wieku i dyspozycyjności.  

W oparciu o ten sam model matematyczny Fundacja zasymulowała wpływ na zasoby rezerw SZ RP 
decyzji przywróceniu w 2025 r. obowiązkowego poboru na 12 miesięcy dla 20 tys. 19-letnich mężczyzn 
rocznie (Rysunek 17). Symulacja wskazuje, że system napełniłby: zbiór „21-30 lat” w 2034 r.  
do wartości 200 tys. żołnierzy rezerwy utrzymywanej w następnych latach; zbiór „31-40 lat” w 2044 r.,  
i „41-50 lat” w 2054 r. Wszystkie do wartości 200 tys. napełniając całość zbioru rezerw do 800 tys.  
w 2064 r.  

Zaznaczając, że celem Raportu jest mapowanie luk w dyskusji o liczebności SZ RP A.D. 2020,  
w związku z częstym odnoszeniem się do modelu armii poborowej Fundacja odpowiada na argumenty 
przeciwników tego modelu powołujących się na patologie towarzyszące temu rozwiązaniu (fala, 
przemoc, przymus itp.): w latach 1950-2010 pobór objął ok. 4,8 mln młodych mężczyzn, którzy  
w 2020 r. są ojcami, mężami, dziadkami, pracownikami, obywatelami itd. Proszę o wskazanie 
rzetelnych badań ile procent tej grupy zostało skazanych za czyny kojarzone z falą, a ilu zostało 
poszkodowanych. Dlaczego w tzw. III RP nie ma takich badań? Wyniki warto byłoby odnieść do innych 
grup społecznych: uczniów w internatach, pracowników w zakładach pracy itp. Fundacja zwraca 
uwagę na jeszcze jeden wskaźnik: pomimo rzekomo traumatycznych doświadczeń 4,8 mln żołnierzy 
rezerw po poborze w RP nie notuje się wzrostu samobójstw, przestępstw, chorób psychicznych z tego 
powodu. Przeciwnie, większość tych osób prowadzi normalne życie i z dostępnych relacji z wiekiem 
coraz lepiej oceniają ich okres służby poborowej. Nie ma w RP oddziałów szpitalnych dla osób 
okaleczonych społecznie w wyniku poboru.  

Za to w okresie 2000-2020 na misje wojskowe do Iraku i Afganistanu wyjechało 4-6 tys. żołnierzy 
zawodowych SZ RP. Wyselekcjonowanych pod kątem zdrowia fizycznego i psychicznego, sprawnych  
i szkolonych. I dla nich otwarto poradnie i odziały PTSD.63  

W roku 2020 bije ostatni dzwonek alarmowy. Trzeba coś zrobić: (1) z modelem SZ RP oraz (2) określić 
liczebność SZ RP. Bez zdecydowanych działań naprawczych możliwe (oraz częściowo widoczne  
w 2020 r.) kierunki rozwoju modelu SZ RP to:  

(1) WOT-tyzacja, czyli stopniowe pozbywanie się zdolności „ciężkich” i przechodzenie na zdolności 
lekkie, uzupełniające armię zaciężną (w wyniku jednoczesnej, szybkiej dekapitalizacji 
zasadniczej część uzbrojenia oraz wyczerpywania się modelu armii rozwijanej mobilizacyjnie);  

Uwaga Fundacji: definicyjnie oznaczałoby to odejście od określenia „siły zbrojne” 
(charakteryzujące się pełnym spektrum zdolności militarnych) w kierunku określenia „milicje”;  

(2) kompensowanie malejących zdolności sił zbrojnych modelem armii najemnej.  

                                                           
63 Zespół stresu pourazowego (ang. Posttraumatic Stress Disorder).   
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Zdaniem Fundacji wskaźnikami potwierdzającymi częściowe przechodzenie na model armii zaciężnej  
są: (1) deklaracje i działania części polityków dążące do systematycznego zwiększania obecności 
wojsk sojuszniczych w RP; (2) przekazywanie coraz większego obszaru odpowiedzialności  
za bezpieczeństwo RP siłom zbrojnym innych państw; (3) działania w celu powiększania 
uzupełniającego i kompatybilnego charakteru SZ RP (w stosunku do sił zbrojnych innych państw);  
(4) stwarzaniu warunków prawnych do określenia specjalnego statusu stacjonowania sił zbrojnych 
innych państw na obszarze RP. 
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10. Słowniczek 

DOTMLPF - metoda analizy zdolności wojskowych64 stosowana przez Departament Obrony USA polegająca  
na rozłożeniu analizowanej struktury na następujące komponenty65: 

doctrine: doktryna – podstawowe zasady, zgodnie z którymi siły zbrojne wykonują swoje zadania  
z zamiarem osiągnięcia określonych celów; spełnia rolę nadrzędną, ale wymaga oceny 
zasadności wykorzystania jej w praktyce; 

organization: organizacja (potencjał jednostki organizacyjnej) – liczba wyszkolonego personelu, sprzętu 
oraz ilość środków materiałowych niezbędnych danej jednostce organizacyjnej do wykonania 
zadania; 

training: szkolenie – cyklicznie powtarzające się przedsięwzięcia szkoleniowe, realizowane zgodnie  
z programami szkolenia, mające na celu wyszkolenie (doskonalenie) żołnierzy w określonych 
specjalnościach wojskowych oraz opanowanie umiejętności działania zespołowego, w tym 
zgranie w składzie obsługi, załogi, pododdziału (równorzędnego), okrętu itp.; 

material: sprzęt wojskowy – wyposażenie specjalnie zaprojektowane lub zaadaptowane do potrzeb 
wojskowych i przeznaczone do użycia jako broń, amunicja lub materiały wojenne; obejmuje także 
techniczne środki walki, sprzęt techniczny oraz jego wyposażenie i środki zaopatrzenia, jak 
również oprogramowanie, wyroby i technologie, zwierzęta służbowe oraz sprzęt powszechnego 
użytku wykorzystywane w resorcie obrony narodowej; 

leadership: przywództwo – zdolność wpływania na inne osoby poprzez wyznaczanie (im) kierunku 
działania oraz motywowanie podczas prowadzenia działań mających na celu zakończenie 
zadania oraz poprawę funkcjonowania organizacji; 

personnel: zasoby osobowe – przewidziane na uzupełnienie jednostek wojskowych uzupełnianych  
do etatu wojennego stanowią żołnierze pełniący czynną służbę wojskową w czasie pokoju, 
żołnierze rezerwy oraz osoby po kwalifikacji wojskowej, przeniesione do rezerwy i niebędące 
żołnierzami; 

facilities: infrastruktura – stałe zabudowania, obiekty i inne trwałe instalacje wymagane do wsparcia 
zdolności wojskowych. 

efektywność - rezultat podjętych działań, opisany relacją uzyskanych efektów do poniesionych nakładów. 

Fr - Francja 

FR - Federacja Rosyjska 

NRD - Niemiecka Republika Demokratyczna 

„porodówka” – w żargonie wojskowym XX w. komórki dowództw zajmujące się poborem i rekrutacją do SZ RP.   

PRL - Polska Rzeczpospolita Ludowa (oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989) 

RFN - Republika Federalna Niemiec 

RP - Rzeczpospolita Polska 

skuteczność - działanie skuteczne to takie, które w jakimś stopniu prowadzi do skutku zamierzonego jako cel. 
Miarą skuteczności jest tylko stopień zbliżenia się do celu. Nie bierzemy tu pod uwagę kosztu. 

SZ - Siły Zbrojne 

UW - Układ Warszawski 

zsw - zasadnicza służba wojskowa (pobór obowiązkowy) 

ZSZ UW - Zjednoczone Siły Zbrojne UW 

 

                                                           
64 „Zdolności wojskowe” oznaczają możliwość wykonania przypisanego zadania. 
65 CJCSI 3170.01G – Joint Capabilities Integration and Development System, 1 March 2009. 
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11.Rysunki 

 

Rysunek 1 Stan ewidencyjny żołnierzy i funkcjonariuszy SZ RP i wybranych formacji zmilitaryzowanych RP w latach 1914-2020. Uwagi: (1) stan ewidencyjny oznacza faktyczną liczbę żołnierzy i funkcjonariuszy  
w formacji; (2) Dane SZ RP w okresie 1955-1990 przybliżone z dokładnością ±10%; (3) Dane nt. ewidencji organizacji państwa podziemnego 1939-1960 „SZ – podziemie – Razem” przybliżone z dokładnością 
±25%; (4) ze względu na rezerwowy charakter formacji nie uwzględniono NSR. Opracowanie własne Ad Arma na podstawie GUS, NIK, literatury przedmiotu oraz Wikipedii. Dane z Tabela 6.   
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Rysunek 2 Stan ewidencyjny żołnierzy SZ wybranych państw w latach 1914-2020. Uwagi: (1) stan ewidencyjny oznacza faktyczną liczbę żołnierzy; (2) Dane SZ Rosji w okresie 1955-2005 przybliżone  
z dokładnością ±15%; (3) Dane nie obejmują formacji zmilitaryzowanych i innych niż SZ (np. Gwardia Narodowa, FSB itp.). Opracowanie własne Ad Arma na podstawie GUS, NIK, literatury przedmiotu oraz 
Wikipedii. Dane z Tabela 6. 

