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Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz 

Szanowna Pani Premier! 

Polska, jak wiele krajów Europy Środkowej, odczuwa zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej, nasilają-

ce się zwłaszcza w związku z konfliktem na Ukrainie. Cięcia w ostatnich latach w zakresie wydatków obron-

nych wielu krajów NATO i wzrost wydatków na obronę FR zmieniają równowagę sił na niekorzyść NATO 

w Europie. Wypowiedzi wielu polityków, generałów, ale także prowokacje militarne ze strony Federacji Ro-

syjskiej budzą niepokój w NATO, w UE. FR narusza traktat o konwencjonalnych siłach w Europie, CFE, 

łamie traktat o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych średniego zasięgu, INF.  

W jednym z wywiadów gen. Hans-Lothar Domröse wyraził pogląd, że „jakkolwiek NATO jest zawsze 

gotowe do obrony, to dla każdego kraju najważniejszym priorytetem jest zdolność do samodzielnej obrony. 

Pomoc może mieć zgodnie z art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego charakter polityczny, humanitarny lub 

wojskowy”. Gen. Waldemar Skrzypczak zauważył, że Rosjanie dojdą do Warszawy w ciągu trzech, czterech 

dni, a przerzut wojsk europejskich sojuszników Polski trwałby trzy, cztery tygodnie, a amerykańskich nawet 

trzy miesiące. „NATO może się spóźnić z pomocą dla Polski”. „Nasz kraj musi być przygotowany na scena-

riusz najbardziej kryzysowy, czyli wojny na dużą skalę, bo NATO może się mocno spóźnić z pomocą dla 

Polski” – przekonywał emerytowany generał dywizji Leon Komornicki podczas debaty „Stan sił obronnych 

RP”. Były dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Lech Majewski – w artykule „Na wojnę 

musimy być przygotowani” mówi, podobnie jak wielu innych generałów czynnej służby, o licznych progra-

mach modernizacyjnych i podjętych reformach w SZ RP. Natomiast liczne grono generałów w stanie spo-

czynku zwraca uwagę na wiele nieprawidłowości, zaniedbań, wręcz braków w polskiej armii. Szanowna Pani 

Premier, jaka jest więc prawda o SZ RP? Dlaczego w latach 2008–2014 nie zrealizowano zapisanych 

w ustawach budżetowych 8–10 miliardów zł w dziale przeznaczonym dla MON? 

Zwracamy się do Pani Premier z prośbą o odpowiedzi na następujące pytania i opinie w następujących 

kwestiach. 

1. Czy SZ RP są w stanie, a jeśli tak, to ewentualnie przez jaki okres, stawiać zbrojny opór, bronić samo-

dzielnie terytorium RP przed agresją zbrojną ze strony innych państw? 

2. Jakie działania podejmowane są w celu poprawy edukacji obronnej w szkolnictwie średnim, wyższym? 

3. Jakie działania podejmuje rząd RP w celu rozwoju wojsk obrony terytorialnej? Jaką rolę odgrywa OTK 

i jakie ma znaczenie dla sił obronnych Polski w ocenie i opinii MON? 

4. „Rezerwiści nie wygrają wojny. Teraz liczy się żołnierz zawodowy” – takie stanowisko prezentuje 

w wywiadzie medialnym jeden z podsekretarzy stanu w MON w br. Jakie jest stanowisko rządu RP, MON 

w tym zakresie? Przecież „armia bez zaplecza rezerw osobowych, w tym także oficerów, jest armią jednora-

zowego użytku”. Jak często aktualizowane są dane o liczbie zdolnych do noszenia broni (kat. A, B, wiek 18–

60, wypadki, choroby przewlekłe, emigracja)? 

5. Czy w latach 2008–2014 rozwój strategii obronnej RP, rozwój potencjału militarnego, wydatków na 

obronę przyczyniły się do rozwoju sił obronnych skutecznie przeciwdziałających ewentualnemu agresorowi? 

6. Jak rozwijane są systemy innowacyjności w przemyśle obronnym, MON, kto je nadzoruje, ewentualnie 

koordynuje? Czy prawdą jest, że Polska w latach 2003–2007 zajmowała piętnaste miejsce na liście eksporte-

rów uzbrojenia, a w latach 2008–2012 spadła na pozycję dwudziestą trzecią, a w zakresie importu uzbrojenia 

zanotowano w latach 2008–2012 spadek aż o 47% w porównaniu z latami 2003–2007? 

7. W jakim zakresie polski przemysł obronny jest w stanie sprostać potrzebom SZ RP, w tym również 

w warunkach wojennych? Ile uczelni wyższych (technicznych) ma zawarte umowy z MON oraz przemysłem 

obronnym? 

8. Od kilku lat obserwujemy zły stan OC, według NIK nie podjęto wystarczających działań w zakresie cy-

berbezpieczeństwa RP. Jakie działania planuje podjąć rząd RP w celu poprawy tej sytuacji? 

 

 



9. Czy w realizacji Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP istnieją opóźnienia? A jeśli tak, to 

w jakich ewentualnie planach operacyjnych? Czy i kiedy, ewentualnie przez kogo, został przeprowadzony 

audyt zewnętrzny w MON oceniający PMT SZ RP? 

Z wyrazami szacunku 

Maciej Klima 

Andrzej Matusiewicz 

Waldemar Kraska 

 

 




