
ROZDZIAŁ 13 

Rola Polski w euroatlantyckim 
systemie bezpieczeństwa 

w ocenie głównych sił politycznych1 

Agnieszka Orzelska-Stączek 

13.1. Wprowadzenie 

Po 1989 roku na polskiej scenie politycznej pojawiały się i znikały różne par
tie. O ile liczba ugrupowań reprezentowanych w Sejmie w 1991 roku się

gała 202, po wyborach w 2007 roku spadła do czterech, o tyle w 2011 roku próg 
wyborczy przekroczyło pięć partii - Platforma Obywatelska (PO), Prawo i Spra
wiedliwość (PiS), Ruch Palikota (przekształcony w październiku 2013 roku 
w Twój Ruch), Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) i Sojusz Lewicy Demokra
tycznej (SLD). Należą one obecnie do głównych sił politycznych w Polsce . 

Partie, które od kilku lat dominują na polskiej scenie politycznej - PO i PiS 
- powstały w 2001 roku. PiS współtworzyło rząd w latach 2005-2007, po czym 
władzę przejęła koalicja PO i PSL. W wyborach parlamentarnych w 2011 roku 

1 Tekst powstał w ramach realizacji przez Zakład Europeistyki Instytutu Studiów Politycz
nych PAN projektu badawczego nr 2011/01/B/HS5/02630 pt. Rola euroatlantyckiego systemu 
w wielobiegunowym świecie w kontekście kształtującego się nowego ładu globalnego, finansowanego 
przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie. 

2 J. Raciborski, Wybory 2011 - uwagi o instytucjonalnych uwarunkowaniach zachowań wyborczych, 
w: I . Słodkowska, M . Dołbakowska (red.), Wybory 2011. Partie i ich programy, Instytut Stu
diów Politycznych PAN, Warszawa 2013, s. 20. Szerzej na ten temat R. Matyja, Rywalizacja 
polityczna w Polsce, Ośrodek Myśli Politycznej, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 
Kraków - Rzeszów 2013. 

3 W Sejmie zasiadają także posłowie Solidarnej Polski, która powstała w 2012 r. w wyniku 
powyborczego podziału PiS. Partia ta nie przeszła jeszcze weryfikacji w wyborach parlamen¬
tarnych. 
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- po raz pierwszy od 1989 roku - zwyciężyła partia, która sprawowała władzę 
przez całą kadencję. Wynik wyborów pozwolił też na odnowienie dotychcza¬
sowej koalicji rządowej PO-PSL w niezmienionym składzie. Najsilniejszą 
partią opozycyjną w Sejmie V I I kadencji (od 2011 roku), podobnie jak w Sej
mie V I kadencji (2007-2011), zostało PiS. Opozycja pomiędzy PiS a PO stała 
się czynnikiem strukturalizującym polską scenę polityczną. 

Partie, których przedstawiciele zasiadają w Sejmie, prezentują odmien¬
ne poglądy w kwestii roli Polski w euroatlantyckim systemie bezpieczeń¬
stwa. Różnice zdań znajdują odzwierciedlenie w założeniach programowych, 
ale płaszczyzna deklaracyjna często nie idzie w parze z praktyką. Na przykład 
posłowie partii głoszącej najbardziej radykalne hasła w sferze polityki zagra¬
nicznej i obronnej, jaką jest Ruch Palikota (w październiku 2013 roku Ruch 
Palikota przekształcił się w nową partię Twój Ruch), w praktyce nigdy nie za¬
głosowali przeciwko stanowisku rządu w najważniejszych sprawach dotyczą¬
cych polityki międzynarodowej (o czym dalej). 

Podstawowym źródłem ukazującym stanowiska partii są ich dokumenty pro¬
gramowe. Do najbardziej aktualnych należą programy z kampanii wyborczej 
do parlamentu w 2011 roku i z kampanii prezydenckiej w 2010 roku. W celu 
przeprowadzenia analizy porównawczej założeń programowych wybranych 
ugrupowań wykorzystano ich publikacje i materiały zebrane przez Archiwum 
Partii Politycznych Instytutu Studiów Politycznych PAN (publikowane między 
innymi w opracowaniu pod redakcją Inki Słodkowskiej i Magdaleny Dołbakow-
skiej, Wybory 2011. Partie i ich programy, ISP PAN, Warszawa 2013). Do głów¬
nych materiałów źródłowych należą też archiwa sejmowe, zwłaszcza debaty do¬
tyczące polityki zagranicznej i wyniki głosowań, ponadto informacje na stronach 
internetowych partii oraz wystąpienia polityków. W przypadku partii tworzą¬
cych rząd ich stosunek do założeń programowych można również ocenić na pod¬
stawie działalności premiera i podległych mu resortów. 

Stosunek głównych sił politycznych do roli Polski w euroatlantyckim sy¬
stemie bezpieczeństwa należy do najważniejszych determinantów polityki za¬
granicznej, klasyfikowanych jako wewnętrzne i subiektywne. Na podstawie 
percepcji środowiska międzynarodowego - w tym przeobrażeń dotyczących 
NATO, UE i USA - politycy zdobywają wiedzę, formułują wnioski i oceny. 
Jest to warunek wstępny określania celów w polityce zagranicznej, a także środ¬
ków i metod ich osiągania. Do czynników, które wpływają na postrzeganie świa¬
ta, należą poziom kultury politycznej, edukacji, uwarunkowań historycznych, 
systemu wartości, a także przekonań religijnych oraz ideologii4. Warto zauważyć, 
że chociaż w latach 90. ubiegłego stulecia podziały o podłożu ideologicznym 
i historycznym były znacznie głębsze niż obecnie, to w sprawach dotyczących 

Szerzej na ten temat R. Zięba (red.), Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, Wydawnic
two Adam Marszałek, To ruń 2007, s. 20; S. Smith, A. Hadfield, T . Dunne (red.), Foreign 
Policy: Theories, Actors, Cases, Oxford University Press, Oxford 2012. 
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priorytetów polityki zagranicznej zasadniczo panowało porozumienie. Obecnie 
porozumienia nie ma; różnice wśród głównych partii politycznych dotyczą spraw 
0 znaczeniu fundamentalnym dla bezpieczeństwa Polski. 

13.2. Euroatlantycki system bezpieczeństwa w świetle 
materiałów programowych wybranych partii 

13.2.1. Platforma Obywatelska 

Analiza stosunku PO do NATO, UE i USA na podstawie dokumentów pro¬
gramowych partii przedstawia pewną trudność. Wynika ona z charakteru ma¬
teriałów wyborczych, które w przypadku PO mają przede wszystkim charakter 
promocyjny i są tworzone w perspektywie krótkookresowej (zapewne z tego 
też względu nie są już dostępne na oficjalnych stronach internetowych partii). 
Nie przynoszą one jasnej odpowiedzi na pytania o pożądany przez PO kształt 
UE, N A T O i relacji Polski z USA; zagadnienia te są poruszane w sposób roz¬
proszony. Z uwagi na fakt, że PO jest partią współrządzącą, wyjaśnień można 
poszukiwać w wypowiedziach należących do niej polityków, pełniących jed¬
nocześnie najwyższe funkcje państwowe. Znaczenia takich wystąpień nie spo¬
sób jednak porównywać z materiałami programowymi różnych partii. 