0

2

4

6

8

10

12

14

19
14

19
16

19
18

19
20

19
22

19
24

19
26

19
28

19
30

19
32

19
34

19
36

19
38

19
40

19
42

19
44

19
46

19
48

19
50

19
52

19
54

19
56

19
58

19
60

19
62

19
64

19
66

19
68

19
70

19
72

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

20
16

20
18

20
20

M
ili

o
n

y 

SZ USA SZ RP SZ Niemiec (bez NRD) SZ Rosji



59 

 

.  

 

Rysunek 3 Wskaźniki stosunku stanu ewidencyjnego SZ RP do stanów ewidencyjnych SZ wybranych państw. Lata 1914-2020. Opracowanie własne Ad Arma. Dane z Tabela 7. 

0%

100%

200%

300%

400%

500%

600%

700%

800%

900%

1000%

19
14

19
16

19
18

19
20

19
22

19
24

19
26

19
28

19
30

19
32

19
34

19
36

19
38

19
40

19
42

19
44

19
46

19
48

19
50

19
52

19
54

19
56

19
58

19
60

19
62

19
64

19
66

19
68

19
70

19
72

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

20
16

20
18

20
20

SZ RP / SZ USA [%] SZ RP / SZ Rosji [%] SZ RP / SZ Niemiec (bez NRD) [%]



60 

 

 

 

Rysunek 4 Wskaźnik populacji mężczyzn będących na ewidencji SZ RP (oraz SZ RP + wybranych formacji zmilitaryzowanych RP) do ogólnej populacji mężczyzn w RP w danym roku. Lata 1914-2020.  
Uwagi: (1) Założono, że populacja mężczyzn stanowi 50% populacji RP w danym roku. Opracowanie Ad Arma na podstawie GUS i Tabela 6. Patrz Tabela 2. 
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Rysunek 5 Zestawienie liczby ludności wybranych państw w okresie 1914-2020. Opracowanie Ad Arma na podstawie GUS, Eurostat i Wikipedia. Dane z Tabela 8. 
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Rysunek 6 Wskaźnik mężczyzn w populacji wybranych krajów służących w danym roku w SZ tego kraju. Lata 1914-2020. Uwaga: założono, że 50% populacji kraju to mężczyźni. Opracowanie Ad Arma.  
Dane z Tabela 9. Patrz Tabela 2. 
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Rysunek 7 Szacunkowe zobrazowanie objęciem obowiązkiem odbycia służby wojskowej (poboru) populacji 19-latków w RP. Lata 1914-2020. Założenia: (1) w populacji występuje 50% kobiet i 50% mężczyzn;  
(2) w SZ RP służą tylko mężczyźni; (3) poborowi podlegają 19 i 20 latkowie w proporcji 50/50; (4) przynależność do organizacji zbrojnych w czasie IIWŚ nie była formą poboru; (5) nie uwzględniono poboru  
do SZ innych państw. Opracowanie Ad Arma na podstawie: (1) GUS (ok. 50% danych demograficznych); (2) danych o SZ RP (ok. 65% danych); (3) brakujące dane – aproksymacja Ad Arma. Dane z Tabela 10. 
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Rysunek 8 Szacunkowy wskaźnik, ile procent 19-latków (mężczyzn) w danym roku zostało objętych obowiązkowym poborem w SZ RP. Dane jak w Rysunek 6. Opracowanie Ad Arma. 
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Rysunek 9 Modele SZ wybranych państw pod kątem rekrutacji w 2020 r. Opracowanie Ad Arma. Legenda: kolor czerwony – armia zawodowa; kolor fioletowy – armia ochotnicza, mobilizowana, kolor zielony – armia 
poborowa. Dane i Legenda jak w Tabela 1. 
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Rysunek 10 Zestawienie wskaźników wydatków RP na obronę: (1) w stosunku do PKB RP; i (2) w stosunku do wydatków RP. Lata 1914-2020. Uwagi: (1) luki oznaczają brak danych; (2) skala w procentach:  
0,1 = 10%. Opracowanie Ad Arma na podstawie GUS i NIK. Dane z Tabela 11. 
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Rysunek 11 Wskaźniki wydatków wybranych państw na obronę w stosunku do PKB tych państw. Lata 1914-2020. Uwagi: (1) luki oznaczają brak danych; (2) skala w procentach: 0,1 = 10%. Opracowanie Ad Arma. 
Źródła jak w opisie. Dane z Tabela 12. 
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Rysunek 12 Zestawienie wydatków MON na pozycje „wynagrodzenia i pochodne” oraz „emerytury i pochodne” z całymi wydatkami MON w danym roku. Uwaga: luki to brak danych.  

Opracowanie Ad Arma na podstawie danych z corocznych informacji NIK o wykonaniu budżetu MON. 

 

Rysunek 13 Zestawienie liczby żołnierzy będących na ewidencji SZ RP (tj. żołnierzy zawodowych, z poboru, NSR oraz tsw WOT) z liczbą emerytów i rencistów wojskowych. Opracowanie Ad Arma na podstawie 

danych z corocznych informacji NIK o wykonaniu budżetu MON. 
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Rysunek 14 Zestawienie średniej płacy zasadniczych grup społecznych MON w porównaniu ze średnią krajową i płacą minimalną. Uwaga: luki to brak danych.  
Opracowanie Ad Arma na podstawie danych z corocznych informacji NIK o wykonaniu budżetu MON. 
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Rysunek 15 Zestawienie wysokości miesięcznego uposażenia żołnierzy zawodowych SZ RP wg stopni wojskowych. Lata 1999-2019. Uwagi: (1) uposażenia żołnierzy zawodowych (bez żołnierzy z poboru, 
nadterminowych, NSR, WOT itp.); (2) uposażenia brutto; (3) uposażenia bez żadnych dodatków (lata służby, klasy, specjalności, jednostki itp.); (4) uposażenia w danym stopniu najniższe do zaszeregowania  
(np. kapitan U14). Opracowanie Ad Arma na podstawie rozporządzeń MON (oraz GUS dla średniej krajowej i płacy minimalnej). 
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Rysunek 16 Szacunkowy, matematyczny model generowania wyszkolonych rezerw SZ RP 1914-2060. Dane z Rysunek 7 oraz aproksymacje Ad Arma. Założenia: (1) pobór trwa 24 miesiące; (2) poborowi to 19 i 20 
latkowie w proporcji 50/50; (3) populacja rezerwistów nie zmniejsza się do 60 roku życia; (4) po 2020 r. SZ RP w czasie pokoju będą liczyły (ewidencyjnie) 120 tys. żołnierzy. Uwagi: rezerwa generowana poprzez 
odpływ ze służby zawodowej i różne formy szkolenia po 2011 r. (np. NSR, WOT, służba przygotowawcza, Legia Akademicka) ze względu na skalę (tj. od 10 do 2.000 rocznie w grupach wiekowych) nie jest 
widoczna na wykresie. Żołnierzy rezerwy bez przeszkolenia, po kwalifikacji nie uwzględniono, potraktowano jako rezerwę niewyszkoloną. Opracowanie Ad Arma. 
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Rysunek 17 Zobrazowanie hipotetycznego wprowadzenia w 2025 r. poboru do SZ RP 20 tys. 19-letnich mężczyzn na 12 miesięcy w różnych specjalnościach SZ RP. Lata 1914-2060.  
Pozostałe założenia jak w Rysunek 16. Opracowanie Ad Arma.  
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Rysunek 18 Wskaźnik obrazujący, ile procent populacji mężczyzn danego państwa stanowią żołnierze SZ tego państwa (stan 
ewidencyjny; bez rezerw i organizacji zmilitaryzowanych). Uwagi: (1) założono, że w populacji jest 50% mężczyzn i 50% kobiet;  
(2) założono, że w SZ służą sami mężczyźni; (3) w związku z obowiązkową służbą zasadniczą dla kobiet dla Izraela i Korei Północnej 
wskaźnik odnosi się do całej populacji (kobiet i mężczyzn). Dane za 2020 r. Opracowanie Ad Arma. Dane z Tabela 2. Patrz Tabela 3. 
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Rysunek 19  Liczba żołnierzy rezerwy powoływanych na ćwiczenia rezerwy SZ RP w latach 2006-2020. Uwagi: (1) To nie jest liczba 
żołnierzy zasadniczej służby wojskowej. (2) Lata 2009-2012 – nie powoływano żołnierzy rezerwy; (3) rok 2020 jest wartością planowaną 
prawdopodobnie nie do osiągniecia z powodu ogłoszenia pandemii COVID-19. Opracowanie Ad Arma na podstawie „Rzeczpospolita”  
z 2 maja 2019 r. za SG WP i „Rzeczpospolita” z 4 marca 2020 r. za SG WP. 
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12.Tabele 

Tabela 1 Modele SZ wybranych państw pod kątem rodzaju służby wojskowej. Opracowanie Ad Arma. 

