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Analityk zajmujący się zagadnieniami obronności i bezpieczeństwa. Pracuje jako wy-
kładowca na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (UAM) 
w Poznaniu. Na co dzień współpracuje z portalem Defence24.pl oraz Infosecurity24.pl, 
specjalizując się w artykułach odnoszących się do tematyki wojskowej i relacji mię-
dzynarodowych. W warszawskiej Grupie Defence24 pracuje już od siedmiu lat, obec-
nie jako starszy analityk. Ponadto współpracuje z Warsaw Enterprise Institute. W pracy 
analitycznej oraz badawczej zajmuje się problematyką obronności i bezpieczeństwa 
międzynarodowego, a także kwestiami stosunków międzynarodowych ze szczegól-
nym uwzględnieniem sytuacji w Europie, Indo-Pacyfiku oraz regionie MENA. Angażuje 
się także w dyskusję nt. problemów związanych z nowymi technologiami wojskowymi 
i bezpieczeństwa.
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Od rosyjskiej aneksji Krymu i agresji wobec 
Ukrainy w 2014 r. obserwowaliśmy zdecydo-
wane pogorszenie środowiska bezpieczeństwa  
w bezpośrednim otoczeniu Polski. Białoruś  
i Rosja wykorzystały w tym okresie m.in. narzę-
dzia presji migracyjnej, tak aby bezpośrednio 
zdestabilizować granice Polski, ale też Litwy 
oraz Łotwy. Finałem tego procesu jest inwazja 
na Ukrainę (rozpoczęta 24 lutego 2022 r.), która 
już de facto w pełni wywróciła architekturę 
bezpieczeństwa europejskiego. Rosja nie tylko 
napadła na bezpośredniego sąsiada Polski, 
ale również w swojej retoryce wysuwa groźby 
wobec innych państw, także w sferze szantażu 
nuklearnego. Wielokrotnie w rosyjskiej propa-
gandzie celem werbalnych ataków jest właśnie 
Polska i jej społeczeństwo.

Widzimy więc, że jako państwo, jako społe-
czeństwo, ale też jako system relacji sojusz-
niczych stajemy obecnie przed wyjątkowymi 
wyzwaniami oraz że będziemy stawać przed 
nimi w niedalekiej przyszłości. Charakteryzują 
się one połączeniem bardzo szerokiego spek-
trum środków oddziaływania, stosowanych nie 
tylko przeciwko samym siłom zbrojnym, ale też 
całemu społeczeństwu na obszarach objętych 
konfliktem oraz daleko poza nim. Rosja używa 
siły militarnej, ale podejmuje również działania 
poniżej progu wojny, takie jak operacje infor-
macyjne, psychologiczne czy podejmowane 
w cyberprzestrzeni wrogie działania wobec 
innych państw, w tym należących do Soju-
szu Północnoatlantyckiego. Polska musi dziś 
zakładać również ponownie możliwe oddzia-
ływanie Rosji i Białorusi za pomocą narzędzi 
presji migracyjnej. 

Wszystko to powoduje, że państwa Sojuszu Pół-
nocnoatlantyckiego położone w bezpośrednim 

otoczeniu Rosji, w tym przede wszystkim Polska 
oraz państwa nadbałtyckie, powinny podej-
mować środki mające na celu zwiększenie 
odporności na potencjalną agresję, która po 
rosyjskiej napaści na Gruzję oraz obu atakach 
na Ukrainę nie stanowi już tabu w dyskusji  
o bezpieczeństwie. Powoduje to, że równo-
legle ze wzmacnianiem konwencjonalnego 
potencjału obronnego we współpracy z innymi 
sojusznikami z NATO, niezbędne jest poszukiwa-
nie również środków mających z jednej strony 
utrudnić lub nawet uniemożliwić skuteczne 
oddziaływanie potencjalnego przeciwnika,  
a z drugiej – zapewnić zdolności przetrwa-
nia dla całego państwa i społeczeństwa  
w warunkach ewentualnego konfliktu (nie tylko 
zbrojnego). Należy starać się czerpać z do-
świadczeń zaatakowanej przez Rosję Ukrainy, 
a także państw takich jak Finlandia, Szwecja 
(które starają się właśnie zasilić szeregi NATO, 
podejmując się przełomowej zmiany w zakresie 
swej myśli strategicznej), widząc ich możliwości 
obronne z okresu zimnej wojny oraz obecnej 
zdolności do przeciwdziałania kryzysom.

Jednym ze sposobów na zrównoważenie zdol-
ności potencjalnego przeciwnika jest przyjęcie 
strategii obrony totalnej (ang. total force lub 
total defence). Zakłada ona, że do obrony su-
werenności państwa angażuje się całe pań-
stwo i społeczeństwo, a siły zbrojne są tylko 
jednym z wielu elementów systemu obronnego. 
Strategia obrony totalnej uwzględnia między 
innymi odpowiednie ukształtowanie sił zbroj-
nych, tak aby były one w stanie jak najsku-
teczniej przeciwstawiać się agresji na własne 
terytorium, ale też przeszkolenie społeczeństwa, 
przygotowanie nowoczesnej obrony cywilnej 
oraz dostosowanie poszczególnych instytucji 
do funkcjonowania w sytuacji konfliktu zbroj-
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nego, oraz innych zagrożeń. Podobne podej-
ście realizowały państwa nordyckie (Szwecja, 
Finlandia aspirujące obecnie do NATO, ale też 
należąca już do NATO Norwegia) w okresie 
Zimnej Wojny, w świetle zagrożenia ze strony 
Związku Radzieckiego. Co warte podkreślenia,  
w świetle zwiększonego zagrożenia ze strony 
Rosji w ostatnich latach właśnie w państwach 
nordyckich oraz nadbałtyckich obserwowany 
był swoisty „powrót” do koncepcji obrony to-
talnej. Było to strategicznie istotne szczególnie 
dla Litwy, Łotwy i Estonii, albowiem nie ma-
jąc znacznych zasobów ludnościowych oraz 
terytorialnej głębi strategicznej, muszą one 
tworzyć system bazujący na mobilizacji całego 
społeczeństwa i wysiłku całego państwa przy 
nagłym kryzysie.

Polska w 2020 r. na bazie Strategii Bezpie-
czeństwa Narodowego (SBN) ogłosiła przy-
jęcie strategii obrony totalnej, określanej  
w warunkach polskich jako obrona powszech-
na. Jednakże już po długim okresie od uka-
zania społeczeństwu oficjalnego dokumentu, 
jakim jest SBN można niestety zauważyć szereg 
problemów z implementacją poszczególnych 
zakresów koncepcji obrony powszechnej. Wy-
maga ona bowiem przyjęcia szeregu struk-
turalnych rozwiązań w wojsku i poza nim,  
a także współdziałania wszystkich komórek 
administracji oraz masowej edukacji i sa-
moorganizacji społeczeństwa. Dziś możemy 
dopiero mówić o początku starań w obrębie 
systemu wojska, widząc uchwalenie Ustawy 
o obronie Ojczyzny. Pozytywnym sygnałem 
jest przede wszystkim stawianie Polski na 

wzmacnianie rezerw sił zbrojnych lub raczej 
ich odtwarzanie. Jak również kontynuacja 
konstruowania Wojsk Obrony Terytorialnej. 
Nadal jednak nie widzimy znacznych przeobra-
żeń w sferze pozawojskowego elementu obro-
ny totalnej/powszechnej. Czekamy cały czas 
na przeobrażenia lub raczej w tym przypadku 
całkowitą reformę systemu obrony cywilnej. 
Również system edukacji dopiero rozpoczyna 
starania w sferze reformy myślenia o bezpie-
czeństwie, chcąc np. przywrócenia przedmiotu, 
jakim jest przysposobienie obronne.