Unia Europejska 

W świetle programu wyborczego PO z 2011 roku po osiągnięciu strategicznych 
celów, jakimi były akcesja do N A T O i UE, Polska powinna skoncentrować 
się na budowaniu swojej silnej pozycji w ramach tych organizacji. Do działań 
podjętych przez rząd PO-PSL, które służą umocnieniu pozycji kraju w UE 
1 NATO, zaliczono uczestnictwo w międzynarodowych misjach pokojowych, 
wpływ na przyjętą w 2010 roku w Lizbonie koncepcję strategiczną N A T O 
oraz działania na rzecz rozwoju struktur obronnych w ramach UE. 

Dla PO głównym punktem odniesienia polskiej polityki zagranicznej 
jest UE - w myśl programu „większość naszej aktywności na polu polityki za¬
granicznej jest realizowana za pośrednictwem Unii Europejskiej. Skutecznie 
realizować naszą rację stanu można tylko poprzez umiejętne wpisanie naszego 
interesu w szerszy interes europejski"5. W opinii tej partii polityka zagraniczna 
„musi wywodzić się z interesów wewnętrznych oraz być w pełni zakorzeniona 

Program wyborczy PO z 2011 r., Następny krok. Razem, w: I . Słodkowska, M . Dołbakowska 
(red.), Wybory 2011. Partie i ich programy, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 
2013, s. 461. 
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w gospodarczych interesach państwa" 6 . Zdaniem PO „wraz z akcesją do UE, 
ale też dzięki globalizacji, powoli zacierają się granice między polityką zagra¬
niczną i wewnętrzną" 7 . 

PO silnie akcentuje ekonomiczny wymiar członkostwa w UE. Za zadanie 
priorytetowe w sferze polityki zagranicznej uznano wynegocjowanie ambitne¬
go budżetu UE na lata 2014-2020, „który pozwoli spełnić rosnące ambicje po¬
lityczne i traktatowe Wspólnoty, a Polsce da szansę zmniejszyć dystans do bo¬
gatszych sąsiadów" 8. PO zobowiązała się do wynegocjowania ponad 300 mld 
złotych w budżecie UE na lata 2014-2020. Podkreślono, że „żadne państwo 
w historii nie otrzymało takiego wsparcia finansowego z Unii jak Polska"9. 
Dostrzegano jednocześnie, że polscy rolnicy otrzymują niższe wsparcie w po¬
równaniu z rolnikami z innych krajów UE i z tego względu PO rozpoczęła 
w 2008 roku starania o zmianę zasad Wspólnej Polityki Rolnej. 

W ocenie PO Polska weszła do „grona państw, które wpływają na ostatecz¬
ny kształt decyzji podejmowanych w UE, i będziemy tę pozycję skutecznie 
ugruntowywać" 1 0 . Fakt ten uznawano za szczególnie istotny w okresie kluczo¬
wym dla rozwoju UE, gdy po pełnym wprowadzeniu postanowień traktatu liz¬
bońskiego umacniać się miał ostateczny kształt zreformowanej UE. 

Wśród sukcesów rządu w programie wyborczym PO wymieniono znaczącą 
poprawę relacji z Niemcami, które uznano za „naszego najważniejszego sąsia¬
da i najważniejszego aktora życia Unii Europejskiej"1 1. 

PO zaangażowała się w rozwój polityki obronnej UE, w której dostrzega¬
ła „bardzo ważne wsparcie dla NATO" 1 2 . Wspominano także o zaangażowaniu 
Polski na rzecz partnerstwa między UE i N A T O i wspieraniu działań podejmo¬
wanych w tym celu przez nowo powołaną służbę dyplomatyczną UE oraz wyso¬
ką przedstawiciel do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. W progra¬
mie PO zapowiedziano wsparcie dla rozwoju Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa 
i Obrony UE. Planowano położyć nacisk na realizację inicjatywy Polski i jej part¬
nerów z Trójkąta Weimarskiego (obejmującego Polskę, Niemcy i Francję), doty¬
czącej podniesienia sprawności UE w zakresie reagowania kryzysowego. 

NATO i USA 

Porównując programy wyborcze PO z 2007 i 2011 roku, można zauważyć spa¬
dek znaczenia N A T O i USA z perspektywy tej partii. O ile w 2007 roku zna-

6 Tamże . 
7 Tamże . 
8 Tamże , s. 465. 
9 Tamże , s. 488. 
1 0 Tamże , s. 465. 
1 1 Tamże , s. 463. 
1 2 Tamże , s. 460. 
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lazł się zapis o strategicznym partnerstwie z USA, a Sojusz Północnoatlantycki 
został uznany za głównego gwaranta bezpieczeństwa Polski, o tyle cztery lata 
później podobne stwierdzenia nie padły. 

Do najważniejszych dokonań rządu PO-PSL zaliczono zakończenie udzia
łu Polski w misji w Iraku w 2008 roku, a także wprowadzenie zmian z struktu
rze misji w Afganistanie. Jednocześnie zapowiedziano wycofanie sił polskich 
z Afganistanu. Stosunek PO do udziału w zagranicznych misjach wojskowych 
był złożony - w kampanii w 2007 roku dystansowano się od takich operacji, 
a po objęciu władzy w 2007 roku rząd z jednej strony niezwłocznie wycofał 
polskie siły z Iraku, a z drugiej - wzmocnił ich obecność w Afganistanie. 

Na liście dokonań rządu PO-PSL znalazł się też zapis o aktywnym udziale 
w tworzeniu nowej Koncepcji Strategicznej N A T O . Prace te dotyczyły głów
nie tzw. planów ewentualnościowych (czyli skonkretyzowanych projektów 
reakcji N A T O na ewentualną agresję), a także tarczy antyrakietowej, relacji 
z Rosją, dalszego rozszerzenia N A T O oraz bezpieczeństwa energetycznego. 

W programie PO niewiele miejsca poświęcono USA. Zapisano, że w relacjach 
ze Stanami Zjednoczonymi rząd stara się prowadzić politykę opartą na zasadzie 
wzajemności, w ramach której wynegocjowane zostały „dobre porozumienia 
0 rozmieszczeniu elementów systemu obrony przeciwrakietowej i o statusie 
wojsk amerykańskich w Polsce, z zachowaniem pierwszeństwa polskiej jurys-
dykcji" 1 3. Zaznaczono, że stosunki te powinny się opierać nie tylko na kwestiach 
bezpieczeństwa, ale też na większej obecności inwestycyjnej, technologicznej 
1 intelektualnej Amerykanów w Polsce. Zwrócono uwagę, że w kontekście po¬
szukiwań złóż gazu łupkowego dysponują oni odpowiednią technologią. 

Programy partii pozwalała też poznać kampania przed wyborami prezyden¬
ckimi w 2010 roku. Wzięło w nich udział 10 kandydatów, ale do drugiej tury 
przeszło dwóch, w tym Bronisław Komorowski, wiceprzewodniczący PO (w la
tach 2006-2010) i marszałek Sejmu (2007-2010). W jego materiałach wybor¬
czych nie było mowy o USA, a o N A T O wspominał w kontekście uzyskania 
przez Polskę członkostwa w Sojuszu14. W odniesieniu do UE postulował, aby 
organizacja ta „nie była areną polskich roszczeń, lecz żeby Polska pełniła klu¬
czową rolę w budowie systemu wolnego rynku i wolnego przepływu ludzi po¬
łączonego z solidarnością i poczuciem odpowiedzialności za wspólny rozwój" 1 5. 