Lp. Kraj 

19
14

 

19
20

 

19
25

 

19
30

 

19
35

 

19
40

 

19
45

 

19
50

 

19
55

 

19
60

 

19
65

 

19
70

 

19
75

 

19
80

 

19
85

 

19
90

 

19
95

 

20
00

 

20
05

 

20
10

 

20
15

 

20
20

 

1 Albania                                             

2 Arabia Saudyjska                                             

3 Argentyna                                             

4 Armenia                                             

5 Australia                                             

6 Austria                                             

7 Azerbejdżan                                             

8 Belgia                                             

9 Białoruś                                             

10 Brazylia                                             

11 Bułgaria                                             

12 Chile                                             

13 Chiny                                             

14 Chorwacja                                             

15 Czechy                                             

16 Dania                                             

17 Dubaj                                             

18 Egipt                                             

19 Estonia                                             

20 Finlandia                                             

21 Francja                                             

22 Grecja                                             

23 Hiszpania                                             

24 Holandia                                             

25 Indie                                             

26 Irak                                             

27 Iran                                             

28 Irlandia                                             

29 Islandia                                             

30 Izrael                                             

31 Japonia                                             

32 Jordania                                             

33 Kanada                                             

34 Katar                                             

35 Kazachstan                                             

36 Korea Południowa                                             

37 Korea Północna                                             

38 Kuwejt                                             

39 Litwa                                             

40 Łotwa                                             

41 Meksyk                                             

42 Niemcy (bez NRD)                                             

43 Norwegia                                             

44 Nowa Zelandia                                             

45 NRD                                             

46 Pakistan                                             

47 Peru                                             

48 Polska                       

49 Portugalia                                             

50 Rosja                                             

51 Rumunia                                             

52 Serbia                                             

53 Słowacja                                             

54 Szwajcaria                                             

55 Szwecja                                             
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Lp. Kraj 
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19
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20
00

 

20
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20
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20
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20
20

 

56 Tajlandia                                             

57 Tajwan                                             

58 Turcja                                             

59 Ukraina                                             

60 USA                                             

61 Watykan                                             

62 Węgry                                             

63 Wielka Brytania                                             

64 Wietnam                                             

65 Włochy                                             

Legenda 
             

 
  

 
armia zawodowa (w przybliżeniu etat P=W) 

  
 

  
 

pobór obowiązkowy (nie dotyczy 100% populacji) 

 
  

 
armia ochotnicza, mobilizowana bez poboru 

 

 
  

 
armia zaciężna 

       
 

  
 

brak armii 
        

 
  

 
kolor biały - nie dotyczy 

     Tabela 2 Wskaźnik obrazujący, ile procent populacji mężczyzn danego państwa stanowią żołnierze SZ tego państwa (stan ewidencyjny; 
bez rezerw i organizacji zmilitaryzowanych). Uwagi: (1) założono, że w populacji jest 50% mężczyzn i 50% kobiet; (2) założono,  
że w SZ służą sami mężczyźni; (3) w związku z obowiązkową służbą zasadniczą dla kobiet dla Izraela i Korei Północnej wskaźnik odnosi 
się do całej populacji (kobiet i mężczyzn). Dane za 2020 r. Opracowanie Ad Arma. Patrz Rysunek 18 i Tabela 3. 

Lp. Kraj Wskaźnik SZ-ewidencja Ludność kraju Rodzaj służby 

1 Albania 0,5% 8 000 3 039 000 ochotnicza 

2 Arabia Saudyjska 1,4% 230 000 31 788 000 zawodowa 

3 Argentyna 0,4% 78 000 44 082 000 ochotnicza 

4 Armenia 3,0% 44 800 3 000 000 poborowa 

5 Australia 0,5% 62 000 25 000 000 ochotnicza 

6 Austria 0,5% 21 000 8 850 000 poborowa 

7 Azerbejdżan 1,3% 67 000 10 000 000 poborowa 

8 Belgia 0,6% 33 000 11 500 000 ochotnicza 

9 Białoruś 1,5% 70 000 9 400 000 poborowa 

10 Brazylia 0,4% 370 000 210 677 000 poborowa 

11 Bułgaria 1,0% 35 000 7 061 000 ochotnicza 

12 Chile 0,9% 78 000 18 100 000 ochotnicza 

13 Chiny 0,3% 2 035 000 1 386 000 000 ochotnicza 

14 Chorwacja 1,0% 21 000 4 076 000 ochotnicza 

15 Czechy 0,4% 22 000 10 650 000 ochotnicza 

16 Dania 0,9% 25 000 5 603 000 poborowa 

17 Egipt 1,0% 468 500 98 000 000 poborowa 

18 Estonia 1,0% 6 600 1 328 000 poborowa 

19 Finlandia 0,3% 8 000 5 500 000 poborowa 

20 Francja 0,2% 87 000 70 000 000 ochotnicza 

21 Grecja 2,0% 107 000 10 800 000 poborowa 

22 Hiszpania 0,5% 120 000 46 700 000 ochotnicza 

23 Holandia 0,7% 56 000 17 180 000 ochotnicza 

24 Indie 0,2% 1 444 500 1 339 000 000 zawodowa 

25 Irak 0,3% 64 000 38 270 000 poborowa 

26 Iran 1,3% 523 000 81 160 000 poborowa 

27 Irlandia 0,4% 8 700 4 830 000 zawodowa 

28 Izrael 1,9% 169 000 8 700 000 poborowa 

29 Japonia 0,4% 247 000 126 800 000 ochotnicza 

30 Jordania 2,3% 110 000 9 700 000 ochotnicza 

31 Kanada 0,4% 68 000 37 600 000 zawodowa 

32 Kazachstan 1,2% 108 000 18 000 000 poborowa 

34 Korea Południowa 2,3% 599 000 51 470 000 poborowa 

35 Korea Północna 2,7% 690 000 25 500 000 poborowa 

36 Kuwejt 2,8% 58 000 4 140 000 poborowa 
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Lp. Kraj Wskaźnik SZ-ewidencja Ludność kraju Rodzaj służby 

37 Litwa 1,4% 19 000 2 800 000 ochotnicza 

38 Łotwa 0,6% 5 500 1 920 000 poborowa 

39 Meksyk 0,4% 277 000 129 200 000 poborowa 

40 Norwegia 0,9% 23 000 5 400 000 poborowa 

41 Nowa Zelandia 0,5% 12 000 4 800 000 ochotnicza 

42 Pakistan 0,7% 653 000 197 000 000 zawodowa 

43 Peru 0,7% 115 000 32 200 000 ochotnicza 

44 Polska 0,6% 110 000 38 433 000 ochotnicza 

45 Portugalia 0,6% 33 000 10 300 000 ochotnicza 

46 RFN 0,4% 180 000 82 980 000 ochotnicza 

47 Rosja 1,4% 1 000 000 146 745 000 poborowa 

48 Rumunia 0,7% 73 000 19 500 000 ochotnicza 

49 Serbia 0,8% 28 000 7 000 000 ochotnicza 

50 Słowacja 0,5% 13 000 5 450 000 ochotnicza 

51 Szwajcaria 2,3% 100 000 8 570 000 poborowa 

52 Szwecja 0,4% 22 000 10 120 000 poborowa 

53 Tajlandia 1,0% 360 000 69 000 000 poborowa 

54 Tajwan 1,4% 163 000 23 780 000 poborowa 

55 Turcja 0,9% 355 200 80 900 000 poborowa 

56 Ukraina 1,2% 255 000 42 300 000 poborowa 

57 USA 0,8% 1 400 000 330 070 000 ochotnicza 

58 Węgry 0,6% 27 800 9 800 000 ochotnicza 

59 Wielka Brytania 0,6% 195 000 66 400 000 zawodowa 

60 Wietnam 1,0% 482 000 95 600 000 poborowa 

61 Włochy 0,6% 171 000 60 500 000 ochotnicza 

62 Zjedn. Emir. Arab. 1,3% 63 000 9 400 000 poborowa 

Tabela 3 Przelicznik Wskaźnika z Tabela 2, Rysunek 6 i Rysunek 18 określający jeden na ilu mężczyzn statystycznie służy w SZ danego 
kraju. Uwaga: „mężczyźni” oznacza wszystkie osoby tej płci w populacji, niezależnie od wieku. Opracowanie Ad Arma.  

