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Zdzisław Lachowski – Redaktor Naczelny

POLITYCZNO-STRATEGICZNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA

Traktatowi sojusznicy USA w regionie Azji i Pacyfi ku

Janusz Tomaszewski

Ogłoszony przez amerykańską administrację strategiczny zwrot ku Azji i Pacyfi kowi wiąże 

się z koniecznością wzmocnienia istniejących sojuszy z Australią, Filipinami, Japonią, Koreą 

Południową i Tajlandią. Każdy z tych sojuszników wymaga od Stanów Zjednoczonych od-

rębnego podejścia, uwzględniającego cele i specyfi kę danego państwa. Zacieśnienie tych re-

lacji umożliwi USA skuteczniejsze stawianie czoła szeregowi problemów i wyzwań na tym 

obszarze – od zagrożenia stwarzanego przez nieobliczalną Koreę Północną, przez roszczenia 

terytorialne Chin, aż po działalność ekstremistów w Azji Południowo-Wschodniej. 

Obrona przeciwrakietowa Izraela i Japonii – wnioski dla Polski

Przemysław Pacuła

Systemy obrony przeciwrakietowej są stosunkowo nowym kierunkiem rozwoju sił zbrojnych. 

Izrael i Japonia są państwami, które odczuwają bezpośrednie zagrożenie atakiem rakietowym 

ze strony swoich sąsiadów. Stąd należą one do krajów, których programy MD uznawane są 

za bardzo zaawansowane. Ogłoszona w 2012 r. przez prezydenta RP decyzja o budowie na-

rodowych zdolności w tym zakresie skłania do przyjrzenia się rozwiązaniom już działającym 

w świecie. Zarówno Japonia, jak i Izrael są pod tym względem dobrymi przykładami do na-

śladowania, nie tylko z uwagi na techniczne rozwiązania, ale również korzyści, jakie odniosły 

ich przemysły zbrojeniowe w trakcie prac rozwojowych nad MD.

Casus Tajwanu jako inspiracja metodyczna dla rozwiązania 

niektórych konfl iktów narodowościowych na terytorium byłego 

ZSRR

Ewa Mazur-Cieślik

Spośród istniejących w Europie rzeczywistych i potencjalnych źródeł konfl iktów niespokojny 

i targany sprzecznymi interesami obszar byłego ZSRR stanowi najbardziej prawdopodobne 

miejsce przerodzenia się antagonizmów w otwarty konfl ikt zbrojny. W niniejszym artykule 

podjęto próbę rozpatrzenia możliwości uregulowania niektórych spośród zamrożonych kon-

fl iktów metodą tajwanizacji, co oznacza takie ułożenie modus vivendi w państwie, w którym 
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doszło do rozłamu (podobnie, jak to miało miejsce w przypadku secesji Tajwanu od ChRL), 

aby rozstrzygnięcie najbardziej spornych kwestii odłożyć do późniejszego uregulowania, na-

tomiast w bieżącej polityce kierować się względami pragmatycznymi i kompromisem. Szanse 

powodzenia proponowanej metody zweryfi kowane zostały, z wykorzystaniem elementów 

analizy SWOT, przez grupę ekspertów.

Piractwo morskie: historyczna ciągłość i zmiana

Jarosław Padzik

Piractwo morskie, jako proceder rozbójniczy łamiący obyczaje wolnej żeglugi, pojawiło się 

z chwilą rozpoczęcia wymiany handlowej przy wykorzystaniu szlaków morskich. Proceder 

ten stwarzał przez wieki zagrożenie podstaw międzynarodowej wymiany towarowej. Rozwój 

cywilizacyjny nie wyeliminował istniejących zagrożeń w tym obszarze, za to na przełomie XX 

i XXI w. nastąpił swoisty renesans piractwa. Stawia to przed społecznością międzynarodo-

wą konieczność ścisłej współpracy, tylko ona bowiem może zagwarantować skuteczną walkę 

z piractwem morskim. Ograniczone zaangażowanie pojedynczych państw w te przedsięwzię-

cia nie przynosi oczekiwanych rezultatów, przyczyniając się pośrednio do wzrostu zagrożeń 

ze strony coraz lepiej zorganizowanych i logistycznie wyposażonych grup piratów.

SIŁY ZBROJNE RP

Ocena funkcjonowania przyjętej koncepcji Narodowych Sił 

Rezerwowych

Czesław Juźwik, Kamil Sobczyk

Koncepcja Narodowych Sił Rezerwowych (NSR) – przyjęta w 2008 r. w ramach Programu pro-

fesjonalizacji Sił Zbrojnych RP na lata 2008–2010, a wdrażana od 1 lipca 2010 r. – od początku 

spotyka się z rzeczowymi głosami krytyki zarówno na scenie politycznej, jak i ze strony eksper-

tów zajmujących się problematyką obronności. Poważne problemy z osiągnięciem założonego 

poziomu liczebności NSR wskazują, że kierowana do ochotników oferta służby w tej formacji 

w dalszym ciągu nie jest wystarczająco atrakcyjna ani dla kandydatów, ani dla ich pracodaw-

ców. Wątpliwości budzi również przydatność sił rezerwowych w ich obecnej formule. Choć 

sam fakt wprowadzania przez MON korekt, mających poprawić organizację i funkcjonowanie 

NSR, jest pozytywny, to zmiany te są fragmentaryczne i zbyt powolne oraz stale oddalają for-

mację od jej pierwotnych założeń, obniżając tym samym jej wartość operacyjną.

Zdaniem autorów, ponad dwuletni okres funkcjonowania NSR w obecnym kształcie oraz pro-

blemy napotkane w trakcie wdrażania przyjętych rozwiązań (zwłaszcza w konfrontacji z ocze-

kiwaniami wobec NSR), stanowią wystarczającą przesłankę do przeprowadzenia rzetelnego 

audytu i weryfi kacji koncepcji Narodowych Sił Rezerwowych.
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POZAMILITARNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA

Bezpieczeństwo i obronność państwa w świetle kompetencji 

prezydenta RP i Rady Ministrów

Marek Surmański

Kompetencje w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa przysługują organom władzy 

ustawodawczej, administracji rządowej oraz innym organom i instytucjom państwowym, 

a także organom samorządu terytorialnego. Jednakże – zgodnie z przepisami Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej – kluczową rolę w systemie bezpieczeństwa narodowego pełnią 

prezydent Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rada Ministrów. Niniejszy artykuł stanowi próbę 

dokonania syntezy kompetencji wyżej wymienionych organów, a także prawnych relacji mię-

dzy nimi. Ponadto zawiera komentarz zarówno do poszczególnych regulacji określających 

kompetencje głowy państwa, rządu i niektórych ministrów w dziedzinie bezpieczeństwa 

i obronności, jak również wnioski wypływające z analizy omawianej problematyki.

South Stream – odpowiedź na potrzeby rynku czy narzędzie polityki 

zagranicznej?

Paweł Turowski

Pod koniec 2012 r. rosyjski koncern Gazprom ogłosił rozpoczęcie budowy gazociągu South 

Stream. Nowy szlak przesyłu rosyjskiego gazu do Europy będzie biegł po dnie Morza Czarnego 

i przez Bałkany dotrze do północnych Włoch. Zaplanowana na 63 mld m3 gazu rocznie prze-

pustowość nie znajduje odzwierciedlenia w popycie na gaz z Rosji w Unii Europejskiej i na 

Bałkanach. Może to sugerować, że podmorski gazociąg jest instrumentem powstrzymywa-

nia budowy południowego korytarza energetycznego mającego transportować gaz z regio-

nu m.in. Morza Kaspijskiego przez Turcję do Europy oraz służy do zwiększenia presji na 

Ukrainę w celu przejęcia udziałów w przebiegającym przez ten kraj systemie gazociągowym 

Braterstwo. W konsekwencji South Stream zamiast wielkim gazociągiem może okazać się 

jedynie niewielkim szlakiem przesyłu gazu. 

Kataklizm w Japonii: kumulacja zagrożeń a systemowe rozwiązania 

Izabela Krawczyk

Wielki kataklizm we wschodniej Japonii był pierwszą odnotowaną katastrofą, w której jed-

nocześnie wystąpiły: trzęsienie ziemi, tsunami, wypadek w elektrowni atomowej, przerwa 

w dostawie energii elektrycznej oraz przerwanie logistycznego łańcucha dostaw kluczowych 

dla gospodarki przedsiębiorstw. Skala zdarzenia wymusiła zastosowanie bezprecedensowych 

rozwiązań. Działania te mogłyby być jednak znacznie skuteczniejsze, gdyby w fazie planowa-

nia uwzględniono warianty czarnych scenariuszy. Pogłębiona wiedza o zagrożeniach, zdyscy-

plinowanie społeczeństwa oraz wypracowane wcześniej mechanizmy działań przyczyniły się 

wprawdzie do redukcji liczby ofi ar, jednak katastrofa ujawniła liczne luki w obecnym systemie 

zarządzania w zakresie katastrof.
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Autoryzacja transakcji z Iranem a współpraca międzyinstytucjonalna 

w Polsce

Dorota Krasińska

Wydarzenia na arenie międzynarodowej, a szczególnie zaostrzająca się sytuacja wokół 

Islamskiej Republiki Iranu, związana z rozwojem programu nuklearnego, spowodowała in-

tensyfi kację działań społeczności międzynarodowej. W ciągu ostatnich dwóch lat przyjęte 

zostały przez Radę Bezpieczeństwa ONZ oraz Unię Europejską bezprecedensowe środki re-

strykcyjne dotyczące w szerokim zakresie handlu, transportu, sektora naft owego i gazowego, 

a także sektora fi nansowego. Wprowadzono również ścisły monitoring transakcji fi nansowych 

realizowanych przez podmioty z Iranu lub na ich rzecz. Mechanizm ten, dla swojej skuteczno-

ści w Polsce, wymaga szerokiej współpracy międzyinstytucjonalnej, ale również precyzyjnego 

określenia roli poszczególnych organów w systemie stosowania sankcji międzynarodowych.

Biogramy autorów
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Preface

Zdzisław Lachowski – Editor-in-Chief

POLITICAL AND STRATEGIC ASPECTS OF SECURITY 

Treaty allies of the USA in the Asia-Pacifi c region

Janusz Tomaszewski 

Th e strategic pivot towards Asia and the Pacifi c, as announced by the US administration, is 

driven by the necessity to strengthen existing alliances with Australia, the Philippines, Japan, 

South Korea and Th ailand. Each of these allies requires a separate approach by the United 

States, taking into account the goals and specifi c character of individual states. Tightening 

relations will allow the USA to more eff ectively face up to a number of problems of and chal-

lenges for the area – from the threat posed by the unpredictable North Korea through territo-

rial claims by China to the activity of extremists in South-East Asia. 

Missile defence of Israel and Japan – lessons for Poland  

Przemysław Pacuła

Missile defence systems are a relatively new direction in evolution of the armed forces. Israel 

and Japan feel directly threatened by possible missile attacks from their neighbours. Th erefore, 

they are among the countries whose MD programmes are best advanced. Th e 2012 decision 

by the Polish president to build national capabilities in this area induces a closer look at global 

solutions which are already in place. Both Japan and Israel provide good role models, not only 

due to technical solutions applied, but also because of the benefi ts which MD development 

has brought to their defence industries.

Th e casus of Taiwan as a methodological inspiration for solving 

certain nationality confl icts in the former Soviet territory 

Ewa Mazur-Cieślik

Among the real and potential sources of confl icts in Europe, the volatile area of the former 

USSR torn by confl icting interests constitutes the space where antagonisms may well turn 

into open armed confl ict. Th is article explores possibilities of regulating some of the frozen 

confl icts with a “taiwanization” method. Accordingly, the modus vivendi in the state which 

disintegrated (similar to the secession of Taiwan and the People´s Republic of China) should 

be arranged in such a way that decisions on the most controversial issues are postponed in 

time, whereas day-to-day politics is based on pragmatism and compromise. Th e chances for 

success of the proposed method have been verifi ed by a group of experts by means of SWOT 

analysis.
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Maritime piracy: historical continuity and change 

Jarosław Padzik 

Maritime piracy as a banditry practice, which violates the principles of free sea navigation, 

accompanied the rise of trading by the sea. Th is dirty business has threatened the foundations 

of international commodity exchanges for many centuries. Civilization development did not 

eliminate existing threats in this area, whereas the turn of the 20th and 21st centuries saw 

a peculiar rebirth of piracy. Th erefore, the international community is in need for establish-

ing closer co-operation as only in this way an effi  cient fi ght against maritime piracy can be 

waged. Limited involvement of individual states has failed to produce the expected results and 

indirectly contributed to further exacerbation of threats posed by ever better organized and 

logistically equipped groups of pirates.

 

ARMED FORCES OF THE REPUBLIC OF POLAND

 

Functioning of the National Reserve Forces concept – an assessment

Czesław Juźwik, Kamil Sobczyk

Th e concept of the National Reserve Forces (NRF) adopted in 2008 within the framework of 

professionalization of the Polish Armed Forces in the years  2008–2010, which started to be 

implemented on July 1, 2010, has come under substantive criticism voiced by both members 

of the political scene and defence experts. Serious problems with reaching the assumed num-

bers of the NRF indicate that the service off er addressed to volunteers is still not attractive 

enough, both for candidates and their employees. It is also doubtful whether the Reserve 

Forces will be useful the way they are being currently organized. Although the very fact of 

introducting by the MoD adjustments aimed at improving the organization and functioning 

of the NRF is positive, these changes are piecemeal and slow and keep moving the formation 

away from its initial goal thereby reducing its operational value. 

In the authors´ opinion, the period  of over two years of functioning of the NRF in their cur-

rent format and problems encountered while applying the adopted solutions (especially when 

confronted with expectations regarding the Reserve Forces idea) are a good enough reason to 

conduct a thorough audit and verify the concept underpinning the NRF operation.

 

NON-MILITARY ASPECTS OF SECURITY 
 

Security and defence of the state versus the competences of the Polish 

President and the Council of Ministers  

Marek Surmański

Competences in the area of security and defence of the state are vested in the legislative au-

thorities, state administration, and in other state bodies and institutions, as well as in the local 

self-government structures. However, the Constitution of the Republic of Poland provides 

that the key roles in the national security system are played by the President of the Republic 

of Poland and the Council of Ministers. Th is article briefl y presents the competences vested in 

the two bodies mentioned hereinabove, as well as off ers a synthesis of legal relations between 
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them. Furthermore, it comments on individual regulations defi ning the competences of the 

head of state, the government and some ministers in the area of security and defence, as well 

as draws conclusions from the analysis of the subject matter under discussion. 

South Stream – a response to market requirements or a foreign 

policy tool?

Paweł Turowski

In late 2012, the Russian concern Gazprom announced the launch of construction of the South 

Stream pipeline. Transmitting Russian gas to Europe, the new pipe, running on the sea-bed of 

the Black Sea and through the Balkans, will reach northern Italy. Th e planned annual trans-

portation capacity of 63 billion m3 of gas is not refl ected in the demand for the Russian supply, 

neither in the EU nor in the Balkans. Th is may suggest that, politically, the pipeline would be 

instrumental in stopping the construction of the Southern Energy Corridor, supposed to take 

gas inter alia from the Caspian Sea basin, through Turkey to Europe. South Stream would also 

help increase pressure on Ukraine with the aim to take over shares in the “Brotherhood” gas 

pipeline system, which runs through Ukrainian territory. As a result, instead of developing as 

a large project, the Russian pipeline may turn out to be just a small-scale transportation route.

 

Disaster in Japan: cumulative threats versus systemic solutions 

Izabela Krawczyk

Th e huge cataclysm which struck eastern Japan was the fi rst recorded catastrophe in his-

tory during which all of the following phenomena occurred simultaneously: earthquake, 

tsunami, accident in the nuclear power plant, electricity blackout and the disruption of the 

logistic chain of supply suff ered by the companies of key importance to the economy. Owing 

to the scale of the disaster, unprecedented solutions had to be applied. Th e actions could 

have been much more eff ective though, if the planning phase took more boldly into account 

dark scenarios. A thorough knowledge, disciplined society as well as previously developed 

mechanisms did contribute to reducing the number of victims. Nevertheless, the catastrophe 

revealed numerous gaps in the current disaster management system. 

Authorization of transactions with Iran versus inter-institutional 

cooperation in Poland  

Dorota Krasińska

Events on the international arena, and in particular the exacerbating situation around the 

Islamic Republic of Iran connected with its nuclear programme development, have led to 

intensifi ed actions by the international community. Over the past two years, the UN Security 

Council and the EU have adopted a series of unprecedented restrictive measures which cover 

trade, transportation, the oil and gas sector, as well as fi nances. Furthermore, close monito-

ring of fi nancial transactions has been put in place, which follows operations carried out 

by Iranian entities and those for their benefi t. For this mechanism to be eff ective in Poland, 

broad institutional cooperation is required, as well as precise defi nition of roles that indi-

vidual bodies play in the international system of sanctions.   

About the Authors 
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Szanowni Czytelnicy!

Sytuacja i zmiany zachodzące od wielu miesięcy silnie uzmysławiają, że 

stworzenie nowego ładu międzynarodowego w dziedzinie bezpieczeństwa 

staje się coraz pilniejsze. Niestety nadal słabo rysują się kontury takiego 

światowego governance. Współpraca i współdziałanie, szczególnie wielkich 

mocarstw, na szczeblu globalnym lub regionalnym są niezbędne do sku-

tecznego, długofalowego rozwiązywania krytycznych problemów, a jedno-

cześnie nadal społeczność międzynarodowa tkwi w marazmie, często za-

chowując się retroaktywnie zamiast wykazania pożądanej proaktywności. 

O ile możliwości Polski w ewentualnym koncercie potęg świata są ograni-

czone, o tyle na uwagę zasługują jej wysiłki w kierunku rewitalizacji Unii 

Europejskiej w dziedzinach bezpieczeństwa i obrony. Inicjatywy indywidu-

alne, jak również regionalne oraz unijne wysiłki Polski zdobywają uznanie 

w tym względzie, chociaż bilans urzeczywistniania szans i usuwania prze-

szkód nie napawa optymizmem.

Pierwszy kwartał bieżącego roku obfi tował w nowe wydarzenia zarów-

no na scenie międzynarodowej, jak i polskiej. Zagrożenia i ryzyka piętrzą 

się ilościowo, jednak trudno dostrzec jakościowy przełom. Poniższy krót-

ki przegląd sytuacji wskazuje na najważniejsze kwestie ilustrujące główne 

trendy. 

Niemożność osiągnięcia porozumienia przez głównych aktorów ze-

wnętrznych jest widoczna szczególnie w przypadku Syrii, kraju ogarniętego 

pożogą wojny domowej, która skutkuje ogromnymi ofi arami wśród ludno-

ści cywilnej i jest już de facto katastrofą humanitarną. Strategicznie sprzecz-

ne interesy wielkich mocarstw sparaliżowały międzynarodową interwencję. 

Nie angażując się bezpośrednio w rozwiązanie konfl iktu, Francja, Wielka 

Brytania i USA bliskie są jednak przechylenia szali na korzyść rebeliantów 

przez dostarczenie im broni. Niemniej na Bliskim Wschodzie w ogóle zdaje 

się przeważać reguła plus ça change, w której pożądana demokratyzacja ustę-

puje starym praktykom hołdowanym przez nowe reżimy, a to rodzi nowe 

wyzwania dla zainteresowanych aktorów sceny światowej. Z kolei w Azji 

Północno-Wschodniej zaostrzył się na moment spór chińsko-japoński o wy-

spy Senkaku/Diaoyu kontrolowane przez Japonię. W Afryce konfl ikt w Mali 
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dowodzi, że „twarda” interwencja militarna (Francji) oraz pomocowa (Unii 

Europejskiej) w sytuacjach krytycznych okazują się konieczne.

W dziedzinie ekonomicznej brakuje znaczącego postępu w opanowywa-

niu kryzysu w strefi e euro, chociaż działania zmierzają – zbyt wolno – we 

właściwym kierunku. Wprawdzie Unia Europejska uniknęła kataklizmu 

bankructwa fi nansowego Cypru, ale problemy innych członków pozostały. 

W tym kontekście Polska stoi przed istotnym dylematem – jak i kiedy przy-

stąpić do klubu euro. Przed innym problemem stanęły Stany Zjednoczone 

w wyniku „sekwestracji” – gilotyny fi nansowej, która m.in. dotyczy wydat-

ków na obronę.

Wśród pozytywnych wydarzeń, które mogą przyczynić się do zwarcia sze-

regów społeczności międzynarodowej (z wyjątkiem państw zbójeckich i innych 

pariasów), znaczący jest sprzeciw wobec prowokacji Korei Północnej, która 

notorycznie łamie rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ. W ostatnich miesią-

cach wystrzeliła rakietę na orbitę okołoziemską, demonstrując swoją zdolność 

dotarcia do celów oddalonych o kilka tysięcy kilometrów, oraz dokonała uda-

nej, silniejszej od poprzednich, próby nuklearnej. Znaczące jest to, że Chiny, 

protektor Phenianu, i Rosja, które często zajmują odmienną od Zachodu po-

stawę w kluczowych kwestiach bezpieczeństwa międzynarodowego, wyraziły 

poparcie dla potępienia prowokacyjnych praktyk reżimu Kimów. 

Program nuklearny Iranu pozostaje kwestią wysokiego zaniepokojenia 

sąsiadów. Wystąpienie prezydenta USA Baracka Obamy w trakcie jego po-

dróży na Bliski Wschód przekazało silny sygnał o braku zgody na wejście 

przez Iran w posiadanie broni jądrowej. Sprawie rozbrojenia i nieprolifera-

cji nuklearnej pomogłoby podjęcie przez administrację B. Obamy konkret-

nych inicjatyw w sprawie redukcji i obniżenia pułapów broni strategicznej 

Rosji i USA. Rezygnacja przez Stany Zjednoczone z czwartej fazy programu 

obrony przeciwrakietowej (rozmieszczenia w Europie rakiet zdolnych do 

zwalczania rakiet strategicznych) pozwala prognozować ożywienie dialogu 

w sprawie kontroli zbrojeń, chociaż Rosja obstaje przy swoich warunkach 

jego wznowienia.

Cyberbezpieczeństwo zyskuje na znaczeniu w obliczu coraz powszech-

niejszej informatyzacji, w tym także ataków hakerskich na strategiczne dzie-

dziny państw. W pierwszym kwartale 2013 r. odkrycie, że chińska jednostka 

wojskowa dokonała włamania na serwery amerykańskiej fi rmy kompute-

rowej, wywołało ostrą reakcję rządu USA. Eskalacja tego typu działań jest 

nieunikniona, stąd wymaga uzgodnienia konwencji lub politycznych reguł 

współpracy w zwalczaniu zagrożeń w sieci.
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Polska funkcjonuje w dynamicznym otoczeniu międzynarodowym, któ-

re wymusza także na BBN ciągłe analizowanie i badanie w celu wypracowa-

nia ekspertyz i opinii dla prezydenta RP. Działalność Biura Bezpieczeństwa 

Narodowego koncentrowała się na kilku wybranych kierunkach (zob. 

więcej na www.bbn.gov.pl). Finalizowano Białą Księgę Bezpieczeństwa 

Narodowego. Drugim istotnym obszarem zaangażowania Biura w omawia-

nym okresie była modernizacja SZ RP. Jej elementem jest reforma systemu 

kierowania i dowodzenia Sił Zbrojnych RP, uznana za priorytet w Głównych 

kierunkach rozwoju Sił Zbrojnych RP i przygotowań do obrony państwa na 

lata 2013–2022 z listopada 2011 r. BBN wnosiło swój wkład do dyskusji na 

różnych forach – prac parlamentarnych (komisja obrony narodowej), re-

sortowych (MON), Rady Bezpieczeństwa Narodowego i akademickim. 

W efekcie kierunek rozwiązań przyjętych przez rząd i posłów stał się zbież-

ny z zaleceniami i wnioskami Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa 

Narodowego, ukończonego w zeszłym roku. 

Warto przypomnieć, że istotą reformy jest konsolidacja strategicznego 

systemu dowodzenia wokół jego trzech podstawowych funkcji zintegrowa-

nych z kierowaniem politycznym wraz z ujednoliceniem tego systemu na 

czas pokoju, kryzysu i wojny. Funkcje te obejmują: planowanie strategicz-

ne, doradztwo i nadzór nad wykonywaniem decyzji MON: („projektowanie” 

wojska – Sztab Generalny WP); bieżące dowodzenie ogólne (utrzymywanie 

wojska – dowództwo generalne rodzajów SZ) oraz dowodzenie operacyjne 

(użycie wojska – dowództwo operacyjne rodzajów SZ). Wszystkie trzy insty-

tucje będą podlegać MON, zaś szef Sztabu Generalnego (usytuowany w re-

sorcie obrony) będzie organem pomocniczym dla ministra w bezpośrednim 

kierowaniu oboma dowództwami. W marcu br. rząd przyjął projekt ustawy 

usprawniającej system kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi, który tra-

fi  pod obrady Sejmu.