1 3 Tamże , s. 464. 
1 4 W programie wyborczym Bronisław Komorowski stwierdził: „Zajmowałem się budowaniem 

przekonania w świecie zewnętrznym, że Polska jest warta członkostwa w N A T O . Człon
kiem sojuszu jesteśmy od 1999 roku. (...) Na okres mojego ministrowania przypadł obowią
zek realizacji zobowiązań wobec N A T O podjętych przez poprzedni rząd". I . Słodkowska, 
M . Dołbakowska (red.), Wybory prezydenckie. Programy kandydatów, Instytut Studiów Poli
tycznych PAN, Warszawa 2012, s. 68. Materiały były publikowane na stronie https://www. 
bronislawkomorowski.pl. 

1 5 Tamże , s. 74. 
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13.2.2. Polskie Stronnictwo Ludowe 

PSL, koalicjant PO, jest najstarszą partią na polskiej scenie politycznej, 
a także najdłużej współrządzącą. Stronnictwo tradycyjnie nie koncen

trowało się na polityce zagranicznej. W materiałach wyborczych z 2011 roku 
w kwestii bezpieczeństwa gospodarczego podkreślono konieczność „rozwi¬
jania kontaktów handlowych z Unią Europejską, Wschodem i największymi 
potęgami ekonomicznymi świata" 1 6. W zakresie bezpieczeństwa państwa za 
główne zadanie PSL uznało „konkretyzację i stałą aktualizację planów strate¬
gicznych N A T O . Obszar Polski powinien stać się ważną częścią infrastruktury 
wojskowej i naszych amerykańskich sojuszników" . 

Prezes PSL i zarazem wicepremier Waldemar Pawlak w materiałach wy¬
borczych przed wyborami prezydenckimi akcentował dążenie do osiągnięcia 
przez Polskę silnej pozycji w regionie, w Europie i na świecie. Polska miała 
być liderem Europy Środkowo-Wschodniej, zapowiadano też „zwiększenie 
rangi Polski w organizacjach międzynarodowych 1 8, nie wymieniono jednak 
wprost ani UE, ani N A T O . Za swój atut Waldemar Pawlak uznał, że jest „po¬
litykiem o randze międzynarodowej", o jego kompetencjach „z uznaniem wy¬
powiadają się politycy w Rosji, Chinach i USA. W Europie Zachodniej jest po
strzegany jako człowiek, który zatrzymał w Polsce kryzys"1 9. 

13.2.3. Prawo i Sprawiedliwość 

W programie wyborczym PiS z 2011 roku duży nacisk położono na politykę 
zagraniczną, akcentując bezpieczeństwo. Za główne filary polityki bezpie¬
czeństwa narodowego i obronności RP uznano współpracę w ramach UE, zo¬
bowiązania wynikające z członkostwa w N A T O oraz strategiczne partnerstwo 
ze Stanami Zjednoczonymi. 

Współpraca w ramach UE 

PiS opowiadało się za trwałym uczestnictwem Polski w UE. Stanowczo prze¬
ciwstawiano się przekształcaniu UE w federację, uznając, że powinna ona 
pozostać związkiem suwerennych państw. PiS zapowiadało podjęcie starań 
o wprowadzenie zmian w Konstytucji RP, które jednoznacznie określą nad¬
rzędny charakter ustawy zasadniczej wobec prawa europejskiego. 

1 6 Program wyborczy PSL, Człowiek jest najważniejszy, www.psl.org.pl/upload/pdf/Program_Wy-
borczy_PSL_260811.pdf, s. 15. 

1 7 Tamże , s. 20. 
1 8 I . Słodkowska, M . Dołbakowska (red.), Wybory prezydenckie..., s. 139; dokument dostępny 

także: http://www.klub.psl.pl/punkty-dla-polski.html. 
1 9 Tamże , s. 145. 
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W programie PiS wyrażano poparcie dla unijnych inicjatyw zwiększających 
bezpieczeństwo militarne, w tym dla utworzenia w przyszłości wspólnej armii 
państw UE. W kwestii instytucjonalnej PiS zapowiadało, że będzie sprzyjać 
umocnieniu pozycji Komisji Europejskiej, uzasadniając, że w polskim intere¬
sie leży „możliwie najdalej posunięta samodzielność tego ośrodka decyzyjne¬
go, jego odporność na naciski ze strony najsilniejszych europejskich graczy"20. 

Po przejęciu władzy PiS zapowiadało zdecydowane działania w obronie 
polskich interesów na forum UE, między innymi zmierzające do wyrównania 
dopłat rolniczych do poziomu uzyskiwanego przez rolników w krajach „sta¬
rej" UE. Zmiany miały także obejmować między innymi radykalną rewizję 
pakietu energetyczno-klimatycznego, wycofanie się Polski z Paktu Euro Plus, 
„ponieważ nie ma żadnego sensu uczestniczenie w przedsięwzięciach ograni¬
czających naszą swobodę gospodarczą i zmierzających do obrony bardzo zagro¬
żonej dziś waluty" 2 1. PiS konsekwentnie wypowiadało się przeciwko szybkie¬
mu wprowadzeniu euro w Polsce. 

Członkostwo w NATO 

Chociaż za pierwszy filar polskiej polityki bezpieczeństwa narodowego 
i obronności uznano współpracę w ramach UE, to jednocześnie mianem 
głównego zewnętrznego filaru polityki bezpieczeństwa określono członko¬
stwo w N A T O oraz strategiczne partnerstwo z USA. PiS postrzegało N A T O 
„jako gwarancję integralności terytorialnej wszystkich państw członkowskich 
i ich zabezpieczenie przed atakiem"2 2. 

PiS deklarowało dążenie do wzmocnienia N A T O . Głównym celem tej par¬
tii w sferze polityczno-militarnej było utrzymanie i rozwijanie zdolności So¬
juszu Północnoatlantyckiego do skutecznego działania. W opinii PiS N A T O 
powinno zachować charakter organizacji obronnej. Postulowano, aby obrona 
kolektywna pozostała jego podstawową i priorytetową funkcją. W ocenie par¬
tii niebezpieczeństwo konfliktu konwencjonalnego w sąsiedztwie Polski było 
całkiem realne, dlatego silny nacisk położono na sprecyzowanie planów ewen-
tualnościowych. 

W kwestii operacji zagranicznych PiS wskazywało na potrzebę znalezienia 
równowagi między podtrzymywaniem gotowości do obrony państw członkow¬
skich a działaniami operacyjnymi (stabilizacyjnymi) out-of-area; obie te funk¬
cje powinny się wzajemnie uzupełniać. Poparcie Polski dla „działań zmierzają¬
cych do uczynienia z Sojuszu narzędzia operacji ekspedycyjnych powinno być 

2 0 Program wyborczy PiS, Nowoczesna, solidarna, bezpieczna Polska, Warszawa 2011, http://www. 
pis.org.pl/dokumenty.php?s=partia&iddoc=157, s. 220. 

2 1 Tamże , s. 223. 
2 2 Tamże , s. 218. 

287 

http://www


uzależnione od uznania naszych postulatów dotyczących utrzymania skutecz¬
nych mechanizmów obrony kolektywnej" 2 3. PiS krytycznie oceniało decyzję 
rządu o wycofaniu polskich wojsk z wielu misji zagranicznych oraz redukcję 
aparatu dyplomatycznego, uznając to za posunięcia prowadzące do obniżenia 
pozycji Polski. Zapowiadano też zdecydowaną zmianę tej polityki po dojściu 
do władzy PiS. 