0,1% jeden na 1 000 3,1% jeden na 32 7% jeden na 14 

0,2% jeden na 500 3,2% jeden na 31 8% jeden na 13 

0,3% jeden na 333 3,3% jeden na 30 9% jeden na 11 

0,4% jeden na 250 3,4% jeden na 29 10% jeden na 10 

0,5% jeden na 200 3,5% jeden na 29 11% jeden na 9 

0,6% jeden na 167 3,6% jeden na 28 12% jeden na 8 

0,7% jeden na 143 3,7% jeden na 27 13% jeden na 8 

0,8% jeden na 125 3,8% jeden na 26 14% jeden na 7 

0,9% jeden na 111 3,9% jeden na 26 15% jeden na 7 

1,0% jeden na 100 4,0% jeden na 25 16% jeden na 6 

1,1% jeden na 91 4,1% jeden na 24 17% jeden na 6 

1,2% jeden na 83 4,2% jeden na 24 18% jeden na 6 

1,3% jeden na 77 4,3% jeden na 23 19% jeden na 5 

1,4% jeden na 71 4,4% jeden na 23 20% jeden na 5 

1,5% jeden na 67 4,5% jeden na 22 21% jeden na 5 

1,6% jeden na 63 4,6% jeden na 22 22% jeden na 5 

1,7% jeden na 59 4,7% jeden na 21 23% jeden na 4 

1,8% jeden na 56 4,8% jeden na 21 24% jeden na 4 

1,9% jeden na 53 4,9% jeden na 20 25% jeden na 4 

2,0% jeden na 50 5,0% jeden na 20 26% jeden na 4 

2,1% jeden na 48 5,1% jeden na 20 27% jeden na 4 

2,2% jeden na 45 5,2% jeden na 19 28% jeden na 4 

2,3% jeden na 43 5,3% jeden na 19 29% jeden na 3 

2,4% jeden na 42 5,4% jeden na 19 30% jeden na 3 

2,5% jeden na 40 5,5% jeden na 18 
   2,6% jeden na 38 5,6% jeden na 18 
   2,7% jeden na 37 5,7% jeden na 18 
   2,8% jeden na 36 5,8% jeden na 17 
   2,9% jeden na 34 5,9% jeden na 17 
   3,0% jeden na 33 6,0% jeden na 17 
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Tabela 4 Zestawienie wybranych aktów prawnych i dokumentów strategicznych odnoszących się m.in. do SZ RP. Opracowanie Ad Arma. 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 

2. Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów 

3. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2014 

4. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 

5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych  
i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej  

6. Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych 

7. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym 

8. Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie 
stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela 

9. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

10. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych 

11. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez 
przedsiębiorców  

12. Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 
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Tabela 5 Zestawienie zapisów programowych nt. SZ RP partii politycznych mających reprezentację w Sejmie RP IX Kadencji. 
Opracowanie Ad Arma. Dostęp: luty 2020 r. 

Klub/
Koło 

Partia Program nt. SZ RP 

P
ra

w
o

 i 
S

p
ra

w
ie

d
liw

o
ść

 

PiS Wzmocnienie obecności RP w NATO oraz NATO w RP.  

Wzrost nakładów na obronność do 2,5% w 2030 r.  

Zwiększenie liczby żołnierzy zawodowych przynajmniej do 150 tys.  

Zwiększenie tempa odbudowy rezerw osobowych SZ RP.  

Budowa 18DZ i rozbudowa WOT.  

Wdrożenia nowego SKiD (System Dowodzenia i Kierowania SZ RP).  

Podniesienie gotowości bojowej wszystkich jednostek SZ RP.  

Modernizacja techniczna SZ RP.  

Zwiększenie zdolności przemysłu obronnego RP.  

Rozbudowa na terytorium RP krytycznej infrastruktury NATO o znaczeniu strategicznym.  

PiS oczekuje zakończenia budowy amerykańskiej bazy w Redzikowie. 

Porozumienie 
Jarosława 
Gowina 

Jednoczesne zwiększanie obecności USA w Europie oraz zwiększanie potencjału militarnego 
Europy. Polska od dawna balansuje między bliskim sojuszem z USA a integralnym udziałem w UE. 

Solidarna 
Polska 

Nic nt. SZ RP 
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Koalicja 
Obywatelska 

Silna pozycja oficera i żołnierza armii zawodowej. Priorytet kadrowy i sprzętowy dla armii 
zawodowej. Jednostki WOT zostaną włączone do wojsk operacyjnych jako element systemu 
rezerw. Odtworzenie zdolności dywizji. Realny program uzyskania kadr i sprzętu dla 18DZ. 
Program odbudowy MW zapewniający ochronę interesów RP na Bałtyku. Obok zdolności SZ RP 
kluczowe znaczenie ma przynależność do NATO. Zwiększenie obecności SZ USA i NATO  
na terytorium RP. Szczególnie dokończenie budowy bazy antyrakietowej USA i NATO  
w Redzikowie oraz budowa infrastruktury HNS i magazynów sprzętu ciężkiego sojuszników. 

Nowoczesna Bezpieczeństwo RP zależy przede wszystkim od realizacji międzynarodowych zobowiązań 
sojuszniczych, naszej pozycji w strukturach międzynarodowych – UE i NATO – oraz zdolności  
SZ RP. Jedyną skuteczną odpowiedzią jest wspólne działanie USA i UE w ramach NATO przy 
politycznym i ekonomicznym wsparciu UE. Rozwój SZ RP, bo to na nich spoczywa ciężar obrony 
RP. SZ RP powinny być dobrze wyszkolone, wyposażone, profesjonalnie dowodzone oraz 
apolityczne. Docelowo liczba żołnierzy zawodowych: do 150 tys. Wydatki na obronność:  
co najmniej 2,3 proc. PKB. Wydatki na obronność przede wszystkim na wzrost potencjału 
obronnego Polski i modernizację armii, a nie utrzymywanie armii urzędników. WOT w ramach i jako 
uzupełnienie SZ RP oraz według ich procedur. Inspiracją jest Wielka Brytania: dobrze wyszkolone 
SZ GB są uznawane za jedne z najsilniejszych wśród krajów europejskich. Pomimo niewielkiej 
liczby żołnierzy (ok. 140 tys. osób) SZ GB zajmują czołowe pozycje w globalnych rankingach 
obronności. 

Inicjatywa 
Polska 

Nic nt. SZ RP 

Zieloni W polityce bezpieczeństwa opowiada się za stosowaniem łacińskiej maksymy primum non nocere 
(po pierwsze nie szkodzić). Stanowczo potępia wszelkie formy militaryzmu.  

Proponuje nową politykę bezpieczeństwa, w ramach której staraniom o pokój między narodami 
stale towarzyszy troska o środowisko naturalne i wysiłki na rzecz powstrzymania ocieplenia klimatu.  

Jest za utrzymaniem członkostwa RP w NATO. Domaga się, żeby Sojusz Północnoatlantycki 
zrezygnował z roli globalnego policjanta i interwenta.  

Opowiada się przeciwko stałym bazom militarnym NATO na terenie Polski. W przypadku 
stacjonowania wojsk krajów sojuszniczych na terenie Polski będzie negocjować warunki ich pobytu 
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Klub/
Koło 

Partia Program nt. SZ RP 

tak, by zapewnić ich odpowiedzialność za ewentualne czyny sprzeczne z polskim prawem.  

Dopuszcza udział polskich wojsk w zagranicznych misjach jedynie pod mandatem organizacji 
międzynarodowych i za zgodą Sejmu.  

Jest przeciwna uzbrajaniu SZ RP w autonomiczną, śmiercionośną broń. Również badania nad nią 
nie powinny być prowadzone przez polski sektor zbrojeniowy.  

Maksymalny poziom wydatków na armię na poziomie 2% PKB.  

Zakupy uzbrojenia należy koordynować z innymi krajami UE. Projektowanie i produkowanie broni 
powinno być prowadzone we współpracy z firmami z innych państw UE.  

Popiera rozwijanie grup bojowych UE jako pierwszego etapu tworzenia armii europejskiej.  

Dąży do eliminacji przejawów molestowania w armii. Siły zbrojne powinny być otwarte na osoby 
LGBT+, jak również wyznawców różnych religii. 

L
ew

ic
a 

Lewica Nic nt. SZ RP 

SLD Utworzenie jednego urzędu realizującego zakupy i zaopatrzenie na potrzeby wszystkich służb 
mundurowych. Rozwój sojuszniczej współpracy w ramach NATO i UE oraz przyjazne partnerstwo z 
państwami Europy Środkowo-Wschodniej.  

Modernizacja i rozwój SZ RP w celu zwiększenia potencjału obronnego z udziałem krajowych 
zakładów zbrojeniowych, uczelni i instytutów naukowo-badawczych. Przyjęcie zasady, że co 
najmniej 50% wydatków z budżetu obronnego, które przeznacza się na zakupy i modernizację 
infrastruktury, trafia do polskich firm. 