22 lutego br. posłowie przegłosowali ustawę o fi nansowaniu programu 

obrony przeciwrakietowej oraz przeciwlotniczej, będącego kolejnym prio-

rytetowym zadaniem modernizacji Sił Zbrojnych RP. Celem będzie wy-

posażenie wojska w zdolności kluczowe dla obrony polskiego terytorium. 

Jednocześnie Polska stanie się faktycznym udziałowcem systemu obrony 

przeciwrakietowej NATO. W latach 2014–2023 na sfi nansowanie środków 

obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej przeznaczone zostaną nakłady 

w wysokości co najmniej sumy corocznych przyrostów budżetu obronnego; 

jednocześnie nakłady te nie będą niższe niż 20 proc. środków przeznacza-

nych w tym czasie na modernizację techniczną Sił Zbrojnych RP. W reali-
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zacji projektu uwzględniony zostanie polski przemysłowy potencjał obron-

ny (ta ostatnia problematyka jest przedmiotem aktywnego zainteresowania 

Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi BBN).

Poza działalnością przedstawicieli BBN na zewnątrz Biura, ramami pre-

zentowania i dyskutowania jego stanowiska są strategiczne fora bezpieczeń-

stwa BBN. W pierwszych miesiącach 2013 r. kontynuowano spotkania z za-

interesowanymi środowiskami: posłami, przedstawicielami wyższych uczel-

ni i ośrodków naukowo-dydaktycznych w ramach wspierania edukacji dla 

bezpieczeństwa, klubem generałów WP oraz niezależnymi ekspertami.

Od kilku lat z inicjatywy prezydenta BBN podejmuje na różnych płasz-

czyznach – Trójkąta Weimarskiego, Grupy Wyszehradzkiej (V4), dialo-

gu z partnerami bałtyckimi i bilateralnych – wysiłki w celu rewitalizacji 

Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE. Ważnym punktem na tej 

agendzie stało się robocze spotkanie V4 w Wiśle. Jej głównymi tematami była 

prezentacja celów i interesów bezpieczeństwa poszczególnych państw oraz 

poczynienie pierwszych kroków w kierunku ich zharmonizowania z myślą 

o przygotowaniach do grudniowego szczytu UE, gdzie jej europejska strate-

gia bezpieczeństwa ma stanowić istotny punkt porządku dziennego.

Last but not least, ważnym obszarem aktywności BBN są kontakty z part-

nerami zagranicznymi. Odbywają się na różnym stopniu sformalizowania. 

W ciągu pierwszych trzech miesięcy przedstawiciele Biura spotykali się 

i omawiali problemy bezpieczeństwa z reprezentantami kilkunastu państw, 

w tym Rosji, Francji, Ukrainy, Litwy, Izraela, Armenii, Mongolii, Estonii, 

Szwecji, Iranu i Bułgarii.

Tematyka artykułów zamieszczonych w niniejszym numerze kwartalni-

ka jest różnorodna, od wybranych aspektów „pivotu” amerykańskiego, pro-

pozycji metodologicznej w sprawie uregulowania konfl iktów w przestrzeni 

poradzieckiej, przez ocenę pomysłów na funkcjonowanie Narodowych Sił 

Rezerwowych (NSR), refl eksje na temat fenomenu współczesnego piractwa 

morskiego, do analiz dotyczących rozwiązań ustrojowych i bezpieczeństwa 

energetycznego.

Przesunięcie środka ciężkości geopolityki ku regionom Pacyfi ku i Azji 

stało się inspiracją do bliższego przyjrzenia się sojusznikom amerykańskim 

w kontekście traktatowych powiązań bilateralnych oraz wpływu na nie obec-

nej sytuacji strategicznej. O ile zimna wojna uzasadniała tworzenie antyko-

munistycznych paktów typu SEATO czy ANZUS (dość niestabilnych), to 

okres pozimnowojenny z powodu splotu czynników historycznych, nacjona-
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listycznych, strategicznych i innych opiera się na układzie „amerykocentrycz-

nym”. Uzupełniając konkluzję autora o ewentualnej szkodliwości dla regionu 

wzmożonego zaangażowania USA, warto zauważyć ich rolę jako przeciwwa-

gi dla możliwego ekspansjonizmu czy awanturnictwa chińskiego. 

Obrona przeciwrakietowa zajmuje wysokie miejsce wśród priorytetów 

obrony Polski. Autor słusznie wskazuje na relatywny komfort w budowaniu 

polskiej tarczy w porównaniu z Izraelem i Japonią. Kompetentnie koncen-

truje się przy tym na aspektach wojskowo-technicznych i prawnych.

Metodologia wielu prac naukowych w Polsce grzeszy intuicyjnością i su-

biektywizmem. W BBN zaproponowano metodę „tajwanizacji” z elementa-

mi SWOT w podejściu do rozwiązania wybranych konfl iktów na obszarze 

poradzieckim. Nie jest to mechaniczny zabieg, lecz systematycznie prowa-

dzona merytoryczna analiza owocująca interesującymi wnioskami. 

W następnym artykule wskazuje się, że odrodzenie piractwa morskiego 

na stosunkowo dużą skalę po zakończeniu zimnej wojny jest zdeterminowa-

ne różnymi czynnikami. Jest to zjawisko związane głównie z faktem istnie-

nia państw upadłych i upadających – niezdolnych do kontrolowania swoich 

społeczeństw, z rozpadającymi się strukturami państwowymi i związaną 

z tym eskalacją przestępczości. Pomoc ze strony społeczności międzynaro-

dowej – gospodarcza, ekspercka, wojskowa i inna – niesie szansę na opano-

wanie tego procederu i pohamowanie jego rozprzestrzeniania się.

Kontrowersje wokół NSR nie znajdują fi nału w postaci sprawnej, wypeł-

niającej założone funkcje formacji. Autorzy wszechstronnie omawiają pro-

blemy i kłopoty napotkane w kilkuletniej historii tej koncepcji, postulując 

kompleksowy audyt i weryfi kację tej idei i praktyki.

Wykorzystując i przytaczając obfi cie zapisy w podstawowych aktach oraz 

innych instrumentach prawnych dotyczących kompetencji polskiego pre-

zydenta i Rady Ministrów, autor kolejnego tekstu przypomina relacje mię-

dzy tymi podmiotami w obszarze bezpieczeństwa i obrony. Swoista „dwu-

władza” w tym zakresie powoduje efekt kontrolowania i blokowania, słabo 

sprzyjający szybkiemu i kreatywnemu działaniu zainteresowanych organów. 

Stąd wskazuje się na potrzebę kompleksowego i precyzyjnego sformułowa-

nia postanowień i przepisów oraz większą przejrzystość i spójność systemu 

w obliczu nowych jakościowo zagrożeń i wyzwań.

Bezpieczeństwo energetyczne nie daje o sobie zapomnieć, gdy trwa wal-

ka o kontrolowanie rynków wydobycia, przesyłu i przetwarzanie surowców 

energetycznych. Po powodzeniu Nord Stream, Rosja mierzy w południe 

Europy, ogłaszając budowę South Stream. W opinii autora, analiza rynków 
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wskazuje raczej na polityczny wymiar przedsięwzięcia – uzależnienie go-

spodarek zainteresowanych państw od rosyjskiego surowca w kontekście 

rosnących wyzwań i sposobności dywersyfi kacji dostaw.

Bardzo interesująca analiza szerokiego spektrum reagowania w Japonii na 

katastrofy na tym niestabilnym tektonicznie obszarze jest wielce inspirująca 

dla każdego kraju, nie tylko tych zagrożonych trzęsieniami ziemi. Dotknięta 

wieloma kataklizmami w przeszłości, Japonia dość konsekwentnie wyciąga 

z nich wnioski oraz wdraża kolejne zmiany i ulepszenia. Warto by było obok 

zaleceń, które formułuje autorka, bardziej dogłębnie zanalizować i ocenić 

stan przygotowań Polski, jej infrastruktury i służb w zakresie opanowywa-

nia katastrof i ich skutków (disaster management). Jednak jest to temat na 

odrębne opracowanie. 

Ostatni rozdział w tym kwartalniku dotyczy Iranu w mniej znanym wy-

miarze – autoryzacji transakcji z tym państwem i, w tym kontekście, goto-

wości Polski do wdrażania tego mechanizmu. Wyzwaniem jest dostosowanie 

przepisów prawa krajowego do restrykcyjnych regulacji Unii Europejskiej 

w zakresie sankcji międzynarodowych. Czy mechanizm autoryzacji będzie 

efektywny na tyle, żeby Iran ugiął się pod ciężarem sankcji i uczynił swój pro-

gram nuklearny transparentnym, pozostaje na razie otwartym pytaniem.

Ta edycja kwartalnika „Bezpieczeństwo Narodowe” jest ostatnią pod 

moją redakcją. Ocenę zmian dokonanych za mojej kadencji pozostawiam 

czytelnikom. Korzystam z tej okazji, aby podziękować serdecznie wszystkim 

redaktorom i autorom.

Zdzisław Lachowski

Redaktor Naczelny 



 17 

Preface

Dear Readers,

Th e situation and changes which have been taking place in recent months 

make us realize clearly that bringing about new international order in the 

fi eld of security becomes even more urgent. Unfortunately, the contours of 

such a global governance loom vaguely on the horizon. Co-operation and 

collaboration, especially between great powers, at the global or regional lev-

els, are indispensable for providing effi  cient long-term solutions to critical 

problems. At the same time, the international community remains stuck in 

lethargy, oft en behaving retroactively instead of demonstrating the requisite 

proactivity. While Poland´s capacities within possible actions of the global 

powers are quite limited, worth of attention are its eff orts aimed at revitaliz-

ing the European Union in the area of security and defence. Both individual 

and regional initiatives undertaken by Poland, as well as those at the EU 

level, deserve acknowledgment in this respect, although the balance sheet of 

opportunities seized and obstacles removed does not yet leave much room 

for optimism. 

Th e fi rst quarter of this year abounded with new developments, both 

on the international and domestic scene. Th reats and risks are piling up in 

numbers but it is hard to notice a qualitative breakthrough. A brief overview 

of the situation presented below indicates most pivotal issues which illus-

trate major trends. 

Inability to reach an agreement by main external actors is particularly 

visible in the case of Syria, a country engulfed in the horrors of civil war. It 

continues to claim huge numbers of civilian victims and is de facto a human-

itarian disaster. Strategically confl icting interests of major powers have crip-

pled international intervention. However, despite lack of direct involvement 

in solving the confl ict, France, the UK and the USA are close to tipping the 

scales in favour of the rebels by providing them with weapons. Nevertheless 

in the Middle East in general the rule of plus ça change seems to prevail, 

where the wished-for democratization gives way to old practices resorted 

to by new regimes, which in turn gives rise to new challenges for the inter-

ested actors in the global arena. On the other hand, North-East Asia wit-

nessed a temporarily exacerbated dispute between China and Japan over the 
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Senkaku/Diaoyu Islands, controlled by the latter state. In Africa, the Mali 

confl ict proves that a “hard” military intervention (taken by France) and 

non-military assistance (by the EU) turn out to be necessary in critical situ-

ations. 

In the economic sphere no signifi cant progress has been made in bringing 

the euro-zone crisis under control, although some, too cautious steps have 

been made in the right direction. True, the European Union has managed to 

avoid a fi nancial bankruptcy disaster, like the one in Cyprus, however prob-

lems of other member states remain unsolved. In this context, Poland pon-

ders a big dilemma: how and when to join the euro club. Th e United States 

is facing a diff erent problem due to “sequestration” – the fi nancial guillotine 

which also applies to its defence spending.

Among positive events which may contribute to closer international co-

operation (except for rogue and other pariah states), opposition to North 

Korea´s provocations ranks high. Th e country notoriously violates UN 

Security Council resolutions. In recent months it launched a rocket orbiting 

Earth, demonstrating its capacity to reach places several thousand kilome-

tres away and carried out an eff ective nuclear test which was more powerful 

than the ones conducted thus far. It is signifi cant that China – Phenians 

patron – and Russia, whose positions on key issues related to international 

security frequently diff er from the Western ones, expressed their support for 

condemning provocative actions by the Kim regime. 

Irań s nuclear programme remains an issue of grave concern for its neigh-

bours. Th e statement of the president of the United States, Barack Obama, 

during his visit in March to the Middle East sent a strong message about 

opposition to Iran going nuclear. Th e case of nuclear disarmament and non-

proliferation would be further promoted if President Obama´s administra-

tion adopted concrete initiatives on reduction and lowering the ceilings for 

stockpiles of strategic weapons possessed by Russia and the USA. Th e US de-

cision to resign from the 4th phase of the missile defence (MD) programme 

(deployment in Europe of rockets capable of eliminating strategic missiles) 

holds out hope for a revival of the dialogue on arms control, although Russia 

clings to its conditions for renewed negotiation.

Th e importance of cyber-security is growing due to an ever-increasing 

common computerization, which also involves hacker attacks aimed at na-

tional strategic sectors. In the fi rst quarter of 2013, a strong reaction of the 

US Government was provoked by a Chinese military unit breaking into 

servers of an American IT company. Escalation of such actions is unavoid-
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able. Hence, a need arises to elaborate a convention or a set of political rules 

for co-operation, regulating fi ght against cyber threats. 

Poland is functioning in a dynamic international environment, which 

has the National Security Bureau (BBN) carry out permanent analyses and 

studies with the aim of developing evaluations and opinions for the presi-

dent of the Republic of Poland. Activities of BBN are focused on several 

select areas (for more information, visit us at: www.bbn.gov.pl). Th e White 

Paper on National Security was being fi nalized. Another signifi cant area of 

interest and engagement for the Bureau during the discussed period was 

modernization of the Polish Armed Forces. One of its elements is a reform 

of the command and control system of the military, which is regarded as the 

priority in the Main Directions of development of the Armed Forces of the 

Republic of Poland and preparation for defence of the State in the period 

2013–2022, dated November 2011. Th e National Security Bureau contribut-

ed to discussions held in diff erent forums: within the Parliament (National 

Defence Committee), ministries (Ministry of National Defence) and in sci-

entifi c circles. As a result, solutions adopted by the Government and parlia-

mentarians are compatible with recommendations and conclusions of the 

National Security Strategic Review, which was completed last year. 

It is worth bearing in mind that in its essence the reform is aimed at 

consolidating the strategic command system around three core functions 

integrated with political control and making the system uniformly binding 

for the times of peace, crisis and war. Th ese functions include: strategic plan-

ning, counseling and supervision over implementation of decisions taken by 

the Ministry of National Defence (“designing” the Armed Forces – General 

Staff  of the Polish Armed Forces); day-to-day general management (mainte-

nance of the Armed Forces – general command of the services of the Armed 

Forces) and operational command (using the Armed Forces – operational 

command of the services of the Armed Forces). All three institutions will be 

subordinated to the MoD, while the Chief of Staff  (situated in the Ministry 

of Defence) will be an auxiliary body to the Defence Minister in the proc-

ess of direct management of both commands. Last March, the Government 

adopted a draft  law which streamlines the command and control system of 

the military, which will subsequently be proceeded by the Sejm. 

On 22 February 2013 the deputies passed a law on funding the missile 

defence and air defence progamme, which constitutes another priority in 

the modernization of the Polish Armed Forces. Its aim consists in equip-
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ping the military with capabilities of key importance for the defence of the 

Polish territory. At the same time Poland will become a true shareholder in 

NATO´s MD system. In the period 2014–2023, the minimum funding of 

missile and air defence resources will total the aggregate amounts of annual 

increase in the national defence budget, whereas the said resources shall not 

be lower than 20% of funds allocated in the same period for technical mod-

ernization of the Polish military. Th e potential of the Polish defence industry 

shall be taken into account while the project is implemented (the latter issue 

is actively followed by the BBN´s Supreme Authority over Armed Forces 

Department). 

In addition to activities performed by representatives of the National 

Security Bureau outside the institution, its position is also presented and 

discussed in security strategic forums organized by the Bureau. In early 2013 

meetings with interested groups were carried on, including parliamentar-

ians, university scholars as well as education and scientifi c centres, the Club 

of Generals of the Polish Armed Forces and independent experts. 

For several years now, upon the initiative of the Polish president, BBN 

has made eff orts to revitalize the EU Common Security and Defence Policy 

within a number of formats: the Weimar Triangle, the Visegrad Group (V4), 

dialogue with the Baltic partners and in bilateral contacts. A working meet-

ing of V4 in Wisła, Poland, features high on the agenda. Among major topics 

raised there was the presentation of security goals and interests of individual 

participating states and making initial steps towards their harmonization in 

the run-up to the December EU Summit. Th e new European security strat-

egy will be a major item on the Summit´s agenda. 

Last but not least, a signifi cant area of BBN´s activity is dedicated to con-

tacts with international partners, which diff er in their degree of formality. In 

the fi rst three months, representatives of the Bureau met with and discussed 

security-related issues with their partners from various states, including 

Russia, France, Ukraine, Lithuania, Israel, Armenia, Mongolia, Estonia, 

Sweden, Iran and Bulgaria.

Th e themes included in this issue of the Quarterly are diverse, ranging 

from select aspects of the American pivot, to a methodological proposal 

focused on regulating confl icts in the post-Soviet space, to assessment of 

the ideas concerning functioning of the National Reserve Forces, refl ections 

about the phenomenon of contemporary piracy, to analyses of systemic legal 

solutions and energy security. 
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Th e shift  of the geopolitical pivot to Asia and the Pacifi c has become an 

inspiration to take a closer look at American allies in the context of bilat-

eral connections enshrined in the treaties, and the impact the current stra-

tegic situation has on them. While the Cold War warranted the develop-

ment of such anti-communist pacts as SEATO or ANZUS (admittedly quite 

wobbly ones), the post-cold-war period is based on the “America-centric” 

scheme, due to a series of historical, nationalistic, strategic and other factors. 

Supplementing the conclusion reached by the author on the possible harm 

that a stronger American engagement can have on the region, it is worth 

noting the USA ś role as a counterbalance for Chiná s possible expansionism 

or adventurism. 

Missile defence ranks high on the Polish defence priorities agenda. Th e 

author rightly indicates a relative comfort in constructing the Polish MD in 

comparison to Israel or Japan. At the same time, he competently focuses on 

military-technical and legal aspects of MD. 

Th e methodology of many scientifi c works in Poland is encumbered with 

the “sin” of intuitiveness and subjectivity. Th e National Security Bureau has 

proposed the method of “Taiwanization” with elements of SWOT (strengths, 

weaknesses, opportunities and threats) matrix when approaching selected 

confl icts in the post-Soviet space. Rather than being a pure mechanical trick, it 

constitutes a systematic, substantive analysis arriving at interesting fi ndings. 

Th e next article discusses the rebirth of maritime piracy on a relatively 

large scale aft er the end of the cold war and points to diff erent factors which 

determine this phenomenon. It is connected with the existence of failed and 

failing states which are unable to control their people, with disintegrating 

state structures and the ensuing escalation of criminality. Assistance pro-

vided by the international community – one of economic, expert, military 

and other nature – off ers a chance to bring the phenomenon under control 

and prevent it from spilling over. 

Controversies surrounding the National Reserve Forces have not led to 

setting up an eff ective formation, able to perform assumed functions. Th e 

authors thoroughly discuss problems and diffi  culties that have appeared 

during a few years of functioning of the concept, and postulate a compre-

hensive audit and verifi cation of the idea and practice. 

By using and frequently quoting provisions enshrined in the fundamen-

tal acts of law and other legal instruments concerning the competences of 

the Polish President and the Council of Ministers, the author of another 

text revisits relations between these two entities in the area of security and 

PREFACE
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defence. A peculiar “diarchy” in this respect evokes the syndrome of control 

and blocking, which hardly contributes to immediate and creative actions 

taken on part of the interested bodies. Hence, a need arises to ensure a com-

prehensive and precise wording of decisions and legal provisions, as well as 

enhanced transparency and coherence of the system in the face of qualita-

tively new threats and challenges.

Energy security remains to be a topical issue in the face of the ongoing 

struggle for control over the markets of extraction, transport and processing 

of energy resources. Following the success of Nord Stream, Russia is aim-

ing for the south of Europe, announcing the construction of South Stream. 

According to the author, analysis of the markets suggests persuasively a po-

litical bias of the project, i.e. making economies of the interested states de-

pendent on the Russian raw materials in the context of ever bigger chal-

lenges and more opportunities for diversifi cation of supplies. 

A very interesting analysis of the broad response Japan took to natural 

disasters hitting this tectonically unstable area is immensely inspiring for 

any country, not only those threatened by earthquakes. Japan which expe-

rienced a big number of cataclysms in the past, learns its lessons and keeps 

introducing new changes and improvements. In addition to recommenda-

tions formulated by the author, it would be worthwhile to conduct a deeper 

analysis and assess Poland´s readiness, including the preparation of its in-

frastructure and services for disaster management. Th is, however, is a topic 

for a separate paper. 

Th e last chapter of the Quarterly deals with Iran in a lesser known dimen-

sion – the one of authorization of transactions with this state, and in this 

context, of Poland´s preparation to implement the mechanism. It is chal-

lenging to adapt domestic law to restrictive EU regulations in the scope of 

international sanctions. Whether the authorization mechanism is going to 

be eff ective enough to have Iran yield to the burden of sanctions and make 

its nuclear programme transparent remains an open question. 

Th is issue of the “National Security” Quarterly is the last edition put out 

under my supervision. It is up to the readers to assess the value of changes 

introduced during my time in offi  ce. Let me use this opportunity to express 

my deep gratitude to all the editors and authors. 

Zdzisław Lachowski

Editor-in-Chief 
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Stany Zjednoczone ogłaszając w 2011 r. „strategiczny zwrot” ku regiono-

wi Azji i Pacyfi ku nie stanęły przed koniecznością radykalnej przebudowy 

swojej sieci sojuszy. Wprost przeciwnie – jedyne państwa, poza tymi sku-

pionymi w NATO, które USA są traktatowo zobligowane chronić w razie 

zbrojnej napaści, znajdują się właśnie w tym rejonie świata1. Do tych trak-

tatowych sojuszników zaliczają się Australia, Filipiny, Korea Południowa, 

Japonia i Tajlandia. Nie oznacza to jednak, że inne państwa Azji i Pacyfi ku 

są traktowane z mniejszą uwagą – zwraca choćby uwagę istotne znaczenie 

Singapuru w amerykańskiej polityce. Należy przy tym pamiętać, że z róż-

nych przyczyn – takich jak historyczne zaszłości, wzajemna nieufność 

czy odmienność interesów – w tym regionie nie istnieją wielostronne so-

jusze wojskowe. Wprawdzie podczas zimnej wojny powstała Organizacja 

Paktu Azji Południowo-Wschodniej (Southeast Asia Treaty Organization, 

SEATO), jednak została rozwiązana w 1977 r., po nieco ponad dwudziestu 

latach istnienia.

1 Warto w tym miejscu zaznaczyć, że ani Izrael, ani wybrane państwa arabskie – jak np. Arabia 

Saudyjska – nie doczekały się takich gwarancji obrony w formie dwu- lub wielostronnej umowy mię-

dzynarodowej. Kraje te otrzymują zwykle odpowiednie pozatraktatowe gwarancje od amerykańskiej 

administracji. Zob. A New US Defense Strategy for a New Era: Military Superiority, Agility, and Effi  -

ciency, Stimson, listopad 2012, s. 17-18. 

Traktatowi sojusznicy USA 

w regionie Azji i Pacyfi ku

Janusz Tomaszewski

Ogłoszony przez amerykańską administrację strategiczny zwrot ku Azji 

i Pacyfi kowi wiąże się z koniecznością wzmocnienia istniejących sojuszy 

z Australią, Filipinami, Japonią, Koreą Południową i Tajlandią. Każdy z tych so-

juszników wymaga od Stanów Zjednoczonych odrębnego podejścia, uwzględ-

niającego cele i specyfi kę danego państwa. Zacieśnienie tych relacji umożliwi 

USA skuteczniejsze stawianie czoła szeregowi problemów i wyzwań na tym 

obszarze – od zagrożenia stwarzanego przez nieobliczalną Koreę Północną, 

przez roszczenia terytorialne Chin, aż po działalność ekstremistów w Azji 

Południowo-Wschodniej. 
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Ponadto Stany Zjednoczone nieustannie angażują się w działalność re-

gionalnych organizacji i instytucji – są m.in. jednym z założycieli Wspólnoty 

Gospodarczej Azji i Pacyfi ku (Asia-Pacifi c Economic Cooperation), powsta-

łej w 1989 r. USA uczestniczą również w obradach Forum Regionalnego 

Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (Association of 

South-East Asian Nations Regional Forum)2. W 2011 r. Barack Obama 

– jako pierwszy amerykański prezydent – wziął udział w Szczycie Azji 

Wschodniej w Indonezji3, a rok później uczestniczył w następnym szczy-

cie, odbywającym się w Kambodży. Obecnie USA są mocno zaangażowane 

w utworzenie Transpacyfi cznego partnerstwa (Trans-Pacifi c Partnership)4, 

które ma ustanowić strefę wolnego handlu między zaangażowanymi w tę 

umowę państwami. 