O ile według Ruchu Palikota Polska „powinna wyzbyć się w polityce za
granicznej jakichkolwiek elementów militarnych" 2 4, to w myśl programu 
PiS siły zbrojne powinny się stać jednym z głównych atutów polskiej polity¬
ki zagranicznej. Podczas gdy Ruch Palikota postulował zmniejszenie wydat¬
ków na wojsko do 1% PKB, to PiS opowiadało się za zwiększeniem budżetu 
obronnego do 2% PKB. W myśl programu tej partii, należy zwiększyć poten¬
cjał militarny polskich sił zbrojnych. Siły Zbrojne RP oraz Narodowe Siły Re¬
zerwy powinny łącznie obejmować do 150 tys. żołnierzy. Ponadto opowiadano 
się za dołożeniem wszelkich starań, aby Siły Zbrojne RP osiągnęły standardy 
i możliwości techniczne umożliwiające obronę integralności terytorialnej w ra¬
zie ataku potencjalnego agresora, a także harmonijną współpracę z armiami 
państw NATO, zarówno podczas wspólnego udziału w międzynarodowych 
ćwiczeniach i misjach, jak i w sytuacji ewentualnej konieczności obrony jed¬
nego z sojuszników. W ocenie PiS przynajmniej część polskich sił zbrojnych 
powinna być zdolna do udziału w operacjach ekspedycyjnych. Równocześnie 
„w niczym nie uchybiając swej roli wartościowego członka Sojuszu i Unii Eu¬
ropejskiej, Polska powinna zacieśnić współpracę wojskową z tymi państwami, 
których interesy geopolityczne i podejście do kwestii bezpieczeństwa są bli¬
skie naszemu"25. 

W kontekście strategii obronnej w programie wyborczym PiS wskazywano 
na dwa przykłady - Finlandii oraz Turcji. W przypadku ewentualnego kon
fliktu zbrojnego władze Finlandii zakładały zdolność do samodzielnego po¬
wstrzymania przeciwnika przed dotarciem do strategicznych obiektów i obsza¬
rów w czasie pierwszej fazy wojny, natomiast dalsze działania miały być oparte 
na pomocy państw sojuszniczych. Z kolei Turcja dzięki dużym wydatkom 
na zbrojenia oraz silnej armii zapewniła sobie samodzielność w przypadku 
konfliktu konwencjonalnego z państwami regionu. 

Relacje z USA 

Do głównych zarzutów PiS pod adresem rządu PO-PSL należało doprowa¬
dzenie do osłabienia transatlantyckiego wymiaru polskiej polityki. Zapowia-

2 3 Tamże , s. 226. 
2 4 Program wyborczy Ruchu Palikota, Nowoczesna Polska, w: I . Słodkowska, M . Dołbakowska 

(red.), Wybory 2011..., s. 340. 
2 5 Program wyborczy PiS, s. 226. 
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dano podjęcie działań zmierzających do odnowy relacji z USA i pogłębianie 
współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. W materiałach progra
mowych z 2011 roku PiS określało USA mianem głównego sojusznika Polski 
w N A T O . 

Przez kilka lat do najważniejszych punktów relacji polsko-amerykańskich 
należał projekt tarczy antyrakietowej. W opinii PiS „odstąpienie od podpisa¬
nych już umów nastąpiło wprawdzie z inicjatywy amerykańskiej, ale działa-
nia polskiego rządu, oględnie mówiąc, bynajmniej jej nie utrudniały" . PiS 
krytykowało rząd PO-PSL za niechętny stosunek do tarczy przeciwrakieto
wej. W opinii PiS obecność na terytorium Polski, na partnerskich warunkach, 
elementów amerykańskiej tarczy miałaby strategiczne znaczenie. Zwracano 
uwagę, że „w interesie Polski leży ponadto potwierdzenie możliwości udziału 
USA w projekcie modernizacji polskiej armii" . 

W programie PiS wiele uwagi poświęcono bezpieczeństwu energetycz¬
nemu, uznając je za bardzo ważny aspekt bezpieczeństwa państwa na równi 
z kwestiami militarnymi czy handlowymi. Stwierdzono, że „projekt urucho¬
mienia eksploatacji gazu łupkowego jest w wymiarze politycznym porówny-
walny z członkostwem naszego kraju w NATO, a może nawet ważniejszy" . 
Zdaniem PiS, władze Polski powinny zabiegać o inwestycje firm amerykań¬
skich w Polsce w sprawie eksploatacji gazu łupkowego. PiS zapewniało, że bę¬
dzie te inwestycje wspierać. 

Dla pozycji Polski we wspólnocie transatlantyckiej duże znaczenie miały re¬
lacje z Niemcami. PiS nie akceptowało istniejącego modelu tych stosunków 
i zapowiadało, że „po wygraniu wyborów, unikając zadrażnień i niepotrzeb¬
nych sporów, przywrócimy partnerski charakter stosunków z naszym zachod¬
nim sąsiadem, tak aby ich rozwój oparty był na zasadach podmiotowości, rów¬
ności i symetrii korzyści obu stron"2 9. 

W ocenie PiS stosunki polsko-niemieckie wymagały przewartościowania, 
ponieważ Polska wobec zachodniego sąsiada miała „statut klientelistyczny"3 0, 
o czym miała świadczyć „bierność wobec budowy Gazociągu Północnego, do¬
rozumiana zgoda na tzw. widoczny znak, tolerowanie niemieckich ingerencji 
w wewnętrzne sprawy Polski związane z etniczną specyfiką Ślązaków i Kaszu-
bów" 3 1 . Niewykorzystanie możliwości, by zapobiec budowie Gazociągu Pół-

Inne kwestie dotyczące współpracy transatlantyckiej 

26 Tamże , s. 217. 
Tamże , s. 227. 
Tamże , s. 232. 
Tamże , s. 220. 
Tamże . 

27 

28 

29 

30 

31 Tamże . 
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nocnego, należało do głównych, powracających przy wielu okazjach zarzutów 
PiS pod adresem rządu PO-PSL. 

W programie PiS wiele uwagi poświęcono Rosji. W ocenie tej partii do naj
ważniejszych wyzwań należy „ostateczne uporanie się z pozostałościami sytu¬
acji, w której nasz kraj był częścią sowieckiej strefy wpływów. Należy do nich 
swoiste - niepisane i niezgodne z zasadami prawa międzynarodowego, ale siłą 
przyzwyczajenia respektowane - »prawo weta« Rosji w odniesieniu do planów 
natowskich czy amerykańskich instalacji na terytorium Polski" 3 2. Za główny 
wyznacznik zmieniającej się sytuacji militarnej uznano planowany znaczny 
wzrost nakładów na zbrojenia Rosja (600 mld dolarów do 2020 roku). Stosu
nek PiS do wielu kwestii był sprzeczny z interesami Rosji. 

W materiałach wyborczych z kampanii przed wyborami prezydenckimi 
większość kandydatów, jak wspomniani Bronisław Komorowski i Walde
mar Pawlak, w zasadzie nie poruszała problematyki N A T O ani relacji Polski 
z USA. Natomiast Jarosław Kaczyński, kandydat PiS, pisał, że „Część proble¬
mów bezpieczeństwa ma wymiar międzynarodowy - globalny lub regionalny. 
Musimy zabiegać o ich rozwiązywanie jako członek N A T O i Unii Europej¬
skiej, w naszych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi i innymi mocarstwa¬
mi, a także z naszymi najbliższymi sąsiadami" 3 3. Wśród wyjątków należy też 
wskazać Andrzeja Olechowskiego, który zapewniał, że będzie wspierał rozwój 
N A T O i współpracę Sojuszu z UE 3 4 . 