Niezmiennym pozostaje jednakże to, że nie 
możemy jako państwo w tym regionie Europy 
i przy tej rzeczywistości w relacjach z Rosją, 
poprzestać w rozwoju nowego podejścia do 
obronytotalnej/powszechnej. Należy podkreślić 
z całą stanowczością, że polityka Rosji będzie 
powodem dalszej niepewności strategicznej 
oraz bezpośredniego zagrożenia dla regionu 
i jego poszczególnych państw, niezależnie od 
rozwoju wojny w Ukrainie. Optymistyczne jest 
jednak to, że w Polsce (niezależnie od postaw 
politycznych i światopoglądowych) rośnie  
w sposób widoczny świadomość konieczności 
podejmowania działań na rzecz wzmocnienia 
systemu obronności. Przykładami są między 
innymi duże zaangażowanie społeczeństwa  
w proces tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej, 
oraz poparcie większości środowisk politycz-
nych dla podwyższenia nakładów na obronę na-
rodową i wzmacnianie kooperacji sojuszniczej  
w ramach NATO. To wszystko pokazuje, że w Pol-
sce istnieje podstawa, na której można oprzeć 
kroki zdecydowanie wzmacniające obronność. 
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1. Ewolucja środowiska bezpieczeństwa

A. Odejście od powszechnej obrony po 
zakończeniu Zimnej Wojny i jego skutki 
dla odporności państwa. 

Po zakończeniu zimnej wojny, przyjęło się po-
strzeganie kwestii obronności państwa przez 
pryzmat przede wszystkim małych lub co naj-
wyżej średnich sił zbrojnych, opierających się 
w pełni na uzawodowionej kadrze. Co więcej, 
przeznaczonych w głównej mierze do działań 
ekspedycyjnych, a więc w obszarach obejmu-
jących przede wszystkim rejony państw słabych 
lub wręcz upadłych. Następnie, szczególnie po 
11 września 2001 r. dołączyły do tego działania 
antyterrorystyczne, stając się niejako wyznacz-
nikiem operowania przy znacznej asymetrii sił 
walczących – tj. państwo versus niepaństwowa 
struktura terrorystyczna. Tego rodzaju przyjęta  
i wdrażana perspektywa strategiczna stanowi-
ła niejako zaprzeczenie wymogu aktywizacji 
całego społeczeństwa, jako elementu działań 
na rzecz obronności i szerzej bezpieczeństwa 
państwa. Towarzyszyło temu odejście od po-
wszechnego przeszkolenia wojskowego oraz 
systemowo pojmowanej obrony cywilnej. 
Wszystko to zdecydowanie, szczególnie w per-
spektywie długookresowej, obniżało odporność 
państwa nie tylko na skutki potencjalnej napa-
ści zbrojnej, ale chociażby względem katastrof 
naturalnych lub wywołanych przez działania 
człowieka. Rozbudowywana infrastruktura nie 
była dostosowywana do potrzeb obronnych, 
zaniedbywano też system alarmowania itd. 
Niestety, nawet w regionie wschodniej flanki 
NATO przez lata w większym stopniu uznawano 
za obowiązujące trendy odnoszące się do tzw. 
konsumpcji dywidendy pokoju. 

B. Wzrost zagrożeń w Europie Środko-
wo-Wschodniej i na świecie. 

Co najmniej od 2014 roku obserwuje się zmiany 
środowiska bezpieczeństwa. Po rosyjskiej anek-
sji Krymu i agresji wobec Ukrainy zagrożenie 
konfliktem przeniosło się z peryferii do bez-
pośredniego otoczenia Polski. Prawdziwość tej 
hipotezy potwierdziła pełnoskalowa inwazja 
Rosji na Ukrainę w 2022 r. Rosja zdecydowała 
się na krok wręcz bezprecedensowy od 1945 r., 
starając się otwarcie dokonać zajęcia su-
werennego państwa, eliminacji jego demo-
kratycznych władz i pokonania sił zbrojnych. 
Konflikt zbrojny w Ukrainie nadal trwa, a Polska 
stała się elementem równie bezprecedenso-
wej reakcji Zachodu, który rozpoczął wsparcie 
dla obrońców Ukrainy. Wykorzystując przy tym 
rozbudowaną infrastrukturę oraz zasoby lo-
gistyczne strony polskiej. Co więcej, podobne 
napięcia i niebezpieczeństwa występują rów-
nież w innych regionach świata. To nie tylko 
Bliski Wschód, ale też rejon Azji Południowo-

-Wschodniej, gdzie wobec wzrostu potęgi ChRL 
poszczególne państwa regionu wdrażają stra-
tegie obronne, często we współpracy z amery-
kańskimi sojusznikami. Rosja stara się również 
destabilizować państwa afrykańskie, wpływając 
na wzrost napięć międzynarodowych. Realne 
jest m.in. chociażby wywołanie klęski głodu wraz 
ze zniszczeniem części żywności eksportowanej 
dotychczas z Ukrainy do szeregu państw świa-
ta, w tym właśnie afrykańskich. To zaś może 
w krótkim okresie zwiększyć skalę procesów 
migracyjnych, obejmujących bezpośrednio 
całą Europę w tym oczywiście również Polskę. 
Kolejne globalne kryzysy pokazują coraz moc-
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niej znaczenie inwestycji w obronność państw, 
zabezpieczenie potrzeb całych społeczeństw  
i szersze (ponowne) włączenie niemal każdego 
obywatela w systemowe ujęcie bezpieczeń-
stwa oraz obronności, traktowanych w kate-
goriach procesu.

C. Specyfika zagrożenia wobec Polski  
i konieczność adekwatnej odpowiedzi. 

Współczesne konflikty międzypaństwowe 
charakteryzuje połączenie militarnych i nie-
militarnych środków oddziaływania, w celu 
uzyskania synergii i wyeliminowania oporu ze 
strony całego państwa i społeczeństwa. Zgodnie  
z oficjalną strategią wojskową jest to zastosowa-
nie, w sposób zintegrowany, siły militarnej oraz 
politycznych, ekonomicznych, informacyjnych 
i innych niemilitarnych środków, wprowadza-
nych z szerokim wykorzystaniem potencjału 
sprzeciwu ludności oraz sił operacji specjalnych. 
Nikt już dziś nie podważa znaczenia rozważań  
o operacjach wielodomenowych, gdzie woj-
sko nie może polegać jedynie na własnych 
zasobach czysto militarnych. Myślenie stra-
tegiczne musi bowiem zakładać czerpanie 
z całości zasobów kraju. Tego rodzaju kazus 
jest bardzo dostrzegalny, jeśli chodzi o obronę 
Ukrainy. Co więcej, już sama lektura doktryny 
Federacji Rosyjskiej prowadzi więc do wniosku, 
że za obronność w Polsce powinno odpowia-
dać całe, odpowiednio do tego przygotowane 
społeczeństwo. Nie oznacza to jednak pójścia  
w retorykę „pospolitego ruszenia” lub uzna-
wania za priorytet koncepcji armii masowej, 
znanej jeszcze z okresu wojen światowych XX w. 
Odnosi się to bowiem do tworzenia zintegrowa-
nych, a nie silosowych zasobów całego kraju. 

D. Wojna w Ukrainie i jej reperkusje 
regionalne.

Niezależnie od efektów militarnych oraz politycz-
nych rosyjskiej agresji na Ukrainę z 2022 r. na-
leży zakładać możliwość wystąpienia kolejnych 
rosyjskich agresji lub działań podprogowych  

w kolejnych latach. Polska musi do tego podcho-
dzić jak do wyzwania strategicznego, bowiem 
graniczy z Rosją poprzez wysoce niestabilny 
militarnie Obwód Kaliningradzki, a także dostrze-
gając słabość reżimu białoruskiego, jeśli chodzi 
o jego relacje z władzami Rosji. W tym ostatnim 
przypadku Polska musi zakładać, że Rosjanie 
mogą próbować przejmować większą kontrolę 
nad terytorium Białorusi, włącznie z interwen-
cją wojska w przypadku prób odsunięcia od 
władzy białoruskich polityków sprzyjających 
Kremlowi. Co więcej, sama wojna w Ukrainie 
uruchomiła szereg zmian regionalnych, na czele 
z możliwością rozszerzenia NATO na Szwecję  
i Finlandię (w maju 2022 r. oba państwa for-
malnie zgłosiły akces do sojuszu obronnego, 
odchodząc od polityki neutralności). Dlatego 
należy szykować odpowiedni zasób w sferze 
obronnej na wypadek prób rosyjskiej destabi-
lizacji regionu nordyckiego. Trzeba też podkre-
ślać polskie zobowiązania sojusznicze wobec 
państw nadbałtyckich, a także innych państw 
wschodniej flanki NATO. Obraz wojny w Ukra-
inie z 2022 r. to obraz większej skali aktywności 
obronnej naszego kraju w ramach układu re-
lacji w NATO, ale też w kontekście pomocy dla 
partnerów spoza Sojuszu Północnoatlantyckiego 
na czele z zaatakowaną Ukrainą. Niesie to za 
sobą konsekwencje militarne, ale też szersze 
ujęcie problemów z innych przestrzeni bezpie-
czeństwa. Nie zapominając, że konflikt zbrojny  
w Europie już teraz niesie za sobą pytania o efek-
ty dla sfery gospodarki i finansów. Mamy więc do 
czynienia z wielowarstwowym oddziaływaniem 
na bezpieczeństwo państwa, ale i jednostek. 

