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Szanowni Państwo, 

 

Treści zaprezentowane poniżej są tylko i wyłącznie propozycją – 

bazą – do szeroko zakrojonej debaty obywatelskiej. Wszystkich 

zainteresowanych zapraszamy i gorąco zachęcamy do wspólnej 

dyskusji w naszych mediach społecznościowych. 

Dziękuję moim koleżankom i kolegom z partii za profesjonalną 

pomoc merytoryczną w tworzeniu tego programu. Bez Waszego 

wsparcia nie byłoby tego wszystkiego. 

Życzę miłej lektury. 

Z wyrazami szacunku, 

 

Piotr Chmielowski 

Przewodniczący partii  

Nowa Demokracja TAK 
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VIII. WOJSKO 

 

Wbrew wszelkim opiniom krążącym w mediach, sprawy wojskowości są 

najbardziej oczywistą kwestią w całym wachlarzu obowiązków 

administracyjnych i konstytucyjnych państwa. 

Na obecnej armii, jako formacji funkcjonującej w dzisiejszych realiach 

geopolitycznych, spoczywają dwa zadania: 

1. Zapewnienie bezpieczeństwa państwa i trwania jego państwowości (jest to 

definicja uniwersalna i dotyczy wszystkich krajów), 

2. Zabezpieczenie życiowe dla obywateli, którzy zdecydują się na służbę  

w wojsku. 

 

Do niedawna wydawało nam się, że pierwszego punktu nie ma potrzeby 

tłumaczyć. Tak zwane „wycieki” z wojska – czyli upublicznione tajne materiały 

o zasobach Wojska Polskiego, wymusiły na nas weryfikację poglądów. Dzisiaj 

polskiej armii nie ma. Jest to twór teoretyczny, funkcjonujący w przestrzeni 

administracyjnej państwa. I tyle. Dodatkowo obciążający budżet państwa  

w wysokości 2% PKB w skali roku. Ze smutkiem i zgrozą przyjmujemy 

konkluzję, że według nas Wojsko Polskie przypomina armię w przeddzień  
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II Wojny Światowej. Zasoby ludzkie gotowe do patriotycznego obowiązku, bez 

wyposażenia, bez broni, bez zaplecza. A jedynie z ołtarzami mobilnymi  

i kapelanami wojskowymi w sile umożliwiającej stworzenie batalionu piechoty. 

Dyskusja nad kondycją polskiej armii pod rządami pis i Mariusza Błaszczaka nie 

ma najmniejszego sensu. Jedyne czym można podsumować ten punkt, to fakt, że 

gdy wybuchł konflikt przygraniczny z migrantami na granicy z Białorusią, 

komunikacja zdalna w Wojsku Polskim prowadzona była przez nieszyfrowane 

połączenia lub z prywatnych telefonów komórkowych. A strona białoruska przez 

kilka dni myślała, że to blef – nikt nie spodziewał się takiego 

nieodpowiedzialnego zachowania. 

 

W przypadku Polski, pretendenta do G20, polskie siły zbrojne muszą 

bazować na własnym potencjale wytwórczym i przemysłowym. Nowoczesna 

armia musi spełniać następujące funkcje: 

1. Stać na straży granic i bronić integralności terytorialnej kraju. 

2. Posiadać siły i środki do przezwyciężania skutków kataklizmów na terenie 

kraju. 

3. Posiadać wystarczające środki odwetowe w stosunku do innych państw, 

które potencjalnie mogą stanowić zagrożenie dla Polski. 

4. Mieć zdolność do wykonywania zadań sojuszniczych, jeżeli sojusze takie 

wcześniej zawarto. 

5. Stanowić filar bezpieczeństwa wewnętrznego. 

Dlatego ABSOLUTNĄ KONIECZNOŚCIĄ jest przywrócenie Wojsku Polskiemu 

jego znaczenia i możliwości wypełniania konstytucyjnych zadań 

dotyczących obronności kraju. 
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6. Być w stanie wesprzeć zadaniowo lub celowo działania innych służb 

krajowych i międzynarodowych, w przypadku zdarzeń losowych o dużym 

lub gwałtownym przebiegu. 