13.2.4. Ruch Palikota 

Ruch Palikota (od października 2013 roku Twój Ruch) pojawił się na scenie 
politycznej w 2010 roku (jako stowarzyszenie Ruch Poparcia Palikota), ale zo
stał formalnie zarejestrowany jako partia 1 czerwca 2011 roku. Odniósł spek¬
takularny sukces w wyborach parlamentarnych jesienią 2011 roku, dowodząc 
o względnej otwartości systemu partyjnego w Polsce. 

Ruch Palikota prezentował radykalnie odmienne podejście od PO i PiS 
do uczestnictwa Polski w euroatlantyckim systemie bezpieczeństwa. Wzy¬
wał do rewizji całej polityki obronnej, uznając, że „Tym, co chroniło Polskę, 
jako wspólnotę, była i będzie kultura" 3 5. Z tego względu, jak już wspomnia¬
no, postulowano znaczne zmniejszenie wydatków na armię, a równoczesne 
zwiększenie środków przeznaczanych na kulturę. Uznano, że „wojny prze¬
grywaliśmy i przegramy następne ze względu na ogromną różnicę potencjału 

3 2 Tamże , s. 218. 
3 3 J. Kaczyński, Polska jest najważniejsza. Program mojej prezydentury, 2010, http://polskajestnaj- 

wazniejsza.org/program/. 
3 4 I . Słodkowska, M . Dołbakowska (red.), Wybory prezydenckie..., s. 135. 
3 5 Program wyborczy Ruchu Palikota, s. 341. 
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pomiędzy Polską a chociażby Rosją. Teraz trzeba myśleć głównie o funkcjach 
logistycznych i o pomocy dla ludności na wypadek wojny, a nie o kolejnych 
ofiarach bitew wojennych" 3 6. 

Stosunek Ruchu Palikota do wojskowych misji zagranicznych był jedno¬
znacznie negatywny. Akcentowano, że misje te nie przyniosły dotąd żadnych 
obiecywanych korzyści (tania ropa, inwestycje dla polskich firm przy odbudo¬
wie tego kraju, modernizacja polskiej armii, system rakiet Patriot). 

13.2.5. Sojusz Lewicy Demokratycznej 

W myśl programu SLD, pozostającego w opozycji od 2005 roku, strategiczne 
cele polskiej polityki zagranicznej oparte są na trzech filarach: po pierwsze, 
na polityce europejskiej, po drugie, na relacjach z sąsiadami oraz pozostałymi 
państwami Europy Środkowej i Wschodniej, po trzecie, na stosunkach euro-
atlantyckich. Podstawą bezpieczeństwa narodowego powinna być nowoczesna 
armia dostosowana do wymogów sojuszniczego współdziałania, zapewniająca 
nienaruszalność granic. 

Polityka europejska 

W ocenie S L D w polityce europejskiej zaszły pozytywne zmiany. Polska 
powróciła do odgrywania pozytywnej i kreatywnej roli w UE, poprawiły się 
jej relacje z Niemcami i Rosją. Zdaniem S L D Polska powinna dalej umacniać 
stosunki z Niemcami „na fundamencie wspólnych starań o dalszą integrację 
Unii Europejskiej i wszechstronny rozwój relacji dwustronnych"3 7. Postulo¬
wano ożywienie działalności Trójkąta Weimarskiego, a także „zbudowanie 
partnerskich stosunków z dużymi państwami europejskimi, decydującymi 
o kształcie i kierunkach rozwoju wspólnego projektu europejskiego, poprzez 
swoją aktywność, inicjatywność w proponowaniu rozwiązań i budowanie soju¬
szy dla ich realizacji"38. 

Według S L D Polska powinna dążyć do przyjęcia euro, a także do pogłę¬
biania i poszerzania integracji w ramach UE. Służyłoby temu wzmacnianie 
uprawnień Parlamentu Europejskiego oraz zwiększanie roli parlamentów 
narodowych w procesie stanowienia prawa unijnego. S L D opowiadał się 
za rozwojem Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE, a także za 
współpracą na rzecz podniesienia zdolności operacyjnych w ramach Wspólnej 
Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Jeden z postulatów S L D dotyczył działań 
na rzecz porozumienia UE z N A T O w dziedzinie obronności. 

3 6 Tamże . 
3 7 SLD. Jutro bez obaw. Program dla Polski, 2011, http://www.sld.org.pl/strony/39-jutro_bez_ 

obaw_program_sld.html. 
3 8 Tamże . 
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Relacje euroatlantyckie 

W ocenie SLD do żywotnych interesów Polski należy kontynuowanie ścisłe
go sojuszu i wszechstronnej współpracy z USA oraz umacnianie N A T O jako 
gwaranta - obok UE - bezpieczeństwa narodowego i europejskiego. Z tego 
względu opowiadano się za pogłębieniem współpracy wojskowej z NATO, 
uwzględniając możliwości i interesy Polski. Z tymi zastrzeżeniami dopuszcza
no jej udział w misjach zagranicznych. Jednocześnie do głównych postulatów 
SLD należało niezwłoczne wycofanie polskiego kontyngentu wojskowego 
z Afganistanu. Ten punkt gorąco popierał Grzegorz Napieralski jako kandy¬
dat SLD w wyborach prezydenckich w 2010 roku 3 9. W ocenie SLD decyzja 
polskich władz o przejęciu odpowiedzialności w strefie Ghazni została podjęta 
po to, by się przypodobać amerykańskim sojusznikom, a była nieprzemyślana, 
przekraczająca możliwości i siły polskich władz. Zdaniem SLD, o wysyłaniu 
polskich sił na misje zagraniczne powinien decydować Sejm RP. 

W zasadzie jednak SLD pozytywnie ocenił politykę rządu PO-PSL wo¬
bec USA za to, że próbował zracjonalizować te stosunki, utrzymując ich bliski 
sojuszniczy charakter. SLD popierał ideę bezpieczeństwa zbiorowego w rela¬
cjach N A T O z Rosją. Miałoby temu służyć powołanie Trójkąta Kaliningradz
kiego (łączącego Polskę, RFN i Rosję). 

SLD uznawał, że „zmiana koncepcji »tarczy antyrakietowej« na tarczę 
N A T O z bardzo dużym udziałem USA, służącą obronie wszystkich człon¬
ków Sojuszu i ich wojsk, leży w interesie Polski" 4 0. Partia ta opowiadała się 
za uczestnictwem Rosji w realizacji tej koncepcji „przy zachowaniu koniecz¬
nych warunków dających swobodę podejmowania decyzji strategicznych"41. 
Niezależnie od tego w opinii SLD Polska powinna zmierzać do budowy włas¬
nego systemu obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej, w pełni zintegro¬
wanego z systemem N A T O . 

W programie SLD warto zwrócić uwagę na podkreślenie konieczności 
przygotowania sił zbrojnych do obrony własnego terytorium. „Obserwuje¬
my skłonność do kreowania koncepcji strategicznych, w których na pierw¬
szy plan wysuwany jest globalny charakter możliwości użycia Sił Zbrojnych, 
zgodnie z koncepcją strategiczną i potrzebami Sojuszu Północnoatlantyckiego. 
Zapomina się przy tym o ich narodowym charakterze. Tymczasem w obec¬
nych warunkach militarnego bezpieczeństwa Polski podstawowym zadaniem 
Sił Zbrojnych winno być posiadanie zdolności do zagwarantowania pełnego 
bezpieczeństwa narodowego, do obrony terytorium kraju przez uzgodniony 

3 9 G. Napieralski: „Opowiadam się za szybkim wycofaniem naszych wojsk z Afganistanu, przy 
poszanowaniu zobowiązań sojuszniczych Polski jako członka N A T O , http://sld.olsztyn.pl/  
?tag=sld. 

