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Instytucja laczaca na najwyzszym szczeblu czynniki wojskowe i cywilne byla
slabo zakorzeniona w polskiej tradycji panstwowej. W niepodleglej Polsce
okresu miedzywojennego istnialy wprawdzie tego rodzaju organy panstwa, ale
byly one efemerydami: Rada Wojenna dzialala w latach 1921-1923, powolany
25 pazdziernika 1926 r. Komitet Obrony Panstwa zebral sie tylko raz, a Komitet
Obrony Rzeczypospolitej (KOR) utworzony 9 maja 1936 r. odbyl zaledwie dwa
posiedzenia. Choc na czele tych instytucji stal zawsze prezydent, podstawowe
sprawy wojska i obronnosci kraju pozostawaly w rekach wojskowych: w latach
1926-1935 zarzadzal nimi osobiscie marsz.Józef Pilsudski, a po jego smierci
marsz.Edward Rydz Smigly.
Po objeciu w 1944 r. wladzy przez komunistów przez kilka lat nie powstal zaden
odpowiednik przedwojennych instytucji i kluczowe decyzje dotyczace wojska –
w tym personalne – podejmowane byly przez Biuro Polityczne KC partii
komunistycznej (najpierw PPR, a od grudnia 1948 r. PZPR). Dopiero w
pazdzierniku 1948 r. Biuro Polityczne powolalo zespól, którego zadaniem bylo
opiniowanie projektów dozbrojenia i organizacji armii, a w maju 1949 r. – na
jego bazie – powstala Komisja Wojskowa Biura Politycznego. W jej sklad
wchodzili zarówno czlonkowie Biura Politycznego, jak i najwyzsi dowódcy
wojskowi (m.in.minister obrony narodowej i szef Sztabu Generalnego). Na czele
Komisji stal Boleslaw Bierut, Przewodniczacy (pózniej I Sekretarz) KC.
Komisja zajmowala sie wszystkimi kluczowymi sprawami wojska oraz
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Komisja dla Spraw Obrony Narodowej wlasciwie identyczna pod wzgledem
skladu personalnego z poprzednia. Z kolei wiosna 1954 r., gdy Bierut ograniczyl
sie do pelnienia funkcji I Sekretarza KC, Komisja stala sie ponownie organem
Biura Politycznego, z tym, ze w jej sklad wchodzili tym razem tylko czlonkowie
BP (wsród nich byl minister obrony narodowej, sowiecki marszalek Konstanty
Rokossowski). Póltora roku pózniej przeksztalcona zostala ponownie w organ
rzadowy - Komitet do spraw Obrony Kraju (KOK). Formalnie powstal on na
mocy wspólnej uchwaly Rady Ministrów i Rady Panstwa (byl to kolektywny
urzad prezydencki) z 21 grudnia 1955 r. Instytucja ta byla „panstwowa” tylko z
nazwy, gdyz w jej sklad wchodzili wylacznie czlonkowie Biura Politycznego, a
przewodniczacym byl niezastapiony Bierut, nie pelniacy wówczas zadnej
funkcji panstwowej. Z powodu serii wydarzen, które mialy miejsce w ciagu
1956 r. – XX Zjazd KPZPR, smierc Bieruta i usuniecie z kierownictwa partii
niektórych jego najblizszych wspólpracowników, powrót na stanowisko I
Sekretarza (usunietego w 1948 r.) Wladyslawa Gomulki, odeslanie do ZSRR
marsz. Rokossowskiego i oficerów sowieckich, którzy od 1950 r. zajmowali
wszystkie najwazniejsze stanowiska dowódcze w Wojsku Polskim – Komitet
nie podjal systematycznej dzialalnosci i w listopadzie 1957 r. zostal formalnie
rozwiazany. W tym czasie najwazniejsze decyzje w sprawach wojska
podejmowalo bezposrednio Biuro Polityczne.
Dopiero w grudniu 1958 r., gdy sytuacja w kraju i w partii komunistycznej
zostala ustabilizowana, Gomulka zaproponowal wznowienie dzialalnosci KOK.
Nastapilo to na mocy uchwaly Rady Ministrów z 18 lutego 1959 r., która
ustanawiala Komitet jako organ panstwowy. Od tego momentu instytucja ta
dzialala juz bez zadnych przerw przez ponad 30 lat. Zgodnie z uchwala na czele
KOK stal premier (do grudnia 1970 r. byl nim Józef Cyrankiewicz, pózniej Piotr
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obrony narodowej i spraw wewnetrznych. W 1961 r. w sklad KOK wszedl tez
Sekretarz KC odpowiadajacy w kierownictwie partii za sprawy wojskowe.
Zapleczem organizacyjnym byl Sztab Generalny (SG). Wydzielono w nim
zespól oficerów pracujacych na rzecz KOK, a zarzadzal nimi Sekretarz
Komitetu, którym z urzedu byl szef SG. Struktura KOK zostala stosunkowo
szybko rozbudowana i objela – w oparciu o istniejace w ministerstwach
departamenty wojskowe - niemal wszystkie resorty centralnej administracji
panstwowej, ze szkolnictwem wlacznie. W 1962 r. istnialo az 10 dzialów
Komitetu: wojskowy (jego kierownikiem byl minister obrony narodowej),
polityczny (na czele stal wlasciwy Sekretarz KC), wewnetrzny (z ministrem