 
E. Uderzenie na polskie granice 

Białorusko-rosyjska operacja wymierzona  
w bezpieczeństwo polskich granic z 2021 r. uka-
zała zdolności do działania podprogowego,  
a więc poniżej otwartej agresji. Polska stanęła 
przed potrzebą wielomiesięcznego radzenia 
sobie w warunkach presji migracyjnej, dzia-
łań dezinformacyjnych itp. Zauważalne było 
zmobilizowanie olbrzymich zasobów ludzkich  
i sprzętowych do działania w obszarze granicy 
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oraz w całym kraju. Trzeba tutaj podkreślić, iż 
na granicy z Białorusią mieliśmy do czynienia 
z największym kryzysem w sferze naszego 
bezpieczeństwa od czasu transformacji ustro-
jowej, jeśli nie od końca II wojny światowej. Co 
więcej, wymagało to od państwa aktywizacji 
i synergii w działaniu wojska, służb mundu-
rowych podlegających MSWiA, a także służb 
specjalnych. W dodatku, kryzys graniczny stał 
się kanwą rozważań odnoszących się do proble-
mu tworzenia odpowiedniego zaplecza w sferze 
komunikacji strategicznej. Ważnym efektem 
jest też debata, jak państwu udało się komu-
nikować oraz kooperować z sektorem NGO's. 
Analogicznie jak do wojny w Ukrainie, mieliśmy 
w tym przypadku sygnał o kruchości systemu 
dotychczasowych standardów bezpieczeństwa 
regionalnego. Zaś łącząc to również z sytuacją 
z kryzysem migracyjnym z 2015 r., jaki dotknął 
Europę, przywoływane są nowe wymagania, 
jeśli chodzi o działania powszechne na wypadek 
znacznych procesów migracyjnych. I chociaż 
polskie społeczeństwo zdało test przy realnym 
kryzysie uchodźczym (uciekający przed wojną 
Ukraińcy), a nie sztucznie wywołanym przez 
służby specjalne Białorusi i Rosji, to jednak na-
leży brać pod uwagę wzrastającą skalę tego 
rodzaju wyzwań.

F. Pandemia SARS-CoV-2 inne zagrożenia 
epidemiologiczne i klimatyczne

Niezbędność refleksji strategicznej, jeśli chodzi  
o kwestie aktywizacji społeczeństwa i wszystkich 

struktur państwa polskiego można było dostrzec 
w przypadku walki z pandemią. Niezależnie od 
oceny samego zjawiska medycznego, jego skala 
oraz wymagane zaplecze osobowe, sprzętowe 
i instytucjonalne dało szereg odpowiedzi, czym 
jest mobilizacja na potrzeby zagrożeń niewoj-
skowych, obejmujących całość społeczeństwa. 
Pojawiły się przy tym aspekty logistyczne, infor-
macyjne, medyczne, ale też na nowo rozpoczęta 
została kluczowa debata nt. rezerw strategicz-
nych oraz budowania odporności na wypadek 
zerwania łańcuchów dostaw. W tym ostatnim 
przypadku widzieliśmy to przede wszystkim przez 
pryzmat kwestii stricte medycznych. Lecz świa-
domość sytuacyjna rozbudowała się również  
o kwestie energetyczne czy też zasoby prze-
mysłu obronnego. Albowiem, ze stanu pan-
demii weszliśmy niejako płynnie w rozważania 
o wojnie pełnoskalowej w Europie. Przy czym, 
trzeba zauważyć, iż w kolejnych latach otwar-
tym pozostaje szereg potencjalnie podobnych 
wyzwań dla bezpieczeństwa niemilitarnego. 
Widać już dziś możliwość wystąpienia kolejnych 
chorób zakaźnych niosących ze sobą realne 
prawdopodobieństwo rozwoju do skali epidemii, 
a nawet pandemii. Analogicznie, jeśli chodzi  
o zagrożenia związane z aktywnością człowieka 
w przestrzeni technologicznej, urbanistycznej 
itp. Jak również przy widocznych zwiększonych 
anomaliach pogodowych, które są skutkiem 
zmian klimatycznych. 
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2. Strategia obrony totalnej – doświadczenia 
i potencjał

A. Warunki zastosowania strategii 
obrony totalnej

Strategie obrony totalnej stosowane są w pierw-
szej kolejności przez państwa niedysponujące 
odpowiednią głębią strategiczną, a więc ba-
zujące na szybkości reakcji sił zbrojnych, służb 
mundurowych oraz obywateli w przypadku 
wystąpienia zagrożenia. Jak również przez 
państwa ulokowane w rejonach konfliktogen-
nych lub znajdujące się pod presją polityczną 
potencjalnego silniejszego rywala. Lecz obro-
na totalna/powszechna pozwala dostosować 
instrumentarium do konkretnych wymogów 
danego państwa. Mamy więc do czynienia  
z licznymi modyfikacjami, które na bazie rozwoju 
wspomnianej koncepcji obrony totalnej dążą do 
zminimalizowania przewagi w liczebności, po-
tencjale militarnym pod względem technicznym 
wroga. Jak również pozwalają na efektywniejsze 
reagowanie na całe spektrum wyzwań dla bez-
pieczeństwa, które nie muszą mieć charakteru 
wojskowego. Kluczowe znaczenie ma tutaj na-
gła mobilizacja wszystkich sił i środków, aby 
zapewnić odporność na oddziaływanie i pod-
nieść koszty potencjalnej agresji. Przy odejściu 
od silosowego rozumienia bezpieczeństwa, 
gdzie dane resorty i służby oraz wojsko nie 
widzą się wzajemnie w systemie obronnym i 
systemie bezpieczeństwa. 

B. Przykłady zastosowania strategii obro-
ny totalnej na świecie

• w Azji: Singapur, Japonia;
• w Ameryce Północnej: Stany Zjednoczone;
• w Europie: Norwegia, Szwecja, Finlandia, 

Szwajcaria, Litwa, Łotwa, Estonia.
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Wybrane założenia istniejących koncepcji 
obrony totalnej:

SINGAPUR
Singapur pomimo swojego bogactwa oraz dy-
namiki rozwoju technologicznego nader czytel-
nie zaznacza, że dysponuje potencjalnie ogra-
niczonymi środkami w przypadku wystąpienia 
zagrożenia dla państwa (np. konflikt zbrojny). 
Jednocześnie zauważone zostało, że wielkość 
państwa nie pozwala na wykorzystanie chociaż-
by głębi strategicznej. Wobec tego, tamtejsze 
władze są orędownikiem budowania obrony 
totalnej – koncepcji łączącej sprawne siły zbroj-
ne (operacyjne) z możliwością jak najszerszego 
zaangażowania całego społeczeństwa. Należy 
zauważyć, że singapurska wizja obrony totalnej 
nie jest wpięta w klasyczne XIX/XX-wieczne 
rozważania o jednym tylko typie konfliktu o cha-
rakterze zbrojnym. Stąd też mamy do czynienia 
z wręcz idealnym odniesieniem się do całego 
katalogu wyzwań w sferze bezpieczeństwa – 
rozpiętych od konwencjonalnego wyzwania 
wojskowego po całe spektrum działań w obrę-
bie wyzwań niewojskowych. Mają temu służyć 
tzw. filary obrony totalnej. W Singapurze są one 
zdefiniowane jako:
• filar wojskowy – kluczowy element tamtej-

szej obrony totalnej, w ujęciu konwencjonal-
nym. Funkcjonuje w obrębie odstraszania 
potencjalnego przeciwnika, przede wszyst-
kim w perspektywie jego bilansu zysków  
i strat w przypadku podjęcia działań wobec 
Singapuru. Zakłada, że współgrają ze sobą 
trzy elementy – żołnierze służby regularnej/
zawodowej, poborowi oraz wsparcie całego 
społeczeństwa. Zauważa się przy tym, że 
kluczowym zadaniem społeczeństwa musi 
być oczywiście wystawienie odpowiedniej 
ilości żołnierzy, ale jednocześnie wspieranie 
ich działań, pomoc ich rodzinom etc. Co 
więcej, ma to dotyczyć nawet np. utrzyma-
nia efektywności rezerwistów pod względem 
fizycznym. Tak, aby w godzinie kryzysu siły 
zbrojne mogły mieć swobodę w zakresie 
sięgnięcia po odpowiedni zasób kadrowy;