Armii nie tworzy się po to, żeby była. Armię buduję się wtedy, kiedy istnieje 

realna potrzeba jej wykorzystania.  

W pierwszej kolejności należy się zastanowić, kto jest potencjalnym wrogiem 

Polski w zakresie okupacji i naruszenia terytorium lub kto może godzić w interesy 

państwa polskiego. 

Z analiz historycznych wynika, że najczęściej zagrożeniem dla danego 

państwa jest jego bezpośredni sąsiad – państwo współgraniczące. Gdy zagrożenie 

takie stawało się realne, tworzono armię, która była w stanie obronić terytorium 

i/lub przeprowadzić działania ofensywne.  

Skoro jesteśmy członkiem NATO i jesteśmy obronnie zintegrowani  

z państwami zachodnimi, to nie należy się spodziewać agresji z ich strony. 

Przyjmijmy zatem, że zachodnia, północna i południowa flanka jest bezpieczna. 

Od wschodu, czy nam się to podoba, czy nie, graniczymy  

z supermocarstwem militarnym. Samodzielnie nigdy nie będziemy w stanie 

przedstawić siły bojowej umożliwiającej powstrzymanie potencjalnej agresji od 

wschodu.  

Dlatego droga do bezpieczeństwa Polski zależy od: trwania w silnym 

sojuszu wojskowym i utrzymywania jak najlepszych stosunków 

dyplomatycznych z Federacją Rosyjską. To drugie zadanie należy do dyplomacji, 

nie wojska i należy traktować je priorytetowo. Należy podkreślić fakt historyczny, 
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że od zakończenia II Wojny Światowej Polska nigdy nie była celem agresji 

naszego wschodniego sąsiada. 

 

 Dlatego też można sformułować wniosek, że Polska nie posiada 

bezpośrednich wrogów zewnętrznych o zbliżonym statusie wojskowym. Ostatnie 

blisko 80 lat zachowania względnego pokoju w Europie potwierdza zasadność tej 

logiki. 

Polskie siły zbrojne powinny mieć charakter defensywny, skupiający 

się na czynnej obronie przeciwko różnym rodzajom wojsk.  

Takie zdefiniowanie polityki obronnej wskazuje drogę dla polskiego 

przemysłu zbrojeniowego, jako producenta systemu walki radioelektronicznej, 

systemu rakiet obronnych (przeciwlotnicze, ziemia-ziemia, inne), jak również 

zaawansowanego systemu obrony przeciwrakietowej. Nie należy zapomnieć  

o dronach bojowych i innych nowych technologiach wojskowych. Potencjalne 

punkty obrony terytorialnej powinny być oparte na małych, jednostkowych 

punktach oporu, a nie dużych i zorganizowanych formacjach bojowych. 

 

Traktowanie supermocarstwa militarnego jako potencjalnego wroga i 

budowanie publicznej narracji oraz polityki do tego założenia, jest 

irracjonalne z punktu widzenia technologicznego, ekonomicznego i 

społecznego 
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Pododdziały zdolne do obrony powinny być wyposażone w lekki sprzęt 

umożliwiający szybką relokację punktów oporu. Musimy stworzyć oddziały  

i sprzęt zdolne do relokacji i zabezpieczenia ludności cywilnej przed atakiem 

klasycznym, biologicznym i chemicznym. Jak również do obrony ważnych 

strategicznie instalacji.  

Taka formuła budowy armii ma charakter wyłącznie defensywny i nie 

będzie stanowiła jakiegokolwiek argumentu w zakresie stwarzania 

zagrożenia militarnego ze strony naszego kraju. 

Jednym z najważniejszych zadań stawianych nowoczesnej armii jest 

zdolność do wykonywania szeroko rozumianych czynności na rzecz obywateli  

i ludności cywilnej. Od relokacji, zabezpieczenia i stworzenia warunków 

bytowych w czasie konfliktu lub kataklizmu, poprzez pomoc i wsparcie  

w wykonywaniu codziennych obowiązków innych służb mundurowych  

i publicznych. Należy umożliwić zintegrowanie niektórych działań wojskowych  

z cywilnymi systemami funkcjonowania grup zawodowych lub branżowych. 