spraw wewnetrznych), planowania i gospodarki, ochrony ludnosci, komunikacji,
przemyslu, zaopatrzenia (na ich czele stali odpowiedni wicepremierzy),
szkolnictwa i nauki (zarzadzal nim wlasciwy Sekretarz KC) oraz zagraniczny
(kierownikiem byl minister spraw zagranicznych). Czesc kierowników dzialów
byla czlonkami Biura Politycznego lub Sekretarzami KC. Najwazniejsza osoba
w panstwie, I Sekretarz KC (do 1970 r. byl nim Gomulka, pózniej Edward
Gierek), nie wchodzila wprawdzie w sklad Komitetu, ale decyzje w
najwazniejszych sprawach i tak byly podejmowane przez Biuro Polityczne.
Utworzono terenowe odpowiedniki KOK – Wojewódzkie Komitety Obrony
(WKO), na czele których stali przewodniczacy wojewódzkich rad narodowych.
Jak wynika z tej struktury glównym zadaniem KOK byla nie tylko zwierzchnosc
na wojskiem, ale przede wszystkim przygotowywanie panstwa i spoleczenstwa
na wypadek wojny, z czym zwiazane bylo takze utworzenie stanowisko
wiceministra obrony narodowej do spraw Obrony Terytorialnej Kraju (OTK,
pózniej Obrony Cywilnej).
W dniu 21 listopada 1967 r. Sejm uchwalil ustawe „O powszechnym obowiazku
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komitety obrony – powiatowe, miejskie i gminne, az do szczebla wiekszych
przedsiebiorstw i instytucji panstwowych, w których tworzono zakladowe
komitety obrony. Po uchwaleniu ustawy zmieniono nieco strukture samego
Komitetu, który od tego momentu skladal sie z przewodniczacego (byl nim z
urzedu premier) i trzech zastepców: do spraw sil zbrojnych i planowania
strategiczno-obronnego (minister obrony narodowej), do spraw politycznoobronnych (Sekretarz KC kontrolujacy wojsko) i do spraw gospodarczoobronnych (Sekretarz KC nadzorujacy sprawy gospodarcze). Czlonkami byli
ministrowie spraw wewnetrznych i spraw zagranicznych oraz sekretarz KOK,
którym byl wiceminister obrony narodowej odpowiedzialny za OTK. Z czasem
sklad ten uzupelnili m.in. wicepremierzy nadzorujacy resorty gospodarcze.
Niemal wszyscy czlonkowie KOK byli równoczesnie czlonkami Biura
Politycznego lub Sekretariatu KC partii komunistycznej. Zredukowano liczbe
dzialów i pozostaly tylko: Dzial Polityczno-Obronny, Dzial GospodarczoObronny, Dzial Ochrony i Zaopatrzenia Ludnosci, Dzial Wewnetrzny, Dzial
Komunikacji oraz Dzial Zagraniczny (bylo nim po prostu Ministerstwo Spraw
Zagranicznych). Utrzymano wiec zasade, ze Komitet zajmuje sie wszystkim, co
laczy sie bezposrednio z wysilkiem obronnym, a raczej po prostu militarnym,
gdyz doktryna wojenna Ukladu Warszawskiego, która obowiazywala Polske
miala charakter raczej ofensywny niz defensywny. Mimo tego najwazniejszymi
osobami w KOK pozostawali wojskowi – minister obrony narodowej
(równoczesnie czlonek Biura Politycznego) oraz sekretarz Komitetu, który
kierowal Sekretariatem KOK. Kluczowe decyzje – w tym, zgodnie z zasadami
nomenklatury, takze personalne - zapadaly niezmiennie na posiedzeniach Biura
Politycznego.
KOK sprawowal funkcje koordynacyjne w zakresie wojska i spraw obronnosci,
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Wojskowy) zajmujaca sie sprawami planowania gospodarczego w zakresie
produkcji dla wojska i obronnosci. Projekty decyzji podejmowanych na szczeblu
ministerstwa czy rzadu musialy byc opiniowane przez KOK lub Sekretariat
KOK. W obszarze spraw gospodarczych zwiazanych z armia i obronnoscia
Polska byla zwiazana uczestnictwem w Radzie Wzajemnej Pomocy
Gospodarczej (RWPG) i Ukladzie Warszawskim. Juz na pierwszym posiedzeniu
KOK (14 maja 1959 r.) zaakceptowano sowieckie propozycje dotyczace
koordynowania planów mobilizacyjnych gospodarek panstw czlonkowskich.
Forum ich uzgadniania byla Stala Komisja Wspólpracy Przemyslu Obronnego
RWPG.
Wazna czescia dzialalnosci Komitetu byly sprawy obrony cywilnej (w tym
przeciwlotniczej), szkolenia obronnego - które istnialo od szkól srednich
poczynajac na zakladach pracy konczac - oraz dowodzenia i zarzadzania na
wszystkich szczeblach administracji panstwowej, gospodarczej i zycia
spolecznego na wypadek wojny. Okreslano to ogólnie jako „pozamilitarna czesc
systemu obronnego panstwa”. W tym zakresie KOK wypelnial nie tylko funkcje
normotwórcze i sprawowanie ogólnej kontroli, ale tez m.in. organizowal
cwiczenia. Najwieksze z nich odbyly sie w kwietniu 1973 r. (pod kryptonimem
„Kraj”), a ich tematem bylo „Dzialanie centralnych i terenowych organów
kierowania