• filar cywilny – obrony cywilnej/ochrony 
ludności, który zakłada, że społeczeństwo 
Singapuru, ale też poszczególne społecz-
ności i jednostki są w stanie zająć się swo-
imi potrzebami w przypadku wystąpienia 
kryzysu. Chodzi o możliwość aktywizacji 
społeczeństwa w obrębie struktur obrony 
cywilnej, jej ćwiczeń, ale również czynności 
indywidualnych. Te ostatnie obejmują wy-
móg myślenia o potrzebach zapewnienia 
sobie lub najbliższym zapasów na wypadek 
kryzysu, ale też zdobywania umiejętności 
mogących uratować życie i zdrowie;

• filar ekonomiczny – obrona systemu eko-
nomicznego oraz gospodarczego pań-
stwa zakłada wymóg stworzenia platfor-
my współpracy rządu, biznesu oraz przede 
wszystkim przemysłu (gdzie równie istotna 
staje się świadomość działania jednostki, 
której aktywność przekłada się na efektyw-
ność gospodarczą państwa). Efektywność 
tego założenia współgra idealnie z nowymi 
wyzwaniami, kiedy to państwa nie potrze-
bują uderzeń kinetycznych skierowanych, 
bezpośrednio na gospodarkę innego pań-
stwa. Mogą starać się działań pozawojsko-
wo, ale dążąc do celów kiedyś osiąganych 
metodami militarnymi. Co więcej, państwo 
przygotowuje się do okresu niestabilności 
również tej ekonomicznej, który może bez-
pośrednio obniżyć poziom ogólnego bez-
pieczeństwa państwa. Jednocześnie, może 
służyć np. do budowania dobrych praktyk  
w obrębie podchodzenia do użytkowania 
na co dzień wody, energii, surowców natu-
ralnych etc., czyli potencjalnie strategicznie 
wrażliwych elementów dla funkcjonowania 
całego społeczeństwa;

• filar cyfrowy – stawia się na olbrzymią 
dywersyfikację systemu obrony państwa 
względem cyberzagrożeń, stąd każdy oby-
watel, jego zachowania oraz dobre praktyki 
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stają się de facto elementem odporności 
systemu państwowego. Szczególnie, że  
w tego rodzaju domenie trudne staje się 
wyróżnienie przestrzeni wojskowej i cywilnej, 
a nawet jednoznaczne określenie momentu 
wybuchu konfliktu, a także ustosunkowanie 
się do tego, czy działanie jest pełnoskalo-
wym elementem polityki innego podmiotu 
państwowego, jest to działanie proxy i per 
procura, a może odnosi się do podmiotu 
niepaństwowego;

• filar społeczny – odróżniający się od obrony 
cywilnej kluczową kwestią na gruncie sin-
gapurskim, a więc wymogiem zachowania 
spoistości całego społeczeństwa względem 
poszczególnych wyzwań. Dotyczy to m.in. 
działań na rzecz współpracy zróżnicowa-
nych grup etnicznych, religijnych, budo-
wania szacunku pomiędzy obywatelami. 
Należy odnieść się przy tym chociażby do 
działań informacyjnych lub/i dezintegracyj-
nych, które są (mogą) być wykorzystywane 
do budowania napięć wśród społeczeństw 
na poziomie występujących w nich różnic;

• filar psychologiczny – można go również 
rozszerzyć do działań informacyjnych, albo-

wiem zakłada on, iż obywatele Singapuru są  
w stanie szybko się zmobilizować do dzia-
łania, ale również będą w stanie efektywnie 
wrócić do normalnego działania w momen-
cie zakończenia się kryzysu (sytuacji kryzy-
sowej), przywracając skutecznie zdolności 
państwa, szczególnie w fazie odbudowy.

Kazus Singapuru wykazuje nam, że obrona to-
talna może być osią systemu obrony i odstra-
szania państwa bogatego oraz rozwiniętego 
technologicznie. Nie stoi więc w sprzeczności 
z potrzebami gospodarki, w tym tej opartej 
na najnowszych technologiach. Jest wprost 
przeciwnie – obrona totalna jest w stanie 
odpowiednio wkomponowywać wyjątkowe 
możliwości, umiejętności i zdolności obywateli  
w czasie kryzysu. Gwarantując państwu i spo-
łeczeństwu wspólnotowe myślenie o swoim 
bezpieczeństwie, gdzie czynnik wojskowy jest 
zaledwie jednym z równoważnych filarów tego 
pojęcia. Pragmatycznie należy też zauważyć, że 
implementacja założeń obrony totalnej nie jest 
zagrożeniem dla rozwoju ekonomicznego kraju 
oraz bogacenia się jego mieszkańców. 
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SZWECJA
Szwecja jest względem polskiej debaty o kon-
tynuacji prac nad obroną powszechną nader 
istotnym państwem. Albowiem kraj ten, w prze-
ciwieństwie do Singapuru przede wszystkim jest 
ulokowany w europejskim środowisku bezpie-
czeństwa, a więc musi brać pod uwagę spe-
cyfikę działań Rosji (militarnych, hybrydowych 
etc.). Co więcej, jest to państwo, które potrafiło 
w ostatnich latach zrewidować nader jasny  
i czytelny kierunek rozwoju własnego potencjału 
militarnego – od sił mobilnych, zawodowych, 
skoncentrowanych na misjach ekspedycyjnych 
(pokojowe itp.), do sił zbrojnych współpracują-
cych z formacjami obrony terytorialnej i angażu-
jącymi się we współpracę z szeroko pojmowaną 
obroną cywilną (obrona własnego terytorium). 

Co więcej, w przypadku szwedzkiej sytuacji 
istnieje nadal wymóg w pierwszej kolejności 
przygotowania własnej odporności i odstra-
szania, gdyż nie można jeszcze definiować 
własnego bezpieczeństwa np. pełną obec-
nością w sojuszu obronnym NATO czy też  
w bilateralnej relacji strategicznej z państwem 
nuklearnym (Stany Zjednoczone). Należy pod-
kreślić, iż wejście Szwecji do NATO w żadnym 
razie nie będzie przekreśleniem strategii roz-
woju obrony totalnej, a wręcz przeciwnie to 
raczej NATO otrzyma cenny zasób informacji  
z tego zakresu. Szczególnie cennych dla państw 
np. Europy Zachodniej, które utraciły pewne 
społeczne kompetencje, jeśli chodzi o wiązanie 
bezpieczeństwa kraju z szeroką aktywnością 
wszystkich obywateli.

Należy odnotować, że Szwecja podkreśla po-
trzebę wieloletniego podejścia do tworzenia 
nowoczesnej obrony totalnej w tym państwie. 
Uwypuklając znaczenie długofalowej polityki  
w tym względzie, obrona totalna nie jest przed-
sięwzięciem jednorazowym, bazującym na 
danym rozwiązaniu prawnym lub procesie 
tworzenia jednej instytucji, a nawet szero-
kiej modernizacji technicznej. W pierwszej 
kolejności, widać, że mamy do czynienia  
z budowaniem świadomości sytuacyjnej 

wśród społeczeństwa. Albowiem jakiekolwiek 
współczesne zmagania/konflikty nie będą to-
czyły się w oparciu o zasady ustalone w XX w., 
lecz będą stanowiły rozwinięcie koncepcji wojny 
wśród społeczeństwa (na różnych poziomach).

Szwecja podkreśla, że motywacją w obrębie 
tworzenia (w przypadku Szwecji odtwarzania 
lub raczej konstruowania nowej wersji rozwiązań 
spotykanych w okresie zimnej wojny) obrony 
totalnej były:
• dążenie do ochrony witalnych funkcji spo-

łeczeństwa w przypadku kryzysu;
• ochrona ludności w przypadku kryzysu;
• wskazanie, że Szwecja odpowie na jaki-

kolwiek atak zbrojny, jako całe państwo.

Tym samym, sięgając po założenia koncepcji 
obrony totalnej, szwedzkie siły zbrojne nie re-
zygnują ze wzmacniania własnych zdolności 
działania na nowoczesnym polu walki. Starają 
się jedynie przygotować całościowo państwo do 
możliwego wielozakresowego kryzysu, również  
o charakterze zbrojnej napaści. Dotyczy to sze-
roko zakrojonego przygotowania społeczeństwa 
(poszczególni obywatele) oraz struktur cywil-
nych, na czele z obroną cywilną. 