Czołg ciężki, bez wsparcia logistycznego i łączności satelitarnej jako 

jednostka defensywna jest dysfunkcyjny. Drogi w zakupie, drogi w 

utrzymaniu, o znikomej zdolności bojowej i bardzo ograniczonej mobilności. 

Zdecydowanie większą zdolność bojową będzie miał samodzielny żołnierz 

lub niewielki pododdział (2-3 żołnierzy), uzbrojony w mobilną wyrzutnię rakiet 

naprowadzanych radioelektronicznie. Strzał, szybka relokacja, strzał. W 

całkowitym koszcie czołgu ciężkiego mieści się wyszkolenie, wyposażenie i 

utrzymanie kilkunastu grup takiej formacji. Dotyczy to oczywiście defensywy. 

Załoga helikoptera wojskowego musi „wylatać” limit godzin w ramach 

ćwiczeń i praktyki zawodowej. Zamiast latać „na pusto” po poligonie, należy 

umożliwić im wykonanie lotów w ramach służby cywilnej, np. dla lotniczego 

pogotowia ratunkowego. Na sprzęcie wojskowym lub cywilnym, w 

zależności od potrzeb i możliwości. 
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W czasach pokoju cześć wyspecjalizowanych jednostek może  

z powodzeniem pełnić zadania innych służb mundurowych. 

W sytuacjach kryzysowych – kataklizmów pogodowych – wojsko ma 

obowiązek wspierać i częściowo przejąć działania innych służb mundurowych. 

Armia ma zająć się magazynowaniem i prowadzeniem rezerw 

strategicznych państwa. Tą czynność ma rozwijać przy współpracy  

z samorządami. Tu armia ma być czynnikiem przywódczym (schrony, zapasy 

żywności, leków, itp.). W tym zakresie armia ma prowadzić wojskowe komisje 

uzupełnień na terenie każdej gminy RP, z wykorzystaniem zasobów ludzkich po 

służbie wojskowej (szczegóły opisane dalej w rozdziale). 

Rzeczpospolita Polska zadeklarowała, że nie będzie posiadała broni 

masowego rażenia (nuklearnej) w swoim arsenale zbrojeniowym. Nowa 

Demokracja TAK stoi bezwzględnie na tym stanowisku. Nie zgadzamy się na 

stosowanie i badanie broni jądrowej. Natomiast tego typu deklaracja nie wyklucza 

posiadania konwencjonalnych środków odwetowych. Przez to rozumiemy 

nowoczesne systemy rakietowe dalekiego zasięgu zdolnych do przenoszenia 

ładunków konwencjonalnych. Należy założyć, że użycie tych systemów będzie 

ostatecznością, jednak sama ich obecność ma generować efekt odstraszający. 

W zakresie funkcjonowania tej wydzielonej grupy armii, należy uwzględnić 

W czasie powodzi budowa tymczasowych przejść, mostów, ewakuacja z 

terenów zagrożonych przy użyciu specjalistycznego sprzętu. 

W czasie pokoju wypełnianie obowiązków ochrony terytorialnej polskiej linii 

brzegowej i wód terytorialnych oraz strefy ekonomicznej. Patrolowanie z 

użyciem helikopterów i dronów, inspekcja jednostek pływających, itp. 
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działania wywiadowcze umożliwiające wytypowanie potencjalnych celów 

strategicznych potencjalnego agresora. 

 

NATO 

 

Jednym z elementów funkcjonowania państwa w zakresie bezpieczeństwa 

jest posiadanie sojuszy. Polska jest jednym z większych i silniejszych (z punktu 

widzenia położenia geopolitycznego) członków NATO. Co za tym idzie, istotne 

będzie posiadanie infrastruktury i rodzajów wojsk, które będą mogły wesprzeć 

działania sojuszu poza granicami Polski. I nie mamy tu na myśli wojsk 

pancernych. Nasza propozycja jest następująca. Stworzenie jednostek 

wyspecjalizowanych we wsparciu pola bitwy, w szczególności w rozpoznaniu, 

komunikacji i służbie medycznej.  