Razem Nic nt. SZ RP 

Wiosna Brak programu 
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PSL Głównym założeniem strategii jest wydatkowanie większości środków budżetowych  
w polskim przemyśle zbrojeniowym. Doprowadzi do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa RP 
poprzez zacieśnienie współpracy wojskowej i organizacyjnej wszystkich sojuszników. 

Kukiz’15 Po pierwsze - odbudować wojska operacyjne, zapewniając im zdolność prowadzenia manewru  
i uderzenia w obronie Polski. Należy odbudować wschodnie dywizje wojsk operacyjnych. Należy 
odbudować jednolitą strukturę dowodzenia siłami zbrojnymi, z SG WP jako głównym organem 
dowodzenia SZ RP w czasie „P” i „W”.  

Zreformować system szkolenia rezerw osobowych SZ RP tak, aby wykorzystał potencjał  
i doświadczenie żołnierzy zawodowych. To żołnierze zawodowi, którzy odchodzą ze służby czynnej 
powinni w pierwszej kolejności zasilać rezerwy wojsk operacyjnych. Ilość rezerw osobowych 
powinna zaś być uzależniona od potrzeb wojska na czas wojny.  

Po drugie - dążyć do jak najszybszej budowy WOT, czyli włączenia obywatelskiego komponentu 
terytorialnego w struktury SZ RP. 

K
o
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 Podstawowe gwarancje zachowania integralności i niepodległości państwa to: silna kultura, stabilna 
gospodarka, nowoczesne Wojsko Polskie i wysoki poziom wyszkolenia strzeleckiego  
i obronnego społeczeństwa, niemożliwy do utrzymania bez możliwości posiadania broni palnej 
przez każdego wyszkolonego i uczciwego obywatela. 

Korona Brak programu 

KORWiN Państwo musi wrócić do pełnienia swoich elementarnych funkcji, jakimi są: ochrona kraju przed 
wrogiem wewnętrznym i zewnętrznym. 

Ruch 
Narodowy 

Kluczem skutecznej polityki bezpieczeństwa militarnego kraju jest militaryzacja narodu, czyli 
praktyczna realizacja powszechnego obowiązku obrony RP. Powszechne przeszkolenie wojskowe 
młodzieży szkół średnich Każdy młody Polak powinien przejść podstawowe przeszkolenie 
wojskowe podczas nauki w szkole średniej. Szkolenie takie obejmowałoby m.in. obowiązkowe 
zajęcia na strzelnicy i podstawy musztry. Przedstawienie zaświadczenia o jego ukończeniu byłoby 
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Klub/
Koło 

Partia Program nt. SZ RP 

podstawą do wydania dowodu osobistego.  

Liczebność WOT uzależniona jest od możliwości finansowych RP, jednak powinna być znacząco 
wyższa niż planowane obecnie przez MON 35 tys. Członkowie WOT będą zobowiązani  
do zabezpieczania, przechowywania i utrzymywania powierzonej sobie broni według odpowiednich 
standardów oraz do udziału w corocznych ćwiczeniach i szkoleniach.  

Armia regularna powinna zostać odbudowana do poziomu odpowiadającego zadaniom.  
W sposób szczególny uzupełnienia wymaga korpus zawodowych szeregowych aktualnie okrojony 
poniżej łącznego stanu kadry oficerskiej i podoficerskiej.  

RP powinna rozwijać cywilne technologie energetyki jądrowej również pod kątem ich 
potencjalnego, militarnego wykorzystania.  

Dostęp do broni osobistej jest najprostszym i niewymagającym żadnych nakładów budżetowych 
sposobem poprawy bezpieczeństwa narodowego. Nie oznacza to rezygnacji z wydawania 
pozwoleń na posiadanie broni ani kontrolowania jej sprzedaży. Należy odejść od procedury 
uznaniowej i wprowadzić listę precyzyjnych wymagań, po spełnieniu których właściwy organ 
administracji byłby zobowiązany do wydania pozwolenia.  

Przywrócenie dyscypliny w szkole: (…) Karą ostateczną byłoby dla uczniów pełnoletnich 
wyrzucenie ze szkoły, a dla uczniów niepełnoletnich i wciąż objętych rygorem obowiązku szkolnego 
– przeniesienie do szkoły o podwyższonym rygorze dyscyplinarnym z internatem. W takiej szkole 
większość pracowników powinni stanowić wojskowi.  

Treningi funkcjonalne jako podstawowy element na lekcjach w-f. Wychowanie fizyczne jest bardzo 
ważnym przedmiotem, który jest niedoceniany i traktowany po macoszemu zarówno przez 
nauczycieli, jak uczniów i rodziców. Przywrócenie lekcji przysposobienia obronnego.  
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Tabela 6 Stan ewidencyjny żołnierzy i funkcjonariuszy SZ RP i wybranych formacji zmilitaryzowanych RP w latach 1914-2020. Uwagi: (1) stan ewidencyjny oznacza faktyczną liczbę żołnierzy i funkcjonariuszy  
w formacji; (2) Dane SZ RP w okresie 1955-1990 przybliżone z dokładnością ±10%; (3) Dane nt. ewidencji organizacji państwa podziemnego 1939-1960 „SZ – podziemie – Razem” przybliżone z dokładnością 
±25%; (4) ze względu na rezerwowy charakter formacji nie uwzględniono NSR. Opracowanie własne Ad Arma na podstawie GUS, NIK, literatury przedmiotu oraz Wikipedii. Patrz Rysunek 1.  

  1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 

SZ RP           600 000 900 000 283 956 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 260 000 280 000 310 000 320 000 

PSZ na Zachodzie         29 543                                       

PSZ na Wschodzie         45 000                                       

"SZ - podziemie" - Razem                                                 

Razem SZ RP         74 543 600 000 900 000 283 956 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 260 000 280 000 310 000 320 000 

KOP                 22 000 24 000 25 000 25 000 25 500 26 000 26 500 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 26 500 26 500 26 500 26 500 

KBW                                                 

SG                                                 

Nadwiślańskie JW.                                                 

WOT                                                 

 

  1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 

SZ RP 338 239 1 300 000             310 000 250 000 180 000 140 000 140 000 357 000 357 000 350 000 340 000 300 000 200 000 200 000 220 000 240 000 260 000 260 000 

PSZ na Zachodzie     85 000 23 000 45 000 140 000 175 000 194 500 160 000 35 000                             

PSZ na Wschodzie       30 000 77 000 16 000 32 000 378 900                                 

"SZ - podziemie" - Razem     62 000 95 000 110 000 125 000 147 000 17 000 8 000 1 200 900 750 400 300 250 100 50               

Razem SZ RP 338 239 1 300 000 85 000 53 000 122 000 156 000 207 000 573 400 470 000 285 000 180 000 140 000 140 000 357 000 357 000 350 000 340 000 300 000 200 000 200 000 220 000 240 000 260 000 260 000 

KOP 26 500 30 300                                             

KBW               29 000 32 000 35 000 37 000 39 000 41 000 40 000 35 000 33 000 28 000 27 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 

SG                                                 

Nadwiślańskie JW.                                                 

WOT                                                 

 
  1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

SZ RP 260 000 280 000 270 000 270 000 290 000 300 000 300 000 290 000 310 000 320 000 300 000 290 000 290 000 280 000 280 000 290 000 290 000 290 000 300 000 315 000 330 000 310 000 300 000 290 000 

PSZ na Zachodzie                                                 

PSZ na Wschodzie                                                 

"SZ - podziemie" - Razem                                                 

Razem SZ RP 260 000 280 000 270 000 270 000 290 000 300 000 300 000 290 000 310 000 320 000 300 000 290 000 290 000 280 000 280 000 290 000 290 000 290 000 300 000 315 000 330 000 310 000 300 000 290 000 

KOP                                                 

KBW 25 000 20 000 15 000 10 000                                         

SG                                                 

Nadwiślańskie JW.                                                 

WOT                                                 

 
  1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

SZ RP 280 000 260 000 260 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 239 897 221 344 215 000 203 211 202 737 186 397 189 961 139 436 161 831 137 939 137 990 137 803 133 255 132 646 132 335 93 184 

PSZ na Zachodzie                                                 

PSZ na Wschodzie                                                 
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  1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

"SZ - podziemie" - Razem                                                 

Razem SZ RP 280 000 260 000 260 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 239 897 221 344 215 000 203 211 202 737 186 397 189 961 139 436 161 831 137 939 137 990 137 803 133 255 132 646 132 335 93 184 

KOP                                                 

KBW                                                 

SG         22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 20 000 19 000 18 000 17 000 17 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 

Nadwiślańskie JW.             13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 10 000 10 000 10 000 5 000               

WOT                                                 

 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

SZ RP 94 862 93 866 93 236 95 747 96 575 95 274 98 586 101 578 104 946 108 000 119 500 

PSZ na Zachodzie                       

PSZ na Wschodzie                       

"SZ - podziemie" - Razem                       

Razem SZ RP 94 862 93 866 93 236 95 747 96 575 95 274 98 586 101 578 104 946 108 000 119 500 

KOP                       

KBW                       

SG 15 000 15 000 15 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 

Nadwiślańskie JW.                       