Wprost zauważa się w Szwecji, że chodzi o włą-
czenie w jeden spójny system aktywności władz 
centralnych, wszelkich agend rządowych, sa-
morządu, sektora prywatnego w zakresie bizne-
su, sektora organizacji ochotniczych i każdego 
obywatela. Stawiając przy tym na kooperację 
w sytuacjach kryzysowych, gdzie wręcz strate-
giczną wagę przykłada się do współdziałania, 
możliwości wspierania swoich wysiłków i zacho-
wania niezbędnego poziomu łączności. Należy 
odnotować, że wraz ze wzrostem finansowania 
sił zbrojnych w Szwecji doszło do stworzenia 
planu inwestycji w obrębie obrony cywilnej. Co 
więcej, rozpoczęto masowe budowanie świa-
domości obywateli np. poprzez głośną akcję 
rozsyłania prostych broszur, wskazujących na 
zasady postępowania w przypadku kryzysu 
(każda rodzina w Szwecji otrzymała tekst pt. „If 
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crisis or war comes – Om krisen eller kriget kom-
mer”). Informacje z 2018 r. odnoszą się nie tylko 
do czasu wojny, ale też mają na celu zwiększenie 
świadomości w przypadku ataków terrorystycz-
nych, katastrof naturalnych lub takich, które 
są wynikiem aktywności człowieka. Co ważne,  
w 2022 r. podobna broszura została przygoto-
wana przez polskie Rządowe Centrum Bezpie-
czeństwa. Widać w niej właśnie znaczne od-
woływanie się do doświadczeń obrony totalnej 
ze Szwecji.

Trzeba wskazać, że Szwecja stara się włączyć 
do wspólnego działania segment wojskowy  
i obrony terytorialnej, segment obrony cywilnej, 

ochotników i struktury pozarządowe oraz zbu-
dować sieć liderów bezpieczeństwa, mogących 
stanowić ważny punkt odniesienia dla obywateli 
w dobie kryzysu (oraz na etapie przygotowy-
wania się do niego). Niezmiennie szwedzkie 
siły zbrojne oraz inne formacje są otwarte na 
procesy modernizacyjne, a także kooperację  
z partnerami wojskowymi z innych państw. Na-
leży więc walczyć ze stereotypem, iż wszelkie 
formy wprowadzania obrony powszechnej są 
czymś, co ma zastąpić istnienie profesjonalnych 
służb i wojska, a tym bardziej negować istnienie 
zdolności sojuszniczych. Jest to bowiem ujęcie 
systemowe, gdzie różne elementy wpływają  
w sposób pozytywny na siebie w dobie kryzysu. 
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Doświadczenia innych państw a                      strategia 
obrony totalnej

POLSKA

Polska dysponuje już znacznym obszarem do-
świadczeń innych podmiotów międzynarodo-
wych, możliwym do wykorzystania w przypad-
ku tworzenia zrębów własnej struktury obrony 
totalnej (chociażby analiza porównawcza, 
procedura Lessons Learned itp. w kontekście 
zakończonych procesów obejmujących zimną 
wojnę). W dodatku są to doświadczenia zróż-
nicowane nie tylko pod względem wielkości 
terytorialnej lub populacji danego państwa, 
ale również sprawdzone w zróżnicowanych 
środowiskach geograficznych – Azja, Europa, 
Ameryka Północna. Obejmują one częstokroć 
wysoko zaawansowane technologicznie oraz 
gospodarczo państwa. 

Można od razu wykluczyć wszelkie sugestie, iż 
implementacja takich rozwiązań będzie miała 
przełożenie na problemy ekonomiczne danego 
państwa. Wręcz przeciwnie – wprowadzanie 
obrony totalnej (dostosowanej do lokalnych 
wymogów), stwarza niezbędną bezpieczną prze-
strzeń dla rozwoju potencjału ekonomicznego 
państw i ich społeczeństw. Stają się one tym 
samym mniej podatne na jakąkolwiek presję 
militarną, ale też odporniejsze na kryzysy o cha-
rakterze wykraczającym poza kwestie obronności.

W Strategii Bezpieczeństwa Narodowego z 2020 r. 
czytamy wprost, że w państwie należy „Budo-
wać system obrony powszechnej w pełni wy-
korzystujący potencjał instytucji państwowych  
i samorządowych, podmiotów systemu eduka-
cji i szkolnictwa wyższego, społeczności lokal-
nych, podmiotów gospodarczych, organizacji 
pozarządowych oraz obywateli, który będzie 
stanowił kompleksową odporność państwa na 
zagrożenia niemilitarne i militarne”.

Zagrożenia, wobec których może być stoso-
wana strategia obrony powszechnej:

• Zagrożenia militarne wynikające ze zmian 
zachodzących na flance wschodniej NATO 

– obejmując działania konwencjonalne, ale 
też hybrydowe ze strony Rosji i Białorusi;

• Cyberataki na infrastrukturę krytyczną, po-
dobne lub szersze, jak w wypadku Estonii  
i Ukrainy (od 2014 r.);

• Zagrożenia związane z bronią masowego 
rażenia oraz czynnikami CBRN;

• Kwestia chorób zakaźnych w obrębie re-
gionu oraz świata i wystąpienia tym sa-
mym wymogu reakcji na epidemię lub 
wręcz pandemię;

• Ataki na infrastrukturę bankową i system 
pieniężny kraju, ataki na system zaopatry-
wania w żywność, wodę, prąd etc.

• Potencjalne ataki zróżnicowanych struktur 
organizacji terrorystycznych w Europie;

• Potrzeba systemowej reakcji na możliwość 
wystąpienia masowej presji migracyjnej 
na Polskę;

• Inne, wymagające komasacji sił i środków 
państwa oraz szerokiego zaangażowania 
obywateli.

Społeczeństwo może być narażone na ne-
gatywne oddziaływanie ze strony podmiotów 
państwowych, ale też struktur niepaństwowych 
bezpośrednio na własnym terytorium. Ozna-
cza to, że istnieje zapotrzebowanie nie tylko na 
profesjonalne siły ekspedycyjne, ale i na wspo-
minany częstokroć w niniejszym opracowaniu 
powszechny system obrony.
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3. Obrona totalna w Polsce – szanse i zagrożenia

A. Czynniki mogące stanąć naprzeciw 
wdrażaniu strategii obrony powszech-
nej w Polsce:

• brak masowej świadomości obywateli  
w zakresie zmieniających się paradygma-
tów w przestrzeni bezpieczeństwa kraju;

• problemy z dotychczasowym umasowie-
niem działań na rzecz bezpieczeństwa kraju, 
począwszy od odejścia od szkolenia rezerw 
dla wojska poprzez brak wizji dla systemu 
obrony cywilnej po zimnej wojnie w Polsce;

• niedostateczne lub wręcz słabe wykorzy-
stanie istniejących procesów edukacyjnych  
i dydaktycznych na rzecz obronności i bez-
pieczeństwa kraju;

• lokowanie debaty o obronności kraju  
w obszarze dyskusji jedynie o wyposażeniu 
wojskowym lub/i działaniu samego wojska, 
bez włączania szerszego spektrum struktur 
państwowych i niepaństwowych;

• brak szerszej świadomości w obrębie moż-
liwości niekinetycznego zaatakowania 
państwa przez inne państwo lub struktury 
niepaństwowe, którego efekty mogą być 
fizycznie odczuwalne lub wręcz zagrażające 
życiu i zdrowiu dużych grup osób;

• wypalenie się emocji odnoszących się bez-
pośrednio do wojny w Ukrainie, które mogą 
wywoływać obecnie większe zaintereso-
wanie się kwestiami związanymi z bezpie-
czeństwem, obronnością i przetrwaniem  
w trakcie kryzysu;

• spowolnienie gospodarcze lub wręcz wystą-
pienie kryzysu ekonomicznego, który będzie 
generował negatywne postawy względem 
wydatkowania niezbędnych kwot pieniędzy 
na obronność oraz właśnie system obrony 
powszechnej w kraju.