Najważniejsze wyzwania polityki bezpieczeństwa USA w regionie

Stany Zjednoczone mają szereg celów i wyzwań z nimi związanych w re-

gionie Azji i Pacyfi ku. Do tych pierwszych można zaliczyć utrzymanie po-

koju i stabilności w regionie, swobody żeglugi na lokalnych akwenach oraz 

wolności handlu. Natomiast wyzwania z nimi związane można podzielić na 

cztery grupy. 

Pierwsza z nich jest związana z Koreą Północną. Tutaj na pierwsze miejsce 

wysuwa się program nuklearny tego państwa, powiązany z projektem rozwoju 

rakiet balistycznych. Północnokoreański reżim przeprowadził dotychczas trzy 

próby nuklearne, z czego ostatnia miała miejsce w lutym 2013 r. Dwa pierw-

sze testy nie spełniły raczej oczekiwań władz KRLD. Wprawdzie samo wejście 

w posiadanie przez Koreę Północną broni atomowej zostało przyjęte przez 

społeczność międzynarodową z dużymi obawami, jednak zaczęły pojawiać się 

opinie, że przeprowadzone próby nie były do końca udane5. Inną kwestią są 

2 Szerzej o tych organizacjach i instytucjach oraz o koncepcjach i praktyce amerykańskiej polityki 

wobec nich zob. M. Grabowski, Wiek Pacyfi ku – polityka Stanów Zjednoczonych wobec regionu Azji 

i Pacyfi ku po roku 1989, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 188-235. 
3 Warto jednak zaznaczyć, że jedynym amerykańskim prezydentem, który mógł wcześniej wziąć 

udział w tym spotkaniu, był George W. Bush – Szczyt Azji Wschodniej odbywa się bowiem od 

2005 r. 
4 I. Ferguson, W. Cooper, R. Jurenas, B. Williams, Th e Trans-Pacifi c Partnership Negotiations and 

Issues for Congress, CRS Raport for Congress, 24 stycznia 2013 r., s. 2.
5 SIPRI Yearbook 2012. Armaments, Disarmament and International Security, Stockholm Interna-

tional Peace Research Institute, Oxford 2012, s. 343.
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środki przenoszenia – bardzo duży niepokój wywołało wystrzelenie północ-

nokoreańskiego satelity na orbitę. Udowodniło to, że Korea Północna dyspo-

nuje rakietami balistycznymi o zasięgu międzykontynentalnym. Oczywiście, 

posiadanie takich zdolności nie równa się jeszcze możliwości uzbrojenia ra-

kiety balistycznej w głowicę atomową, ale świadczy o istotnym postępie inży-

nierów KRLD. Co równie ważne dla USA, Korea Północna od lat współpra-

cuje z Iranem, zarówno w obszarze programów nuklearnych obu państw, jak 

i przy rozwoju rakiet balistycznych. 

Nieustannie istnieje ryzyko wybuchu wojny na Półwyspie Koreańskim. 

Wprawdzie od czasu śmierci Kim Dzong Ila nie miały miejsca żadne bez-

pośrednie zbrojne prowokacje, jednak reżim w Phenianie nie zrezygnował 

z agresywnej retoryki względem południowego sąsiada. Nie można również 

zapomnieć o groźbie innego typu – rozpadzie Korei Północnej. Specyfi ka 

KRLD powoduje, że świat zachodni nie dysponuje praktycznie żadnymi 

sprawdzonymi informacjami na temat sytuacji wewnątrz tego państwa. 

Wprawdzie wydaje się, że Kim Dzong Un zdołał umocnić swoją pozycję od 

momentu przejęcia steru rządów, jednak faktyczny obraz stosunków we-

wnątrz władz reżimu pozostaje niejasny dla społeczności międzynarodowej. 

Ewentualny rozpad KRLD tworzy niewiadomą, jeśli chodzi o potencjalną re-

akcję najbardziej zainteresowanych podmiotów – Chin, Korei Południowej, 

Japonii oraz USA.

Druga grupa wyzwań tyczy się roszczeń terytorialnych Chin, które 

ogniskują się na dwóch akwenach – Morzu Południowochińskim i Morzu 

Wschodniochińskim. Spory na tym pierwszym akwenie angażują większość 

państw tam skupionych. Jednym z obszarów spornych pozostają Wyspy 

Paracelskie, których terytorium zajmują Chiny, jednak prawa do nich przy-

pisują sobie również Tajwan i Wietnam. W ostatnich latach jako poważ-

niejszy można określić spór o archipelag wysp Spratly, do którego pretensje 

zgłaszają, oprócz ChRL, Tajwanu i Wietnamu, również Filipiny i Malezja 

oraz – w najmniejszym stopniu – Brunei. Nieoczekiwanie najgorętszym spo-

rem terytorialnym w 2012 r. okazał się jednak ten dotyczący wysp Senkaku 

(przez Chińczyków zwanymi Diayou) na Morzu Wschodniochińskim, to-

czony między Chinami a Japonią. Roszczenia do tego terytorium zgłasza 

także Tajwan. Na spory te nakłada się ponadto intensywna chińska polityka 

zbrojeniowa, której rzeczywiste rozmiary nie są w pełni znane.

Odrębnym zagadnieniem pozostaje cały czas niezależność Tajwanu. 

Status i przyszłość tego państwa, nieuznawanego ofi cjalnie zarówno przez 

ChRL, jak i Stany Zjednoczone, pozostaje pod znakiem zapytania. W ostat-
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nich latach nastąpiła poprawa nieformalnych relacji chińsko-tajwańskich, 

związana z objęciem władzy w Tajpej przez prezydenta Ma Ying-Jeo. Nie 

zmienia to jednak faktu, że nieustannie w kierunku Tajwanu wycelowanych 

jest około 1100 chińskich rakiet6. 

Ostatnim problemem jest zagrożenie ekstremizmem. Najpoważniejsze 

rozmiary przyjął on na Filipinach i Indonezji – wystarczy wspomnieć atak 

terrorystyczny na Bali w 2002 r. Obecnie międzynarodowe zagrożenie ze 

strony tych organizacji zostało zmniejszone dzięki intensywnym działa-

niom podjętym przez władze obu państw, częściowo przy wsparciu USA7. 

Region ten zmaga się także z wyzwaniami, jakie tworzą zbrojne ruchy sepa-

ratystyczne. Oprócz tych skupionych na Filipinach i w Indonezji, warto tu 

wspomnieć o Tajlandii, która zmaga się z separatystami na południu kraju. 

Australia

Australia jest jednym z najstarszych i najwierniejszych partnerów Stanów 

Zjednoczonych w dziedzinie bezpieczeństwa. Oba kraje łączy sojusz obron-

ny, podpisany w 1951 r. wspólnie z Nową Zelandię, noszący nazwę ANZUS, 

od akronimów nazw państw wchodzących w jego skład8. Australijski pre-

mier John Howard w 2001 r. powołał się właśnie na ANZUS, deklarując 

wsparcie dla USA po zamachach z 11 września9. Wojska Australii wspierały 

Amerykanów zarówno podczas operacji w Afganistanie, jak i w Iraku. 

W Białej księdze bezpieczeństwa z 2009 r.10 Australia za swój najważniej-

szy cel bezpieczeństwa uznała – zaraz po ochronie australijskiego teryto-

rium przed bezpośrednim atakiem – zapewnienie bezpieczeństwa i stabil-

ności w swoim bezpośrednim otoczeniu, czyli w Oceanii oraz w obszarze 

6 X. Dormandy, Prepared for Future Th reats? US Defence Partnerships in the Asia-Pacifi c Region, 

Chatham House, czerwiec 2012 r., s. 10.
7 Ibidem, s. 25.
8 W ramach ANZUS również Nowa Zelandia była traktatowym sojusznikiem Stanów Zjednoczo-

nych. USA w 1986 r. jednostronnie zawiesiły jednak swoje sojusznicze zobowiązania względem tego 

państwa, ponieważ Nowa Zelandia ogłosiła swoje terytorium strefą bezatomową. Uniemożliwiło to 

m.in. obecność amerykańskich okrętów o napędzie atomowym na nowozelandzkich wodach tery-

torialnych. Mimo że w ostatnich latach wznowiona została współpraca wojskowa obu państw, jak 

również przyjęto dwie istotne deklaracje o wzajemnych relacjach (w Wellington w 2010 r. i w Wa-

szyngtonie w 2012 r.), USA formalnie nie przywróciły sojuszu z Nową Zelandią. 
9 M. Grabowski, Wiek Pacyfi ku…, op.cit., s. 181.
10 Defence White Paper 2009. Defending Australia in the Asia Pacifi c Century: Force 2030, Departa-

ment Obrony Australii, 2009.



 27 

  POLITYCZNO-STRATEGICZNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA

Indonezji. Za kolejny żywotny interes uznano bezpieczeństwo i stabilność 

regionu Azji i Pacyfi ku11. Podkreślono przy tym kluczowe znaczenie obec-

ności Stanów Zjednoczonych dla wypełnienia tego ostatniego celu, w tym 

konieczność utrzymania odpowiedniej liczby amerykańskich wojsk w re-

gionie. Australijski dokument zakłada ponadto, że wojska Australii są 

w stanie samodzielnie obronić kraj, natomiast wsparcie ze strony Stanów 

Zjednoczonych byłoby konieczne w razie ataku potęgi, której potencjał 

militarny przewyższa australijskie zdolności obronne12. W 2012 r. premier 

Judy Garland zapowiedziała, że przyspieszone zostaną prace nad nową Białą 

księgą bezpieczeństwa, która tym samym zostanie opublikowana w pierw-

szej połowie 2013 r., czyli o rok wcześniej, niż pierwotnie zakładano13. 

Argumentowano to istotnymi zmianami, które zaszły zarówno w samej 

Australii, jak i na arenie międzynarodowej.

Australijskie siły zbrojne liczą 56,5 tys. żołnierzy. Choć nie jest to im-

ponująca liczebność jak na warunki regionu (dla porównania Malezja, 

kraj znacznie biedniejszy i posiadający o jedną trzecią więcej ludności niż 

Australia, dysponuje 109-tys. armią), to jednak wojsko Australii wyprzedza 

technologicznie większość państw Azji i Pacyfi ku. Przewaga w wyposaże-

niu będzie się zapewne utrzymywać, bowiem australijskie władze planują 

w przyszłości m.in. zakup 100 samolotów F-35 (na razie zamówiono 14 

maszyn tego typu14). Również doświadczenie przemawia za australijskimi 

wojskami – państwo to brało bowiem udział w licznych operacjach między-

narodowych. Miało to jednak także swój negatywny wydźwięk, bowiem po-

jawiły się głosy, że położono przez to zbyt wielki nacisk na ekspedycyjność 

sił zbrojnych kosztem obniżenia potencjału obronnego Australii15. 

W 2011 r. ogłoszono, że w australijskiej bazie Darwin będzie rotacyjnie 

stacjonować 2,5 tys. żołnierzy amerykańskiej piechoty morskiej. Ponadto 

ustalono, że siły powietrzne USA będą miały większy dostęp do baz au-

stralijskiego lotnictwa na północy kraju16. Pojawiły się również doniesienia, 

11 Ibidem, s. 42-43.
12 Ibidem, s. 50.
13 New Defence White Paper 2013, strona premiera Australii, 3 maja 2012 r., http://www.pm.gov.au/

press-offi  ce/new-defence-white-paper-2013 (dostęp: 30 stycznia 2013 r.).
14 W 2012 r. Australia opóźniła jednak o dwa lata datę zakupu 12 F-35, argumentując to koniecz-

nością dopięcia budżetu. Zob. Australia Delays F-35 Order by 2 Years, Defense News, 3 maja 2012 r., 

http://www.defensenews.com/article/20120503/DEFREG03/305030001/Australia-Delays-F-35- 

Order-by-2-Years (dostęp: 30 stycznia 2013 r.).
15 M. Grabowski, Wiek Pacyfi ku…, op.cit., s. 181.
16 U.S., Australia Expand Military Relations, strona US Army, 16 listopada 2011 r., http://www.army.

mil/article/69433/ (dostęp: 30 stycznia 2013 r.).
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że Stany Zjednoczone mogą ulokować bazę swego lotnictwa na Wyspach 

Kokosowych, terytorium zależnym od Australii. Koncepcje rozmieszczenia 

tam amerykańskich jednostek są związane z niepewnością co do przyszłej 

obecności wojsk USA na wyspie Diego Garcia na Oceanie Spokojnym, gdzie 

dzierżawa amerykańskiej bazy kończy się w 2016 r. Australijski minister 

obrony Stephen Smith stwierdził, że obecnie nie są toczone bezpośrednie 

rozmowy na temat obecności sił USA na Wyspach Kokosowych, ale nie wy-

kluczył powstania takiej bazy w przyszłości17. 

Australia stara się zachować dobre stosunki z Chinami, choć czasem do-

chodzi do dyplomatycznych zatargów18. Dobrą ilustracją tej polityki „nie-

drażnienia” były rozważania na temat potencjalnego zmodernizowania 

australijskiego portu Stirling, aby umożliwić tam cumowanie lotniskow-

com fl oty USA. Mimo że temat ten został podjęty nie przez przedstawicieli 

władz Stanów Zjednoczonych, ale przez Centrum Studiów Strategicznych 

i Międzynarodowych (Center for Strategic & International Studies) – amery-

kański think-tank – zobligowany do odpowiedzi na tę propozycję poczuł się 

minister obrony S. Stephen. Zadeklarował on, że w Australii nie będzie baz 

wojskowych USA19. To oświadczenie miało być raczej czytelnym przekazem 

dla ChRL, że zacieśnienie australijsko-amerykańskiej współpracy wojsko-

wej nie jest wymierzone w Państwo Środka. Australia zapowiedziała pod 

koniec 2012 r. zamiar przeprowadzenia wspólnych manewrów wojskowych 

z Chinami. Nie wykluczyła przy tym udziału wojsk amerykańskich w tych 

ćwiczeniach20.

Australijskie władze aktywnie zaangażowały się w światową walkę z ter-

roryzmem, co było m.in. efektem śmierci 88 Australijczyków w zamachach 

bombowych na indonezyjskiej wyspie Bali w 2002 r. Organizacja Dżimah 

Islamija, która przeprowadziła ten zamach, dokonała również ataku na au-

stralijską ambasadę w Indonezji w 2004 r. Deklarowanym celem tego ugru-

powania – powiązanego z Al-Kaidą – jest ustanowienie kalifatu na obszarze 

17 Australia Open to U.S. Spy Flights From Indian Ocean Island, Reuters, 28 marca 2012 r., http://

www.reuters.com/article/2012/03/28/us-australia-usa-idUSBRE82R03120120328 (dostęp: 30 stycznia 

2013 r.).
18 B. Vaughn, Australia: Background and U.S. Relations, CRS Report for Congress, 13 stycznia 

2012 r., s. 12.
19 Australia Rejects Proposal To Base US Carrier, „Th e Guardian”, 2 sierpnia 2012 r., http://www.

guardian.co.uk/world/feedarticle/10368146 (dostęp: 30 stycznia 2013 r.).
20 Report: Australia Plans War Games with China, Defense News, 27 grudnia 2012 r., http://www.

defensenews.com/article/20121227/DEFREG03/312270002/Report-Australia-Plans-War-Games-

China?odyssey=tab|topnews|text|FRONTPAGE (dostęp: 30 stycznia 2013 r.).
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archipelagu Malajskiego21. W celu zwalczenia tej organizacji, Australia roz-

poczęła bliską współpracę z Indonezją, jak również zawarła porozumienia 

w sprawie polityki antyterrorystycznej z kilkoma innymi państwami Azji 

Południowo-Wschodniej22.

Filipiny

Podstawą amerykańsko-fi lipińskiego sojuszu jest traktat obronny z 1951 r. 

W wyniku wypowiedzenia w 1991 r. przez Senat Filipin umowy dotyczącej 

istnienia baz USA na terytorium tego państwa, rok później amerykańskie 

wojsko zamknęło swoje ostatnie placówki na Filipinach23. W 1999 r. weszło 

jednak w życie porozumienie regulujące status oraz zasady obecności amery-

kańskich wojsk (Visiting Forces Agreement) na fi lipińskim terytorium, które 

umożliwiło dalszą współpracę obu państw w dziedzinie wojskowej. W 2011 r. 

Filipiny i Stany Zjednoczone wydały w Manili deklarację, w której potwier-

dziły swoje wzajemne zobowiązania wynikające z traktatu obronnego24.

Filipińskie siły zbrojne, liczące około 125 tys. żołnierzy, uchodzą za sto-

sunkowo słabe25 i wymagające gruntownej modernizacji26. Amerykańskie 

i fi lipińskie wojska regularnie przeprowadzają kilka wspólnych ćwiczeń woj-

skowych rocznie, z których za najważniejsze uważa się manewry o kryptoni-

mie „Balikatan”. Bardzo istotna jest także współpraca obu państw w zakresie 

zwalczania terroryzmu. Filipiny od kilku lat – wraz z zaognianiem się sporu 

z Chinami o wyspy Spratly – podkreślają, że są zwolennikami zwiększonej 

obecności Stanów Zjednoczonych w regionie. Pojawiają się m.in. doniesie-

nia, że fi lipińskie władze prowadzą z USA rozmowy na temat zwiększonej 

21 Jemaah Islamiyah (JI), strona rządu Australii, http://www.nationalsecurity.gov.au/agd/WWW/

nationalsecurity.nsf/Page/What_Governments_are_doing_Listing_of_Terrorism_Organisations_ 

Jemahh_Islamiyah (dostęp: 30 stycznia 2013 r.) 
22 B. Vaughn, Australia: Background…, op.cit., s. 17.
23 T. Lum, Th e Republic of the Philippines and U.S. Interests, CRS Report for Congress, 5 kwietnia 

2012 r., s. 14.
24 Signing of the Manila Declaration On Board the USS Fitzgerald in Manila Bay, Departament Stanu 

USA, 11 listopada 2011 r., http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2011/11/177226.htm (dostęp: 30 stycznia 

2013 r.).
25 H. Foster, J. Th omas, Th e Geostrategic Return of Philippines, Center for Strategic and Budgetary 

Assessments, kwiecień 2012 r., s. 2. 
26 Szerzej na ten temat zob. R. Fisher, Defending the Philippines: Military Modernization and the 

Challenges Ahead, „East and South China China Seas Bulletin”, nr 3, 3 maja 2012 r., Center for New 

American Security. 
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rotacyjnej obecności amerykańskich wojsk na terytorium Filipin27. Należy 

w tym miejscu wspomnieć o pewnych niejasnościach względem założeń 

fi lipińsko-amerykańskiego sojuszu obronnego. Pojawiają się m.in. wątpli-

wości, czy traktat obliguje USA do przyjścia Filipinom ze zbrojną pomocą 

w sprawie ewentualnego konfl iktu o wyspy Spratly. Niekiedy wskazuje się, że 

Stany Zjednoczone muszą wesprzeć swego sojusznika jedynie w razie ataku 

na archipelag fi lipiński, jednak nie ma wiążącej interpretacji w tej kwestii28. 

Spór Republiki Filipin z ChRL o wyspy Spratly pozostaje obecnie naj-

większym wyzwaniem fi lipińskiej polityki zagranicznej. Oba państwa oskar-

żają się nawzajem o naruszanie swojego terytorium, a Chiny kilkukrotnie 

groziły władzom w Manili wprowadzeniem sankcji ekonomicznych. Groźby 

te były formułowane zazwyczaj w kontekście fi lipińskich deklaracji o chęci 

sprzedaży zagranicznym koncernom koncesji na eksploatację złóż surow-

ców naturalnych – głównie ropy naft owej i gazu – na spornym terytorium29. 

W styczniu 2013 r. minister spraw zagranicznych Filipin Albert de Rosario 

ogłosił, że jego państwo wyczerpało prawie wszystkie możliwości dyploma-

tycznego i politycznego rozwiązania zatargu z Chinami o Spratly, dlatego też 

fi lipiński rząd skieruje ten spór do międzynarodowego trybunału30. 

Mimo że w Filipinach – podobnie jak wśród innych państw regionu – 

wciąż żywa pozostaje pamięć o japońskiej okupacji w czasie II wojny świato-

wej, władze tego państwa w 2012 r. zadeklarowały, że z zadowoleniem przy-

jęłyby ewentualne wzmocnienie japońskich Sił Samoobrony31. Zarówno to 

oświadczenie, jak i negocjacje w sprawie dostaw japońskiego uzbrojenia – 

na chwilę obecną rozmowy dotyczą dostaw kutrów patrolowych dla fi lipiń-

skiej straży przybrzeżnej32 – stanowią wyraźny sygnał, że Filipiny upatrują 

w Japonii potencjalną przeciwwagę dla rosnącej potęgi Chin oraz ewentu-

27 U.S. Military to Increase Presence in Philippines, Reuters, 12 grudnia 2012 r., http://www.reuters.

com/article/2012/12/12/us-philippines-usa-idUSBRE8BB0B220121212 (dostęp: 30 stycznia 2013 r.).
28 T. Lum, Th e Republic of the Philippines and U.S. Interests, CRS Report for Congress, 5 kwietnia 

2012 r., s. 28-29.
29 Ibidem, s. 25-26.
30 Philippines Takes Territorial Fight with China to International Tribunal, CNN, 23 stycznia 2013 r., 

http://edition.cnn.com/2013/01/22/world/asia/philippines-china-territorial-dispute (dostęp: 30 stycznia 

2013 r.).
31 Philippines Backs Rearming of Japan, „Financial Times”, 9 grudnia 2012 r., http://www.ft .com/

intl/cms/s/0/250430bc-41ba-11e2-a8c3-00144feabdc0.html#axzz2KljVZGK2 (dostęp: 30 stycznia 

2013 r.).
32 Philippine Coast Guard Gets 12 New Patrol Boats from Japan, Th e Japan Daily Press, 30 lipca 2012 r., 

http://japandailypress.com/philippine-coast-guard-gets-12-new-patrol-boats-from-japan-307728 

(dostęp: 30 stycznia 2012 r.). 
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alnego sojusznika w sporach terytorialnych prowadzonych z chińskim mo-

carstwem. 

Największym zagrożeniem wewnętrznym Republiki Filipin jest działal-

ność ugrupowań terrorystycznych i separatystycznych, skupionych głównie 

na południu kraju. Trwające często przez dziesięciolecia zmagania z tymi 

ruchami stanowiły nieustanne wyzwanie dla władz w Manili. Filipiny coraz 

lepiej jednak radzą sobie z tymi zagrożeniami dzięki rozwijanej od czasu 

zamachów z 11 września współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w zakre-

sie zwalczania terroryzmu (polegającej głównie na szkoleniu fi lipińskich sił 

zbrojnych w tym zakresie) oraz poprzez sukcesywne próby pokojowego roz-

wiązania poszczególnych konfl iktów. 

We wspomnianej deklaracji z Manili podkreślono, że USA i Republika 

Filipin będą kontynuować współpracę w zwalczaniu powiązanych z Al-Kaidą 

ugrupowań terrorystycznych na południu Filipin. Chodzi tutaj o ugrupowa-

nie Abu Sajjaf i Dżimah Islamija, choć związki tej pierwszej organizacji z Al-

Kaidą ocenia się raczej jako luźne33. Abu Sajjaf ciągle stanowi realne zagroże-

nie, jednak znaczenie tej grupy w ciągu ostatniej dekady wyraźnie zmalało, 

co m.in. stanowi efekt wspomnianej amerykańsko-fi lipińskiej współpracy. 

Ponadto pojawiają się doniesienia o konfl ikcie między tym ugrupowaniem 

a Narodowym Frontem Wyzwolenia Moro (Moro National Liberation Front, 

MNLF), co dodatkowo może osłabić Abu Sajjaf34. Z kolei Dżimah Islamija, 

choć jej głównym teatrem działalności jest obecnie Indonezja, operuje rów-

nież w pewnym zakresie na Filipinach. Ma ona silniejsze powiązania z Al-

Kaidą niż Abu Sajjaf, lecz zagrożenie przez nią stwarzane na fi lipińskim te-

rytorium również zmalało w ciągu ostatnich kilku lat. 

Jeszcze inne zagrożenie stanowi Komunistyczna Partia Filipin (PCP), 

która wraz ze swoim zbrojnym ramieniem, Nową Armią Ludu, została 

umieszczona przez USA – tak jak Abu Sajjaf i Dżimah Islamija – na liście 

organizacji terrorystycznych. W 2011 r. liczebność tej organizacji oceniano 

na 4–4,5 tys. bojowników. W tym samym roku w Norwegii rozpoczęły się 

rozmowy pokojowe między rządem Filipin a PCP35. 