Nasz cel optymalny to dwie dywizje medyczne z pełnym zapleczem  

i autonomią działania na arenie międzynarodowej. Stacjonujące w dwóch dużych 

miastach Polski (np. Poznań i Warszawa) i na co dzień wspierające 

funkcjonowanie publicznej służby zdrowia. Na wezwanie – w sytuacji konfliktu 

lub kataklizmu – gotowe do podjęcia pełnego zakresu działań w dowolnym 

miejscu na kuli ziemskiej. Tych 20 000 żołnierzy – lekarzy, pielęgniarek i obsługi 

– ma być polską wizytówką w świecie. Odpowiednikiem „Lekarzy bez Granic” 

w międzynarodowym środowisku wojskowym. Interwencje (pomoc, działania) 

będą się odbywały w ramach służby wojskowej, opłaconej przez budżet państwa. 

W przypadku misji pokojowych (kataklizmów) – bez wsparcia bojowego.  

W przypadku konfliktów zbrojnych – z pełnym wsparciem bojowym. Do 

dyspozycji sojuszu. 
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Nasze położenie geopolityczne ma charakter i potencjał strategiczny dla 

NATO. Dysponujemy poligonami i terenami do ćwiczeń dla wojsk sojuszu.  

I należy to bezwzględnie wykorzystać – tworząc zaplecze infrastrukturalne do 

realizacji dużych projektów NATO – bazy wojskowe, zaplecze magazynowe, itp. 

Wojska ofensywne – 3 brygady wojsk specjalnych powietrzno - 

desantowych (komandosi). W pełni wyekwipowane i z zapewnioną autonomią 

działania. 

Lotnictwo – tylko i wyłącznie do ochrony polskiej przestrzeni powietrznej 

oraz logistyki. I zapewnienia zobowiązań sojuszniczych. 

Marynarka wojenna – ochrona polskich wód terytorialnych w zakresie 

militarnym i ekonomicznym. Tylko małe, szybkie i wyspecjalizowane jednostki. 

Bez niszczycieli i okrętów podwodnych – zbędne obciążenie finansowe budżetu.  

 

Dla przypomnienia – na obecnej armii, jako formacji funkcjonującej  

w dzisiejszych realiach geopolitycznych, spoczywają dwa zadania: 

1. Zapewnienie bezpieczeństwa państwa i trwania jego państwowości (jest to 

definicja uniwersalna i dotyczy wszystkich krajów), 

2. Zabezpieczenie życiowe dla obywateli, którzy zdecydują się na służbę  

w wojsku. 

Odnośnie drugiego punktu. Nie chodzi tu tylko i wyłącznie o wynagrodzenie 

za lata służby na kontrakcie. Często żołnierze po przejściu na „wojskową 

emeryturę” są ciągle w wieku umożliwiającym podjęcie innych obowiązków 

zawodowych. Prawie zawsze są to doświadczeni, dobrze wyszkoleni  

i wykształceni obywatele. Są specjalistami w wąskich dziedzinach, które są często 
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ważnymi filarami gospodarki. Takiego potencjału ludzkiego nie można 

ignorować i lekceważyć.  

Dlatego Nowa Demokracja TAK stoi na stanowisku, że obowiązkowo należy 

wprowadzić szereg rozwiązań, aby umożliwić „wojskowym emerytom” 

utrzymywanie aktywności zawodowej.  

 

Transformacja kadry wojskowej dla biznesu 

 

W majątku Kapitału Narodowego znajdzie się wiele podmiotów i spółek 

Skarbu Państwa, które w swojej działalności będą wymagały zatrudnienia 

specjalistów w zakresie bezpieczeństwa, logistyki, kontrolingu, i innych. Naszym 

zdaniem nic nie stoi na przeszkodzie, aby prace te podejmowali byli żołnierze 

zawodowi. 

Byli oficerowie mają stanowić rezerwuar kadrowy dla spółek Skarbu 

Państwa do pełnienia funkcji w zakresie rad nadzorczych i niższych funkcji  

w zarządach, gdzie oprócz celów biznesowych będą realizowali również cele 

wyznaczane przez państwo.  