WOT               2 000 13 000 22 000   
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Tabela 7 Stan ewidencyjny żołnierzy SZ wybranych państw w latach 1914-2020. Uwagi: (1) stan ewidencyjny oznacza faktyczną liczbę żołnierzy; (2) Dane SZ Rosji w okresie 1955-2005 przybliżone z dokładnością 
±15%; (3) Dane nie obejmują formacji zmilitaryzowanych i innych niż SZ (np. Gwardia Narodowa, FSB itp.). Opracowanie własne Ad Arma na podstawie GUS, NIK, literatury przedmiotu oraz Wikipedii. Patrz 
Rysunek 2.   

  1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 

SZ USA 200 000 220 000 240 000 2 000 000 4 000 000 2 000 000 800 000 600 000 500 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 

SZ RP     74 543 600 000 900 000 283 956 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 260 000 280 000 310 000 320 000 

SZ Niemiec (bez NRD) 794 000 3 822 000 4 000 000 4 100 000 4 000 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 1 100 000 2 500 000 3 000 000 

SZ Rosji 1 423 000 5 400 000 5 800 000 6 500 000 6 900 000 6 900 000 6 500 000 2 010 000 1 354 000 600 000 560 000 560 000 560 000 560 000 560 000 560 000 560 000 600 000 650 000 650 000 650 000 650 000 1 000 000 1 200 000 

 
  1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 

SZ USA 240 000 250 000 400 000 1 100 000 2 000 000 6 000 000 10 mln 12 mln 2 000 000 2 000 000 2 100 000 2 300 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 600 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 600 000 

SZ RP 338 239 1 300 000 85 000 53 000 122 000 156 000 207 000 573 400 470 000 285 000 180 000 140 000 140 000 357 000 357 000 350 000 340 000 300 000 200 000 200 000 220 000 240 000 260 000 260 000 

SZ Niemiec (bez NRD) 3 500 000 4 562 000 5 695 000 7 309 000 8 410 000 9 480 000 9 420 000 7 930 000                     120 000 150 000 200 000 240 000 270 000 340 000 

SZ Rosji 1 500 000 2 100 000 2 100 000 2 700 000 4 924 000 7 800 000 10 mln 13 mln 7 000 000 3 500 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 

 
  1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

SZ USA 2 750 000 2 700 000 2 700 000 3 100 000 3 300 000 3 400 000 3 550 000 3 490 000 3 100 000 2 800 000 2 700 000 2 250 000 2 200 000 2 150 000 2 100 000 2 100 000 2 050 000 2 000 000 2 100 000 2 150 000 2 170 000 2 180 000 2 180 000 2 180 000 

SZ RP 260 000 280 000 270 000 270 000 290 000 300 000 300 000 290 000 310 000 320 000 300 000 290 000 290 000 280 000 280 000 290 000 290 000 290 000 300 000 315 000 330 000 310 000 300 000 290 000 

SZ Niemiec (bez NRD) 370 000 390 000 420 000 450 000 470 000 490 000 490 000 490 000 490 000 490 000 490 000 490 000 490 000 490 000 490 000 490 000 490 000 490 000 490 000 490 000 490 000 490 000 490 000 490 000 

SZ Rosji 3 500 000 3 900 000 4 100 000 4 100 000 4 100 000 4 100 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 100 000 4 100 000 

 
  1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

SZ USA 2 190 000 2 200 000 2 180 000 2 170 000 2 050 000 1 950 000 1 800 000 1 750 000 1 700 000 1 600 000 1 550 000 1 500 000 1 500 000 1 450 000 1 400 000 1 450 000 1 470 000 1 480 000 1 490 000 1 470 000 1 470 000 1 480 000 1 490 000 1 490 000 

SZ RP 280 000 260 000 260 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 239 897 221 344 215 000 203 211 202 737 186 397 189 961 139 436 161 831 137 939 137 990 137 803 133 255 132 646 132 335 93 184 

SZ Niemiec (bez NRD) 490 000 490 000 490 000 490 000 490 000 590 000 550 000 490 000 430 000 390 000 375 000 350 000 345 000 340 000 308 400 305 000 305 000 305 000 270 000 240 000 220 000 220 000 220 000 190 000 

SZ Rosji 4 100 000 3 900 000 3 900 000 3 900 000 3 900 000 3 900 000 3 900 000 3 900 000 3 900 000 3 900 000 3 900 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 2 500 000 2 500 000 2 000 000 1 700 000 1 500 000 1 200 000 

 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

SZ USA 1 480 000 1 470 000 1 460 000 1 450 000 1 440 000 1 430 000 1 420 000 1 410 000 1 410 000 1 410 000 1 400 000 

SZ RP 94 862 93 866 93 236 95 747 96 575 95 274 98 586 101 578 104 946 108 000 119 500 

SZ Niemiec (bez NRD) 190 000 185 000 183 000 181 000 180 000 180 000 180 000 178 300 180 000 180 000 180 000 

SZ Rosji 1 027 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 
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Tabela 8 Zestawienie liczby ludności wybranych państw w latach 1914-2020. Opracowanie Ad Arma na podstawie GUS, Eurostat i Wikipedia [w milionach]. Patrz Rysunek 5. 

  1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 

RP 30,3 29,0 28,0 27,0 26,0 26,3 27,0 27,2 27,5 28,0 28,5 29,0 29,5 30,0 30,5 31,0 31,5 32,0 32,1 32,5 33,0 33,5 34,0 34,5 

USA 99,1 100,5 102,0 103,3 103,2 104,5 106,5 108,5 110,0 111,9 114,1 115,8 117,4 119,0 120,5 121,8 123,1 124,0 124,8 125,6 126,4 127,3 128,1 128,8 

Rosja 91,5 93,0 92,0 91,0 90,0 89,0 88,0 87,0 87,8 89,9 91,0 92,2 93,5 94,6 95,7 96,9 98,1 99,3 100,5 101,7 102,9 104,1 105,4 106,7 

Niemcy (bez NRD) 67,2 67,8 67,6 67,2 64,6 60,3 62,1 60,6 61,2 61,6 62,0 63,4 62,9 63,3 64,4 64,7 65,3 65,4 65,7 66,0 66,4 66,9 67,4 67,8 

 
  1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 

RP 35,0 34,8 34,0 32,0 30,0 28,0 26,0 24,0 23,6 24,0 24,5 24,8 25,0 25,5 26,0 26,5 27,0 27,6 28,1 28,5 29,0 29,5 29,8 30,1 

USA 129,8 130,9 132,1 133,4 134,9 136,7 138,4 139,9 141,4 144,1 146,6 149,2 152,3 154,9 157,6 160,2 163,0 165,9 168,9 172,0 174,9 177,8 180,7 183,7 

Rosja 108,0 108,4 110,1 111,5 112,0 110,0 108,0 106,0 105,0 104,0 103,0 102,0 101,4 103,9 105,7 107,6 109,5 111,4 113,2 115,0 116,7 117,5 119,0 120,8 

Niemcy (bez NRD) 68,1 69,6 70,7 71,9 72,6 71,4 70,5 69,7 44,0 45,0 46,0 48,0 50,0 50,5 51,0 51,5 52,0 52,5 53,0 53,5 54,0 54,5 55,3 56,0 

 
  1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

RP 30,5 30,9 31,3 31,6 31,8 32,2 32,4 32,7 32,7 32,9 33,2 33,5 33,8 34,2 34,5 34,9 35,1 35,4 35,7 36,1 36,4 36,7 37,1 37,3 

USA 186,5 189,2 191,9 194,3 196,6 198,7 200,7 202,7 205,1 207,7 209,9 211,9 213,9 216,0 218,0 220,2 222,6 225,1 227,2 229,5 231,7 233,8 235,8 237,9 

Rosja 122,0 123,3 124,7 126,3 127,2 126,8 128,0 129,0 130,1 130,7 131,4 132,2 132,9 133,7 134,7 135,6 136,5 137,6 138,3 139,0 139,8 140,8 141,5 142,8 

Niemcy (bez NRD) 55,6 57,3 57,9 59,3 59,4 59,5 58,8 60,5 61,2 61,0 61,5 61,8 62,1 62,0 61,4 61,4 61,3 61,3 61,4 61,7 61,7 61,6 61,3 61,1 