33 T. Lum, Th e Republic of the Philippines…, op.cit., s. 18; X. Dormandy, Prepared for Future Th reats…, 

op.cit., s. 8.
34 Filipino Extremists Face New Foe: Fellow Rebels, Associated Press, 10 lutego 2013 r., http://bigstory.

ap.org/article/fi lipino-extremists-face-new-foe-fellow-rebels (dostęp: 10 lutego 2013 r.). Jest to o tyle 

ciekawe, że Abu Sajjaf wywodzi się właśnie z MNLF.
35 T. Lum, Th e Republic of the Philippines…, op.cit., s. 21.
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Narodowy Front Wyzwolenia Moro oraz wywodzący się z niego Islamski 

Front Wyzwolenia Moro (Moro Islamic Liberation Front, MILF), bardziej ra-

dykalny odłam tej organizacji, nie są uznawane przez Stany Zjednoczone za 

organizacje terrorystyczne. Oba te ugrupowania reprezentują grupę etniczną 

Moro, wyznającą islam i skupioną w rejonie południowo-wschodniej części 

wyspy Mindanao. MNLF zawarł w 1996 r. z fi lipińskimi władzami pokój, dzię-

ki czemu powstał Region Autonomiczny na Muzułmańskim Mindanao. MILF 

jednak nie złożył broni, oceniając zaakceptowane przez MNLF warunki jako 

niewystarczające. W październiku 2012 r. fi lipiński rząd zawarł kolejne już 

porozumienie z MILF, które ma być krokiem ku trwałemu rozwiązaniu kon-

fl iktu36. Należy jednak mieć na uwadze, że w przeszłości MILF już kilka razy 

podpisywał porozumienie z władzami Filipin, które było potem zrywane. 

Japonia

Zgodnie z art. 9 japońskiej konstytucji, oktrojowanej przez Stany 

Zjednoczone po II wojnie światowej, Japonia wyrzekła się wojny oraz posia-

dania sił zbrojnych. Jeżeli zapis ten traktować literalnie, to państwo to nie mo-

głoby posiadać jakichkolwiek jednostek o militarnym charakterze. Zgodnie 

jednak ze stosowaną interpretacją, wspomniany artykuł nie odmawia Japonii 

prawa do samoobrony, co umożliwia istnienie Sił Samoobrony37. 

Chociaż Siły Samoobrony są relatywnie niewielkie w porównaniu z liczbą 

ludności Japonii, liczą bowiem niespełna 250 tys. żołnierzy, to warto jednak 

zwrócić uwagę, że są ponad czterokrotnie większe od wojsk Australii, któ-

ra uchodzi za jednego z najważniejszych graczy w regionie Azji i Pacyfi ku. 

Pamiętać również trzeba, że Japonia jest szóstym państwem na świecie, jeśli 

chodzi o wydatki na zbrojenia. Siły Samoobrony uchodzą za najnowocze-

śniejszą armię regionu38, chociaż ze względu na pacyfi styczne zapisy konsty-

tucji, nie dysponują uzbrojeniem o charakterze ofensywnym. Mają wszakże 

bardzo silną marynarkę wojenną – noszącą ofi cjalną nazwę Morskich Sił 

Samoobrony – co jest konieczne z powodu uzależnienia japońskiej gospo-

36 Th e Philippines: Breakthrough in Mindano, „Asia Report”, nr 215, 5 grudnia 2012 r., Interna-

tional Crisis Group, s. 1, http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-east-asia/philippines/ 

240-the-philippines-breakthrough-in-mindanao.pdf (dostęp: 30 stycznia 2013 r.).
37 Defense of Japan 2012, Ministerstwo Obrony Japonii, 2012, s. 109.
38 Military Balance 2012, Th e International Institute for Strategic Studies, Londyn 2012, s. 251. 

W tym kontekście warto zauważyć, że Japonia w 2011 r. zdecydowała o zakupie 42 najnowszych ame-

rykańskich samolotów F-35. Defense of Japan 2012, op.cit., s. 151. 
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darki od importu surowców drogą morską. Ponadto należy wspomnieć, że 

Japonia w dziedzinie wojskowości już od kilku lat nie ogranicza się jedynie 

do kontaktów z USA, ale aktywnie rozszerza współpracę z innymi państwa-

mi regionu. Przełomem były przeprowadzone w 2009 r. australijsko-japoń-

skie manewry wojskowe – pierwsze tego typu ćwiczenia Sił Samoobrony 

z państwem innym niż Stany Zjednoczone39.

Po zwycięstwie Partii Liberalno-Demokratycznej w wyborach parla-

mentarnych w grudniu 2012 r., nowy rząd pod przewodnictwem premiera 

Shinzo Abe zapowiedział zwiększenie wydatków wojskowych o 0,8 proc., 

co oznacza pierwszy wzrost budżetu obronnego Japonii od 2002 r. Ponadto 

fundusze przeznaczone na straż przybrzeżną – odgrywającą istotną rolę 

w ochronie wysp Senkaku – zostaną zwiększone o 1,9 proc.40. Rząd zapo-

wiedział również przegląd przyjętych w 2010 r. strategicznych wytycznych 

w sprawie obronności41. Jeszcze w trakcie kampanii wyborczej S. Abe zapo-

wiedział, że ma zamiar znowelizować konstytucję, aby zmienić status praw-

ny Sił Samoobrony i przekształcić je w Narodowe Siły Obronne. Ponadto 

postulował umożliwienie Japonii prawa do kolektywnej obrony42. Trzeba 

liczyć się z tym, że ewentualna zmiana konstytucji w zakresie wojskowości 

– niezależnie od tego, jak bardzo uzasadniona – z pewnością wzmocni anty-

japońskie nastroje w Chinach i na Półwyspie Koreańskim.

Nawet w razie wejścia tych regulacji w życie, bezpieczeństwo Japonii 

ciągle będzie mocno związane ze Stanami Zjednoczonymi. Najważniejszą 

umową międzynarodową, na której opiera się sojusz obu państw, jest Traktat 

o wzajemnej współpracy i bezpieczeństwie z 19 stycznia 1960 r. Na japoń-

skim terytorium stacjonuje obecnie około 40 tys. amerykańskich wojsko-

wych, z czego blisko połowę stanowią żołnierze korpusu piechoty morskiej. 

USA i Japonia współpracują również w dziedzinie obrony przeciwrakieto-

wej. We wrześniu 2012 r. ogłoszono, że w Japonii zostanie rozmieszczony 

39 Japan Is Flexing Its Military Muscle to Counter a Rising China, „Th e New York Times”, 26 listopada 

2012 r., http://www.nytimes.com/2012/11/27/world/asia/japan-expands-its-regional-military-role.

html?pagewanted=1&_r=2 (dostęp: 30 stycznia 2013 r.).
40 Japan Defense Budget to Increase for First Time in 11 Years, Bloomberg, 30 stycznia 2013 r., http://

www.bloomberg.com/news/2013-01-29/japan-s-defense-spending-to-increase-for-fi rst-time-in-11-

years.html (dostęp: 30 stycznia 2013 r.).
41 Japan is Weighing Raising Military Spending, „Th e New York Times”, 7 stycznia 2013 r., http://

www.nytimes.com/2013/01/08/world/asia/with-eye-on-china-japan-weighs-raising-military-spending. 

html?_r=0 (dostęp: 30 stycznia 2013 r.).
42 Japan Chose a New Leader: What Can we Expect from Shinzo Abe?, Stimson, 17 grudnia 2012 r., 

http://www.stimson.org/spotlight/japan-chose-a-new-leader-what-can-we-expect-from-shinzo-abe-/ 

(dostęp: 30 stycznia 2013 r.).
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drugi radar, mający wykrywać rakiety balistyczne43. Amerykańsko-japońska 

współpraca w tej dziedzinie ma ofi cjalnie za zadanie chronić terytoria obu 

państw przez atakiem rakietowym ze strony Korei Północnej. Siłą rzeczy, za-

niepokojone tym programem pozostają Chiny, które uważają, że współpraca 

USA i Japonii w dziedzinie obrony przeciwrakietowej jest skierowana rów-

nież przeciw Państwu Środka. Wojska USA wspierają czynnie Japonię także 

w działaniach o pozamilitarnym charakterze – podczas tsunami w 2011 r. 

w ramach operacji „Tomodachi” uczestniczyło równocześnie do 16 tys. 

amerykańskich żołnierzy44.

Największym problemem amerykańsko-japońskiego sojuszu pozostaje 

kwestia obecności wojsk USA na Okinawie, a szczególnie lokalizacja bazy 

lotniczej Futenma, usytuowanej w centrum miasta Ginowan. USA i Japonia 

ustaliły wprawdzie, że przeniosą tę bazę w mniej zaludniony region wyspy 

w zatoce Henoko, jednak dotychczas nie udało się tego uczynić. W kwiet-

niu 2012 r. oba państwa uzgodniły, że Okinawę opuści 9 tys. amerykańskich 

żołnierzy piechoty morskiej, którzy zostaną przeniesieni na wyspę Guam, 

Hawaje oraz do Australii45, jednak obecnie proces ten znalazł się w impasie 

m.in. z przyczyn logistycznych i fi nansowych. Nie można również wyklu-

czyć, że nowy japoński rząd S. Abe będzie szukał innego rozwiązania tej 

kwestii. 

Najpoważniejszym obecnie zagrożeniem militarnym dla Japonii pozo-

staje Korea Północna, a w szczególności nuklearne aspiracje tego państwa. 

Wiąże się to z obawami przed rozwojem północnokoreańskiego programu 

rakietowego. Za każdym razem, gdy reżim w Phenianie zapowiada próbę 

rakietową – lub też gdy zachodnie agencje wywiadowcze ostrzegają przed 

taką możliwością – japońskie jednostki obrony przeciwrakietowej stawiane 

są w stan najwyższej gotowości. Tak było podczas dwóch koreańskich prób 

w kwietniu i grudniu 2012 r. Za pierwszą linię obrony Japonii przed atakiem 

rakietowym służą okręty wyposażone w system Aegis. 

W 2012 r. dosyć niespodziewanie zaognił się chińsko-japoński spór 

o wyspy Senkaku. Japonia oskarżała ChRL o wielokrotne naruszenie jej wód 

terytorialnych i stosowanie prowokacji, natomiast w Chinach wybuchały 

43 U.S., Japan Begin Coordination on Second Radar Installation, Departament Obrony USA, 

17 września 2012 r., http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=117880 (dostęo: 30 stycznia 

2013 r.).
44 Defense of Japan 2012, op.cit., s. 236-237.
45 E. Chanlett-Every, A. Rinehart, Th e U.S. Military Presence in Okinawa and the Futenma Base Con-

troversy, CRS Report for Congress, 3 sierpnia 2012 r., s. 10. 
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antyjapońskie zamieszki. Całej sprawie z niepokojem przyglądają się Stany 

Zjednoczone, które starają się jednak nie angażować w ten spór. Otwarte 

pozostaje pytanie, czy ewentualny konfl ikt zbrojny o te wyspy oznaczałby 

obligatoryjną interwencję USA w obronie swego sojusznika. Art. 5 Traktatu 

o wzajemnej współpracy i bezpieczeństwie stanowi bowiem, że sojusznicza 

pomoc jest konieczna w razie ataku na terytorium administrowane przez 

Japonię, jednak w Stanach Zjednoczonych trwa dyskusja na temat ewen-

tualnego zaangażowania w obronę wysp Senkaku. Dotychczas w USA nie 

sformułowano jednoznacznej wykładni tej kwestii46. 

Japonia ma również zatarg terytorialny z Koreą Południową w sprawie 

wysp Takeshima (koreańskie Dokdo). W sierpniu 2012 r. Korea Południowa 

odrzuciła japońską propozycję skierowania tego sporu do arbitrażu mię-

dzynarodowego. W tym samym miesiącu Dokdo/Takeshima odwiedził 

Lee Myung-bak, stając się tym samym pierwszym prezydentem Korei 

Południowej, składającym wizytę na tych wyspach47, co oczywiście wywo-

łało zdecydowany sprzeciw Japonii. Co ciekawe, wizytę koreańskiego pre-

zydenta można porównać do dwa lata wcześniejszych „odwiedzin” Wysp 

Kurylskich przez ówczesnego prezydenta Federacji Rosyjskiej Dmitrija 

Miedwiediewa. Z powodu sporu o Kuryle, Japonia i Rosja ciągle nie podpi-

sały traktatu pokojowego po II wojnie światowej. Kolejne próby zakończe-

nia tego sporu okazują się bezskuteczne, natomiast co pewien czas rosyjskie 

władze demonstracyjnie ogłaszają, że wzmocnią swoje wojska na Dalekim 

Wschodzie w celu ochrony Wysp Kurylskich. 

Korea Południowa

Półwysep Koreański, podzielony wzdłuż 38. równoleżnika na dwa wrogie 

państwa, od ponad pół wieku wymaga nieustannej obecności amerykańskich 

żołnierzy. Ich obecność sankcjonuje Traktat o wzajemnym bezpieczeństwie 

między Stanami Zjednoczonymi a Koreą Południową, który wszedł w życie 

w 1954 r. 

46 M. Manyin, Senkaku (Diaoyu/Diaoyutai) Islands Dispute: U.S. Treaty Obligations, CRS Report for 

Congress, 22 stycznia 2013 r., s. 5-6.
47 Japan Puts More Pressure on South Korea, „Th e Wall Street Journal”, 30 sierpnia 2012 r., http://

online.wsj.com/article/SB10000872396390443864204577620982322860966.html (dostęp: 30 stycznia 

2013 r.).
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Z racji nieprzemijającego zagrożenia ze strony Korei Północnej, Korea 

Południowa zmuszona jest utrzymywać potężne siły zbrojne, liczące 655 tys. 

żołnierzy. Dodatkowo powołanych pod broń może zostać nawet 4,5 mln re-

zerwistów. Wojska Stanów Zjednoczonych w Korei Południowej liczą z kolei 

nieco ponad 25 tys. żołnierzy48. Mimo tych dysproporcji między amerykań-

skim kontyngentem a koreańskimi siłami zbrojnymi, kierownictwo nad tymi 

ostatnimi w przypadku wojny przypada Amerykanom. Pierwotnie w 2012 r. 

kompetencja ta miała zostać ostatecznie przekazana Koreańczykom, jednak 

z powodu zbrojnych prowokacji KRLD, zdecydowano o przesunięciu tego 

terminu na 2015 r. Cały czas też Korea Południowa jest objęta tzw. para-

solem nuklearnym ze strony Stanów Zjednoczonych49. W 2012 r. Korea 

Południowa uzyskała ponadto amerykańską zgodę na zwiększenie zasięgu 

swych rakiet – z 300 do 800 kilometrów50. Koreańczycy chcą również zmo-

dernizować swój system obrony przeciwrakietowej, wprowadzając do służby 

baterie rakiet Patriot w wersji PAC-351 (obecnie koreańskie siły zbrojne dys-

ponują wersją PAC-2).

Oczywiście, największe zagrożenie dla Korei Południowej stanowi pół-

nocny sąsiad. KRLD posiada czwartą pod względem liczebności armię świa-

ta, dysponującą blisko 1,2 mln żołnierzy – czyli więcej, niż liczą połączone 

wojska Japonii, Korei Południowej oraz amerykańskich wojsk w regionie Azji 

i Pacyfi ku. Wyposażenie północnokoreańskiej armii jest jednak przestarza-

łe, pojawiają się również wątpliwości co do jej wyszkolenia i morale52. Mimo 

że KRLD uchodzi za jedno z najbardziej zacofanych technologicznie państw 

świata, udało jej się dokonać trzech prób nuklearnych. Komunistyczne 

48 Jeszcze za pierwszej kadencji George’a W. Busha w Korei Południowej stacjonowało 37 tys. amery-

kańskich żołnierzy, jednak w 2004 r. sekretarz obrony Donald Rumsfeld zaproponował stopniową re-

dukcję tego kontyngentu, która miała potrwać do września 2008 r. Zob. E. Chanlett-Avery, M. Manyin, 

M. Nikitin, U.S.-South Korea Relations, CRS Report for Congresss, 15 maja 2012 r., s. 21.
49 Panetta Calls South Korea Key U.S. Global Partner, Departament Obrony USA, 26 październi-

ka 2011 r., http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=65814 (dostęp: 30 stycznia 2013 r.). 

Generalnie uznaje się, że „parasolem nuklearnym” – znanym również jako „rozszerzone odstrasza-

nie” – w regionie Azji i Pacyfi ku objęte są również Australia i Japonia. Więcej na temat tej koncepcji 

oraz rozważań nad jej przyszłością zob.: U.S. Nuclear and Extended Deterrence: Considerations and 

Challenges, „Arms Control Series”, nr 3, maj 2010, Brookings Institution. 
50 South Korea Says U.S. Agrees to Extend Seoul’s Ballistic Missile Range, CNN, 7 października 2012 r., 

http://edition.cnn.com/2012/10/07/world/asia/south-korea-us-announcement (dostęp: 30 stycznia 

2013 r.).
51 S. Korea Moves to Upgrade Patriot Defense System, Yonhap News Agency, 28 października 2012 r., 

http://english.yonhapnews.co.kr/national/2012/10/28/4/0301000000AEN20121028000800315F.

HTML (dostęp: 30 stycznia 2013 r.).
52 Military Balance 2012, op.cit., s. 256.
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władze dokonały nawet nowelizacji konstytucji, w której określiły Koreę 

Północną mianem państwa atomowego. Trudno jest obecnie stwierdzić, 

na ile ta deklaracja jest zgodna z rzeczywistością. Zapewne dopiero wnio-

ski z obserwacji trzeciego północnokoreańskiego testu nuklearnego mogą 

udzielić odpowiedzi na to pytanie, określając jednocześnie stopień realnego 

zagrożenia, jaki stanowi program nuklearny reżimu w Phenianie.

Objęcie urzędu prezydenta przez Lee Myung-baka oznaczało odejście 

Korei Południowej od tzw. słonecznej polityki otwarcia względem KRLD. 

Zastąpiła ją – wypracowana wspólnie z USA – polityka „strategicznej cier-

pliwości”53. Opiera się ona na czterech fi larach: odmowie powrotu do nego-

cjacji sześciostronnych z Koreą Północną do momentu poczynienia przez 

nią kroków na rzecz denuklearyzacji; poprzedzenia tych rozmów bilateral-

nymi negocjacjami obu Korei; starań o dokonanie przez Chiny przewarto-

ściowania ich sojuszu z KRLD oraz zaostrzaniu sankcji w odpowiedzi na 

prowokacje ze strony północnokoreańskiego reżimu. 

Największym problemem w stosunkach Korei Południowej z ChRL po-

zostaje sojusz tej ostatniej z Koreą Północną. Bez chińskiej pomocy gospo-

darczej, reżim w Phenianie nie byłby w stanie skutecznie funkcjonować. 

Z drugiej strony, Chiny często starały się mitygować KRLD i odwodzić ją od 

zaostrzania sytuacji międzynarodowej, chociaż z różnym skutkiem. Państwo 

Środka zbytnio obawia się konsekwencji, jakie mógłby nieść ze sobą upadek 

Korei Północnej, aby zrezygnować z tego częstokroć kłopotliwego sojuszu54. 

Łączy się z tym obawa, że ewentualne zjednoczenie Półwyspu Koreańskiego 

wiązałoby się ze znaczącym wzrostem znaczenia władz w Seulu. Ponadto 

zagrożenie ze strony KRLD stale angażuje uwagę i zasoby USA na tym pań-

stwie, co jest korzystne dla Chin. 

Stany Zjednoczone są zaniepokojone niedawnym zaostrzeniem wspomnia-

nego wcześniej japońsko-koreańskiego sporu o wyspy Dokdo/Takeshima. 

W Korei Południowej ciągle żywa pozostaje pamięć o japońskiej okupacji 

Półwyspu Koreańskiego, która trwała przez większość pierwszej połowy XX w. 

Z przeprowadzonych w 2012 r. badań wynika, że aż 62 proc. Koreańczyków ma 

negatywny stosunek do Japonii55. Współpraca między tymi krajami w ostat-

53 E. Chanlett-Avery, M. Manyin, M. Nikitin, U.S.-South Korea Relations, op.cit., s. 11.
54 Despite Risks, China Stays at North Korea’s Side to Keep the U.S. at Bay, „Th e New York Times”, 

13 grudnia 2012 r., http://www.nytimes.com/2012/12/14/world/asia/china-stays-beside-north-korea-

a-buff er-against-the-us.html?ref=global-home&_r=1& (dostęp: 30 stycznia 2013 r.). 
55 International Trends – Korea 2012, Badania przeprowadzone przez Th e Asian Institute for Policy 

Studies oraz Th e German Marshall Fund of the United States, s. 8.
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nim czasie również nie układała się zbyt dobrze – Korea Południowa demon-

stracyjnie zrezygnowała w czerwcu 2012 r. z dwóch porozumień z Japonią 

dotyczących wymiany informacji na temat programu nuklearnego i rakieto-

wego Korei Północnej oraz współpracy logistycznej przy operacjach huma-

nitarnych56. Szansę na poprawę relacji Japonii i Korei Południowej upatruje 

się w przeprowadzonych w obu krajach w grudniu 2012 r. wyborach – od-

powiednio parlamentarnych i prezydenckich. Wkrótce po ogłoszeniu wyniku 

wyborów w Korei Południowej, prezydent-elekt Park Geun-hye spotkała się 

ze specjalnym wysłannikiem nowego premiera Japonii. Rozmowom tym to-

warzyszyła zapowiedź załagodzenia sporów, dzielących oba państwa57.

Tajlandia

Mimo że SEATO nie istnieje od 1977 r., to właśnie pakt z Manili z 1954 r., 

który powołał tę organizację do życia stanowi podstawę amerykańsko-taj-

landzkiego sojuszu. Prócz tego, za jedno z ważnych ogniw wzajemnej współ-

pracy uznawany jest tzw. komunikat Th anat-Rusk z 1962 r.58, w którym Stany 

Zjednoczone uznały niepodległość i integralność Tajlandii za kluczowe dla 

swoich interesów59.

W świetle tak długotrwałych relacji zaskakiwać może to, że współpraca 

obronna między Stanami Zjednoczonymi a Tajlandią oceniana jest jako sto-

sunkowo najmniej rozwinięta spośród wszystkich amerykańskich sojuszy 

w regionie60. Za jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy można uznać bardzo 

dobre relacje chińsko-tajlandzkie. Warto przy tym zauważyć, że Tajlandia 

jest jednym z nielicznych państw, które nie toczą sporu terytorialnego 

56 R. Cossa, Japan-South Korea Relations: Time to Open Both Eyes, Council on Foreign Relations, 

lipiec 2012, http://www.cfr.org/south-korea/japan-south-korea-relations-time-open-both-eyes/p28736 

(dostęp: 30 stycznia 2013 r.).
57 Japan, South Korea Move to Ease Tensions, Voice of America, 4 stycznia 2013 r., http://www.

voanews.com/content/south-korea-japan-hold-diplomatic-talks/1577531.html (dostęp: 30 stycznia 

2013 r.).
58 E. Chanlett-Every, B. Dolven, Th ailand: Background and U.S. Relations, CRS Report for Congress, 

s. 11.
59 C. Dalpino, Obama in Th ailand: Charting a New Course for the Alliance?, „Asia Pacifi c Bulletin”, 

nr 188, 4 grudnia 2012 r., East West Center, s. 2, http://www.eastwestcenter.org/sites/default/fi les/

private/apb188_0.pdf (dostęp: 30 stycznia 2013 r.). Komunikat ten został wydany przez ówczesnego 

sekretarza stanu USA Deana Ruska i ministra spraw zagranicznych Tajlandii Th anata Komana. 
60 X. Dormandy, Prepared for Future Th reats…, op.cit., s. 11.
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z Chinami. Pojawiają się również oceny, że Tajlandia najbardziej spośród 

wszystkich państw regionu rozwinęła współpracę wojskową z ChRL61. 

Nie przeszkodziło to jednak Stanom Zjednoczonym i Tajlandii w swo-

istym odnowieniu wzajemnego sojuszu. W listopadzie 2012 r. oba państwa 

wydały wspólne oświadczenie, w którym zadeklarowały wzmożoną współ-

pracę w dziedzinie obronności62. Wśród najważniejszych punktów owej 

współpracy wymieniono partnerstwo na rzecz regionalnego bezpieczeń-

stwa w Azji Południowo-Wschodniej, wspieranie stabilności w regionie Azji 

i Pacyfi ku oraz poza nim, jak również utrzymywanie dwu- i wielostronnej 

interoperacyjności sił zbrojnych i gotowości do działania. Znamienne, że 

w drugim punkcie wymienionego oświadczenia zaakcentowano tajlandz-

kie poparcie dla amerykańskiej obecności wojskowej w regionie. W tymże 

punkcie podkreślono także znaczenie wolności handlu i swobody żeglugi.