A kadra podoficerska, jeżeli będzie chciała dalej pracować, ma mieć 

ułatwiony dostęp do wykonywania zadań resortu spraw wewnętrznych w zakresie 

funkcji administracyjnych, takich jak: dzielnicowi, ochrona mienia, administracja 

w korpusie obrony terytorialnej i w urzędach samorządowych lub w korpusie 

administracji publicznej. 

Ze względu na to, że w sensie prawnym służby mundurowe muszą 

zachowywać apolityczność, tego typu formy zatrudnienia bardzo skutecznie 

wyeliminują w państwie wszelkie formy nepotyzmu i partyjniactwa – na szczeblu 
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biznesu, spółek Skarbu Państwa i administracji. Z kolei jakość w zatrudnieniu 

byłych mundurowych bez wątpienia zawsze będzie wyższa niż „pociotków” czy 

kandydatów „po linii i na fali”. 

Kadra oficerska ma mieć możliwość bezpłatnego kształcenia podczas 

ostatnich trzech lat kontraktu na dowolnym kierunku menadżerskim, a kadra 

podoficerska, przez ostatnie dwa lata, na dowolnym kierunku administracyjnym. 

 

Żandarmeria 

 

Zostanie powołana służba żandarmerii, której zadaniem będzie zastąpienie 

dzisiejszych obowiązków administracyjnych policji, WKU i ochrony mienia. 

Kadra kierownicza tej służby będzie pochodziła ze służb mundurowych. 

Idea powstania żandarmerii sprowadza się do wypełnienia kilku działów 

gospodarki „mundurowymi”, przy jednoczesnym stworzeniu służby dla ludzi 

doświadczonych, którzy mogą wykonywać funkcje pomocnicze jednostek 

MSWiA. 

Żandarmeria zastąpi we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego 

Straż Miejską i Gminną w pełnym zakresie jej obowiązków, poprzez 

współdziałanie z samorządami. Wesprze działania policji w zakresie obowiązków 

dzielnicowych, patroli prewencji, zabezpieczenia imprez masowych  

i demonstracji, tak aby policja została odciążona od zadań związanych z szeroko 

rozumianą ochroną mienia. 

Zadania policji zostaną ograniczone do spraw kryminalnych, 

dochodzeniowych i śledczych, ruchu drogowego oraz cyberprzestępczości. 
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Żandarmeria będzie mogła kierować ruchem drogowym, bez możliwości 

kontroli ruchu drogowego. 

Jednym z głównych zadań żandarmerii będzie ochrona mienia, w zakresie 

terytorialnym i komercyjnym. 

W sensie komercyjnym, żandarmeria zastąpi firmy ochroniarskie. 

Kadra kierownicza tej służby będzie pochodziła ze służb mundurowych. 

 

Mundurowa emerytura 

 

Przejście na emeryturę służb mundurowych będzie się mogło odbyć 

deklaratywnie wtedy, gdy dana osoba będzie miała uskładany odpowiedni udział 

Kapitału Narodowego, tak by w pełni zabezpieczyć finansowo lata dożycia lub 

po osiągnięciu wieku emerytalnego na zasadach ogólnych. Przypominamy, że 

przy założeniu pełnego wykorzystania 40 lat aktywności zawodowej, wysokość 

udziału w Kapitale Narodowym obywatela powinna wynosić około 365 000 zł, 

pomijając inflację. Wtedy, zakładając, że podstawowa emerytura będzie wynosić 

1500 zł miesięcznie, wartość udziału wystarczy na rozliczenie emerytur w czasie 

ok. 30 lat. 

Po odbyciu pełnej tury kontraktu (15 lub 25 lat), przy obowiązkowym ze 

strony służby opłaceniu Kapitału Narodowego, żołnierz, strażak, policjant, będzie 

mógł przejść w stan spoczynku albo podjąć pracę w administracji lub podjąć 

działalność gospodarczą na warunkach ogólnych lub zatrudnić się w dowolnej 

formule. 