 
  1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

RP 37,6 37,8 37,9 38,0 38,1 38,1 38,2 38,2 38,3 38,3 38,3 38,3 38,3 38,3 38,3 38,2 38,2 38,2 38,2 38,2 38,1 38,1 38,1 38,2 

USA 240,1 242,3 244,5 246,8 249,4 252,1 255,0 257,7 260,3 262,8 265,2 267,7 270,3 272,7 282,2 285,0 287,6 290,1 292,8 295,5 298,4 301,2 304,1 306,8 

Rosja 143,8 145,1 146,3 147,4 148,0 148,5 148,7 148,7 148,4 148,2 147,7 147,3 146,9 146,2 146,0 145,5 145,2 145,0 144,5 144,0 143,5 143,0 142,5 142,6 

Niemcy (bez NRD) 61,0 61,1 61,2 61,7 62,7 79,8 80,3 81,0 81,3 81,5 81,8 82,0 82,1 82,0 81,8 82,3 82,4 82,5 82,5 82,5 82,4 82,3 82,2 82,0 

 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

RP 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 

USA 309,3 311,6 313,9 316,1 318,4 320,7 323,1 325,2 327,2 329,2 330,1 

Rosja 142,9 143,0 143,5 144,0 144,5 145,0 145,5 145,0 145,0 146,8 146,7 

Niemcy (bez NRD) 80,2 80,3 80,5 80,8 81,0 81,7 82,4 82,7 82,9 83,0 83,0 
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Tabela 9 Wskaźnik mężczyzn w populacji wybranych krajów służących w danym roku w SZ tego kraju. Lata 1914-2020. Uwaga: założono, że 50% populacji kraju to mężczyźni. Opracowanie Ad Arma.  
Dane z Tabela 6 i Tabela 8. Patrz Rysunek 6. 

  1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 

RP 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 4,6% 6,7% 2,1% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,6% 1,6% 1,6% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,6% 1,7% 1,8% 1,9% 

USA 0,4% 0,4% 0,5% 3,9% 7,8% 3,8% 1,5% 1,1% 0,9% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 

Rosja 3,1% 11,6% 12,6% 14,3% 15,3% 15,5% 14,8% 4,6% 3,1% 1,3% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,1% 1,2% 1,3% 1,3% 1,3% 1,2% 1,9% 2,2% 

Niemcy (bez NRD) 2,4% 11,3% 11,8% 12,2% 12,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 3,3% 7,4% 8,8% 

 

  1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 

RP 1,9% 7,5% 0,5% 0,3% 0,8% 1,1% 1,6% 4,8% 4,0% 2,4% 1,5% 1,1% 1,1% 2,8% 2,7% 2,6% 2,5% 2,2% 1,4% 1,4% 1,5% 1,6% 1,7% 1,7% 

USA 0,4% 0,4% 0,6% 1,6% 3,0% 8,8% 14,5% 17,2% 2,8% 2,8% 2,9% 3,1% 3,7% 3,6% 3,6% 3,4% 3,3% 3,3% 3,1% 2,9% 2,9% 2,8% 2,8% 2,8% 

Rosja 2,8% 3,9% 3,8% 4,8% 8,8% 14,2% 18,5% 24,5% 13,3% 6,7% 5,4% 5,5% 5,5% 5,8% 5,7% 5,6% 5,5% 5,4% 5,3% 5,2% 6,0% 6,0% 5,9% 5,8% 

Niemcy (bez NRD) 10,3% 13,1% 16,1% 20,3% 23,2% 26,6% 26,7% 22,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,6% 0,7% 0,9% 1,0% 1,2% 

 

  1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

RP 1,7% 1,8% 1,7% 1,7% 1,8% 1,9% 1,9% 1,8% 1,9% 1,9% 1,8% 1,7% 1,7% 1,6% 1,6% 1,7% 1,7% 1,6% 1,7% 1,7% 1,8% 1,7% 1,6% 1,6% 

USA 2,9% 2,9% 2,8% 3,2% 3,4% 3,4% 3,5% 3,4% 3,0% 2,7% 2,6% 2,1% 2,1% 2,0% 1,9% 1,9% 1,8% 1,8% 1,8% 1,9% 1,9% 1,9% 1,8% 1,8% 

Rosja 5,7% 6,3% 6,6% 6,5% 6,4% 6,5% 7,0% 7,0% 6,9% 6,9% 7,3% 7,3% 7,2% 7,2% 7,1% 6,6% 6,6% 6,5% 6,5% 6,5% 6,4% 6,4% 5,8% 5,7% 

Niemcy (bez NRD) 1,3% 1,4% 1,5% 1,5% 1,6% 1,6% 1,7% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 

 

  1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

RP 1,5% 1,4% 1,4% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,2% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% 1,0% 0,7% 0,8% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,5% 

USA 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,6% 1,5% 1,4% 1,4% 1,3% 1,2% 1,2% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 

Rosja 5,7% 5,4% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,2% 5,2% 5,3% 5,3% 5,3% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 3,5% 3,5% 2,8% 2,4% 2,1% 1,7% 

Niemcy (bez NRD) 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,5% 1,4% 1,2% 1,1% 1,0% 0,9% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

RP 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 0,6% 

USA 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,8% 

Rosja 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 

Niemcy (bez NRD) 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 
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Tabela 10 Szacunkowe zobrazowanie objęciem obowiązkiem odbycia służby wojskowej (poboru) populacji 19-latków w RP. Lata 1914-2020. Założenia: (1) w populacji występuje 50% kobiet i 50% mężczyzn;  
(2) w SZ RP służą tylko mężczyźni; (3) poborowi podlegają 19 i 20 latkowie w proporcji 50/50; (4) przynależność do organizacji zbrojnych w czasie IIWŚ nie była formą poboru; (5) nie uwzględniono poboru  
do SZ innych państw. Opracowanie Ad Arma na podstawie: (1) GUS (ok. 50% danych demograficznych); (2) danych o SZ RP (ok. 65% danych); (3) brakujące dane – aproksymacja Ad Arma. Patrz Rysunek 7. 

  1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 

19 lat - kobiety 315 000 315 000 315 000 315 000 315 000 315 000 315 000 315 000 315 000 315 000 315 000 315 000 315 000 290 000 300 000 310 000 315 000 325 000 335 000 350 000 355 000 365 000 404 000 450 000 492 500 492 500 

19 lat - mężczyźni nie objęci poborem 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 225 000 255 000 235 000 225 000 230 000 230 000 205 000 215 000 225 000 230 000 240 000 250 000 265 000 265 000 275 000 304 000 345 000 382 500 362 500 

19 lat - mężczyźni w wojsku (pobór) 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 90 000 60 000 80 000 90 000 85 000 85 000 85 000 85 000 85 000 85 000 85 000 85 000 85 000 90 000 90 000 100 000 105 000 110 000 130 000 

Pobór - ewidencja 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 180 000 120 000 160 000 180 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 180 000 180 000 200 000 210 000 220 000 260 000 

SZ RP - ewidencja           600 000 900 000 283 956 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 260 000 280 000 310 000 320 000 338 239 1,3 mln 

 

  1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 

19 lat - kobiety 492 500 492 500 492 500 495 500 495 500 495 500 495 500 495 500 452 500 452 500 452 500 452 500 452 500 433 000 433 000 433 000 433 000 417 000 401 000 396 500 370 500 363 500 337 500 311 000 327 000 333 500 

19 lat - mężczyźni nie objęci poborem 492 500 492 500 492 500 495 500 375 500 375 500 475 500 475 500 432 500 432 500 432 500 337 500 337 500 318 000 318 000 338 000 368 000 352 000 331 000 321 500 290 500 283 500 257 500 226 000 242 000 243 500 

19 lat - mężczyźni w wojsku (pobór)         120 000 120 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 115 000 115 000 115 000 115 000 95 000 65 000 65 000 70 000 75 000 80 000 80 000 80 000 85 000 85 000 90 000 

Pobór - ewidencja         240 000 240 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 230 000 230 000 230 000 230 000 190 000 130 000 130 000 140 000 150 000 160 000 160 000 160 000 170 000 170 000 180 000 

SZ RP - ewidencja             310 000 250 000 180 000 140 000 140 000 357 000 357 000 350 000 340 000 300 000 200 000 200 000 220 000 240 000 260 000 260 000 260 000 280 000 270 000 270 000 

 

  1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

19 lat - kobiety 355 500 381 500 378 500 379 500 374 500 368 000 359 500 352 500 349 000 336 000 341 000 334 500 335 500 332 500 332 000 333 500 314 000 304 500 296 500 287 000 278 500 274 000 272 500 271 000 268 000 275 000 

19 lat - mężczyźni nie objęci poborem 265 500 286 500 283 500 284 500 279 500 273 000 264 500 257 500 254 000 246 000 251 000 244 500 245 500 242 500 242 000 238 500 209 000 204 500 196 500 192 000 188 500 199 000 202 500 201 000 198 000 205 000 