B. Elementy sprzyjające budowie obrony 
totalnej w Polsce: 

• zwiększona świadomość potrzeb na rzecz 
obronności po stronie czynników wojsko-
wych oraz cywilnych, wynikłą z analizy sy-
tuacji wokół Polski oraz światowych tren-
dów w XXI w.;

• możliwość uzyskania niezbędnego wsparcia 
ze strony NATO, które również dostrzega 
możliwości, jakie płyną z efektywnego wdra-
żania obrony totalnej w kluczowych pań-
stwach członkowskich, przede wszystkim 
zlokalizowanych na tzw. flance wschodniej, 
a więc w bezpośrednim sąsiedztwie Rosji;

• pewien stopień aktywności polskiego 
społeczeństwa w zakresie zachowań pro-

-obronnych oraz na rzecz bezpieczeństwa 
niemilitarnego, który nie został dotychczas 
skanalizowany np. poprzez kreowanie no-
wego rodzaju sił zbrojnych, jakim są Wojska 
Obrony Terytorialnej (WOT), a będący moż-
liwym fundamentem działań strategicznych 
na rzecz obrony totalnej; 

• rosyjska agresja na Ukrainę w 2022 r., która 
przywróciła dyskusję o możliwości wystą-
pienia konfliktu zbrojnego i stworzyła debatę  
o przygotowaniu społeczeństwa do warun-
ków kryzysu oraz właśnie konfliktu zbrojnego.

C. Obszary działań, niezbędnych do 
zbudowania systemu obrony total-
nej w Polsce:

• system prawny kraju, tak aby wzmocnić 
szkolenie rezerw dla wojska, zmodernizować 
zasoby kadrowe obrony cywilnej, umożliwić 
efektywną współpracę pomiotów państwo-
wych i niepaństwowych w sytuacjach kryzy-
sowych – należy pamiętać, że podjęto sze-
reg prac legislacyjnych w zakresie tworzenia 
nowego prawa lub nowelizacji istniejących 
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przepisów, ale pytaniem otwartym pozosta-
je ich wpięcie w całościowy system obrony 
totalnej (wojsko-państwo-obywatel). Pew-
nego rodzaju pierwszym testem może być 
implementowanie założeń odnoszących 
się do zwiększenia liczebności sił zbrojnych, 
widząc inne formy służby wojskowej, do-
tychczas nieistniejące w systemie prawnym;

• system zarządzania potencjałem militar-
nym państwa, tak aby wojsko przestało 
być traktowane w kategoriach zastanych 
w okresie post-zimnowojennym, a stało się 
przygotowane do obrony kraju przy szeregu 
zagrożeń hybrydowych oraz konwencjonal-
nych. Ze szczególną rolą rozwijania zaso-
bów kadrowych, modernizacji technicznej, 
a także dalszego rozwoju WOT czy też wojsk 
obrony cyberprzestrzeni;

• system zarządzania niewojskowym poten-
cjałem państwa na rzecz bezpieczeństwa  
i obronności. Tak aby ostatecznie wyjść  
z myślenia silosowego, definiowanego je-
dynie poprzez potrzeby jednego resortu,  
a nawet pojedynczej struktury np. w obrę-
bie MSWiA samej tylko Policji czy też Straży 
Granicznej;

• system efektywnego włączenia przemy-
słu państwowego, kontrolowanego przez 
państwo oraz prywatnego na rzecz obrony 
totalnej, przy całym katalogu wyzwań dla 
bezpieczeństwa Polski. Tak, aby przedsię-
biorcy i ich pracownicy mieli świadomość 
udziału np. w cyberobronie kraju lub po-
trzebach na rzecz mobilizacji w przypadku 
konfliktu zbrojnego;

• system edukacji obywateli, począwszy od 
diametralnej reformy edukacji na rzecz bez-
pieczeństwa, poprzez efektywniejsze wyko-
rzystanie masowości szkolnictwa wyższego 
w Polsce – np. kierunki „bezpieczeństwo na-
rodowe”, „bezpieczeństwo wewnętrzne” etc.  
w przypadku których uwidocznił się znaczny 
zasób chętnych do podjęcia studiów, ale też 
je kończących i następnie niewchodzących 
bezpośrednio do służb mundurowych lub 
wojska, ale dysponujących pewną wiedzą 
i umiejętnościami praktycznymi; 

• system efektywnego zaplecza techno-
logicznego dla potrzeb obrony totalnej, 
przede wszystkim rozpoczynając od stwo-
rzenia wspólnej platformy zasobów C4-do-
wodzenia, komunikacji, kontroli, systemów 
komputerowych. Umożliwiających współ-
działanie, począwszy od konfliktu zbrojnego, 
a skończywszy na wymogu modułowego 
działania w przypadku epidemii choroby 
zakaźnej; 

• system niezbędnej infrastruktury na potrze-
by obrony totalnej, a więc począwszy od 
zasobów obrony cywilnej w postaci schro-
nów, obiektów możliwych do wykorzystania 
w przypadku wystąpienia zagrożeń o cha-
rakterze militarnym, jak i niemilitarnym, po 
elementy infrastruktury krytycznej i usług 
krytycznych na rzecz ludności (woda pitna, 
leki, prąd, żywność etc.);

• nowe podejście do roli rezerw strategicz-
nych, Programu Mobilizacji Gospodarki,  
a także widzenia wyzwań w przestrzeni tur-
bulencji, jeśli chodzi o globalne i regionalne 
łańcuchy dostaw;

• wpięcie systemu obrony powszechnej do 
całościowego i długofalowego myślenia 
o bezpieczeństwie energetycznym kraju. 
Od edukacji na rzecz odnawialnych źródeł 
energii, poprzez zwiększanie świadomości, 
jeśli chodzi o rozwój w przyszłości ener-
gii jądrowej w kraju. Przy jednoczesnym 
uświadamianiu społeczeństwa na temat 
problemów takich jak możliwe blackout’y 
i reguły postępowania przy awariach za-
silania, w rejonach silnie zurbanizowanych 
oraz poza nimi;

• rodzina jako podstawowa komórka funk-
cjonowania człowieka w społeczności, gdzie 
pojawia się pierwsza potrzeba reakcji – 
ustalenia stanu faktycznego w przypadku 
pojawienia się kryzysu, wskazania priory-
tetów działania w toku kryzysu, a także in-
terakcji z innymi strukturami państwowymi 
oraz pozapaństwowymi.

Efektywne zbudowanie obrony powszech-
nej/totalnej na gruncie polskim dawałoby 
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zwiększoną odporność państwa w przypad-
ku zewnętrznej agresji (w tym działań poniżej 
progu wojny konwencjonalnej, określanych  
w kategoriach działań hybrydowych). 

Pozwalałoby również na uzyskanie przygotowa-
nia ludności w skali makro na sytuacje kryzy-
sowe i przede wszystkim pozwalałoby uzyskać 
efekt synergii pomiędzy państwem-siłami zbroj-
nymi-sojusznikami z NATO-ludnością. Co więcej, 
tego rodzaju nakładanie się na siebie efektów 
różnych starań, wpiętych w jedną koncepcję 
pozwoliłoby na obniżenie kosztów całościowego 
bezpieczeństwa. Nie można również zapominać 
o wymiarze symbolicznym, a więc podkreślenia 
znaczenia partycypowania każdego obywatela 
w bezpieczeństwo własne (uzyskana wiedza  
w wyniku wdrażania programów obrony total-
nej) w przestrzeni życia i pracy, bezpieczeństwo 
wspólnot lokalnych i samorządowych, a także 
bezpieczeństwo całego państwa. 