i

zarzadzania

oraz

sil

zbrojnych

w

okresie

zagrozenia

bezpieczenstwa panstwa i w czasie wojny”. W formalnym kierownictwie
cwiczen znalazla sie cala scisla ekipa rzadzaca z I Sekretarzem KC na czele, zas
sztabem cwiczen kierowal Sekretarz KOK (gen.Tadeusz Tuczapski). Cwiczen
lokalnych i treningów szkoleniowych przeprowadzano setki (np. tylko w latach
1976-77 bralo w nich udzial ponad 700 tys.uczestników).
Prawdziwym „mózgiem” KOK byl – nic nie ujmujac jego formalnym czlonkom
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Prawne, Biuro Planowania Obronnego, Biuro Organizacyjno-Mobilizacyjne,
Biuro Szkolenia Obronnego. W latach 70. ulegala ona parokrotnie zmianom,
które polegaly glównie na dzieleniu istniejacych biur na mniejsze jednostki.
Waznym elementem dzialalnosci Sekretariatu bylo publikowanie „Biuletynu
KOK”, w którym zamieszczane byly akty normatywne z zakresu obronnosci
wydawane przez wszystkie centralne i naczelne instytucje administracji
panstwowej, z Rada Ministrów wlacznie. W istocie niemal wszystkie akty
normatywne w tym zakresie – a w kazdym razie te, które mialy powazniejsze
znaczenie - podlegaly opiniowaniu i kontroli Sekretariatu KOK.
Az do konca lat 70. KOK mniej zajmowal sie sprawami bezpieczenstwa
wewnetrznego kraju, a glównym obszarem prac byly w tym zakresie
przygotowania na wypadek wojny. Niemniej problemy funkcjonowania resortu
spraw wewnetrznych znajdowaly sie w zainteresowaniu Komitetu, który podjal
w tym zakresie wiele róznych decyzji. W znowelizowanej 19 pazdziernika 1978
r. doktrynie wojennej znalazlo sie juz jednak takie okreslenie jak „przestepczosc
natury politycznej”, co oddawalo niepokój wladz wynikajacy z powstania
zorganizowanej opozycji politycznej. W polowie lipca 1980 r., w czasie, gdy
rozwijala sie wielka fala strajkowa, Sekretariat KOK dokonal przegladu
istniejacych aktów prawnych dotyczacych ochrony porzadku publicznego, a
dwa miesiace pózniej otrzymal rozkaz rozpoczecia prac nad wprowadzeniem
stanu wojennego. Na forum Komitetu sprawa ta po raz pierwszy zostala
poruszona 12 listopada 1980 r. KOK – a scislej rzecz biorac Sekretariat KOK –
stal sie kluczowym miejscem dla dzialan zmierzajacych do wprowadzenia stanu
wojennego zarówno jesli chodzi o koordynacje prac resortów i organów
centralnych panstwa oraz wojska, jak i przede wszystkim prac nad strona
normatywna (prawna). Podczas kolejnych posiedzen KOK (m.in.23 stycznia, 19
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premiera i ministra obrony narodowej gen.Wojciecha Jaruzelskiego), uznano, iz
zasadnicze przygotowania zostaly zakonczone. Przez pewien czas rozpatrywano
tez projekt, aby po wprowadzeniu stanu wojennego zarzadzanie nim przejal
KOK, stajac sie tym samym najwyzsza de facto wladza. Z niejasnych powodów
zrezygnowano z tego planu i 13 grudnia 1981 r. zostala powolana –
samozwancza z punktu widzenia ówczesnie obowiazujacego prawa – Wojskowa
Rada Ocalenia Narodowego, na czele której stanal gen.Jaruzelski, bedacy od
osmiu miesiecy premierem, a wiec z urzedu przewodniczacym KOK. W
ostatnich dniach przed 13 grudnia KOK podjal szereg decyzji istotnych dla
funkcjonowania stanu wojennego, a m.in. o militaryzacji czesci gospodarki
narodowej oraz wyznaczajac komisarzy KOK we wszystkich instytucjach
centralnych i na szczeblu wojewódzkim oraz w wiekszych zakladach