Ciężko jednoznacznie stwierdzić, czy listopadowe oświadczenie znacząco 

coś zmieni we wzajemnych relacjach, czy też deklarowana wzmożona współ-

praca pozostanie jedynie w sferze retoryki. Trudno mimo wszystko oczeki-

wać, żeby Tajlandia chciała narazić swoje stosunki z Chinami na poważniejszy 

uszczerbek. Warte rozważenia jest, czy ze strony władz w Bangkoku nie była 

to bardziej próba zwrócenia chińskim partnerom uwagi, że ChRL utrzymu-

je zbyt dobre stosunki z Kambodżą. Nie należy bowiem zapominać o sporze 

granicznym między tym ostatnim państwem a Tajlandią. W latach 2008–2011 

dochodziło do starć granicznych między oboma krajami63. Oczywiście nie 

można również wykluczyć, że rządzący tajlandzką monarchią uznali, że skoro 

większość państw regionu zwraca się w mniejszym bądź większym stopniu ku 

Stanom Zjednoczonym, to również Tajlandia powinna podążyć tą drogą.

Choć amerykańska administracja zapewne pragnęłaby, aby ta ostatnia 

opcja okazała się realna, to nie zmienia to jednak faktu, że z pewnym nie-

pokojem przygląda się sytuacji wewnętrznej Tajlandii. W 2006 r. miał miej-

sce pucz wojskowy, który obalił ówczesnego premiera Th aksina Shinawatre. 

61 I. Storey, From Strength to Strength: Military Exercises Bolster Sino-Th ai Relations, Th e Jamestown 

Foundation, http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews[swords]=8fd5893941d69d0

be3f378576261ae3e&tx_ttnews[any_of_the_words]=THAILAND&tx_ttnews[tt_news]=39529&tx_t

tnews[backPid]=7&cHash=d2224a6255e06ba7f853d53a7bfcc245 (dostęp: 30 stycznia 2013 r.).
62 2012 Joint Vision Statement for the Th ai-U.S. Defense Alliance. A 21st Century Security Partnership, 

Departament Obrony USA, http://www.defense.gov/releases/release.aspx?releaseid=15685 (dostęp: 

30 stycznia 2013 r.).
63 Szczegółowy opis konfl iktu zob. Waging Peace: ASEAN and the Th ai-Cambodian Border Confl ict, 

„Asia Report”, nr 215, 6 grudnia 2011 r., International Crisis Group, http://www.crisisgroup.org/~/

media/Files/asia/south-east-asia/thailand/215%20Waging%20Peace%20--%20ASEAN%20and%20

the%20Th ai-Cambodian%20Border%20Confl ict.pdf (dostęp: 30 stycznia 2013 r.).
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Oznaczało to powrót wpływów armii na sytuację w kraju. W 2010 r. doszło do 

masowych protestów tzw. czerwonych koszul – przeciwników ówczesnego 

rządu – które zostały po kilku tygodniach stłumione przez wojsko. Zginęło 

wtedy około 90 osób, a ponad 2 tys. zostało rannych64. Sytuacja wewnątrz 

kraju nieco się uspokoiła po wyborach parlamentarnych w 2011 r., w któ-

rych zwyciężyła partia Pheu Tai pod przewodnictwem Yingluck Shinawatry, 

młodszej siostry obalonego w 2006 r. premiera, która następnie stanęła na 

czele nowego rządu. 

Objęcie urzędu premiera przez Y. Shinawatrę nie zmienia jednak faktu, 

że sytuacja wewnętrzna Tajlandii pozostaje delikatna. Obawy budzi stabil-

ność państwa i sytuacja w regionie po ewentualnej śmierci króla Bhumibola 

Adulyadeja, panującego od 1946 r., który jest symbolem spajającym mo-

narchię. Ponadto Tajlandia od 2004 r. zmaga się z separatystami w czterech 

południowych prowincjach kraju, zamieszkałych w blisko 80 proc. przez 

wyznających islam Malajów. W tym konfl ikcie zginęło już blisko 5,5 tys. 

osób65. Separatyści wykorzystują również metody stosowane przez terrory-

stów, czego przykładem są ataki z  31 marca 2012 r. Wtedy to miała miejsce 

seria skoordynowanych zamachów bombowych na różne cele – w tym jeden 

duży hotel, z którego korzystają zagraniczni turyści – w kilku południowych 

miastach. Śmierć poniosło 14 osób, a kilkaset zostało rannych66. Problem 

z separatystami wymaga nieustannej obecności około 60 tys. tajlandzkich 

żołnierzy w buntujących się prowincjach.

Podsumowanie

Punktem wspólnym opisanych państw pozostaje sojusz ze Stanami 

Zjednoczonymi. Praktycznie wszystkie one postrzegają silną amerykańską 

obecność w regionie – tak polityczną, jak i wojskową – jako najlepszą gwa-

rancję pokoju i stabilności Azji i Pacyfi ku. USA oczywiście nie zamykają się 

na współpracę z innymi państwami, chętnie zacieśniają relacje z Singapurem, 

bardzo dobrze układa się również ich współpraca z Indonezją w zwalcza-

64 E. Chanlett-Every, B. Dolven, Th ailand: Background and U.S. Relations, op.cit., s. 9.
65 Th ailand: Th e Evolving Confl ict in the South, „Asia Report”, nr 241, 11 grudnia 2012 r., Interna-

tional Crisis Group, s. 4. http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/media-releases/2012/asia/

thailand-the-evolving-confl ict-in-the-south.aspx (dostęp: 30 stycznia 2013 r.).
66 Z. Abuza, Th e Southern Th ailand Insurgency in the Wake of the March 2012 Bombings, „CTS Senti-

nel”, czerwiec 2012, Combating Terrorism Center at West Point, s. 19. 
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niu terroryzmu. Coraz bardziej na USA otwiera się również Wietnam, co – 

oprócz korzyści z tym związanych – stanowi dla amerykańskiej administra-

cji wyzwanie. Wiąże się ono z wietnamską chęcią zacieśnienia tych relacji 

w kontekście sporu Wietnamu z Chinami. Dobrze to obrazuje jedno z naj-

poważniejszych zadań amerykańskiej administracji w regionie – uniknięcie 

wmanewrowania przez niektórych sojuszników i partnerów w bezpośredni 

spór z ChRL. Niektóre państwa widzą bowiem w amerykańskim „strategicz-

nym zwrocie” instrument służący do rozwiązania zatargów z chińskim mo-

carstwem.

W najbliższej przyszłości bardzo wątpliwe wydaje się zastąpienie sieci bi-

lateralnych sojuszy Stanów Zjednoczonych jednym wielostronnym paktem 

obronnym, na wzór NATO czy nawet nieistniejącego SEATO. Poszczególne 

państwa mają bowiem zbyt rozbieżne interesy. Co może przykładowo skło-

nić Tajlandię, mającą dobre stosunki z Chinami, do aliansu z Filipinami, 

które są skonfl iktowane z Państwem Środka? Z powodu „chińskiego czynni-

ka” równie trudny do wyobrażenia jest choćby sojusz australijsko-fi lipiński. 

Nawet wspólne zagrożenia nie muszą przekuć się w chęć przystąpienia do 

potencjalnego wspólnego paktu obronnego. Wątpliwe, aby Japonia i Korea 

Południowa – które łączy wprawdzie nieustanne zagrożenie ze strony Korei 

Północnej, jak również obawa przed rosnącą potęgą Chin – zdołały w nie-

dalekiej perspektywie przezwyciężyć zatarg terytorialny oraz wynikającą 

z trudnej historii wzajemną niechęć. Co ważniejsze jednak, same USA nie 

są obecnie skłonne do stworzenia multilateralnego systemu bezpieczeństwa 

z powodu obaw o zaostrzenie stosunków z ChRL, co niekorzystnie odbiłoby 

się na sytuacji w regionie.

Stany Zjednoczone, zapowiadając reorientację ku regionowi Azji 

i Pacyfi ku, uznały ten obszar za kluczowy dla utrzymania ich pierwszopla-

nowej roli w światowej polityce. Otwarte pozostaje wszakże pytanie, czy 

amerykański zwrot ku Pacyfi kowi nie przyniesie skutków odwrotnych do 

zamierzonych. Nadrzędny cel USA, czyli pokój i stabilność w regionie Azji 

i Pacyfi ku, może paradoksalnie być zagrożony właśnie przez wzmożone 

zaangażowanie Stanów Zjednoczonych. Istnieje bowiem ryzyko, że Chiny 

w odpowiedzi będą prowadzić coraz agresywniejszą politykę. Nie należy 

również zapominać o zagrożeniu płynącym ze wspomnianej możliwości 

uwikłania USA w lokalne spory przez regionalnych sojuszników i partne-

rów. Niezależnie od tych wątpliwości, amerykański „strategiczny zwrot” po-

zostaje faktem, a jego efekty będą w dużej mierze zależeć od współpracy 

Stanów Zjednoczonych z regionalnymi sojusznikami. 
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Kambodża, 19 listopada 2012 r. Przywódcy państw biorących udział w spotkaniu ASEAN 
– Stany Zjednoczone podczas 21. szczytu ASEAN.
Fot. PAP/EPA

Filipiny, 16 listopada 2011 r. Wystąpienie sekretarz stanu USA Hillary Clinton na pokła-
dzie okrętu USS Fitzgerald podczas obchodów 60. rocznicy podpisania układu o wzajemnej 
obronie między USA a Filipinami.
Fot. PAP/EPA



Korea Południowa, 28 marca 2013 r. Amerykański bombowiec strategiczny B-2 Spirit 
w czasie lotu treningowego nad Półwyspem Koreańskim.
Fot. PAP/EPA

Filipiny, 24 października 2012 r. Lotniskowiec o napędzie atomowym USS George 
Washington, należący do amerykańskiej 7. fl oty, na wodach terytorialnych Filipin.
Fot. PAP/EPA 



Korea Południowa, 7 lutego 2013 r. Amerykańscy i południowokoreańscy żołnierze piecho-
ty morskiej w czasie zimowych ćwiczeń.
Fot. PAP/EPA

Filipiny, 16 października 2012 r. Amerykańscy i fi lipińscy żołnierze piechoty morskiej 
w ćwiczebnym natarciu w czasie amerykańsko-fi lipińskich lądowych ćwiczeń desantowych 
PHIBLEX.
Fot. PAP/EPA



Korea Południowa, 5 lutego 2011 r. Amerykański nuklearny okręt podwodny USS Michigan 
w bazie morskiej w Pusan.
Fot. PAP/EPA

Wschodnie wybrzeże Korei Południowej, 4 lutego 2013 r. Amerykańskie i południowo-
koreańskie okręty wojenne w trakcie wspólnych ćwiczeń.
Fot. PAP/EPA



Filipiny, 5 lutego 2012 r. Drużyny amerykańskiej i fi lipińskiej marynarki i straży wybrzeża 
w czasie ćwiczeń z bojowego użycia łodzi patrolowych.
Fot. PAP/EPA

Japonia, 18 grudnia 2012 r. Baza sił powietrznych amerykańskiej piechoty morskiej Futenma 
widziana z pokładu samolotu MV-22 Osprey.
Fot. PAP/EPA



Korea Południowa, 15 marca 2012 r. Amerykańscy i południowokoreańscy artylerzyści 
z dwiema samobieżnymi haubicami M109 Paladyn w czasie ćwiczeń Foal Eagle.
Fot. PAP/EPA

Tajlandia, 14 lutego 2013 r. Amerykańscy żołnierze piechoty morskiej wracają do bazy po 
ćwiczeniach desantu morskiego w czasie wspólnych ćwiczeń Cobra Gold 2013.
Fot. PAP/EPA
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1

* Artykuł powstał przed podjęciem przez USA decyzji o rezygnacji z realizacji IV Fazy EPAA.

Rozwój systemów obrony powietrznej, w tym przeciwrakietowej, można 

uznać za naturalny kierunek dostosowywania sił zbrojnych do współcze-

snych wyzwań militarnych. Systemy te są również niezbędne do zwalcza-

nia innych zagrożeń powietrznych (konwencjonalnych i terrorystycznych) 

i są rozwijane przez wiele państw NATO i spoza Sojuszu. Następuje obecnie 

wzrost zagrożeń związanych z proliferacją broni masowego rażenia i rakiet 

balistycznych oraz technologii ich produkcji. 

Iran kontynuuje swój program nuklearny poza kontrolą społeczności 

międzynarodowej i w najbliższych latach może uzyskać zdolności militarne 

w tym zakresie. Taka ewentualność może pociągnąć za sobą nuklearyzację 

Bliskiego Wschodu. Korea Północna po okresie pozorowania woli współ-

pracy ze społecznością międzynarodową zintensyfi kowała prace nad swo-

im programem, dokonując m.in. testu jądrowego 12 lutego 2013 r. Pakistan 

pozostaje niestabilny, a jego arsenał jądrowy i kontrola nad nim jest stałym 

przedmiotem niepokoju światowych przywódców. Państwa te w niewielkim 

stopniu stanowią bezpośrednie zagrożenie dla NATO i jego sojuszników. 

Obrona przeciwrakietowa 

Izraela i Japonii 

– wnioski dla Polski*

Przemysław Pacuła

Systemy obrony przeciwrakietowej są stosunkowo nowym kierunkiem rozwoju 

sił zbrojnych. Izrael i Japonia są państwami, które odczuwają bezpośrednie za-

grożenie atakiem rakietowym ze strony swoich sąsiadów. Stąd należą one do kra-

jów, których programy MD uznawane są za bardzo zaawansowane. Ogłoszona 

w 2012 r. przez prezydenta RP decyzja o budowie narodowych zdolności w tym 

zakresie skłania do przyjrzenia się rozwiązaniom już działającym w świecie. 

Zarówno Japonia, jak i Izrael są pod tym względem dobrymi przykładami do 

naśladowania, nie tylko z uwagi na techniczne rozwiązania, ale również korzyści, 

jakie odniosły ich przemysły zbrojeniowe w trakcie prac rozwojowych nad MD.
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Trudno wyobrazić sobie, aby zdecydowały się na użycie broni nuklearnej 

wobec jakiegokolwiek państwa, gdyż prawdopodobnie oznaczałoby to ich 

unicestwienie. Niemniej mogą one stanowić źródło proliferacji technologii, 

materiałów i broni masowego rażenia do podmiotów niepaństwowych, ta-

kich jak Al-Kaida i inne wrogie Zachodowi ugrupowania terrorystyczne. 

Rosnące poczucie zagrożenia atakiem rakietowym ma źródło także w nie-

korzystnych zmianach, jakie można zaobserwować w międzynarodowym 

środowisku bezpieczeństwa, które cechuje destabilizacja i nieprzewidywal-

ność rozwoju. Arabska wiosna rozregulowała napiętą, ale utrwaloną struk-

turę stosunków między głównymi aktorami. Światowy kryzys ekonomiczny, 

odwracający uwagę Europy od globalnych problemów, i proces ograniczania 

aktywności USA na świecie (wynikający zarówno z ograniczeń fi nansowych, 

afgańskiej i irackiej traumy, jak i świadomego dążenia do zrównoważenia 

polityki bezpieczeństwa w kierunku Azji i Pacyfi ku) sprzyja powstawaniu 

próżni bezpieczeństwa w przestrzeni euroatlantyckiej. Zjawisko to ilustruje 

sytuacja w Syrii i w Mali – państwach, w których chaos i słabość struktur 

bezpieczeństwa mogą doprowadzić do powstania nowych „bezpiecznych 

przystani” dla ugrupowań terrorystycznych. 

Możliwość zastosowania przez państwa upadłe lub aktorów niepaństwo-

wych szantażu rakietowego (także z użyciem broni masowego rażenia) ro-

śnie. Nie można także wykluczyć, że w przyszłości broń rakietowa stanie się 

argumentem w rywalizacji np. o surowce naturalne.

Propozycja prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z 2012 r. dotycząca 

modernizacji systemu obrony powietrznej, w tym przeciwrakietowej, jest logicz-

ną konsekwencją wymienionych zjawisk. Polska będzie wkrótce jednym z wielu 

państw rozwiniętych, które w obliczu opisanych powyżej wyzwań będą dążyły 

do zapewnienia sobie przynajmniej częściowej ochrony przed zagrożeniem ra-

kietowym. Skuteczny oraz wiarygodny system MD może nie tylko zabezpieczyć 

terytorium i ludność cywilną (bądź infrastrukturę krytyczną i obiekty wojsko-

we) i zminimalizować straty, ale także zniechęcić potencjalnego agresora do 

próby ataku rakietowego lub nawet rozwijania tej kosztownej technologii.

Wysoki koszt budowy zdolności przeciwrakietowych wymusza dokładną 

analizę zagrożeń, przeciwko którym jest on adresowany. Należy założyć, że 

koszt fi nansowy nie jest jedynym kryterium badania zasadności jego użycia. 

Przykład Izraela pokazuje, że zestrzeliwanie tanich, prymitywnych rakiet przy 

użyciu wyrafi nowanych, drogich pocisków zwalczających nie bilansuje się pod 

względem ekonomicznym. W tle pozostaje jednak niemierzalny koszt życia 

obywateli i stałego utrzymywania ich w stanie poczucia zagrożenia. 
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Podkreślenia wymaga również fakt, że system MD, niezależnie od jego archi-

tektury, nie może funkcjonować w próżni jako autonomiczny czynnik obronny. 

Konieczne jest rozwijanie współpracujących z nim zdolności, przede wszystkim 

szeroko rozumianego rozpoznania (m.in. wywiad, satelity oraz drony). 

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie dokonań Izraela i Japonii 

w tym zakresie. Państwa te od lat rozwijają technologie obrony przed ata-

kami rakietowymi i należą do najbardziej zaawansowanych w tej dziedzinie. 

Oczywiście uwarunkowania strategiczne obu tych krajów są odmienne od 

polskich. W ich sąsiedztwie znajdują się państwa (Iran, Korea Północna) 

rozwijające technologie rakietowe i broni masowego rażenia poza kontrolą 

społeczności międzynarodowej, prezentujące agresywną retorykę i stwarza-

jące poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa regionu. Dodatkowym wyzwa-

niem dla Izraela pozostają ugrupowania terrorystyczne, takie jak Hamas 

czy Hezbollah, które dysponują zdolnościami rakietowymi zagrażającymi 

ludności cywilnej. Te czynniki stymulowały szybszy niż w krajach nieza-

grożonych bezpośrednio atakami rakietowymi rozwój systemów obrony 

powietrznej. Daje to możliwość korzystania z ich doświadczeń, ponieważ 

rozwiązania stosowane przez te państwa (szczególnie Izrael) udowodniły 

skuteczność w warunkach wojennych. Doświadczenia Japonii i Izraela są 

również interesujące ze względu na udział Stanów Zjednoczonych w roz-

wijaniu ich zdolności w dziedzinie Missile Defense (MD). Udział Polski 

w III fazie (2018 r.) amerykańskiego programu European Phased Adaptive 

Approach (EPAA), będącego komponentem systemu obrony przeciwrakie-

towej NATO, sprawia, że wnioski z tej współpracy mogą być wykorzystane 

w polskich warunkach. Szczególnie istotne jest wskazanie korzyści, jakie 

uzyskały przemysły zbrojeniowe tych państw dzięki rozwojowi krajowych 

systemów MD. Długoletni plan rozwoju obrony powietrznej RP może stać 

się szansą dla polskiego przemysłu, o ile będzie on w stanie przedstawić efek-

tywną ofertę technologiczną i produkcyjną, a władze Polski unikną błędów 

popełnionych przy umowie off setowej F-16.

System obrony przeciwrakietowej Izraela

Izrael jest państwem, wobec którego zagrożenie atakami rakietowymi na-

leży do największych na świecie. Powodem tego jest nie tylko nieprzyjazne 

otoczenie kraju (kontrolowana przez Hamas Strefa Gazy oraz rozbudowane 

struktury Hezbollahu w południowym Libanie), ale także warunki geogra-
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fi czne Izraela. Wielkość terytorium (22 tys. km2, prawie 15-krotnie mniejsze 

od Polski) oraz jego kształt (szerokość w najwęższym miejscu to ledwie kil-

kanaście kilometrów) sprawiają, że najbardziej wrażliwe cele (główne mia-

sta, w tym Tel Awiw i Hajfa oraz obiekty infrastruktury krytycznej) znajdują 

się w niewielkiej odległości (10–50 km) od granic Strefy Gazy czy Libanu. 

Do ich zaatakowania nie potrzeba zatem wyrafi nowanych rakiet dalekiego 

i średniego zasięgu. Zagrożenie stanowią nawet prymitywne pociski o zasię-

gu kilkudziesięciu kilometrów, wystrzeliwane z niewielkich wyrzutni obsłu-

giwanych czasem przez pojedynczych operatorów.

Te uwarunkowania, w połączeniu ze stałym zagrożeniem atakiem rakie-

towym ze strony Iranu (średni i daleki zasięg), sprawiają, że Izrael został 

zmuszony do rozwijania wielowarstwowego, uniwersalnego systemu obro-

ny przeciwrakietowej. Efektem tych prac są trzy podstawowe systemy: Iron 

Dome (Żelazna Kopuła), Arrow (Strzała) oraz znajdujący się w końcowej fa-

zie rozwoju David’s Sling (Proca Dawida). 

Najwcześniejszy z nich Arrow jest rozwijany od 1986 r. przez Israeli 

Aerospace Industries (IAI) oraz amerykańskiego Boeinga i przeznaczony 

do zwalczania rakiet balistycznych, także powyżej stratosfery, dzięki czemu 

ewentualny ładunek nuklearny, biologiczny czy chemiczny nie ulegnie roz-

proszeniu nad terytorium Izraela. Jest to istotna zaleta systemu, który jest 

przeznaczony do ochrony gęsto zaludnionych części kraju. Obecnie rozwi-

jana jest wersja rakiety przechwytującej Arrow 3, która ma stać się w pełni 

operacyjna w 2015 lub 2016 r. 25 lutego 2013 r. ministerstwo obrony Izraela 

poinformowało o przeprowadzeniu udanego testu rakiety Arrow 31. W od-

różnieniu od technologii Patriot czy THAAD, działających na zasadzie kine-

tycznej (hit-to-kill), Arrow niszczy wrogą rakietę poprzez eksplozję w pobliżu 

wrogiego celu. Wysoką, ponad 90-proc. skuteczność systemu zapewnia za-

równo sposób wystrzeliwania pocisków przechwytujących, jak i szybki czas 

reakcji. Arrow ma możliwość zestrzelenia salwy (za taką uznaje się rakiety 

nadlatujące w odstępach do 30 sek.) składającej się z pięciu i więcej rakiet2. 

Izrael ma obecnie rozmieszczone 2 lub 3 (niektóre źródła podają liczbę 4) 

baterie Arrow, dysponujące ok. 50–100 pociskami każda. System obejmuje 

również radary wczesnego ostrzegania (Green Pine i Super Green Pine), cen-

tra dowodzenia, kontroli, komunikacji i wywiadu (tzw. C3I) Golden Citron 

1 Y. Lappin, Israel Successfully Tests Arrow 3 Missile Defense, http://www.jpost.com/Defense/Article.

aspx?id=304431 (dostęp: 28 lutego 2013 r.).
2 E. Schechter, Storm Clouds Gathering, http://www.jpost.com/Features/Article.aspx?id=8148 

(dostęp: 17 stycznia 2013 r.).
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oraz centra kontroli wystrzeliwania pocisków Brown Hazelnut. Trudno okre-

ślić dotychczasowy koszt budowy systemu – według różnych danych może 

on wynosić 2,5–3 mld dolarów od 1989 r. Cena jednego pocisku Arrow sza-

cowana jest na 2–3 mln dolarów3.

Uzupełnieniem systemu Arrow jest wprowadzony w 2011 r. system zwalcza-

nia rakiet krótkiego zasięgu (4–70 km) i pocisków artyleryjskich Iron Dome, 

rozwijany i produkowany przez Rafael Advanced Defense Systems oraz IAI. 

W krótkim okresie funkcjonowania udowodnił on swoją sprawność, osiągając 

skuteczność na poziomie 70–90 proc.4. Między innymi w czasie operacji Filar 

Obrony (Pillar of Defense) z listopada 2012 r. Iron Dome przechwycił ponad 

400 rakiet i pocisków wystrzeliwanych z terytorium Strefy Gazy5.

Obecnie Iron Dome składa się z 5 baterii rozmieszczonych w południowej 

części Izraela. Planowany jest rozwój systemu do poziomu 15 baterii. Koszt 

jego projektowania i produkcji szacuje się na ok. 1 mld dolarów6. Warto 

dodać, że jego używanie generuje dla Izraelskich Sił Obrony (IDF) dodat-

kowe, niemałe wydatki: wartość jednego pocisku przechwytującego wynosi 

ok. 100 tys. dolarów, co stanowi rażącą dysproporcję w stosunku do zwal-

czanych dość prymitywnych rakiet i pocisków, które czasami kosztują nawet 

mniej niż 5 tys. dolarów. Dowódcy IDF oraz rząd Izraela wskazują jednak, że 

jest to niezbędny koszt ochrony ludności i infrastruktury kraju.

