
 3 

Spis treści

7

29

49

W stronę skutecznego minilateralizmu w dziedzinie 

polityki bezpieczeństwa: na przykładzie aktywności Polski 

w Grupie Wyszehradzkiej

Dominik Jankowski

Kryzys multilateralizmu spowodował, że poszukiwane są rozwiązania, które usprawnią funk-

cjonowanie współpracy międzynarodowej. Jednym z nich jest minilateralizm. Jego esencją 

jest tworzenie zdolności do budowania koalicji. Porozumienia zawarte w ramach mniejszej 

grupy państw mogą stanowić punkt wyjścia do dalszych negocjacji i włączenia w proces 

poszukiwania rozwiązań kolejnych członków. Celem artykułu jest przedstawienie Grupy 

Wyszehradzkiej (V4) jako skutecznego minilateralnego formatu z udziałem Polski. Jego pod-

stawą jest zdolność do proponowania takich projektów i inicjatyw m.in. w dziedzinie polityki 

bezpieczeństwa, które wykraczają poza wspólny mianownik interesów regionu, co prowadzi 

do tworzenia koalicji V4 z innymi państwami.

Stosunki z Rosją po pięciu latach polskiej polityki normalizacji

Bartosz Cichocki

W 2013 r. minęło pięć lat od inauguracji przez rząd Donalda Tuska polityki normalizacji 

w stosunkach z Rosją. Okrągła rocznica sprzyja podsumowaniu tej polityki oraz wyciągnięciu 

wniosków na przyszłość. Polityka normalizacji stosunków polsko-rosyjskich bez wątpienia 

sprzyjała promowaniu przez Polskę inicjatyw dyplomatycznych na forum UE i NATO. W re-

lacjach dwustronnych podniosła poziom przejrzystości intencji towarzyszących decyzjom 

w sferze polityki bezpieczeństwa. Stworzyła także warunki do podjęcia rozmów m.in. o roz-

wiązaniu spornych kwestii wynikających ze wspólnej historii i zacieśnieniu współpracy go-

spodarczej. Gotowość do wzajemnych ustępstw w tych rozmowach zależeć będzie od postępu 

w procesie budowy właściwego poziomu zaufania. 

W kierunku Global Zero? Broń jądrowa – stan obecny i perspektywy 

Przemysław Pacuła

Broń jądrowa pozostaje ważnym elementem arsenałów zbrojnych niektórych państw. 

Sukcesem jest fakt, że liczba głowic jądrowych w ciągu ostatnich 30 lat drastycznie spadła. 

Niemniej państwa dysponujące tą bronią wciąż bazują na nuklearnym odstraszaniu i inwestu-

ją duże środki w unowocześnianie swojego arsenału. Choć idea powszechnej denuklearyzacji 

jest bardzo nośna i atrakcyjna, a w osobie prezydenta USA Baracka Obamy zyskała bardzo 

silnego sprzymierzeńca, trudno oczekiwać, aby opcja Global Zero miała zostać zrealizowana 

w dającej się przewidzieć przyszłości. 



4  

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE nr III (27), 2013

71

103

125

126

127

Biała księga obrony i bezpieczeństwa Francji 2013: 

państwo peryferyjnej Europy jednym z biegunów 

światowego porządku

Joanna Pawełek-Mendez

Polityka bezpieczeństwa i obrony Francji realizowana przez rząd François Hollande’a ujęta 

jest w dokumencie wydanym 29 kwietnia 2013 r. pod nazwą Biała księga. Zawiera ona ana-

lizę kontekstu strategicznego i głównych zagrożeń, a także strategię obrony i dokładny opis 

środków, niezbędnych do jej realizacji. W przypadku Francji, charakter jej interesów oraz 

priorytety są wyznaczane przez położenie geografi czne – posiadanie zamorskich terenów 

i departamentów powoduje, że granice tego państwa stanowią najdalej wysunięte przyczółki 

Europy. Jednocześnie stałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ sprawia, że Francja ma 

bezpośredni wpływ na kształtowanie bezpieczeństwa światowego. Czy jednak równie glo-

balne są jej ambicje w tym zakresie, w zderzeniu z  rzeczywistością gospodarczą i fi nansową? 

Zapisy Białej księgi wskazują, że Francja szuka równowagi między zachowaniem pełnej su-

werenności a pogłębieniem współpracy z najbliższymi partnerami i rozwijaniem europejskiej 

kultury obronności.

Wpływ Unii Europejskiej na bezpieczeństwo dostaw gazu, 

wolny rynek w handlu energią i ochronę klimatu w Polsce

Paweł Turowski

Unia Europejska, choć nie posiada rozległych kompetencji w zakresie bezpieczeństwa ener-

getycznego, to jednak za pomocą prerogatyw dotyczących m.in. budowy jednolitego ryn-

ku oraz ochrony środowiska oddziałuje na relacje energetyczne państw członkowskich. 

Wolnorynkowe zasady handlu surowcami energetycznymi między państwami wspólnoty 

przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski. Taki wpływ mają także 

regulacje prawa UE dotyczące wzmocnienia bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego. Z kolei 

zarówno istniejące, jak i planowane regulacje dotyczące ochrony środowiska są mniej jed-

noznaczne – mogą generować wysokie koszty modernizacji sektora elektroenergetycznego 

i spowolnić tempo wzrostu gospodarczego.
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