4 0 SLD. Jutro bez obaw... 
4 1 Tamże . 
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z sojusznikami okres i stworzenie warunków do przyjęcia sojuszniczych sil 
wsparcia"42. SLD akcentował konieczność umocnienia polskich sil zbrojnych, 
tak aby Wojsko Polskie dołączyło do najlepszych armii państw europejskich, 
sprawnych, mobilnych i efektywnych bojowo. 

Ewolucja polityki zagranicznej pod rządami PO-PSL spotkała się w zasa
dzie z pozytywną oceną SLD i była zgodna z jego oczekiwaniami. Ostrzega
no jednak, że osiągnięcia te mogą być zaprzepaszczone „przez polską prawicę, 
ponownie spychając nasz kraj do roli »chorego człowieka Europy«, stawiają
cego na kontrowersje i konflikty, a przez to izolowanego i ośmieszanego na 
arenie międzynarodowej" 4 3 . Chociaż od odsunięcia PiS od władzy minęło już 
kilka lat, to w programie wyborczym SLD ostrze krytyki było wymierzone 
właśnie w tę opozycyjną partię. 

13.3. Główne różnice między PO i PiS 
w kwestii euroatlantyckiego systemu bezpieczeństwa 

Wśród partii reprezentowanych w Sejmie zasadnicza linia podziału biegnie 
między PO i PiS, które od 2005 roku zdominowały scenę wewnętrzną 

i mają największy elektorat. Różnice między PO i PiS wynikają nie tylko z po¬
wodów merytorycznych, ale wpisują się w szerszy kontekst ostrej walki poli¬
tycznej na różnych płaszczyznach, również na poziomie konfrontacji personal¬
nej. Paradoksalnie do zaostrzenia stanowisk obu partii mogła się przyczynić 
ich zbieżność w wielu kwestiach - warto przypomnieć, że w 2005 roku rozwa¬
żały one utworzenie wspólnej koalicji. Akcentowanie różnic może wzmocnić 
wyrazistość programową, a zarazem poprawiać dostrzeganie przez wyborców 
biegunów rywalizacji. 

Partie opozycyjne są podzielone w ocenie polityki zagranicznej realizowa¬
nej przez koalicję PO-PSL. SLD zasadniczo zgadza się z wyznaczonym kie¬
runkiem; ostrzej krytykuje działania polskiej dyplomacji za czasów gabinetu 
współtworzonego przez PiS 4 4 niż PO. Na forum Sejmu V I I kadencji posłowie 
SLD i Ruchu Palikota w sprawach dotyczących polityki zagranicznej albo gło¬
sowali zgodnie z oczekiwaniami rządu, albo wstrzymywali się od głosu; PiS 
w swoim sprzeciwie było natomiast konsekwentnie popierane przez przedsta¬
wicieli Solidarnej Polski (zob. tabele nr 1, 2, 3, 4 i 5). 

4 2 Tamże . 
4 3 Tamże . 
4 4 Z programu SLD: „Od 2005 r. wraz z przejęciem pełni władzy przez konserwatywną prawicę 

- polska polityka zagraniczna uległa wynaturzeniu, stając się narzędziem wyrażania ksenofo
bicznych i pseudoimperialnych dążeń części elit politycznych. Sposobem PiS na mobilizację 
elektoratu okazało się wzbudzanie społecznych lęków przed domniemaną wrogością naszego 
otoczenia międzynarodowego". SLD. Jutro bez obaw..., s. 77. 
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Tabela 1 
Glosowanie nad przyjęciem wniosku o odrzucenie informacji ministra spraw 
zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2012 roku, 
30 marca 2012 roku 

Klub/Koło Liczba członków Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało 

PO 206 205 - 205 - 1 

PiS 136 132 132 - - 4 

RP 42 40 - - 40 2 

PSL 28 27 - 27 - 1 

SLD 26 25 - 24 1 1 

SP 20 20 20 - - -

Posłowie 
niezależni 2 2 1 1 - -

Głosowało - 451, za - 153, przeciw - 257, wstrzymało się - 41, nie głosowało - 9 

Źródło: www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=7&NrPosiedze 
nia=11&NrGlosowania=8. 

Tabela 2 
Głosowanie nad przyjęciem wniosku o odrzucenie informacji ministra spraw 
zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2013 roku, 
22 marca 2013 roku 

Klub/Koło Liczba członków Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało 

PO 206 200 - 200 - 6 

PiS 138 129 129 - - 9 

RP 41 40 - - 40 1 

PSL 29 27 - 27 - 2 

SLD 26 22 - - 22 4 

SP 17 17 17 - - -

Posłowie 
niezależni 3 3 1 1 1 

Głosowało - 438, za - 147, przeciw - 228, wstrzymało się - 63, nie głosowało - 22 

Źródło: www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=7&NrPosiedze 
nia=36&NrGlosowania=10. 
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Tabela 3 
Głosowanie nad przyjęciem wniosku o odrzucenie informacji prezesa Rady 
Ministrów w sprawie przyszłości Unii Europejskiej, 16 grudnia 2011 roku 

Klub/Koło Liczba członków Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało 

PO 206 205 - 205 - 1 

PiS 136 130 130 - - 6 

RP 41 40 - 40 - 1 

PSL 28 25 - 25 - 3 

SLD 26 21 - 21 - 5 

SP 20 20 20 - - -

Posłowie 
niezależni 2 2 1 1 

Głosowało - 443, za - 151, przeciw - 292, wstrzymało się - 0, nie głosowało - 16 

Źródło: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=7&NrPos 
iedzenia=3&NrGlosowania=9. 

Tabela 4 
Głosowanie nad przyjęciem wniosku o odrzucenie informacji prezesa Rady 
Ministrów na temat polityki europejskiej, 9 listopada 2012 roku 

Klub/Koło Liczba członków Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało 

PO 206 200 - 200 - 6 

PiS 137 115 115 - - 22 

RP 43 36 - 36 - 7 

PSL 28 27 - 27 - 1 

SLD 25 18 - 18 - 7 

SP 19 12 12 - - 7 

Posłowie 
niezależni 2 2 1 1 - -

Głosowało - 410, za - 128, przeciw - 282, wstrzymało się - 0, nie głosowało - 50 

Źródło: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=7&NrPo 
siedzenia=25&NrGlosowania=46. 
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Tabela 5 
Głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec 
ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, 16 grudnia 2011 roku 

Klub/Koło Liczba członków Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało 

PO 206 205 - 205 - 1 

PiS 136 131 131 - - 5 

RP 41 40 - 40 - 1 

PSL 28 25 - 25 - 3 

SLD 26 21 - 21 - 5 

SP 20 20 20 - - -

Posłowie 
niezależni 2 2 1 1 - -

Głosowało - 444, za - 152, przeciw - 292, wstrzymało się - 0, nie głosowało - 15, większość usta¬
wowa - 231 

Źródło: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=7&NrPos 
iedzenia=3&NrGlosowania=11. 