Kolejnym elementem systemu obrony przeciwrakietowej będzie David’s 

Sling, rozwijany przez Rafael Advanced Defense Systems oraz amerykań-

skiego Raytheona. Przeznaczony do zwalczania rakiet średniego zasięgu 

(40–300 km) pocisk Stunner ma zastąpić w izraelskim arsenale obronnym 

systemy Patriot i wypełnić lukę między Iron Dome a Arrow. Stunner jest dwu-

stopniowym (two-stage) pociskiem przechwytującym, wyposażonym w dwa 

systemy naprowadzania (radar oraz czujnik elektrooptyczny). Pierwszy test 

systemu, który ma osiągnąć pełną operacyjność w 2014 r., nastąpił 25 listo-

pada 2012 r. Bateria David’s Sling będzie składać się z 16 pocisków, które 

mogą być także skonfi gurowane do zestrzelenia samolotów7.

3 A. Barzilai, An Arrow to the Heart, http://www.haaretz.com/an-arrow-to-the-heart-1.28321 

(dostęp: 17 stycznia 2013 r.).
4 M. Th ompson, Iron Dome: a Missile Shield Th at Works, http://nation.time.com/2012/11/19/iron-

dome-a-missile-shield-that-works/ (dostęp: 16 stycznia 2013 r.).
5 Pillar of Defense ends in Ceasfi re, http://www.iaf.org.il/4388-39969-en/IAF.aspx (dostęp: 13 stycznia 

2013 r.).
6 M. Th ompson, Iron..., op.cit.
7 New pillar of defense: Israel successfully test fi res David’s Sling, http://rt.com/news/israel-test-fi res-

david-sling-546/ (dostęp: 16 stycznia 2013 r.). 
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System obrony przeciwrakietowej Japonii

Głównym powodem rozwijania japońskiego systemu MD jest wzrost za-

grożenia ze strony Korei Północnej. Rząd Japonii już w latach 90. XX w. 

zaczął rozważać budowę systemu przeciwrakietowego, ale idea ta nabrała 

realnych kształtów w pierwszych latach XXI w. Decyzję o jego rozwoju pod-

jęto w grudniu 2003 r., a wskazówki dotyczące realizacji programu zostały 

zawarte w dwóch strategicznych dokumentach z 2004 r.: Wytycznych pro-

gramu obrony narodowej8 oraz Średniookresowego programu obronnego9. 

Obecny system przeciwrakietowy Japonii składa się z dwóch głównych 

komponentów: fl oty okrętów Aegis wyposażonych w pociski SM-3 oraz ba-

terie lądowe (Patriot PAC-2 i PAC-3). 

Siły morskie przeznaczone do walki z rakietami stanowią 4 niszczyciele 

klasy Kongo, przekazane do służby w latach 90. XX w. Pierwszy okręt został 

wyposażony w zdolności przeciwrakietowe w grudniu 2007 r. Siostrzane 

niszczyciele (Chokai, Myoko, Kirishima) zostały zmodyfi kowane w ko-

lejnych latach (do 2010 r.). Każdy z tych okrętów dysponuje 90 rakietami 

SM-3 Block IA oraz amerykańskimi systemami radarowymi typu AN/SPY-110. 

Pod koniec 2012 r. rząd Japonii zdecydował o wyposażeniu w zdolności 

Aegis dwóch kolejnych okrętów – nowoczesnych, wodowanych w latach 

2007–2008 niszczycieli klasy Atago. Po zakończeniu tego procesu Japonia 

dysponować będzie 6 okrętami Aegis (w wersji BMD 3.6.1, Amerykanie te-

stują obecnie wersję 4.0.1) z rakietami SM-3 Block IA. Kolejny etap moder-

nizacji przewiduje zamontowanie pocisków kolejnej generacji (Block IIA) 

w 2018 r.11.

Obrona bazowania lądowego składa się obecnie z 3 (inne źródła podają 4) 

Zgrupowań obrony przeciwrakietowej (ADM Gr. – Air Defense Missile Group) 

zlokalizowanych w południowej i środkowej Japonii, wyposażonych w syste-

my Patriot PAC-3. Każde zgrupowanie składa się z 4 jednostek, a każda jed-

nostka z 5 wyrzutni12. Oprócz tego Siły Obrony Japonii mają kilka zgrupowań 

wyrzutni PAC-2. 

8 National Defense Program Guideline, FY 2005, http://www.kantei.go.jp/foreign/policy/2004/1210 

taikou_e.html (dostęp: 18 stycznia 2013 r.).
9 Midterm Defense Program (FY 2005–2009), http://www.mod.go.jp/e/d_act/d_policy/pdf/mid-term_ 

defense_program.pdf (dostęp: 22 stycznia 2013 r.).
10 Japan’s BMD, http://www.mod.go.jp/e/d_act/bmd/bmd.pdf (dostęp: 22 stycznia 2013 r.).
11 Japan’s Fleet BMD upgrades, http://www.defenseindustrydaily.com/up-to-387m-for-japanese-naval-

abm-components-0807/ (dostęp: 21 stycznia 2013 r.).
12 Japan’s BMD…, op.cit.
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System MD Japonii stanowi również gęsta sieć radarów: 7 ulepszonego 

typu AN/FPS-3 oraz 3 stacje radarowe AN/FPS-5. Stany Zjednoczone roz-

mieściły w Japonii również przeznaczone dla MD stacje radarowe AN/TPY-2 

(jedną w 2011 r. i jedną w 2012 r.), co spotkało się ze sprzeciwem Rosji 

i Chin13.

Według danych Ministerstwa Obrony Japonii całkowity koszt budowy 

zdolności przeciwrakietowych wyniósł w latach 2004–2011 9,9 mld dola-

rów, z czego ok. 8,7 mld przeznaczono na zakupy i modernizację, a 1,2 mld 

na badania i rozwój. Najbardziej kosztownym elementem programu był roz-

wój systemu Patriot, który pochłonął 40 proc. całości wydatków. 

Współpraca techniczna i fi nansowa z USA

Rozwój obu systemów – japońskiego oraz izraelskiego – byłby niemożli-

wy lub co najmniej bardzo utrudniony bez udziału Stanów Zjednoczonych. 

Wsparcie techniczne i fi nansowe było kluczowe dla powodzenia obu pro-

jektów. 

Finansowa pomoc wojskowa ze strony USA jest jednym z fundamentów 

bezpieczeństwa Izraela od momentu jego powstania w 1948 r. Łącznie w la-

tach 1948–2013 Stany Zjednoczone udzieliły Izraelowi pomocy fi nansowej 

o wartości 115,1 mld dolarów14. Z tej sumy 67 mld dolarów stanowiła pomoc 

wojskowa, a 30,9 mld pomoc gospodarcza. Interesujący jest fakt, że w okresie 

2000–2008, czyli w czasie prezydentury George’a W. Busha, wsparcie na cele 

militarne rokrocznie malało, natomiast od momentu objęcia urzędu przez 

Baracka Obamę w 2009 r. – rośnie. W pierwszym roku jego prezydentury 

pomoc wojskowa wyniosła 2,58 mld dolarów, a w 2013 r. wyniesie 3,11 mld 

dolarów15. Przeczy to powszechnemu przekonaniu o malejącej przychylno-

ści Stanów Zjednoczonych rządzonych przez demokratyczną administrację 

wobec Izraela.

Wsparcie dla rozwoju obrony przeciwrakietowej Izraela odbywa się za-

równo na poziomie rządowym (pomoc fi nansowa), jak też poprzez koope-

rację amerykańskich i izraelskich koncernów zbrojeniowych.

13 K. Wong, U.S. Japan agree to deploy ballistic missile radar system, http://www.washingtontimes.com/

news/2012/sep/17/us-japan-deploy-ballistic-missile-radar-system/ (dostęp: 21 stycznia 2013 r.).
14 J.M. Sharp, U.S. Foreign Aid to Israel, http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL33222.pdf (dostęp: 

24 stycznia 2013 r.).
15 Ibidem. 
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W przypadku systemu Iron Dome administracja B. Obamy zadecydowała 

w 2010 r. o przekazaniu Izraelowi 205 mln dolarów na zakup do 10 baterii16. 

W maju 2012 r. sekretarz obrony L. Panetta ogłosił przekazanie 70 mln dola-

rów na ten cel, a w tym samym miesiącu Kongres podjął decyzję o inwestycji 

kolejnych 680 mln dolarów w system Iron Dome do 2015 r. W ten sposób 

w ciągu 5 lat USA wydadzą na ten cel ok. 900 mln dolarów. Ostatnia transza 

jest jednak uwarunkowana uzyskaniem przez stronę amerykańską pełnego 

dostępu do technologii systemu17. Rozwijany od 2008 r. David’s Sling jest z ko-

lei wspólnym przedsięwzięciem izraelsko-amerykańskim. Wykorzystywana 

przez system rakieta Stunner jest produkowana przez amerykański koncern 

Raytheon. 

Największą rolę Stany Zjednoczone odegrały w rozwoju programu Arrow. 

Porozumienie z 1986 r. pozwalało Izraelowi na uczestnictwo w projekcie 

prezydenta Ronalda Reagana pod nazwą Inicjatywa obrony strategicznej 

(Strategic Defense Initiative, SDI18). Od 1988 r. obie strony (Israeli Aerospace 

Industries oraz Boeing) pracowały wspólnie nad kolejnymi wersjami rakiet 

przechwytujących. Całkowity udział fi nansowy ze strony USA szacowa-

ny jest na 1 mld dolarów19. Początkowo pociski Arrow były produkowane 

w Izraelu, ale w 2003 r. Boeing oraz IAI zawarły porozumienie, na mocy któ-

rego część produkcji przeniesiono do USA. Od tego momentu amerykański 

koncern odpowiada za ok. 20 proc. prac rozwojowych oraz 40–50 proc. prac 

produkcyjnych, w tym koordynację dostaw od wykonawców podzespołów 

ze Stanów Zjednoczonych20. W projekt Arrow są również zaangażowani pro-

ducenci innych (poza pociskiem) komponentów systemu. Należą do nich 

fi rmy takie jak Raytheon (sensor na podczerwień), Alliant Techsystems (dy-

sze i elementy silników) czy Lockheed Martin (radary). 

16 N. Mozgovaya, US allocates $205 million for Israel’s Iron Dome anti-rocket system, http://www.

haaretz.com/news/diplomacy-defense/u-s-allocates-205-million-for-israel-s-iron-dome-anti-rocket-

system-1.329668 (dostęp: 22 stycznia 2013 r.).
17 L. Berman, Israel’s Iron Dome: Why America is investing hundreds of millions of dollars, http://www.aei.

org/article/foreign-and-defense-policy/defense/israels-iron-dome-why-america-is-investing-hundreds-

of-millions-of-dollars/ (dostęp: 24 stycznia 2013 r.).
18 Strategic Defense Initiative, ogłoszona w 1983 r. inicjatywa stworzenia obrony przeciwrakietowej. Jej 

idea polegała na próbie zmiany układu równowagi sił opartego w czasach zimnej wojny na tzw. gwaran-

cji wzajemnego zniszczenia. Potocznie nazywano ją „wojnami gwiezdnymi”. Program ten, zakończony 

przez G. H. W. Busha w 1991 r., był protoplastą dalszych prac nad obroną przeciwrakietową. 
19 J. M. Sharp, U.S. Foreign…, op.cit.
20 Arrow Weapon System, http://www.boeing.com/defense-space/space/arrow/docs/Arrow_overview.pdf 

(dostęp: 25 stycznia 2013 r.).



 51 

  POLITYCZNO-STRATEGICZNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA

W latach 2006–2012 nakłady z budżetu federalnego przeznaczone na 

rozwój izraelskich systemów obrony przeciwrakietowej wyniosły ok. 1,45 

mld dolarów21. 

Jeżeli chodzi o system japoński, współpraca z USA obejmuje dwa aspekty: 

kooperację w rozwoju i produkcji morskich wersji rakiet SM-3 oraz wypo-

sażenie sił zbrojnych Japonii w wyrzutnie i pociski Patriot. W 1999 r. rządy 

USA i Japonii podpisały porozumienie o współpracy JCR (Joint Cooperative 

Research) w ramach którego prowadzono wspólne prace nad moderniza-

cją pocisków SM-3. Owocem tej współpracy był kontrakt na zakup rakiet 

w wersji Block IA i przezbrojenie pierwszego okrętu (Kongo) w 2007 r. 

Dalsza współpraca prowadzona była na mocy nowego porozumienia pod 

nazwą Kooperatywny projekt rozwoju SM-3, zawartego w 2006 r. Jego celem 

są prace nad pociskiem SM-3 Block IIA, który ma wejść do wyposażenia sił 

amerykańskich i japońskich w 2016 r. Według danych Ministerstwa Obrony 

Japonii, całość prac nad technologią AEGIS i pociskami SM-3 (rozwój oraz 

uzbrojenie okrętów) kosztowała ok. 3,2 mld dolarów22.

Ubocznym efektem współpracy jest fakt, że strona japońska rości sobie 

prawo weta wobec możliwości udostępniania technologii SM-3 państwom 

trzecim23.

Prawne uwarunkowania obecności amerykańskich żołnierzy

Współpraca wojskowa z USA wiąże się z problemem stacjonowania na 

terytorium państw przedstawicieli amerykańskich sił zbrojnych. W przy-

padku budowy bazy obrony przeciwrakietowej jest to obecność stała, co 

może powodować określone problemy. W tym zakresie warto zatem prze-

śledzić doświadczenia innych państw. 

Szczególnie ciekawym przypadkiem są ramy prawne stacjonowania sił 

amerykańskich w Japonii (nie ma odpowiedniego porozumienia SOFA 

między Izraelem a USA). Uwarunkowania tej obecności są inne niż w przy-

padku Polski. Po pierwsze, Japonia nie jest członkiem NATO, nie podlega 

więc sojuszniczym rozwiązaniom z 1951 r. Po drugie, i najważniejsze, gene-

za obecności sił USA w tym kraju wiąże się z jego okupacją po kapitulacji 

21 J. M. Sharp, U.S. Foreign…, op.cit.
22 Japan’s BMD…, op.cit.
23 E. Chanlet-Avery, Th e U.S.-Japan Alliance, http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL33740.pdf (dostęp: 

24 stycznia 2013 r.). 
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2 września 1945 r. W sposób naturalny warunki narzucone przez USA 

stronie japońskiej w traktacie bezpieczeństwa z 1952 r. oraz (na podstawie 

art. VI tego traktatu) w SOFA z 1960 r. (z późniejszymi zmianami) są ko-

rzystniejsze dla strony amerykańskiej24. 

Umowa gwarantuje amerykańskiemu personelowi szeroką autonomię kar-

ną i ekonomiczną, co od początku jej obowiązywania wzbudza kontrower-

sje w japońskim społeczeństwie. Największym problemem pozostaje kwestia 

odpowiedzialności karnej za przestępstwa popełnione na terytorium Japonii 

przez obywateli amerykańskich. Teoretycznie podlegają oni przepisom prawa 

japońskiego, w praktyce jednak władze USA notorycznie wykorzystują punkt 

umowy stanowiący, że Stany Zjednoczone zachowują prawo do objęcia jurys-

dykcją osób, które popełniły czyn zabroniony podczas pełnienia obowiązków 

służbowych25. Ponieważ umowa zwalnia jednocześnie większość amerykań-

skiego personelu z przepisów wizowych i paszportowych Japonii, w przeszło-

ści żołnierze sił zbrojnych USA lub pracownicy kontraktowi, którzy popełniali 

przestępstwa, byli wywożeni do Stanów Zjednoczonych, zanim mogli zostać 

pociągnięci do odpowiedzialności przez japoński wymiar sprawiedliwości. 

Szczególnym miejscem pozostaje strategicznie położona wyspa Okinawa. 

18 proc. jej terytorium zajmują amerykańskie instalacje, w których stacjo-

nuje ok. 26 tys. żołnierzy amerykańskich (2/3 całego kontyngentu USA 

w Japonii). Wraz z personelem i rodzinami stanowią oni 50-tys. kolonię. Stąd 

też najwięcej problemów na linii obywatele Japonii – żołnierze USA poja-

wiało się właśnie na Okinawie. W latach 1972–2009 amerykańscy obywatele 

popełnili na wyspie 5634 przestępstwa26, w tym 25 morderstw. Największym 

echem odbił się szokujący gwałt popełniony na 12-letniej dziewczynce przez 

3 żołnierzy amerykańskich 4 września 1995 r. Ostatecznie jeden z nich zo-

stał uznany winnym tego czynu, dwóch skazano za współpracę, a wyroki 

odbyli oni w japońskich więzieniach. Po tym wydarzeniu władze amerykań-

skie zmieniły nieco swoją postawę w kwestii jurysdykcji, uznając większe 

prawo japońskich organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości do prowa-

dzenia dochodzeń w sprawie najcięższych przestępstw popełnianych przez 

personel USA.

24 Agreement under Article VI of the Treaty of Mutual Cooperation and Security between Japan and 

the United States of America, regarding facilities and areas and the Status of United States Armed Forces 

in Japan, http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/sfa/pdfs/fulltext.pdf (dostęp: 23 stycznia 2013 r.).
25 Ibidem.
26 D. Hearst, Second Battle of Okinawa looms as China’s naval ambition grows, http://www.guardian.

co.uk/world/2011/mar/07/okinawa-japan-military-tension (dostęp: 29 stycznia 2013 r.).
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Wnioski dla Polski

Doświadczenia Japonii i Izraela mogą przynajmniej częściowo być po-

mocne w planowaniu i realizacji polskiego programu modernizacji obrony 

powietrznej, w tym przeciwrakietowej. 

Pod kilkoma względami Polska znajduje się w lepszej sytuacji niż Izrael 

i Japonia w obliczu rozpoczęcia prac nad narodowym programem MD. Po 

pierwsze, nie grozi jej w najbliższej przyszłości bezpośrednie zagrożenie ata-

kiem rakiet balistycznych dalekiego zasięgu, co sprawia, że nie ma potrzeby 

budowy takiego komponentu obrony. Dodatkowo, w 2018 r. na terytorium RP 

ma zostać rozmieszczona wyrzutnia amerykańskiego systemu EPAA, który 

docelowo (w 2022 r.) będzie chronić terytorium NATO przed potencjalny-

mi zagrożeniami tego typu z regionu Bliskiego Wschodu. Po drugie, pozycja 

Polski vis-à-vis potencjalnych partnerów w budowie zdolności przeciwrakie-

towych z uwagi na większe możliwości wyboru dostawcy komponentów jest 

lepsza niż pozycja Izraela czy Japonii. Mnogość ofert (m.in. izraelski Arrow, 

europejski Aster, amerykański Patriot oraz norweski NASAMS) pozwala stro-

nie polskiej na większą elastyczność negocjacyjną, dotyczącą zarówno kosz-

tów projektu, jak i zapewnienie jego maksymalnej „polonizacji”, co mogłoby 

stać się impulsem rozwoju polskiego przemysłu zbrojeniowego. 

Ten ostatni element jest istotny dla pozycji Polski w polityce bezpieczeń-

stwa UE i NATO. Stabilny i stosunkowo wysoki (na tle innych państw euro-

pejskich) budżet na obronność (1,95 proc. PKB) daje Polsce szansę umoc-

nienia tej pozycji w najbliższych latach. Dopiero wzrost potencjału prze-

mysłu obronnego i gotowość do udziału w wielostronnych projektach typu 

pooling and sharing da Polsce pozycję wiarygodnego i pożądanego partnera 

dla głównych państw UE. W innym przypadku budżet ten ograniczy rolę RP 

do atrakcyjnego rynku zbytu dla zagranicznych koncernów zbrojeniowych. 

Warto prześledzić korzyści, jakie osiągnęły przemysły obronne Japonii 

i Izraela dzięki rozwojowi obrony przeciwrakietowej. Warto podkreślić, że 

ich potencjał i możliwości fi nansowo-techniczne pozwalały im tę szansę wy-

korzystać. Obecny stan przemysłu w Polsce każe wątpić, czy podobny boom 

może chociaż w części jego dotyczyć. Niezbędne jest jednak przedsięwzię-

cie kroków w tym celu. Porównania do Izraela czy Japonii nie powinny być 

kwitowane prostym wzruszeniem ramion – państwa te mozolnie i w trud-

nym otoczeniu strategicznym rozwijały swój potencjał, co 50–60 lat temu 

nie nastrajało optymistycznie. Amerykańska pomoc, choć istotna, nie była 

jedynym czynnikiem warunkującym ich szybki rozwój.
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Dobrą opcją dla przemysłu zbrojeniowego Polski wydaje się zakup od-

powiednich urządzeń i technologii (których wytworzenie od podstaw by-

łoby zarówno kosztowne, jak i nieuzasadnione w sytuacji, gdy dostępne są 

sprawdzone rozwiązania) oraz zaangażowanie polskich fi rm w proces ich 

modyfi kacji i rozwoju. 

Z doświadczeń Japonii i Izraela wynika wyraźnie, że budowa skutecz-

nej obrony przeciwrakietowej jest przedsięwzięciem kosztownym. Brak 

konieczności (przynajmniej w najbliższych latach) tworzenia samodzielnie 

przez Polskę pełnowartościowego, wielowarstwowego systemu MD pozwoli 

jednak na obniżenie tych kosztów. Mimo tego rozpoczęcie projektu musi być 

poprzedzone rzetelnymi analizami oczekiwań wobec budowanego systemu, 

które skonfrontują je z możliwościami technicznymi i fi nansowymi. Należy 

mieć na uwadze to, że zakup infrastruktury (wyrzutnie, rakiety, radary, cen-

tra dowodzenia) jest jedynie początkiem wydatków – znacznie droższe jest 

późniejsze utrzymanie systemu w działaniu. 

Przy wyborze oferty dla Polski istotne będzie rozstrzygnięcie dylematu 

kompatybilności systemu w ramach NATO. Warto pamiętać, że Sojusz nie 

dysponuje „własnymi” wyrzutniami i rakietami; MD NATO oznacza zarzą-

dzanie systemami narodowymi w ramach wspólnej obrony. Stąd poszczegól-

ne komponenty narodowe powinny być zdolne do współpracy sojuszniczej 

zarówno w zakresie rozpoznania, jak i dowodzenia. Jeżeli zatem Polska bę-

dzie skłaniać się do wyboru izraelskiej oferty systemu obrony przeciwrakie-

towej, musi upewnić się, czy system ten będzie kompatybilny z MD NATO. 

Ilustracją tego problemu może być przykład Turcji. Państwo to wciąż 

rozważa wybór systemu obrony przeciwrakietowej spośród ofert ze strony 

Rosji, Chin, USA i Francji. Władze tureckie zostały poinformowane, że wy-

bór rosyjskiego S-400 lub chińskiego HQ-9 będzie oznaczać, że MD tego 

państwa będzie działać poza systemem NATO27.

Konieczne jest podkreślenie, że wyrzutnie i pociski stanowią jedynie ele-

ment systemu MD. Jego efektywność zależy w pierwszym rzędzie od czasu 

reakcji na wykryte zagrożenie. Z tego powodu niezbędny jest rozwój sieci 

radarów oraz dostępność systemów satelitarnych. W przypadku Polski, pań-

stwa granicznego Sojuszu, czas reakcji jest krytycznym elementem skutecz-

nej obrony. Warto przypomnieć, że system MD NATO jest projektowany 

do obrony przed rakietami wystrzeliwanymi z regionu Bliskiego Wschodu. 

27 U. Enginsoy, B.E. Bekdil, NATO warns Turkey against Chinese, Russian systems, http://www. 

defensenews.com/article/20110802/DEFSECT04/108020303/NATO-Warns-Turkey-Against-Chinese-

Russian-Systems (dostęp: 16 lutego 2013 r.).
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Pierwszy próbny test systemu sojuszniczego wykonany 17 listopada 2011 r. 

okazał się sukcesem. Symulacja wystrzelenia rakiety z Bliskiego Wschodu 

spowodowała reakcję centrum w Ramstein, a wystrzelony pocisk zwalcza-

jący trafi ł w cel28. Z punktu widzenia Polski istotne jest jednak to, że czas 

reakcji liczony od momentu wykrycia wystrzelenia rakiety do aktywacji po-

cisku zwalczającego wyniósł 5 minut. Jest to czas wystarczający do zażegna-

nia zagrożenia z Bliskiego Wschodu, ale kilkakrotnie za długi w sytuacji, 

gdyby rakieta została wystrzelona z innego, bliższego Polsce geografi cznie 

obszaru. 

Budowa sieci radarów będzie zatem niezbędna do prawidłowego działa-

nia narodowego systemu MD. Dziedzina ta, z uwagi na doświadczenia pol-

skiego przemysłu zbrojeniowego w zakresie techniki radarowej może być 

najbardziej perspektywiczna dla jego zaangażowania w projekt obrony prze-

ciwrakietowej. W przyszłości konieczny wydaje się również zakup satelitów 

rozpoznawczych. 

Wskazane doświadczenia Japonii w kwestii stacjonowania amerykań-

skich sił powinny skłonić władze Polski do starannego przygotowania 

prawnego ich obecności w Polsce. Umowa o statusie sił zbrojnych (Status of 

Forces Agreement, SOFA) została podpisana 11 grudnia 2009 r. w Warszawie 

i ratyfi kowana przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 26 lutego 2010 r. 