przemyslowych i w instytucjach takich jak uniwersytety. Rola KOK w czasie
trwania stanu wojennego (tj. do 22 lipca 1983) byla ograniczona, gdyz w sferze
wykonawczej zarzadzal krajem zrazu tzw.Dyrektoriat, grono osób wybranych
przez Jaruzelskiego (w tym trzech generalów), a pózniej odzyskalo swoje
znaczenie Biuro Polityczne KC.
Istotna zmiana instytucjonalna zostala wprowadzona po podpisaniu porozumien
wynegocjowanych w czasie obrad Okraglego Stolu, gdyz uzgodniono m.in.
utworzenie urzedu Prezydenta PRL, a zgodnie ze zmieniona (7 kwietnia 1989)
konstytucja Prezydent stawal sie Zwierzchnikiem Sil Zbrojnych i zarazem
przewodniczacym KOK. W polowie lipca Zgromadzenie Narodowe wybralo
prezydentem gen.Jaruzelskiego, który 4 pazdziernika wydal zarzadzenie
poszerzajace czlonkostwo w KOK m.in. o szefa Kancelarii Prezydenta,
zastepców ministrów obrony narodowej i spraw wewnetrznych oraz ministra
transportu, zeglugi i lacznosci. Spowodowalo to, iz proporcja miedzy
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swego rodzaju „przyczólek” dla lojalnych wobec siebie polityków, podobnie jak
to zrobil rozbudowujac Kancelarie Prezydenta. Niemniej zmian ustrojowych nie
mozna juz bylo zahamowac, a ich oznaka bylo nie tylko uczestnictwo w
obradach KOK niedawnych „wrogów panstwa”, ale takze zatwierdzenie (21
lutego 1990 r.) „Doktryny obronnej Rzeczypospolitej Polskiej”, która zastapila
pochodzace z 1985 r. „Wezlowe zalozenia obronne PRL”. Jednak dopiero po
zwyciestwie w wyborach prezydenckich Lecha Walesy nastapilo definitywne
zreformowanie KOK – zarzadzeniem z 31 stycznia 1991 r. rozformowano
Sekretariat KOK, a na jego miejsce powolano cywilne Biuro Bezpieczenstwa
Narodowego ulokowane w Kancelarii Prezydenta.
Mozna chyba powiedziec, ze lata swojej swietnosci – tzn.realnego znaczenia w
zyciu panstwa – KOK przezyl w okresie 1967-1981, choc oczywiscie jako organ
koordynujacy sprawy obronnosci byl aktywny jeszcze w 1989 r. Niekiedy
komunikaty prasowe o posiedzeniach Komitetu mialy na celu zastraszenie
spoleczenstwa i opozycji. Tak mozna odczytac informacje o posiedzeniach
KOK w dniu 20 sierpnia 1988 r., gdy narastala fala strajkowa czy 20 maja 1989
r. na dwa tygodnie przed kluczowymi dla Polski wyborami parlamentarnymi. W
istocie KOK byl instytucja wojskowo-rzadowo-partyjna, ale jesli wziac pod
uwage, ze wiekszosc zasiadajacych w nim przedstawicieli wojska i rzadu
nalezala jednoczesnie do najwyzszych gremiów PZPR, mozna uznac, iz byl on
raczej instrumentem w rekach partii komunistycznej, niz profesjonalna
instytucja panstwowa.
Zródla. Bardzo obszerne archiwum KOK od poczatku jego istnienia (de facto
od 1959 r.) przechowywane jest w calosci w Centralnym Archiwum
Wojskowym w Rembertowie kolo Warszawy. Duza czesc zespolu ma klauzule
tajnosci.
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1989. Studium historyczno-wojskowe, Warszawa 1995: Wojskowy Instytut
Historyczny, s.639. Praca istnieje tylko w wersji powielanej i nie byla nigdy
opublikowana. Dla okresu wczesniejszego wiele elementów dotyczacych roli
partii komunistycznej w wojsku i polityce obronnej znajduje sie w pracy Jerzego
Poksinskiego Kierownictwo PPR i PZPR wobec wojska, 1944-1956, Warszawa
2003: Instytut Studiów Politycznych, s. 379. Jednak wiekszosc tej publikacji,
która po smierci autora do druku przygotowali Aleksander Kochanski i
Krzysztof Persak, stanowia dokumenty.