W kontekście europejskiego systemu bezpieczeństwa różnice między PO 
i PiS dotyczą przede wszystkim przyszłości UE, stosunków z USA i Niem¬
cami. Generalnie PiS zarzuca PO osłabienie transatlantyckiego wymiaru pol¬
skiej polityki i skoncentrowanie się na relacjach z RFN, a także brak inicjatyw 
mających na celu zacieśnienie relacji ze Stanami Zjednoczonymi. W myśl sta¬
nowiska PiS fundamentem bezpieczeństwa Polski powinien pozostać system 
oparty na NATO, UE i ścisłej współpracy z USA. Układ ten jednak w ocenie 
PO nieuchronnie odchodzi w przeszłość i trwanie przy nim byłoby błędem; 
należy się raczej przystosować do nowej sytuacji, wpisać się w nowo powstają¬
cy ład, tak aby przyniosło to Polsce jak najwięcej korzyści. PO krytykuje PiS 
za brak realizmu, przesadną „sympatię geopolityczną" do USA 4 5, nieprzyjmo-

4 5 Przykładowa wymiana zdań z debaty sejmowej między ministrem Radosławem Sikorskim 
a jego poprzedniczką Anną Fotygą: „Uważa pani, że jakikolwiek głos sceptycyzmu co do ja¬
kiejkolwiek polityki Stanów Zjednoczonych jest ciężkim grzechem. Ta sympatia geopoli¬
tyczna do Stanów Zjednoczonych jest dla mnie rzeczą nawet zrozumiałą i miłą, bo też lu¬
bię Stany Zjednoczone, tylko szkoda, że z depesz WikiLeaks, jakie ujawniono, spisanych 
przez ambasadę Stanów Zjednoczonych, wynika, że ta miłość do Stanów Zjednoczonych 
nie jest przez Stany Zjednoczone wobec pani minister odwzajemniana". Poseł Anna Fotyga: 
„Wszystkie ekipy rządowe przed rządem Platformy Obywatelskiej i PSL promowały zrówno
ważoną politykę zagraniczną, której bezpieczeństwo oparte było o wyraźnie zakreślone dwa 
filary: filar transatlantycki, oznaczający przede wszystkim współpracę ze Stanami Zjedno
czonymi, i filar europejski. (...) Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to czy Stany Zjednoczone 
chcą, czy nie chcą, czy w Stanach rządzi administracja nieco bardziej zaangażowana w sprawy 
wewnętrzne, czy zaangażowana na zewnątrz, to polskim interesem jest bliska współpraca 
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wanie do wiadomości zachodzących zmian na poziomie ładu globalnego, na 
które Polska nie ma wpływu. W ocenie ministra Sikorskiego „nasz rząd pierw
szy wypracował formułę dojrzałej przyjaźni ze Stanami Zjednoczonymi" . 
W rezultacie USA, które przez wiele lat były wymieniane jako strategiczny 
partner Polski, stały się - w świetle expose ministra Sikorskiego z 2012 i 2013 ro
ku - jej najważniejszym partnerem pozaeuropejskim. Według generała Stani
sława Kozieja, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego działającego przy pre
zydencie, rozluźnienie relacji USA z Europą jest zjawiskiem nieuchronnym, 
którego nie można powstrzymać. Należy się zatem przygotować na całkowite 
wycofanie Amerykanów z Europy 4 7. 

W odpowiedzi PiS zarzuca oponentom „realizm rezygnacyjny"48, bierność 
wobec zmieniającego się układu sił, brak inicjatyw, za niski poziom ambicji, 
minimalizm czy wręcz „mikromanię" w polityce zagranicznej49. Najwięcej 
kontrowersji wśród spraw dotyczących relacji polsko-amerykańskich wywoły¬
wało fiasko pierwotnej wersji tarczy antyrakietowej. Winą za taki rezultat PiS 
obarczało w dużej mierze ministra Sikorskiego i rząd 5 0. Z kolei zdaniem sze¬
fa dyplomacji sugestia opozycji, w myśl której gdyby strona polska podpisała 
umowę o tarczy antyrakietowej wcześniej, to USA byłyby zmuszone do reali¬
zacji projektu, należała do przejawów „infantylnego chciejstwa"51. 

Podczas gdy PiS postulowało, by UE pozostała związkiem suwerennych 
państw, i stanowczo przeciwstawiało się tendencji federacyjnej, to PO wie
le rozwiązań federacyjnych popierała. Chociaż program polskiej prezydencji 
w Radzie UE, który stwarzał okazję promowania własnej wizji Europy, nie 

ze Stanami Zjednoczonymi". Debata na temat informacji prezesa Rady Ministrów w spra
wie przyszłości Unii Europejskiej, 15 grudnia 2011, http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/wypo- 
wiedz.xsp?posiedzenie=3&dzien=2&wyp=008. 

4 6 I . Janke, Mamy własne zdanie, rozmowa z Radosławem Sikorskim, „Rzeczpospolita", 22 maja 
2011, http://www.rp.pl/artykul/662257.html?print=tak&p=0. 

4 7 „Uwaga USA przesuwa się w kierunku Pacyfiku i Azji, nie możemy tego powstrzymać. Zain
teresowanie Amerykanów Europą jednak nie zniknie, tylko się zmieni. (...) Powinniśmy robić 
wszystko, by propagować więzi transatlantyckie, ale jednocześnie wzmacniać siłę europejską, 
jako wypełnienie luki powstałej po wycofywaniu się Amerykanów. Europa musi zdążyć się 
zintegrować, zanim całkowicie z niej wyjdą Amerykanie" - mówił szef B B N gen. St. Koziej 
w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej". A. Talaga, Trzeba chwycić byka za rogi, rozmowa z S. Ko-
ziejem, „Rzeczpospolita", 23 maja 2013, http://www.rp.pl/artykul/1012565.html. 

4 8 Takiego terminu użył Krzysztof Szczerski w wywiadzie dla natemat.pl, 20 marca 2013, http:// 
natemat.pl/54919,szczerski-postawa-sikorskiego-to-realizm-rezygnacyjny-nie-tworzymy-w-
europie-zadnych-wydarzen. 

4 9 Nowoczesna, solidarna..., s. 222, http://www.pis.org.pl/dokumenty.php?s=partia&iddoc=157. 
5 0 M . Walaszczyk, Waszczykowski: Pytajcie Radka Sikorskiego, dlaczego nie ma tarczy, rozmowa 

z Witoldem Waszczykowskim, zastępcą szefa BBN, „Dziennik Polska", 17 września 2009, 
http://www.polskatimes.pl/artykul/163383,waszczykowski-pytajcie-radka-sikorskiego-dla-
czego-nie-ma-tarczy,id,t.html?cookie=1. 

5 1 I . Janke, Mamy własne... 
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wspominał o przekształceniu UE w federację, to właśnie w czasie tej prezy
dencji minister Sikorski wygłosił w Berlinie przemówienie, w którym stwier
dził: „Stoimy przed wyborem, czy chcemy być prawdziwą federacją, czy też 
nie". Poparł przekształcenie UE w kierunku modelu federacyjnego52, czemu 
miałoby służyć między innymi zmniejszenie i jednoczesne wzmocnienie Ko¬
misji Europejskiej, ogólnoeuropejska lista kandydatów do Parlamentu Euro¬
pejskiego, a także połączenie stanowisk szefa KE i prezydenta UE. Minister 
tłumaczył, że bliższa współpraca w ramach UE ma być odpowiedzią na kryzys. 
Równocześnie zwrócił się do władz Niemiec o przejęcie przywództwa w refor
mowaniu Europy. Dążenie do federacji zdecydowanie popierał lider Ruchu 
Palikota, Janusz Palikot, twierdząc: „Chcemy federalnej Europy, chcemy za
chęcić premiera i szefa MSZ do budowania jednego państwa europejskiego" . 