Należy zauważyć, że jakiekolwiek debaty doty-
czące rozwijania koncepcji obrony powszechnej 
będą spotykały się lub już spotykają się z silną 
kontestacją. Jest to przede wszystkim wynik 
błędnego postrzegania efektywności założeń 
obrony totalnej w XXI w. Widać to poprzez uwy-
puklanie następujących czynników:
• militaryzacja pojęcia bezpieczeństwa, 

odnosząca się do schematu wojna-pokój, 

ugruntowanego w okresach wojen świa-
towych. Gdzie, elementem konstytuują-
cym jest prowadzenie wojny industrialnej, 
a więc osią zmagań są siły zbrojne, zaś na 
ich korzyść działa całe społeczeństwo. Na-
stępuje przy tym pominięcie, chociażby 
trendu do rozszerzania się definiowania 
współczesnego bezpieczeństwa państwa  
o sfery ekonomiczne, społeczne, informa-
cyjne, cyberdomeny czy też kosmiczną itd. 
Stąd też, chociaż prowadzi się ożywione roz-
ważania np. wokół scenariuszy operacji hy-
brydowych, analizuje się, chociażby pomysły 
rosyjskie (Primakow-Gierasimow), to i tak 
krytyka obrony totalnej zakłada ostatecznie 
przejście do modelu konfliktu zbrojnego 
znanego z XX w. Jednocześnie nie ozna-
cza to negacji w żadnym razie kluczowego 
segmentu, jakim są siły zbrojne państwa  
z całym niezbędnym instrumentarium;

• przyjmowanie założenia, że obrona po-
wszechna jest spłaszczonym pojęciem 
konkretnej formacji wojskowej/parami-
litarnej – np. tworzenia ad hoc jednostek 
lekkiej piechoty (pomijając wątek błędnej 
militaryzacji samego pojęcia bezpieczeń-
stwa – patrz wyżej). Brak refleksji syste-
mowej powoduje sięganie ponownie do 
wzorców narracji odnoszącej się do XX w. 
Zaś wystarczy odnieść się do nowej do-
meny (subdomeny) prowadzenia działań, 
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jaką jest cyberprzestrzeń. Implementacja 
założeń koncepcji obrony totalnej w tym za-
kresie może być o wiele bardziej efektywna 
względem całościowego systemu obrony 
państwa niż tylko i wyłącznie utrzymywa-
nie wyspecjalizowanych agend państwa 

– służby specjalne zajmujące się SIGINT/
cyberobroną, wyspecjalizowane formacje 
wojskowe. Błędne staje się przy tym użytko-
wanie takich schematów myślowych, które 
odnoszą się do pospolitego ruszenia. Wska-
zują one na zawężającą się perspektywę  
w ocenie możliwych działań potencjalnego 
przeciwnika. W toku wojny w Ukrainie i tuż 
po pierwszej agresji Rosji na to państwo  
w 2014 r. widać było chociażby ścisłą koope-
rację w domenie cyberpaństwa, na czele 
z SBU i Ukraińskiego Sojuszu Cyber, a więc 
podmiotów niepaństwowych;

• traktowanie obrony powszechnej jako 
czynnika przywracającego model armii 
milicyjnej (obywatel-żołnierz), a więc ude-
rzające w profesjonalizację sił zbrojnych, ich 
zawodowe kadry etc. Wszelkie koncepcje 
obrony totalnej, rozwijane przez zróżnico-
wane pod względem położenia/wielkości 
państwa świata nie stawiają zasad roz-
woju obrony totalnej jako przeciwwagi dla 
potrzeb zakupowych, modernizacji i profe-
sjonalizacji własnych sił zbrojnych. Wręcz 
przeciwnie, starają się je wzmacniać w 
zakresie zdolności operacyjnych poprzez 
efektywność budowy zaplecza, wsparcie ich 
działań oraz przede wszystkim odciążenie 
w obrębie przejęcia odpowiedzialności za 
duże grupy cywilów. Obrona totalna zakła-
da chociażby zwiększenie świadomości po 
stronie osób mogących tworzyć efektywną 
obronę cywilną, włączając chociażby te 
kadry, które z różnych przyczyn nie będą 
w stanie wspierać bezpośrednio poten-
cjalnego wysiłku wojennego (w przypadku 
wystąpienia konfliktu zbrojnego). Założenia 
obrony totalnej w żadnym razie nie sto-
ją w przeciwwadze również dla tworzenia/
odtworzenia lub utrzymania niezbędnych 
rezerw mobilizacyjnych dla sił zbrojnych. 
Co więcej, efektywne wdrażanie koncepcji 
obrony totalnej może temu pomagać w za-

kresie tworzenia podstaw pod świadomość 
obywatela względem jego obowiązków na 
rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa. 
Tym samym, potencjalnie aktywizując pozy-
tywne wzorce względem służby w wojskach 
operacyjnych, formacjach obrony teryto-
rialnej lub służbach mundurowych;

• brak refleksji nad rozwijaniem się wyzwań 
dla bezpieczeństwa innych niż sama woj-
na konwencjonalna (lub z wykorzystaniem 
broni masowego rażenia ABC)/konflikt 
zbrojny, gdzie mobilizacja całego społe-
czeństwa staje się nieodzowna, nawet przy 
silnych liczebnie i dysponujących najlep-
szym wyposażeniem sił zbrojnych oraz służb 
wyspecjalizowanych. Można tutaj wyróż-
nić takie kwestie, jak katastrofy naturalne  
o dużej skali, katastrofy wynikłe z działalno-
ści człowieka, epidemie/pandemie etc. Tym 
samym, obrona totalna państwa wpisuje 
się w odporność systemu bezpieczeństwa 
kraju zarówno na etapie planowania ośrod-
ków wojskowych, ale również tych, które są 
odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe. 
Rozbijając myślenie sektorowe, schematy 
myślenia znane z ubiegłego wieku;

• wskazywanie, że tworzenie obrony po-
wszechnej naraża ludność cywilną na 
zagrożenie. Gdzie, wszelkie istniejące kon-
cepcje obrony totalnej mówią wręcz coś 
odwrotnego, gdyż pozycjonują bezpieczeń-
stwo populacji na pierwszym miejscu. Dą-
żąc do zabezpieczenia ich podstawowych 
potrzeb, wspierania możliwości reagowania  
w przypadku pojawienia się sprecyzowa-
nego zagrożenia (w tym działań zbrojnych). 
Stąd też nie jest to w żadnym razie wysta-
wianie ludności cywilnej na niepotrzebne 
ryzyko, lecz staranie się, żeby obniżyć ska-
lę ryzyka dla życia i zdrowia, jak najwięk-
szego grona wśród zagrożonej populacji. 
Propagując przy tym wiedzę, np. z zakresu 
zachowywania się w sytuacjach ekstremal-
nych, która może dosłownie ratować życie 
również w czasie pokoju. Na potrzeby obro-
ny powszechnej wymagane jest przecież 
chociażby wprowadzanie szerszych szkoleń  
z zakresu pomocy medycznej, informowania 
służb, reagowania kryzysowego etc.
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4. Obrona totalna – realne wzmocnienie 
komponentu wojskowego w Polsce

Koncepcje obrony totalnej dla Polski należy 
rozważać na kilku płaszczyznach (wojskowa-

-niewojskowa), które należy poddać koncep-
cyjnemu rozwojowi, żeby zostały odpowiednio 
osadzone w polskiej specyfice – geograficznej, 
społecznej, kulturowej, ekonomicznej etc. Je-
śli chodzi o zakres wzmocnienia komponentu 
wojskowego, należy w pierwszej kolejności roz-
ważyć zakres:

• rozszerzenia rezerw mobilizacyjnych oraz 
utrzymania ich sprawności względem po-
tencjalnych potrzeb wojskowych, co ma 
nastąpić poprzez m.in. implementację 
rozwiązań zawartych w Ustawie o obronie 
Ojczyzny z 2022 r.;

• zwiększenia świadomości potrzeb obron-
nych na terytorium całego państwa wobec 
mieszkającej tam ludności;

• zachęcanie do angażowania się w inicjaty-
wy ściśle wpływające na kształtowanie się 
potencjału obronnego państwa (od aktyw-
ności proobronnej, działań rekrutujących do 
sił zbrojnych – wojska operacyjne, służba 
w obronie terytorialnej, aż po systemowe 
podnoszenie jakości szkoleń z zakresu me-
dycyny, praktyk wokół ppoż etc.).

Trzeba podkreślić, że obrona totalna, a więc 
zdolność do utrzymywania funkcji państwa  
w dobie kryzysu i zwiększanie odporności spo-
łeczeństwa stanowi ważny element konstrukcji 
relacji sojuszniczych. Państwo mogące pochwa-
lić się efektywnymi filarami/elementami obro-
ny totalnej – siły zbrojne, obrona terytorialna, 
obrona cywilna, zaangażowanie społeczeństwa 
itp. stanowi trudniejszy cel dla potencjalnego 
przeciwnika, względem jego planów długoter-
minowych. Nawet jeśli agresor jest w stanie 
uzyskać wstępną przewagę, wydzieli jakiś obszar 

(np. stosując zasady bańki antydostępowej A2/
AD, chociaż w przypadku Rosji jest to obecnie 
mocno kontestowane pod wpływem doświad-
czeń wojny w Ukrainie) to nie będzie w stanie 
efektywnie przejąć danego terytorium. Nie po-
wtórzy się m.in. kazus krymski z 2014 r., gdzie 
strona rosyjska relatywnie szybko uzyskała pełną 
kontrolę wojskową oraz niewojskową (wcze-
śniej równie skutecznie prowadząc wieloletnie 
działania infiltracyjne i dezintegracyjne na tym 
kierunku). Szczególnie że obrona powszechna 
ma możliwość zwiększenia równocześnie świa-
domości kontrwywiadowczej w kraju. Obywatele 
znający swoje otoczenie, rozumiejący potrzeby 
obronne w sferze bezpieczeństwa niemilitar-
nego są bowiem słabszym celem dla obcych 
wywiadów. Wbrew pozorom, to właśnie szerokie 
implementowanie rozwiązań obrony powszech-
nej w Polsce może przyczynić się długofalowo do 
lepszych wyników służb specjalnych, oczywiście 
na czele z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego oraz Służbą Kontrwywiadu Wojskowego.