W przypadku oficerów służby czynnej, należy zwrócić uwagę na to, że 

wszyscy oni w trakcie lat służby nabywają kwalifikacji dowódczych. Jeżeli ich 
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kariera dobiega końca w ramach służby, są zdolni automatycznie zarządzać 

dużymi grupami ludzkimi. Oprócz tego funkcjonują w systemie hierarchicznym, 

co z pewnością ułatwia odnalezienie się w szeroko rozumianym „dużym” 

biznesie.  

Należy jednak zwrócić uwagę, że nawet najbardziej zaawansowane kursy  

i studia (np. MBA) nie zastąpią praktyki biznesowej i doświadczeń, które 

zdobywa się latami. Dlatego poziom prezes lub zarządów strategicznych spółek 

Skarbu Państwa (Kapitału Narodowego) będzie osiągalny wyłącznie przez osoby  

z odpowiednią praktyką. Sugerujemy, aby do tych najwyższych stanowisk 

kandydowały osoby cywilne, z potencjalnie dłuższym i większym stażem 

biznesowym i większym bagażem doświadczeń biznesowych. 

*** 
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Szanowny Czytelniku, 

Dziękujemy za zainteresowanie i zapoznanie się z naszymi założeniami 

programowymi. 

Jeżeli chcesz wiedzieć na bieżąco co robimy, napisz do nas na  

kontakt@nowademokracja.org Dopiszemy Cię do naszego partyjnego 

newslettera! 

Jeżeli uważasz, że wizja i cele Nowej Demokracji Tak mają sens i przewagę 

nad innymi propozycjami politycznymi, i chcesz abyśmy uparcie pracowali  

w osiągnięciu ich realizacji, wspomóż nas finansowo.   

W tym celu wpłać*) wybraną przez Ciebie kwotę na nasze konto bankowe: 

Nazwa banku: Mikołowski Bank Spółdzielczy 

nr konta: 67 8436 0003 0000 0026 8255 0001 

Odbiorca:  Nowa Demokracja – TAK 

Ul. Długa 1 

43-190 Mikołów 

Tytuł przelewu: darowizna na rzecz partii 

*) Pamiętaj, że musisz mieć polskie obywatelstwo i musisz podać swoje dane osobowe. 

 

Jeżeli uważasz, że Twoje poglądy polityczne utożsamiają się z naszymi  

i czujesz potrzebę zainwestowania swojego czasu i pracy w budowanie nowej, 

demokratycznej Polski, zapraszamy Cię w nasze szeregi. Wypełnij deklarację 

członkowską, prześlij do nas, opłać składkę członkowską i działaj z Nami! 

WITAMY CIĘ SERDECZNIE !!! 
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DEKLARACJA WSTĄPIENIA DO PARTII 

NOWA DEMOKRACJA TAK 

Ja niżej podpisana/y : 

* imię/imiona/:………………………………………………………………………………… 

* nazwisko:………………….………………………………………………………………… 

*PESEL:……………………..……………………....………………………………………… 

*miejsce zamieszkania:……………..…..………………………………………...…………… 

telefon/y:……………………..………………………………………………………………… 

* e:mail:……………………….……………………………………………………………….. 

Wykształcenie kierunkowe:...………………………………………………………………… 

● wcześniejsza przynależność do partii politycznych: nazwa, miejscowość, okres, funkcja:  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

● przynależność do organizacji społecznych, stowarzyszeń i innych organizacji rządowych i 

pozarządowych:…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków partii Nowa Demokracja TAK. 

 

Oświadczam, że akceptuję założenia, cele oraz Statut i Program Partii Nowa Demokracja 

TAK i nie będę podejmował/a działań sprzecznych z jej celami i założeniami programowymi. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby związane z realizacją 

celów statutowych partii Nowa Demokracja TAK, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. 

o ochronie danych osobowych.   

 

 

_______________________________________ 

data, miejscowość, własnoręczny czytelny podpis 

UWAGA:   *  pola obowiązkowe do wypełnienia   

                ● prosimy wypełnić deklarację czytelnie    

 