19 lat - mężczyźni w wojsku (pobór) 90 000 95 000 95 000 95 000 95 000 95 000 95 000 95 000 95 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 95 000 105 000 100 000 100 000 95 000 90 000 75 000 70 000 70 000 70 000 70 000 

Pobór - ewidencja 180 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 190 000 210 000 200 000 200 000 190 000 180 000 150 000 140 000 140 000 140 000 140 000 

SZ RP - ewidencja 290 000 300 000 300 000 290 000 310 000 320 000 300 000 290 000 290 000 280 000 280 000 290 000 290 000 290 000 300 000 315 000 330 000 310 000 300 000 290 000 280 000 260 000 260 000 250 000 250 000 250 000 

 

  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

19 lat - kobiety 281 000 287 500 293 500 299 500 305 000 311 500 317 000 323 000 318 000 333 000 346 500 339 000 328 500 306 000 290 500 284 000 276 000 273 500 266 500 252 000 241 000 231 500 218 500 213 000 203 000 195 500 

19 lat - mężczyźni nie objęci poborem 211 000 217 500 228 500 244 500 255 000 261 500 267 000 278 000 273 000 293 000 306 500 307 000 295 500 281 000 264 500 258 000 252 000 249 500 266 500 252 000 241 000 231 500 218 500 213 000 203 000 195 500 

19 lat - mężczyźni w wojsku (pobór) 70 000 70 000 65 000 55 000 50 000 50 000 50 000 45 000 45 000 40 000 40 000 32 000 33 000 25 000 26 000 26 000 24 000 24 000                 

Pobór - ewidencja 140 000 140 000 130 000 110 000 100 000 100 000 100 000 90 000 90 000 80 000 80 000 64 000 66 000 50 000 52 000 52 000 48 000 48 000                 

SZ RP - ewidencja 250 000 250 000 239 897 221 344 215 000 203 211 202 737 186 397 189 961 139 436 161 831 137 939 137 990 137 803 133 255 132 646 132 335 93 184 94 862 93 866 93 236 95 747 96 575 95 274 98 586 101 578 
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  2018 2019 2020 

19 lat - kobiety 189 500 187 500 180 500 

19 lat - mężczyźni nie objęci poborem 189 500 187 500 180 500 

19 lat - mężczyźni w wojsku (pobór)       

Pobór - ewidencja       

SZ RP - ewidencja 104 946 108 000 119 500 

 

Tabela 11 Zestawienie wskaźników wydatków RP na obronę: (1) w stosunku do PKB RP; i (2) w stosunku do wydatków RP. Lata 1914-2020. Uwaga: luki oznaczają brak danych.  
Opracowanie Ad Arma na podstawie GUS i NIK. Patrz Rysunek 10. 

  1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 

 Procent PKB na obronę 
 [% wg wartości nominalnej 
w danym roku] 

                                    6,5% 6,5% 6,5% 6,5%         

 Procent wydatków RP na 
obronę do wydatków 
rocznych RP [% wg wartości 
nominalnej w danym roku] 

            37,1%   41,7% 41,3%     28,0%                     33,6%     

 

  1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 

 Procent PKB na obronę 
 [% wg wartości nominalnej 
w danym roku] 

                                                    

 Procent wydatków RP na 
obronę do wydatków 
rocznych RP [% wg wartości 
nominalnej w danym roku] 

                    7,4%                 7,1%             

 

  1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

 Procent PKB na obronę 
 [% wg wartości nominalnej 
w danym roku] 

                                                    

 Procent wydatków RP na 
obronę do wydatków 
rocznych RP [% wg wartości 
nominalnej w danym roku] 

      9,0%                   5,3%                   11,2%     

 

  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 Procent PKB na obronę 
 [% wg wartości nominalnej 
w danym roku] 

      2,3% 2,3% 2,3% 2,1% 1,9% 1,9% 1,9% 1,2% 1,2% 1,2%     1,8% 1,5% 1,7% 1,8% 1,8% 1,7% 1,7% 1,8% 2,1% 1,9% 1,9% 

 Procent wydatków RP na 
obronę do wydatków 
rocznych RP [% wg wartości 
nominalnej w danym roku] 

    7,2% 7,6% 8,0% 8,4% 9,0% 8,8% 8,1% 5,1% 5,3% 5,6%     8,3% 7,1% 7,7% 8,6% 8,8% 8,7% 7,2% 8,2% 9,3% 8,4% 8,7% 9,2% 

 

  2018 2019 2020 

 Procent PKB na obronę 
 [% wg wartości nominalnej 
w danym roku] 

2,0%   2,1% 

 Procent wydatków RP na 
obronę do wydatków 
rocznych RP [% wg wartości 
nominalnej w danym roku] 
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Tabela 12 Wskaźniki wydatków wybranych państw na obronę w stosunku do PKB tych państw. Lata 1914-2020 (luki oznaczają brak danych). Opracowanie Ad Arma. Źródła jak w opisie. Patrz Rysunek 11. 

  1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 

RP (NIK i GUS)                                     6,5% 6,5% 6,5% 6,5%     

RFN (WordBank)                                                 

RP (WordBank)                                                 

Rosja (WordBank)                                                 

USA (usgovernmentspending.com) 1,2% 1,1% 0,9% 2,7% 15,7% 21,8% 5,2% 4,0% 1,8% 1,5% 1,4% 1,3% 1,2% 1,3% 1,3% 1,3% 1,6% 2,0% 2,8% 2,4% 1,6% 2,5% 3,1% 2,3% 

 

  1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 

RP (NIK i GUS)                                                 

RFN (WordBank)                                             4,0% 4,0% 

RP (WordBank)                                                 

Rosja (WordBank)                                                 

USA (usgovernmentspending.com) 1,9% 2,0% 2,1% 5,6% 16,3% 34,7% 38,4% 41,1% 23,4% 9,2% 7,2% 8,1% 8,1% 8,4% 14,1% 14,6% 13,5% 11,1% 10,5% 10,8% 10,7% 10,3% 9,8% 10,1% 

 

  1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

RP (NIK i GUS)                                                 

RFN (WordBank) 4,8% 5,2% 4,7% 4,3% 4,2% 4,3% 3,6% 3,6% 3,2% 3,3% 3,4% 3,4% 3,5% 3,5% 3,3% 3,2% 3,2% 3,1% 3,1% 3,2% 3,2% 3,2% 3,1% 3,0% 

RP (WordBank)                                     2,7% 2,9% 3,2% 2,9% 3,1% 3,0% 

Rosja (WordBank)                                                 

USA (usgovernmentspending.com) 10,5% 10,1% 9,6% 8,3% 8,6% 9,8% 10,0% 9,3% 8,8% 8,0% 7,4% 6,5% 6,4% 6,5% 6,1% 5,8% 5,6% 5,5% 5,9% 6,0% 6,6% 6,8% 6,7% 6,8% 

 

  1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

RP (NIK i GUS)                   2,3% 2,3% 2,3% 2,1% 1,9% 1,9% 1,9% 1,2% 1,2% 1,2%     1,8% 1,5% 1,7% 

RFN (WordBank) 3,0% 2,9% 2,8% 2,7% 2,7% 2,1% 2,0% 1,8% 1,6% 1,6% 1,6% 1,5% 1,5% 1,5% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,3% 1,3% 1,3% 1,2% 1,3% 1,4% 

RP (WordBank) 2,9% 2,8% 2,6% 1,8% 2,6% 2,3% 2,2% 2,5% 2,3% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 1,9% 1,8% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 2,0% 1,8% 1,8% 

Rosja (WordBank)             4,4% 4,2% 4,5% 3,8% 3,8% 4,0% 2,7% 3,1% 3,3% 3,5% 3,8% 3,7% 3,3% 3,3% 3,2% 3,1% 3,1% 3,9% 

USA (usgovernmentspending.com) 6,9% 6,6% 6,3% 6,1% 5,7% 5,2% 5,3% 5,0% 4,6% 4,3% 3,9% 3,8% 3,6% 3,5% 3,5% 3,5% 3,9% 4,2% 4,4% 4,6% 4,5% 4,5% 5,0% 5,5% 
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  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

RP (NIK i GUS) 1,8% 1,8% 1,7% 1,7% 1,8% 2,1% 1,9% 1,9% 2,0%     

RFN (WordBank) 1,4% 1,3% 1,3% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2%     

RP (WordBank) 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,9% 2,1% 1,9% 1,9% 2,0%     

Rosja (WordBank) 3,6% 3,4% 3,7% 3,8% 4,1% 4,9% 5,5% 4,2% 3,9%     

USA (usgovernmentspending.com) 5,6% 5,6% 5,2% 4,9% 4,6% 4,4% 4,3% 4,2% 4,2% 4,4% 4,5% 

 

 

 

 