Trzy istotne kierunki rozwoju obrony po-
wszechnej w kontekście doświadczeń 
ukraińskich:

• wsparcie działań własnych sił zbrojnych 
przez osoby mogące szybko wkomponować 
się w aktywność obronną, np. poprzez duże 
nasycenie systemami przeciwpancernymi/
przeciwlotniczymi etc. w przypadku starć  
w miastach, gdzie agresor nie jest w stanie 
rozwinąć swojej przewagi technologicznej/
ilościowej;

• wsparcie ochrony ludności w dobie kon-
fliktu, tak aby odciążyć formacje wojskowe 
i przede wszystkim ograniczyć potencjalne 
starty wśród ludności cywilnej. Może to doty-
czyć bezpośrednio ewakuacji, ratownictwa, 
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zaplecza logistycznego, medycyny, ale też 
np. wspierania działań informacyjnych przy 
wystąpieniu wrogiej dezinformacji, odcięciu 
danego regionu od źródeł informacji lub 
systemów przekazywania informacji;

• wsparcie służb specjalnych, policji i wojska 
przy wczesnych próbach infiltracji dane-
go rejonu przez wojska specjalne wroga/
dywersantów/wywiadowców lub próbach 
tworzenia podstaw pod działania dezin-
tegracyjne lokalną ludność, budujące na-
pięcia lub je pogłębiające etc. Jeszcze na 
etapie przed wybuchem pełnego kryzysu 
lub w momencie go poprzedzającym. Jak 
już zostało stwierdzone powyżej, obrona 
totalna wspiera tym samym zdolności 
kontrwywiadowcze oraz wywiadowcze na 
potrzeby bezpieczeństwa kraju.

Konkludując, należy zauważyć możli-
we fundamenty budowy polskiej obro-
ny totalnej:

• stała budowa rezerw osobowych, nie-
zbędnych w przypadku zróżnicowanych 
kryzysów; 

• modernizacja sił zbrojnych na płaszczyźnie 
zaawansowanych systemów uzbrojenia, ale 
przy dostrzeżeniu priorytetowej roli maso-
wej, warstwowej, obrony ppanc. i plot. na 
potrzeby stworzenia efektywnego systemu 
odstraszania potencjalnego przeciwnika;

• zwiększenie procesów integracji oraz two-
rzenia platform współpracy wszystkich służb 
i wojska – w tym chociażby proces ujedno-
licania elementów łączności, szkolenia np. 
obronnego, niezbędnych procedur, np. łań-
cuch dowodzenia w przypadku wystąpienia 
konfliktu hybrydowego bez przekroczenia 
progu wojny;

• mobilizacja służb mundurowych i wykorzy-
stanie potencjału przemysłu, organizacji 
pozarządowych na potrzeby obronności.

Zauważmy, że kluczowe stają się przy tym:
• polityka oraz dobre praktyki względem 

podstawowych produktów żywieniowych, 
wody pitnej, gospodarowanie energią  
w przypadku kryzysu, traktowanie strate-

gicznych surowców przez obywateli, przed-
siębiorstwa etc.

• zbudowanie szeroko ujmowanej umie-
jętności społeczeństwa do przetrwania  
w przypadku wystąpienia kryzysu – zdobycie  
i zabezpieczenia żywności/wody, szczególnie  
w miastach, samoorganizacja oraz nie-
zbędne środki komunikacji z odpowiednimi 
służbami, instytucjami czy wojskiem;

• rozszerzanie się procesu kształtowania nie-
zbędnej wiedzy z zakresu zasad pierwszej 
pomocy/medycyna pola walki, ale też za-
sad ppoż, reagowania na czynniki biologicz-
ne, chemiczne, radiacyjne czy też nuklearne;

• kreowanie dobrych praktyk z zakresu re-
agowania informacyjnego w celu uniknię-
cie zbiorowej paniki, uzyskania sprawnej 
ewakuacji, przekazu niezbędnych informacji  
w przypadku potrzeby uzyskania schro-
nienia, ratunku dla osób poszkodowanych;

• dostosowanie możliwości systemu ban-
kowego do warunków potencjalnych kon-
fliktów, przede wszystkim w zakresie utrzy-
mania niezbędnego środka płatniczego na 
wypadek uderzenia w infrastrukturę cyber 
systemu bankowego, ograniczenia lub zu-
pełnego wyłączenia możliwości korzystania 
z sieci bankomatów etc.

• stworzenie standardów niezbędnej infra-
struktury ochronnej i logistycznej na po-
trzeby ludności cywilnej, która w sytuacji 
kryzysu mogłaby być wykorzystana przez 
obronę cywilną;

• budowa wielowarstwowego systemu łącz-
ności, przygotowanego na uderzenie kon-
wencjonalne, ale również silne oddziaływa-
nie ze strony WRE wojsk przeciwnika, jego 
działań ofensywnych w cyberprzestrzeni. 
Łączności pozwalającej na interoperacyj-
ność różnych służb, wojska, struktur cywil-
nych (samorząd, władze centralne itd.) przy 
odpowiednim standardzie bezpieczeństwa – 
krajowe rozwiązania lub pod kontrolą krajo-
wą, własne łańcuchy dostaw, dostosowanie 
się do zauważonych możliwości potencjal-
nego przeciwnika w zakresie jego działań 
wymierzonych w segment łączności.
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Obrona powszechna dla Polski

5. Wnioski końcowe

Obrona totalna jako koncepcja jest formą 
wysoce elastyczną, możliwą do modelowa-
nia względem potrzeb danego państwa i jego 
specyfiki pod względem położenia, specyfiki 
geograficznej, ludności, ekonomii etc. Tym sa-
mym należy mówić o możliwym wprowadzeniu 
w życie obrony totalnej w pełni dostosowanej 
do Polski.

Obrona totalna zawiera w sobie tworzenie 
odporności państwa – sił zbrojnych – spo-
łeczeństwa do zróżnicowanej gamy wyzwań  
w sferze obronności, ale też innych elementów 
bezpieczeństwa. Może tym samym stanowić  
w Polsce oszczędność względem potrzeb wojska 
i służb zajmujących się zarządzaniem kryzyso-
wym o charakterze niewojskowym.

Obrona totalna uwzględnia potrzebę samo-
dzielności w działaniu, szczególnie w pierwszym 
momencie kryzysu. Tym samym wpisuje się  
w myślenie sojusznicze, pozwalając na udzie-
lenie efektywnego wsparcia dla zagrożonego 

państwa przez sojuszników nawet w przypadku 
szybkiego wystąpienia kryzysu.

Obrona totalna stymuluje myślenie obywateli 
o bezpieczeństwie zarówno w aspekcie woj-
skowym, jak i niewojskowym, pozwalając na 
zwiększenie zdolności do przetrwania jednostki, 
jak również umożliwia włączenie zróżnicowanej 
gamy struktur kolektywnych w ramach spo-
łeczności lokalnych, jak i całego społeczeństwa.
Obrona totalna pozwala racjonalniej wydawać 
ograniczone środki finansowe przeznaczone na 
bezpieczeństwo państwa, pozwalając uzyskać 
efekt synergii pomiędzy rozwojem potencjału 
sił zbrojnych, obrony cywilnej, struktur mundu-
rowych oraz przemysłu, usług, NGO’sów. 

Obrona totalna jest idealnym rozwiązaniem  
w przypadku wyzwania ze strony działań hy-
brydowych, zawiera ona w sobie czynnik działań 
wojskowych lub na rzecz wojska, obrony cywilnej 
i ochrony ludności, ale również elementy infor-
macyjne, potrzeby cyberbezpieczeństwa etc.
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