Warto zauważyć, że inaczej niż w przypadku Izraela i Japonii, umowa polsko-

amerykańska uzupełnia i precyzuje w stosunku do sił USA postanowienia 

umowy między państwami-stronami Traktatu Północnoatlantyckiego doty-

czące statusu ich sił zbrojnych (NATO SOFA, 1951 r.). W lutym 2013 r. trwa-

ły jeszcze prace polsko-amerykańskiej komisji wspólnej, mającej uzgodnić 

przepisy wykonawcze do tej umowy. 

Dla współczesnych programów przeciwrakietowych (z wyłączeniem 

Izraela) charakterystyczny jest nacisk na rozwój systemów morskich, które 

pozwalają na większą mobilność i operacyjność. Z punktu widzenia bezpie-

czeństwa Polski za zasadny można uznać równoległy rozwój systemów mor-

skich i bazowania lądowego. Z uwagi na obecny stan marynarki wojennej RP 

idea ta wydaje się jednak trudna do zrealizowania w najbliższych latach. 

28 NATO’s Missile Defense – the fi rst live-fi re test, http://www.nato.int/cps/en/SID-FD1997F1-B02A8686/ 

natolive/news_81041.htm (dostęp: 16 lutego 2013 r.).
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Jednym z istotniejszych problemów Federacji Rosyjskiej są waśnie na 
tle narodowościowym i religijnym występujące na jej własnym terytorium 
(z wizją kaukaskiego emiratu islamskiego na czele), natomiast celem poli-
tycznym Rosji jest odbudowa swoich wpływów na terytorium poradziec-
kim1. Nie ulega wątpliwości, że jednym z najbardziej skutecznych (przy za-
chowaniu pozorów działania w dobrej wierze) sposobów osiągnięcia tego 
celu jest podsycanie tendencji separatystycznych w niepodległych pań-
stwach powstałych po rozpadzie ZSRR i tym samym osłabianie ich. Właśnie 

1 Oczywiście z wyłączeniem Litwy, Łotwy i Estonii, które przystąpiły do NATO i UE oraz wyrwały 

się z orbity wpływów rosyjskich. Rosja systematycznie podejmuje wprawdzie próby odbudowania 

swoich wpływów w państwach bałtyckich, jednak czyni to w inny sposób i w innym zakresie, niż 

w pozostałych państwach powstałych w wyniku rozpadu ZSRR.

Casus Tajwanu 

jako inspiracja metodyczna 

dla rozwiązania niektórych 

konfl iktów narodowościowych 

na terytorium byłego ZSRR 

Ewa Mazur-Cieślik

Spośród istniejących w Europie rzeczywistych i potencjalnych źródeł konfl ik-

tów niespokojny i targany sprzecznymi interesami obszar byłego ZSRR sta-

nowi najbardziej prawdopodobne miejsce przerodzenia się antagonizmów 

w otwarty konfl ikt zbrojny. W niniejszym artykule podjęto próbę rozpatrzenia 

możliwości uregulowania niektórych spośród zamrożonych konfl iktów meto-

dą tajwanizacji, co oznacza takie ułożenie modus vivendi w państwie, w któ-

rym doszło do rozłamu (podobnie, jak to miało miejsce w przypadku secesji 

Tajwanu od ChRL), aby rozstrzygnięcie najbardziej spornych kwestii odłożyć 

do późniejszego uregulowania, natomiast w bieżącej polityce kierować się 

względami pragmatycznymi i kompromisem. Szanse powodzenia propono-

wanej metody zweryfi kowane zostały, z wykorzystaniem elementów analizy 

SWOT, przez grupę ekspertów.
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o takie działania oskarżana jest Rosja. Z kolei państwa Unii Europejskiej, za-
angażowane w proces zintegrowania z sobą obszaru poradzieckiego (np. po-
przez Partnerstwo Wschodnie) i propagowanie wartości demokratycznych, 
poświęcają problemom narodowościowym na tym obszarze równie wiele 
uwagi w imię budowania i umacniania bezpieczeństwa na kontynencie.

Spośród wielu „zamrożonych” konfl iktów na terytorium poradzieckim za 
najbardziej niepokojące uznać należy te, które łączą się z perspektywą zmian 
na mapie politycznej regionu, a w szczególności:

• secesję Abchazji od Gruzji;
• secesję Osetii Południowej od Gruzji;
• secesję Naddniestrza od Mołdawii;
• secesję Górskiego Karabachu od Azerbejdżanu.
Społeczność międzynarodowa od lat podejmuje próby mediacji i do-

brych usług, mających na celu uregulowanie sytuacji; szczególną rolę w tych 
zabiegach odgrywa Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. 
Wymienione quasi-państwa zbudowały podwaliny pod rzeczywistą pań-
stwowość. O ile w sferze gospodarczej jest to zadanie niezwykle trudne, to 
w sferze politycznej i społecznej realizowane jest z pewnym sukcesem: dzia-
łają partie polityczne i organizacje pozarządowe, odbywają się mniej lub bar-
dziej demokratyczne wybory. W raporcie Freedom House2 Abchazja, Osetia 
Południowa, Górski Karabach i Naddniestrze wymienione zostały w grupie 
terytoriów spornych, przy czym raport wyraźnie różnicuje poziom wolności 
w każdym z opisywanych terytoriów. O ile Abchazja, ze wskaźnikami 5/53 
znalazła się wśród terytoriów, na których ma miejsce „częściowe poszanowa-
nie wolności politycznych i obywatelskich”, to Górski Karabach (wskaźniki 
6/5), Osetia Południowa (7/6) i Naddniestrze (6/6) trafi ły do grupy teryto-
riów określanych jako „brak poszanowania wolności”. Dla porównania, dla 
Kosowa, które uznane zostało za podmiot prawa międzynarodowego przez 
22 państwa UE, Freedom House określiła wskaźniki wolności na poziomie 
porównywalnym z Abchazją – 5/4.

Na terytorium byłego ZSRR istnieje jeszcze wiele innych zarzewi kon-
fl iktów i napięć na różnym tle (zazwyczaj mają one podłoże etniczne, lecz 

2 Combined Average Ratings – Disputed Territories, 2012, http://www.freedomhouse.org/sites/

default/files/inline_images/Table%20of%20Territories%2C%20FIW%202012%20--%20draft.pdf 

(dostęp: 1 sierpnia 2012 r); Freedom in the World 2012. Methodology, http://www.freedomhouse.org/

report/freedom-world-2012/methodology (dostęp: 1 sierpnia 2012 r.).
3 Wskaźniki określające zakres swobód politycznych (pierwsza cyfra wskaźnika) i wolności oby-

watelskich (druga cyfra wskaźnika) w skali od 1 do 7, gdzie 1 oznacza przestrzeganie praw politycz-

nych, wolne wybory oraz poszanowanie praw człowieka i obywatela, natomiast 7 oznacza brak praw 

politycznych obywateli, opresyjne rządy, często stan wojny domowej, łamanie praw człowieka oraz 

kontrolę państwa nad wszelką aktywnością obywateli.
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często również religijne, ekonomiczne czy historyczne) jednak wydaje się, że 
wymienione powyżej konfl ikty najbardziej zagrażają bezpieczeństwu w re-
gionie, toteż poszukiwanie sposobów ich neutralizacji uznać można za za-
danie kluczowe. 

Celem niniejszego artykułu jest rozważenie możliwości i zasadności za-
stosowania mechanizmu, znanego jako tajwanizacja, do uregulowania wy-
mienionych konfl iktów4. 

Status Tajwanu

Pojęcie tajwanizacji w polityce międzynarodowej pojawiło się w latach 
70. XX w. wraz z włączeniem Chińskiej Republiki Ludowej w poczet człon-
ków Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

Po wojnie koreańskiej, USA aż do 1971 r. blokowały dostęp ChRL do 
ONZ, w wyniku czego to nie rozległe terytorialnie i dysponujące wielkim po-
tencjałem ludnościowym Chiny kontynentalne, ale władze niewielkiej, rzą-
dzonej przez antykomunistów wyspy Tajwan reprezentowały Chińczyków 
w ONZ i zajmowały miejsce w Radzie Bezpieczeństwa. Dopiero zmiana kli-
matu politycznego (ocieplenie stosunków między USA a ChRL skierowane 
przeciwko Związkowi Radzieckiemu) doprowadziła do uchwalenia słynnej 
rezolucji nr 2758 Zgromadzenia Ogólnego ONZ5, w której uznano, że to 
ChRL jest „jedynym legalnym przedstawicielem Chin przy ONZ”, co w efek-
cie doprowadziło do uchwalenia ustawy, w której również USA „przyjęły do 
wiadomości, że wszyscy Chińczycy po obu stronach Cieśniny Tajwańskiej 
utrzymują, że istnieją tylko jedne Chiny i że Tajwan jest częścią Chin”6.

W wyniku tych decyzji ukształtował się porządek międzynarodowy, 
w którym świat (w tym również ChRL, żywotnie zainteresowana inkorpora-
cją odłączonej wyspy) zaakceptował fakt, że oprócz Chin kontynentalnych, 
reprezentowanych w ONZ i innych organizacjach międzynarodowych, 
a także stanowiących podmiot prawa międzynarodowego istnieje rów-

4 Termin „tajwanizacja” używany jest w literaturze przynajmniej w trzech znaczeniach. Oprócz 

klasycznego znaczenia, przyjętego w niniejszym artykule często jako tajwanizację rozumie się ruch 

odrodzenia kulturowego na Tajwanie, wyraźnie podkreślający różnice między quasi-państwem na 

wyspie, a Chinami kontynentalnymi. W innym, dość często stosowanym znaczeniu, tajwanizacja jest 

synonimem intensywnej (podobnie, jak na Tajwanie) rozbudowy przemysłu komputerowego i opro-

gramowania.
5 United Nation Offi  cial Document: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/ 

327/74/IMG/NR032774.pdf?OpenElement (dostęp: 5 marca 2013 r.).
6 Taiwan Relations Act, 1979 r. http://www.taiwandocuments.org/tra01.htm (dostęp: 24 lipca 2012 r.).
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nież, wprawdzie stanowiąca część Chin, ale jednak funkcjonująca osobno, 
Republika Chińska położona na wyspie Tajwan. 

Po latach istnienia „podwójnych Chin” Tajwan można byłoby uznać za 
państwo suwerenne, posiadające wszelkie niezbędne atrybuty państwowo-
ści, jednak w imię „niedrażnienia” ChRL narzucające sobie pewne ograni-
czenia. Tajwan nie jest również powszechnie uznawany na forum między-
narodowym, w dokumentach ofi cjalnych nie fi guruje jego nazwa (w razie 
konieczności doprecyzowania, o które Chiny chodzi, używana jest nazwa 
stolicy Tajwanu – Tajpej), a tajwańskie władze nie są adekwatnie traktowa-
ne na szczeblu państwowym. Jednocześnie jednak „nieistniejący” Tajwan 
utrzymuje ze światem rozległe stosunki gospodarcze, handlowe, naukowe 
i kulturalne oraz należy do niektórych organizacji międzynarodowych, 
np. Światowej Organizacji Handlu (WTO) jako „Oddzielny Obszar Celny 
Tajwanu, Penghu, Kinmen i Matsu”. Nieofi cjalnym wzorem utrzymywania 
stosunków z Tajwanem, naśladowanym przez bardzo wiele państw na świecie, 
są relacje tego podmiotu z USA, realizowane przez: Amerykański Instytut7 
na Tajwanie oraz Gospodarcze i Kulturalne Biuro Przedstawicielskie Tajpej 
w Waszyngtonie, które nieformalnie pełnią funkcję placówek dyplomatycz-
nych w warunkach braku stosunków międzyrządowych i braku uznania 
państwowości. Tym śladem poszła również Polska. Stosunki dyplomatyczne 
RP z Tajwanem ofi cjalnie nie istnieją, jednakże w Warszawie działa Biuro 
Gospodarcze i Kulturalne Tajpej, które nie posiada statusu placówki dyplo-
matycznej, a więc jego działalność nie oznacza, że RP uznaje Tajwan za pań-
stwo lub też rząd w Tajpej za przedstawiciela Chin, ale kontakty – dość oży-
wione – mają miejsce. Podobnie jak inne państwa Unii Europejskiej, władze 
polskie traktują Tajwan jako handlowo niezależną jednostkę, a kontakty 
ograniczają do sfery gospodarki, kultury, edukacji oraz wymiany naukowo-
technicznej, przy jednoczesnym braku kontaktów politycznych8. Takie uło-
żenie stosunków możliwe było za milczącą zgodą trzech stron: Warszawy, 
Tajpej i Pekinu. Podkreślić należy, że ignorowanie faktycznego stanu tych re-
lacji przez władze w Pekinie ma tu decydujące znaczenie ponieważ – w razie 
zdecydowanego sprzeciwu ChRL – mało które państwo w warunkach dzi-
siejszej globalizacji mogłoby pozwolić sobie na jawne działanie wbrew sta-

7 Joint Communique of the United States of America and the People’s Republic of China; http://www.

taiwandocuments.org/communique02.htm (dostęp: 18 lipca 2012 r.).
8 Odpowiedź ministra spraw zagranicznych na interpelację poselską nr 613 w sprawie stosunków 

Rzeczypospolitej Polskiej z Chińską Republiką Ludową i Tajwanem z dnia 1 lutego 2006 r., http://

orka2.sejm.gov.pl/IZ5.nsf/main/1B1AD38C (dostęp: 20 lipca 2012 r.).



 61 

  POLITYCZNO-STRATEGICZNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA

nowisku jego władz9. Jeśli jednak władze chińskie nie stawiają sprawy w ten 
sposób, należy to uznać za gest dobrej woli wobec – jak utrzymuje ofi cjalna 
propaganda – zbuntowanej prowincji. 

Obecnie obserwatorzy nie wykluczają, że reintegracja Tajwanu z Chinami 
kontynentalnymi jest możliwa, gdyż obie części podzielonego państwa zaczy-
nają dostrzegać korzyści i możliwość skorzystania z przewag, jakie ma druga 
strona10. Żyjący na niewielkiej wyspie Tajwańczycy potrzebują przestrzeni, 
a przede wszystkim ogromnego rynku zbytu Chin Ludowych, natomiast 
ChRL – myśli technicznej i zaawansowania technologicznego Tajwanu. Jeśli 
po kilkudziesięciu latach od podziału – gdy opadły emocje, a dawne cele 
polityczne tracą znaczenie – reintegracja staje się możliwa, to zawdzięczać 
to należy przede wszystkim temu, że konfl ikt polityczny nie przerodził się 
ponownie w starcie zbrojne, a strony wykazały się dobrą wolą, tolerancją 
i pomysłowością w poszukiwaniu akceptowalnych rozwiązań. 

Nie można wykluczyć, że problemy związane z separatyzmami na obsza-
rze byłego ZSRR możliwe byłyby do częściowego wyeliminowania dzięki tej 
samej metodzie. 

Komu może pomóc tajwanizacja

Sytuacja międzynarodowa, jaka uformowała się wokół Tajwanu, miała 
wiele wspólnego z tym, co aktualnie ma miejsce na obszarze byłego Związku 
Radzieckiego: mocarstwo (w konfl ikcie o Tajwan były to USA, na terytorium 
byłego ZSRR rolę tę pełni Rosja) postanowiło udzielić wsparcia wojskowego 
separatystycznym prowincjom. Zarówno na Tajwanie po rewolucji komuni-
stycznej i powstaniu Chińskiej Republiki Ludowej, jak i obecnie w Abchazji, 
Osetii Południowej, Naddniestrzu oraz Górskim Karabachu powodem se-
cesji była żywa niechęć separatystów do władz centralnych. Przyczyną za-
interesowania ze strony mocarstwa była z kolei chęć osłabienia państwa, od 
którego odłączyły się zbuntowane prowincje oraz zdobycia uzależnionego 
od siebie sojusznika w strategicznie ważnym rejonie11. W obu przypadkach 

9 Tajwan jako niepodległe państwo uznawany jest przez 23 członków ONZ, natomiast 54 państwa 

utrzymują z nim stosunki kulturalne i gospodarcze, podobne do tych, jakie zapoczątkowały USA. 

http://www.taiwanembassy.org/dept.asp?mp=1&codemeta=locationIDE#2 (dostęp: 23 lipca 2012 r.).
10 Wymiar ekonomiczny geopolityki Chin, Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, 

http://www.geopolityka.org/analizy/90-wymiar-ekonomiczny-geopolityki-chin?start=2 (dostęp: 3 sierp-

nia 2012 r.).
11 E. Haliżak, Polityka i strategia Chin w kształtowaniu międzynarodowego bezpieczeństwa, wyd. 

Scholar – Żurawia Papers, Zeszyt 10, s. 20-22, Warszawa 2007.
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mocarstwo wzięło na siebie rolę gwaranta bezpieczeństwa separatystów 
i udzieliło wsparcia politycznego, dyplomatycznego i (bardzo potrzebnego) 
gospodarczego oderwanym prowincjom.

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja na świecie powoduje, że klasyczne 
defi nicje państwa i katalog atrybutów państwowości częściowo się zdezak-
tualizowały. Powstają podmioty quasi-państwowe, co do których nie mają 
zastosowania znane klasyfi kacje (np. określenia typu protektorat, teryto-
rium zależne, państwo o ograniczonej suwerenności, państwo o nadzoro-
wanej niepodległości), a ich status pozostaje niedoprecyzowany. Jako tego 
rodzaju podmioty quasi-państwowe zaklasyfi kować można m.in. jednost-
ki terytorialne, które dokonały częściowej secesji od państw powstałych po 
rozpadzie byłego Związku Radzieckiego. Na potrzeby niniejszego artykułu 
podjęto roboczą próbę wyodrębnienia cech, które świadczą o tym, że pro-
wincja, która dokonała secesji, posiada to, co niezbędne dla (choćby czę-
ściowego) uznania zasadności jej emancypacji. Jak się wydaje, można pomi-
nąć większość atrybutów charakteryzujących państwo jako podmiot prawa 
międzynarodowego: ius standi i ius legationis, oraz atrybuty oczywiste, takie 
jak terytorium czy społeczeństwo. Istotna jest natomiast w pewnym zakresie 
przydatność ius tractatuum12, czyli zdolność zawierania umów międzynaro-
dowych, a tym samym otrzymywania skutecznego wsparcia zagranicznego. 
Wprawdzie zdolność traktatową posiadają tylko podmioty prawa między-
narodowego, jednak praktyka międzynarodowa przewiduje pewne wyjątki, 
które pozwalają – w ściśle określonych okolicznościach – przyznać ograni-
czoną zdolność traktatową podmiotom innym, niż państwa13. 

W tabeli zamieszczono katalog najważniejszych atrybutów państwa14, 
które umożliwiają próbę określenia, w jakiej mierze badane quasi-państwa 
spełniają warunki wyjściowe, aby można było rozpatrywać zasadność ich 
dążeń niepodległościowych. 

12 Za: J. Sozański „Prawo traktatów”, s. 35, wyd. Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris, 2008 r.: ius tracta-

tuum, ius contrahendi: zdolność do zawierania umów międzynarodowych i uczestniczenia w organizacjach 

międzynarodowych; ius standi: zdolność do występowania z roszczeniami międzynarodowymi; ius legatio-

nis: zdolność legacji biernej i czynnej, czyli przyjmowanie i wysyłanie przedstawicieli dyplomatycznych. 
13 Ibidem, s. 55: „…W wyjątkowych sytuacjach, zgodnie z praktyką ONZ, istnieje możliwość do-

puszczenia innego podmiotu (prócz powszechnie uznanych) jako strony traktatu, co może dotyczyć: 

terytoriów o większym stopniu samorządności; ruchów narodowowyzwoleńczych; ludności tubyl-

czej; innych grup pretendujących do samodzielności…” oraz: „...Naród walczący o niepodległość, 

powstańcy i strona wojująca mają ograniczone (do bieżących potrzeb i aktualnych możliwości) oraz 

nietrwałe ius contrahendi…” – s. 84.
14 M. Rosenberg, Country, State, and Nation. Defi nining an Independent Country http://geography.

about.com/cs/politicalgeog/a/statenation.htm (dostęp: 20 października 2012 r.).
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Tabela 1. Cechy quasi-państw na terytorium byłego ZSRR

Quasi-państwo 

Cecha
Abchazja

Osetia 

Południowa
Naddniestrze

Górski 

Karabach

Ius tractatuum 

(w ograniczonym zakresie)
+ + +/- +

Posiadanie skutecznego aparatu 

władzy (rząd, parlament, 

sądownictwo, policja)

+ + + +

Samodzielność ekonomiczna + - +/- +/-

Potrzeba i możliwość rozwijania 

edukacji i kultury narodowej
+ +/- + +

Jednoznaczne poparcie 

większości ludności dla secesji
+ + +/- +

Zapewnienie (przynajmniej 

częściowej) opieki socjalnej
+/- - +/- +/-

Skuteczna ochrona granic + - +/- +

Istnienie między separatystyczną 

prowincją a centrum niedającego 

się wyeliminować powodu 

secesji

+ + - +

Przestrzeganie praw człowieka 

i zasad demokracji
+/- +/- +/- +/-

Źródło: opracowanie własne.

Wszystkie rozpatrywane tu quasi-państwa posiadają większość cech, 
wskazujących na posiadanie przez nie państwowości. Najmniej właściwo-
ści uzasadniających uznanie emancypacji, posiada Osetia Południowa, któ-
rej byt ekonomiczny uzależniony jest w całości od wsparcia zewnętrznego. 
Niezdecydowana pozostaje również sytuacja Naddniestrza, gdzie powód 
secesji (w praktyce: obecność wojsk rosyjskich) jest możliwy do wyelimi-
nowania i wydaje się, że tendencje odśrodkowe w porównywalnej mierze 
są tam wynikiem presji zewnętrznej i błędów popełnianych przez władze 
Mołdawii, co rzeczywistych potrzeb ludności. 

Rozpatrzona zostanie hipotetyczna sytuacja, w której omawiane w ar-
tykule separatystyczne prowincje otrzymałyby milczące przyzwolenie spo-
łeczności międzynarodowej na ograniczoną państwowość na wzór Tajwanu: 
z własnym parlamentem, rządem, fi nansami, organami porządku publicz-
nego (te atrybuty w większości przypadków już istnieją), a przede wszyst-
kim z szerokimi kontaktami ze światem w dziedzinie handlowej, gospodar-
czej, naukowej i kulturalnej, ale bez uznawania ich podmiotowości w sto-
sunkach międzynarodowych i nawiązywania stosunków dyplomatycznych. 
Należałoby w takiej sytuacji podjąć próbę oceny, na ile tajwanizacja byłaby 
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rozwiązaniem przydatnym i pożytecznym dla stabilizacji sytuacji bezpie-
czeństwa w Europie. Rozpatrywane będą zarówno szanse (korzyści) dla bez-
pieczeństwa, jak i zagrożenia, które mogą wyniknąć z takiej decyzji. 

Wydaje się również, że zastosowanie metody tajwanizacji pozwoliłoby 
uniknąć pułapki prawnej, jaka nieodmiennie pojawia się przy okazji każ-
dej dyskusji nad prawem narodów do samostanowienia, przeciwstawianym 
zakazowi naruszania integralności terytorialnej i nienaruszalności granic 
państwowych15. Tymczasem sytuacja, w której nie dochodzi do naruszenia 
integralności ani utworzenia nowej państwowości (bo wyemancypowa-
ne quasi-państwo formalnie pozostaje w składzie państwa macierzystego) 
doskonale, jak się wydaje, wpisuje się w treść rozdziału XI Karty Narodów 
Zjednoczonych: Deklaracji w sprawie obszarów niesamodzielnych16. 

Perspektywa secesji Abchazji i Osetii Południowej od Gruzji

W ubiegłorocznym artykule zamieszczonym na portalu Foreign Policy 
Zbigniew Brzeziński17 ostrzegał, że przewidywane osłabienie globalnych wpły-
wów USA spowoduje, że grupa państw pozostających pod „szczególną opie-
ką” Amerykanów popadnie w poważne tarapaty. Państwem, które wymienił na 
pierwszym miejscu, była Gruzja, która w razie wycofania się USA z udzielania 
jej pomocy politycznej i fi nansowej musiałaby samodzielnie i samotnie zmie-
rzyć się z uprawianą przez Rosję polityką straszenia wizją lub dokonaniem agre-
sji zbrojnej. Mówiąc o towarzyszących tej sytuacji problemach ekonomicznych, 
jakie pojawiłyby się w wyniku wstrzymania amerykańskich dotacji, trzeba wziąć 
pod uwagę fakt, że poczynając od 1991 r. Gruzja otrzymała od USA – w różnej 
formie – 3 mld dolarów (z czego 1 mld po wojnie z Rosją z 2008 r.). 

Prawdopodobnie jednak pierwszym skutkiem zwinięcia amerykańskiego 
parasola ochronnego nad Gruzją byłoby – mocno wspierane przez Rosję – 
ostateczne uniezależnienie się Abchazji i, jak można przypuszczać, aneksja 
Osetii Południowej przez Rosję. Nie można wykluczyć, że osłabiona w wy-
niku takich posunięć Gruzja uległaby daleko posuniętej marginalizacji jako 
podmiot polityki międzynarodowej; jej powierzchnia (i tak niewielka, sięga-
jąca ok. ¼ powierzchni Polski) zmniejszyłaby się o prawie 20 proc. 

