
Stanisław Koziej

STRATEGICZNE PODEJŚCIE 
DO PRZYSZŁOŚCI 
SIŁ ZBROJNYCH

www.koziej.pl @SKoziej 1

Warszawa, 16.11.2022



?

OBECNE WOLUNTARYSTYCZNE DECYZJE DOTYCZĄCE ROZWOJU SIŁ ZBROJNYCH
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Decyzje

Uzasadnienie 

decyzji



Bieżące 

doświadczenia 

bojowe z wojny 

w Ukrainie

Priorytety 

rozwoju 

polskich sił 

zbrojnych w 

perspektywie 

wieloletniej

Metoda

„KOPIUJ-WKLEJ”

OBECNA - BŁĘDNA - METODA WYKORZYSTYWANIA DOŚWIADCZEŃ Z WOJNY W UKRAINIE 

W DECYDOWANIU O PRZYSZŁOŚCI SIŁ ZBROJNYCH
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Doświadczenia z 

wojny w 

Ukrainie

Priorytety 

rozwoju 

polskich sił 

zbrojnych w 

perspektywie 

wieloletniej

STRATEGICZNE UWZGLĘDNIANIE WNIOSKÓW Z WOJNY W 

UKRAINIE W DECYDOWANIU O PRZYSZŁOŚCI SIŁ 

ZBROJNYCH

METODA „FILTRÓW”
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Scenariusze wojny rosyjsko-ukraińskiej
i główne konsekwencje 

dla warunków bezpieczeństwa Polski
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▪Zwycięstwo militarne Rosji
▪ Zwiększenie agresywności Rosji. Od szantażu 

mogłaby przejść do realnego ataku ograniczonego

▪Wojna nierozstrzygnięta (zamrożona)
▪ Ciągła niestabilność strategiczna. Podtrzymywany 

intensywny szantaż, skoro działa

▪Zwycięstwo militarne Ukrainy
▪ Osłabienie Rosji. Wobec słabości konwencjonalnej 

wzrost roli broni jądrowej, cyberbroni i metod 
hybrydowych w jej strategii



Podstawowe wnioski 
strategiczne z wojny w Ukrainie

▪ Druga zimna wojna między Rosją a Zachodem będzie 
kontynuowana. Polska państwem frontowym.

▪ Po doświadczeniach ukraińskich Rosja długo na taką 
dużą, pełnoskalową agresję konwencjonalną przeciwko 
komukolwiek, a zwłaszcza NATO, nie odważy się: z 
uwagi na „syndrom ukraiński” i… osłabione możliwości.

▪ Dla Polski stwarza to szansę na kilkuletni „bufor 
transformacyjny”. Nie musimy podejmować 
natychmiast słabo przemyślanych decyzji ad hoc. 

▪ W rosyjskiej strategii wzrośnie rola broni nuklearnej, 
zwłaszcza taktycznej, i… cyberbroni (!!!). Można też  
oczekiwać powrotu do „łask” metod hybrydowych
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Strategiczne segmenty 
obronności
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ODSTRASZANIE OBRONA

SOJUSZNICZE NARODOWE

ZAGROŻENIA:

konwencjonalne, hybrydowe, nuklearne, cybernetyczne



Odstraszanie sojusznicze
▪ Odstraszanie zintegrowane/wielowymiarowe: 

zapobieganie wojnie, redukowanie kryzysu

▪ Odstraszanie nuklearne:
▪ na poziomie strategicznym - zasada MAD
▪ Na poziomie taktycznej broni atomowej - Nuclear

Sharing
▪ Odpowiedź USA/NATO na rosyjską doktrynę 

„deeskalacji nuklearnej”
▪ Udział Polski (terytorium, F-35…)?

▪ Odstraszanie konwencjonalne
▪ Polityczna jedność sojusznicza, struktura (ugrupowanie), 

sprawność i wiarygodność wojskowa

▪ Cyberodstraszanie – podobne do nuklearnego
▪ Zasada wzajemnego gwarantowanego cyber-

obezwładnienia (?)
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POLSKIE PRIORYTETY I DYLEMATY 
OBRONNE

▪Nie dać się zaskoczyć agresją – strategicznie [wojną], 
operacyjnie [metodą agresji], taktycznie [czasem, 
miejscem…]

▪Reagować wyprzedzająco i dążyć do jak 
najszybszego wciągnięcia sojuszu w reagowanie 
obronne

▪Być gotowym do samodzielnej obrony w sytuacji 
trudnokonsensusowej: wtedy jak najdłużej nie dać 
się rozbić militarnie, by zyskać czas na reakcję 
sojuszniczą (dylemat przestrzeni i czasu! – obrona 
głęboka czy frontalna?) 

▪Państwo podziemne - zbrojny ruch oporu: 
powszechny (WOT?) czy profesjonalny (Wspec?)www.koziej.pl @SKoziej 9



Paradygmat jakościowy rozwoju SZ

▪Jakość ważniejsza od ilości w warunkach 
członkostwa w NATO

▪Czynnik demograficzny – ilość i jakość 
zasobów werbunkowych

▪Czynnik technologiczny – przyszłościowe 
systemy broni, przeskok generacyjny

▪Finansowanie armii: wielkość – balans 
bezpieczeństwa i rozwoju, sposób –
finansowanie z budżetu, nie spoza budżetu 
(armia poza kontrolą parlamentu i na 
kredyt?)
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Zadania strukturalne
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▪Uzupełnić wojska operacyjne do 
pełnych etatów (armia zawodowa!) 

▪Na bazie dobrowolnej/ochotniczej 
służby zasadniczej stworzyć formacje 
wojsk rezerwowych (z 
wykorzystaniem doświadczeń i  
części jednostek WOT)

▪WOT włączyć w system dowodzenia 
wojskowego 



Priorytety modernizacji technicznej

▪Środki walki niekinetycznej/informacyjnej: 
środki wywiadu i rozpoznania 
(przeciwzaskoczeniowe), cyberbroń, środki WRE

▪Środki rażenia: obrona powietrzna 
(przeciwrakietowa, przeciwlotnicza, 
przeciwdronowa) i przeciwpancerna, drony, 
broń precyzyjna dalekiego zasięgu (lotnicza, 
rakietowa i artyleryjska)

▪Środki manewru: śmigłowce (zwłaszcza 
transportowe na potrzeby logistyki 
manewrowej), tandem BWP+czołgi
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WYZWANIA 
NA POZIOMIE WIELKIEJ STRATEGII 

▪Odstraszanie nuklearne –

udział w Nuclear Sharing (?)

▪Polska cybermocarstwem (?)
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Dziękuję
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