Taka wizja UE spotkała się z bardzo ostrą krytyką części opozycji. Zda¬
niem lidera PiS Jarosława Kaczyńskiego, Radosław Sikorski nie miał żadnych 
podstaw konstytucyjnych, by oświadczać, że Polska decyduje się zostać czło¬
nem federacji, rezygnując z niepodległości, ani też aby oferować Niemcom 
przywództwo w UE 5 4 . Ze strony PiS padły zarzuty, że projekty ministra Sikor¬
skiego sankcjonują stworzenie scentralizowanej, hierarchicznej UE, z dominu¬
jącą rolą wielkich mocarstw, prowadząc do marginalizacji i wasalizacji Polski 5 5. 
Różnice między PO i PiS w sprawach unijnych dotyczyły też między innymi 
wprowadzenia euro w Polsce, uczestnictwa w pakcie fiskalnym, jak również 
udziału w Pakcie Euro Plus, który w ocenie PO miał zminimalizować niebez¬
pieczeństwo powstania Europy dwóch prędkości 5 6 . 

Do najważniejszych elementów wpływających na pozycję Polski należą 
relacje polsko-niemieckie. Podczas gdy w opinii PO zacieśnianie współpra¬
cy z zachodnim sąsiadem jest najlepszą drogą do umacniania pozycji Polski, 
to PiS nie kryje obaw przed dominacją Niemiec i uznaje, że zacieśnianie relacji 
z tym krajem w wykonaniu PO osłabia fundament polskiego bezpieczeństwa. 

5 2 „Jeżeli nie jesteśmy gotowi zaryzykować częściowego demontażu UE, wówczas staniemy 
przed najtrudniejszym dla każdej federacji wyborem: głębsza integracja lub rozpad". M i n i 
ster spraw zagranicznych R. Sikorski, Polska a przyszłość Unii Europejskiej, Berlin, 28 listopada 
2011, http://www.msz.gov.pl/resource/c2a33d88-7b8d-4fa5-8680-a67a4b2b38af:JCR; wersja 
oryginalna w języku angielskim: http://www.rp.pl/artykul/13,761586-Przemowienie-Rado-
slawa-Sikorskiego-na-forum-Niemieckiego-Towarzystwa-Polityki-Zagranicznej.html?p=4. 

5 3 Debata na temat informacji prezesa Rady Ministrów w sprawie przyszłości Unii Europej¬
skiej, 15 grudnia 2011, http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=3&d 
zien=2&wyp=011. 

5 4 Jarosław Kaczyński: Sikorski zasłużył na Trybunał Stanu, 29 listopada 2011, PAP, http://www. 
pis.org.pl/article.php?id=19419. 

5 5 Debata na temat wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra spraw zagranicz¬
nych Radosława Sikorskiego, 15 grudnia 2011, http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/wypowiedz. 
xsp?posiedzenie=3&dzien=2&wyp=187. 

5 6 http://www.platforma.org/pl/artykul/platforma/europa-i-swiat/pakt-euro-plus-polsk/. 
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Mimo różnic w programach PO i PiS można dostrzec wspólne elementy 
w podejściu do euroatlantyckiego systemu bezpieczeństwa. Na przykład wo
bec trwających dyskusji na temat roli N A T O w zmieniającym się świecie obie 
partie akcentują potrzebę utrzymania obronnego charakteru tej organizacji. 
Dla PiS N A T O jest „gwarancją integralności terytorialnej wszystkich państw 
członkowskich" 5 7. Podobne hasła zawierał program PO z 2007 roku („obec
ność w N A T O stanowi gwarancję polskiego bezpieczeństwa" 5 8). Jednak 
w programie PO takie stwierdzenie już nie padło. W 2013 roku N A T O było 
przez ministra Sikorskiego określane jako „najważniejszy zewnętrzny gwarant 
bezpieczeństwa" 5 9 . Nacisk został położony na konieczność wzmocnienia włas
nych sił - „za nasze bezpieczeństwo odpowiedzialne jest przede wszystkim 
Wojsko Polskie, przy czym w sferze międzynarodowej liczymy na Sojusz Pół
nocnoatlantycki"60. Taki pogląd odzwierciedlała też Biała Księga Bezpieczeń
stwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, powstała w 2013 roku pod patro¬
natem prezydenta Bronisława Komorowskiego. 

Zarówno PO, jak i PiS deklarowały wsparcie dla rozwoju współpracy w ob¬
szarze Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. PiS opowiadało się wprost 
za utworzeniem w przyszłości wspólnej armii państw UE, premier Donald 
Tusk unikał jednoznacznych deklaracji, a minister Sikorski kładł akcent na 
uruchomienie przewidzianej w traktacie lizbońskim tzw. wzmocnionej współ¬
pracy chętnych w dziedzinie obronności krajów UE 6 1 . 

13.4. Zakończenie 

Przez kilkanaście lat euroatlantycki system bezpieczeństwa był uznawa¬
ny za najlepszą gwarancję bezpieczeństwa Polski, a polityka zagraniczna 

nie była polem konfrontacji głównych partii politycznych. Obecna sytuacja, 
w której pogłębiają się duże różnice w ocenie kluczowych zagrożeń i intere-

5 7 Nowoczesna, solidarna i bezpieczna..., s. 218. 
5 8 Program wyborczy Platformy Obywatelskiej, Program PO. Polska zasługuje na cud gospodarczy. 

By żyło się lepiej. Wszystkim, Warszawa 2007, s. 82. 
5 9 R. Sikorski, Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagra

nicznej w 2013 r., http://msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/informacja_ministra_spraw_  
zagranicznych_o_zadaniach_polskiej_polityki_zagranicznej_w_2013_roku. 

6 0 R. Sikorski, Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagra¬
nicznej w 2012 r., www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/priorytety_polityki_zagr_2012_  
2016/expose2/expose_2012/?printMode=true. 

6 1 „Jestem zwolennikiem użycia klauzuli z traktatu z Lizbony, który mówi o możliwości za
łożenia tzw. wzmocnionej współpracy w dziedzinie obronności - zadeklarował Radosław 
Sikorski w radiu T O K F M " , „Gazeta Wyborcza", 18 maja 2012, http://wiadomosci.gazeta.pl/  
wiadomosci/1,114873,11748304,USA_odwracaja_uwage_obronna_od_Europy_Musimy_wy-
doroslec_.html. 

299 

http://msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/informacja_ministra_spraw_
http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/priorytety_polityki_zagr_2012_
http://wiadomosci.gazeta.pl/


sów państwa, przy braku poważnej debaty na ten temat wpływa na osłabienie 
pozycji Polski na scenie międzynarodowej. 

Równocześnie w sposób nieunikniony rośnie zainteresowanie aktorów ze¬
wnętrznych rozwojem sytuacji wewnętrznej w Polsce. O ile bowiem przed 
akcesją do N A T O i UE zwycięstwo opozycji nie pociągało głębszych zmian 
co do kierunku polityki zagranicznej, to w świetle założeń programowych par¬
tii takich zmian należy się obecnie spodziewać. 

Rozbieżność ocen dotyczących roli Polski w euroatlantyckim systemie bez¬
pieczeństwa ukazuje konieczność podjęcia debaty między głównymi siłami 
politycznymi w Polsce. Potrzebę taką mocno zresztą akcentuje SLD w swoich 
założeniach programowych. Potrzebne jest także określenie celu polskiej poli¬
tyki zagranicznej, celu, który nie będzie ograniczony do wymiaru wizerunko-
wego, ale będzie miał konkretny wymiar. 