15 J. Tyranowski: Integralność terytorialna, nienaruszalność granic i samostanowienie w prawie 

międzynarodowym, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Poznań 1990 r., s. 66.
16 Karta Narodów Zjednoczonych, art. 73; http://www.un.org/en/documents/charter/index.shtml 

(dostęp: 31 lipca 2012 r.).
17 Z. Brzeziński, Geopolitically endangered species, Foreign Policy, 3 stycznia 2012 r. http://www.

foreignpolicy.com/articles/2012/01/03/8_geopolitically_endangered_species; (dostęp: 3 lipca 2012 r.).
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Pomijając narodowościowe podłoże konfl iktu gruzińsko-abchaskiego 
i gruzińsko-osetyjskiego, pomijając powszechnie znane imperialne tendencje 
w polityce Rosji i podsycanie dążeń separatystycznych (zakończone w efek-
cie interwencją zbrojną), podkreślić należy również aspekt wewnętrzny, któ-
ry także był jednym z powodów secesji obu prowincji: traktowanie Abchazji 
i Osetii Południowej przez władze Gruzji w sposób zdecydowanie dyskrymi-
nacyjny w porównaniu z pozostałymi prowincjami. Poziom życia w obu pro-
wincjach jest znacząco niższy niż w pozostałej części Gruzji (dotyczy to rów-
nież okresu sprzed powstania „samodzielnych” państw), poziom inwestycji 
z budżetu państwa – zerowy, infrastruktura zdewastowana i nieodbudowana, 
oświata i edukacja fi nansowana praktycznie wyłącznie przez Rosję. Władze 
w Tbilisi tłumaczyły ten stan rzeczy faktem oderwania się obu prowincji, jed-
nocześnie postępując tak, jakby ich zamiarem było ukaranie własnych oby-
wateli zamieszkujących Abchazję i Osetię Południową. Efektem takiej poli-
tyki jest absurdalna sytuacja, w której władze państwowe zmuszone zostały 
do ogłoszenia w 2010 r. strategii reintegracji18 „zbuntowanych” prowincji po-
przez przyznanie ich mieszkańcom praw oczywistych dla reszty obywateli: do 
bezpłatnych studiów, do ochrony zdrowia, do poruszania się po całej Gruzji 
(aczkolwiek z ograniczeniem do podróży mających cel religijny, rodzinny 
lub biznesowy) i do posiadania paszportów. W dodatku strategia reintegracji 
okazała się decyzją wymuszoną: była to reakcja na ogłoszoną wcześniej przez 
Rosję „Strategię rozwoju dla północnego Kaukazu do roku 2025”. Rosyjska 
strategia, przewidująca znaczące wsparcie fi nansowe dla regionu (zakładająca 
czterokrotny wzrost wysokości dochodów budżetowych obu prowincji, po-
nad dwukrotny wzrost wysokości wynagrodzeń pracowniczych, zredukowa-
nie bezrobocia o ponad 10 punktów proc., stworzenie nowych miejsc pracy, 
rozbudowę infrastruktury i przyciągnięcie inwestycji zagranicznych), przyjęta 
została z aprobatą Abchazów i Osetyjczyków, którzy rozumieją wprawdzie, że 
obietnice brzmią zbyt pięknie, aby mogły być zrealizowane w całości, jednak 
za obietnicami idą pewne konkrety: pieniądze na cele socjalne i inwestycje. 
Co najważniejsze, strategia rosyjska skłoniła władze gruzińskie, aby również, 
choć o wiele miesięcy za późno, ogłosiły własny program pomocowy.

Wydaje się, że po wyborach parlamentarnych, które odbyły się w Gruzji 
jesienią 2012 r. sytuacja może się istotnie zmienić: minister do spraw integracji 

18 Ustawa Gruzji „Об оккупированных территориях” z  23 października 2008 r. http://www.

smr.gov.ge/docs/doc222.pdf (dostęp: 22 października 2012 r.); Ustawa Gruzji „Государственная 

Стратегия в отношении оккупированных территорий. Вовлечение путем сотрудничества” 

http://www.civil.ge/fi les/fi les/strategy_ru.pdf  (dostęp: 23 października 2012 r.), Ustawa Gruzji „План 

действий по Стратегии вовлеченности” z 3 lipca 2010 r. http://www.smr.gov.ge/docs/doc213.pdf 

(dostęp: 23 października 2012 r.).
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Paata Zakareiszwili już zapowiedział konieczność znaczącego złagodzenia za-
pisów obowiązującej ustawy „O terytoriach okupowanych”; poinformowano 
również o pierwszej znaczącej inwestycji, jaka miałaby pojawić się w Abchazji 
– rekonstrukcji nieczynnej od 20 lat linii kolejowej łączącej Tbilisi i Moskwę.

Abchazja i Osetia Południowa posiadają nieomal wszystkie atrybuty państwo-
wości, łącznie z dość sprawnym systemem władzy wykonawczej, ustawodawczej 
i sądowniczej oraz możliwością kontrolowania całego terytorium, prowadzenia 
edukacji w języku narodowym, umożliwienia działalności politycznej (istnie-
nie konkurujących między sobą partii) i zdolnością przeprowadzenia wyborów. 
Jedyny istotny brak dotyczy samodzielności gospodarczej. O ile Abchazja teore-
tycznie byłaby w stanie funkcjonować samodzielnie, o tyle Osetia Południowa 
pozostaje w całkowitej zależności gospodarczej od Rosji, która w 2011 r. przeka-
zała jej 2,5 mld rubli na wydatki budżetowe i 3,8 mld na programy inwestycyjne 
(łącznie jest to równowartość ok. 200 mln dolarów), podczas gdy dochody wła-
sne Osetii Południowej wyniosły niespełna 16 mln dolarów19. 

Ponieważ na terytorium obu quasi-państw stacjonują wojska rosyjskie 
(tzw. siły pokojowe WNP), Gruzja określa Abchazję i Osetię Południową 
jako terytoria okupowane, więc w myśl obowiązującego prawa przekrocze-
nie zarówno granicy wewnętrznej (np. wyjazd z Suchumi do Tbilisi), jak 
i zewnętrznej (wyjazd z Suchumi do Rosji) bez zezwolenia Tbilisi traktowa-
ne jest jako przestępstwo zagrożone bardzo wysoką grzywną lub karą pozba-
wienia wolności do lat czterech.

Pamiętać również należy, że podczas konfl iktu z Rosją w obu separaty-
stycznych prowincjach doszło do wysiedlania ludności gruzińskiej i czystek 
etnicznych. „Nagrodzenie” Abchazów i Osetyjczyków Południowych uzna-
niem państwowości obu prowincji byłoby działaniem moralnie nagannym. 
Z tego powodu warto poszukiwać innego rozwiązania. 

W pięć lat po gruzińsko-rosyjskiej wojnie z 2008 r. ryzyko wybuchu walk 
w Abchazji i Osetii Południowej zmalało. Wydaje się jednak, że incydent, 
który mógłby sprowokować ponowną eskalację konfl iktu, nastąpić może 
w każdej chwili i może być on dziełem każdej ze stron. Przypuszczalnie żad-
ne z proponowanych dotychczas rozwiązań sporu nie ma szans na akcep-
tację wszystkich zainteresowanych. Na obecnym etapie konfl ikt wokół obu 
quasi-państw wygląda następująco:

•  ani Abchazowie, ani Osetyjczycy nie zgodzą się na podporządkowanie 
władzom w Tbilisi; przywrócenie władzy Gruzji nad zbuntowanymi 
prowincjami byłoby bardzo trudne bez rozlewu krwi;

19 A. Małyszkin, Южная Осетия четыре года спустя: обречена на зависимость, 8 sierpnia 2012 r. 

http://ria.ru/world/20120808/718783705.html (dostęp: 8 sierpnia 2012 r.).
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•  kilka lat funkcjonowania w charakterze quasi-państwa rozbudziły na-
dzieje na samodzielność nawet wśród tych mieszkańców obu prowin-
cji, którzy wcześniej nie wierzyli w możliwość osiągnięcia czegoś wię-
cej niż autonomia lub nie odczuwali potrzeby wyemancypowania się 
spod władzy Gruzji; na marginesie warto dodać, że podłożem dla tych 
nadziei stało się selektywne uznanie przez społeczność międzynarodo-
wą niepodległości Kosowa w lutym 2008 r.;

•  nie ma wątpliwości, że gdyby ponownie doszło do konfl iktu zbrojnego, 
stroną w nim byłaby również Rosja, która zawarła z Abchazją i Osetią 
Południową sojusze wojskowe, posiada tam swoje bazy i udzieliła obu 
quasi-państwom gwarancji bezpieczeństwa;

•  bez względu na rozwój wydarzeń, rdzenni Gruzini, którzy uciekli przed 
czystkami etnicznymi z Abchazji i Osetii Południowej, w przyszłości 
będą obawiali się powrotu, ponieważ w każdej chwili spodziewać się 
będą ponownych prześladowań;

•  egzekwowanie skutecznego podporządkowania obu prowincji Gruzji 
prawdopodobnie musiałoby łączyć się z zaangażowaniem tam znacz-
nych gruzińskich sił policyjnych, być może nawet z wprowadzeniem 
tam stanu wojennego i – co wydaje się nieuniknione – łamaniem praw 
człowieka;

•  hipotetyczna sytuacja, w której Gruzja – w imię osiągnięcia pokoju 
społecznego – całkowicie zrezygnowałaby z obu prowincji odebra-
na zostałaby przez Rosję jako sygnał, że na terytorium poradzieckim 
otrzymała ona wolną rękę i może w tych państwach w dowolny sposób 
„dzielić i rządzić”; dla społeczności międzynarodowej jest to sytuacja 
nie do zaakceptowania;

•  Gruzja, która liczy na członkostwo w NATO, jest żywotnie zaintere-
sowana uregulowaniem własnych konfl iktów wewnętrznych – jest 
to nieformalnym warunkiem przyznania jej MAP20 (Plan działań na 
rzecz członkostwa – Membership Action Plan); oznacza to, że Gruzja 
potrzebuje rozwiązania, które pozwoliłoby jej „z twarzą” wycofać się 
z konfl iktu. 

Z opisanej sytuacji wynika, że istnieje możliwość wykorzystania me-
chanizmu tajwanizacji w Abchazji, natomiast zastosowanie go w Osetii 
Południowej wydaje się sporne. Można sądzić, że zastosowanie zróżnicowa-
nych rozwiązań wobec Abchazji i Osetii Południowej mogłoby doprowadzić 

20 Condoleezza Rice i Radosław Sikorski, zapis wypowiedzi dla BBC 2, fi lm dokumentalny, reż. 

Paul Mitchell, Putin, Russia and the West War: http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/napisali_

powiedzieli_o_polsce/min_sikorski_i_condoleezza_rice_o_roli_polski_w_dyplomacji_wokol_

gruzji_w_2008 (dostęp: 23 października 2012 r.).
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raczej do zaognienia konfl iktu niż do jego wygaszenia, a tym samym prze-
czyłoby zupełnie idei, jaka przyświeca niniejszej analizie. Z drugiej strony, 
analizowanie sytuacji w obu prowincjach łącznie byłoby na tyle mylące i nie-
precyzyjne, że przeprowadzono badanie wyłącznie w stosunku do Abchazji. 
W przypadku Osetii Południowej – dla której osobna analiza byłaby bezza-
sadna, ponieważ nie ma ona żadnej szansy na samodzielne przetrwanie – 
poszukiwać należy innych, bardziej przystających do sytuacji, rozwiązań.

W celu możliwego zobiektywizowania oceny, w jakiej mierze metoda taj-
wanizacji może okazać się przydatna w rozwiązaniu konfl iktu gruzińsko-ab-
chaskiego, wykorzystano elementy analizy TOWS/SWOT, tzn. ocenę mocnych 
i słabych stron przedstawionej propozycji. W dalszej części artykułu zastoso-
wano tę samą metodę oceny innych zamrożonych konfl iktów na terytorium 
byłego Związku Radzieckiego. Zwrócono się do grupy ekspertów, znawców 
problematyki międzynarodowej i bezpieczeństwa, z prośbą o wypełnienie an-
kiet, w których zapytano o szanse (mocne strony propozycji) i zagrożenia (sła-
be strony propozycji) dla pokoju w regionie przy zastosowaniu tajwanizacji 
jako metody rozwiązania konfl iktu gruzińsko-abchaskiego, czyli inaczej mó-
wiąc jakich (i w jakim natężeniu) korzyści należałoby oczekiwać, a jakich strat 
się obawiać. Jest to jedna z kilku możliwych metod obiektywizacji oceny, tzw. 
metoda sędziów kompetentnych21, których oceny zostały następnie uśrednio-
ne (w nawiasie wpisana została średnia arytmetyczna ocen indywidualnych 
poszczególnych ekspertów). Inne często stosowane metody oceny, np. metodę 
zgodności (dochodzenie do wspólnego stanowiska poprzez dyskusję i odrzuca-
nie ocen skrajnych) lub głosowania (różnica między głosami „za” i „przeciw”) 
odrzucono jako niepozwalające na precyzyjne zróżnicowanie ocen. Metoda 
SWOT stosowana jest najczęściej w biznesie, gdzie wystarcza ocena według 
znanej ze szkoły skali pięciostopniowej. W przypadku oceny sytuacji mię-
dzynarodowej, gdzie liczą się niuanse, czasami trudne do uchwycenia, skalę 
ocen rozbudowano do osiemnastu: dziewięciu ocen ujemnych oraz dziewię-
ciu dodatnich22. Eksperci oceniali, w jakiej mierze tajwanizacja wpłynie na 
zmianę sytuacji bezpieczeństwa: przyznanie -9 (minus 9) punktów oznaczało, 
że wpływ będzie negatywny (po wprowadzeniu tajwanizacji będzie znaczą-
co gorzej, niż bez niej), 0 punktów (zero) oznaczało wpływ neutralny (tzn. 
uwzględnienie tego czynnika sytuacji ani się nie pogorszy, ani nie polepszy, taj-
wanizacja nic nie zmieni w środowisku bezpieczeństwa), +9 (plus 9) punktów 
– że przewidywany pozytywny wpływ na sytuację bezpieczeństwa w regionie 

21 A. Smolik „Manage or Die Inspirations”,  http://www.slideshare.net/manageordie/manage-or-die-

inspirations-2010-analiza-swotpdf (dostęp: 10 września 2012 r.).
22 W gruncie rzeczy jest to ta sama skala szkolnych ocen rozszerzona o powszechnie stosowane 

przez nauczycieli plusy i minusy przeliczone na punkty.
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będzie bardzo duży. Najczęściej występowały oczywiście oceny pośrednie, róż-
nicujące natężenie wpływu. Założono, że analiza ocen pozwoli wyodrębnić 
czynniki przemawiające na korzyść lub przeciwko zastosowaniu tajwanizacji 
w stosunkach z każdym spośród analizowanych quasi-państw.

Ekspertom pytanym o szanse związane z tajwanizacją Abchazji zada-
no następujące pytania (w nawiasie średnia arytmetyczna odpowiedzi): 
Czy i w jakiej mierze Pani/Pana zdaniem zastosowanie tajwanizacji 
w Abchazji stwarzałoby szansę, że:

 1.  Wszystkie prowincje walczące o prawo do odłączenia się od państwa 
macierzystego i utworzenia własnego, samodzielnego bytu państwo-
wego będą w przyszłości traktowane przez społeczność międzynaro-
dową w podobny sposób? (6,5) 

 2.  Sytuacja unormowana zostanie na drodze pokojowej i dojdzie do 
załagodzenia nawarstwionych przez dziesięciolecia konfl iktów oraz 
wyciszenia emocji? (8)

 3.  Wyeliminowane zostanie zagrożenie wybuchem konfl iktu na wielką 
skalę, w który zaangażowane byłyby Rosja i państwa członkowskie 
UE/NATO? (7)

 4.  Gruzja, przy której de iure pozostałaby władza nad oderwaną pro-
wincją nie zostanie nadmiernie osłabiona; przeciwnie – uregulowa-
nie konfl iktu otwierałoby jej drogę do NATO? (7,5)

 5.  Uda się zapobiec dalszej eskalacji konfl iktu i pozostawić otwartą dro-
gę do porozumienia i – w przyszłości – pełnej reintegracji Abchazji 
z macierzą? (5,5)

 6.  Podważony zostanie sens istnienia ewentualnych ugrupowań ekstre-
mistycznych i terrorystycznych, działających pod szyldem ruchów 
narodowowyzwoleńczych? (4,5)

 7.  Abchazja skorzysta z realnego wsparcia międzynarodowego dla roz-
woju gospodarczego i poprawy sytuacji ekonomicznej ludności? (8,5)

 8.  Będzie mieć miejsce intensywny rozwój instytucji demokratycznych 
i budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez ożywione kon-
takty z całą Europą? (9)

 9.  Uda się uniknąć sytuacji, w której zarówno Rosja, jak i UE starają się 
„kupić przychylność” Abchazji, w efekcie doprowadzając do licytacji 
oferowanych korzyści? (4,5)

10.  Wyeliminowane zostanie prawdopodobieństwo próby „reintegracji 
siłowej”, o co ponownie mogłaby się pokusić Gruzja. Brak pretekstu, 
że chodzi o „obronę Abchazów przed przymusową reintegracją” może 
doprowadzić do zmniejszenia niebezpiecznej koncentracji wojsk ro-
syjskich w Abchazji? (5)
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Kolejne pytanie zadane ekspertom brzmiało: Czy i w jakiej mierze Pani/
Pana zdaniem zastosowanie tajwanizacji w Abchazji stwarzałaby zagro-
żenie, że:

1.  Przykład sukcesu Abchazji w walce o emancypację może okazać się 
„kamykiem poruszającym lawinę” separatyzmów na terytorium byłe-
go ZSRR i zdestabilizować sytuację bezpieczeństwa w regionie, przede 
wszystkim na Kaukazie? (4,5)

2.  Dojdzie do nadmiernego dowartościowania Rosji: dzięki częściowemu 
osiągnięciu celu, jakim było oderwanie Abchazji od Gruzji, Rosja może 
uznać, że sprawy w regionie załatwiane będą pod jej dyktando? (3,5)

3.  Dojdzie do nadmiernego osłabienia gospodarczego i demografi cznego 
Gruzji, która zostanie zdyskredytowana na arenie międzynarodowej 
jako państwo nieumiejące utrzymać integralności terytorialnej? (4,5)

4.  Dojdzie do destabilizacji gruzińskiej władzy państwowej, postrzega-
nej po secesji jako władza słaba, ustępliwa i nieudolna; oznaczałoby to 
zagrożenie wybuchem rozruchów, mogących przerodzić się w wojnę 
domową? (3,5)

5.  Władza w Abchazji przechwycona zostanie przez struktury klanowe, 
przestępczość zorganizowaną lub ugrupowania terrorystyczne – po-
wstanie enklawa przestępcza? (4)

6.  Niemożliwy stanie się powrót ludności nieabchaskiej do Abchazji, 
uciekinierzy powracający do stajwanizowanej prowincji narażeni by-
liby na szykany, a nawet groźbę czystek etnicznych? (0)

7.  Powstanie niekorzystna sytuacja na granicach państwowych (słabo 
strzeżone linie graniczne przebiegające w trudnym do kontrolowania 
terenie), co rodziłoby niebezpieczeństwo przerodzenia się Abchazji 
w „enklawę przemytniczą”? (2)

8.  Abchazja zaanektowana zostanie przez Rosję? (4)
9.  Wybuchnie nowy konfl ikt zbrojny, rozpoczęty przez Gruzję pragnącą 

siłą podporządkować sobie zbuntowaną prowincję? (-2,5)

Perspektywa secesji Naddniestrza od Mołdawii

Naddniestrze to wschodnia prowincja Mołdawii, położona między 
Dniestrem a Prutem, która stanowiła część Mołdawskiej Socjalistycznej 
Republiki Radzieckiej. Po powstaniu niezależnej Mołdawii w 1990 r. 
Naddniestrze ogłosiło – przy poparciu rosyjskiej 14. Armii – secesję i nie-
podległość. Rosja interweniowała po stronie Naddniestrza w konfl ikcie 
zbrojnym z Mołdawią latem 1992 r.; od tamtej pory Rosjanie wzięli na siebie 
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rolę protektora Naddniestrza i utrzymują tam kontyngent wojskowy, który 
ma jakoby pełnić funkcję sił pokojowych. W 2006 r. przeprowadzone tam 
zostało – drugie z kolei23 – referendum w sprawie niepodległości; na podsta-
wie jego wyników (97 proc. głosów za niepodległością) władze w Tyraspolu 
(stolica prowincji) żądają uznania Naddniestrza za suwerenny podmiot 
prawa międzynarodowego. Podkreślić należy, że to quasi-państwo posiada 
większość wewnętrznych atrybutów państwowości: powszechnie wybierany 
parlament, rząd gwarantujący bezpieczeństwo wewnętrzne, system oświaty, 
ochronę granic oraz ograniczone wpływy budżetowe. 

W nieuznawanym przez żadne państwo świata Naddniestrzu ponad 
połowę mieszkańców stanowią Rosjanie i Ukraińcy. Obecnie główny po-
wód konfl iktu między Tyraspolem a Kiszyniowem, to czynnik językowy. 
Językiem ofi cjalnym Mołdawii jest rumuński, zlikwidowano więc większość 
szkół z językiem rosyjskim, wprowadzono również – szczególnie uciążliwy 
dla ludności rosyjskojęzycznej – obowiązek posługiwania się rumuńskim 
w urzędach, sądach, dokumentacji. Mieszkańcy Naddniestrza obawiają się 
również spełnienia zapowiedzi mołdawskich partii narodowych, które de-
klarują gotowość przyłączenia (powrotu) Mołdawii do Rumunii.

Najważniejszym elementem podtrzymującym konfl ikt w Naddniestrzu 
jest stacjonujący tam, należący do Federacji Rosyjskiej, kontyngent wojsko-
wy strzegący składów uzbrojenia i amunicji24, pozostawionych przez Armię 
Radziecką, wycofującą się po rozpadzie ZSRR. Pretekst do pozostawania 
Rosjan w Naddniestrzu zniknąłby w momencie wywiezienia składów do Rosji 
(tym bardziej, że duża część skorodowanych pocisków nie nadaje się do użyt-
ku, stanowi zagrożenie dla otoczenia i wymaga utylizacji), jednak strona ro-
syjska nie jest zainteresowana opuszczeniem raz zajętego terytorium. 

W uregulowanie konfl iktu o Naddniestrze mocno zaangażowała się 
OBWE; dzięki niej wypracowany został mechanizm negocjacyjny, znany 
jako format 5+2 (Mołdawia i Naddniestrze jako strony konfl iktu, Rosja, 
Ukraina i OBWE jako pośrednicy, UE i USA jako obserwatorzy), który jed-
nak nie przyniósł oczekiwanych rezultatów. Zgromadzenie Parlamentarne 
OBWE apelowało do wszystkich uczestników procesu o podjęcie próby 
przekształcenia mechanizmu pokojowego w międzynarodową cywilną mi-
sję pokojową pod auspicjami OBWE. Byłoby to jednak możliwe wyłącznie 

23 Pierwsze referendum niepodległościowe – przeprowadzone wraz z referendum konstytucyjnym 

w Naddniestrzu – miało miejsce w roku 1995. Za niepodległością opowiedziało się w nim 90 proc. 

ludności prowincji.
24 Миротворческая деятельность России в Южной Осетии в 1992-2008 г.г.: предпосылки, 

результаты, основные уроки, Międzynarodowy Instytut Państw Nowopowstałych, http://www.

iines.org/node/1023 (dostęp:12 lipca 2012 r.).
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pod warunkiem wycofania wojsk rosyjskich, na co Rosja nie wyraziła zgo-
dy25 – rezolucja w tej sprawie została odrzucona. Swój wkład w próby unor-
mowania sytuacji w Naddniestrzu ma również Polska26.

Kolejna realna możliwość uregulowania konfl iktu pojawiła się w momen-
cie, gdy zaczął rosnąć eksport naddniestrzańskich produktów przemysło-
wych do państw Unii Europejskiej. Wcześniej dochody tego quasi-państwa 
opierały się prawie wyłącznie na sprzedaży energii elektrycznej (po sece-
sji większość mołdawskich elektrowni znalazła się w odłączonej prowin-
cji) oraz dotacjach rosyjskich. Preferencje handlowe przyznane Mołdawii 
przez UE27 spowodowały, że również naddniestrzańscy biznesmeni zaczęli 
szeroko korzystać z możliwości eksportu i importu na dogodnych warun-
kach, natomiast rosnąca liczba ofert inwestycyjnych składanych Mołdawii 
przez fi rmy zachodnie spowodowała, że zainteresowanie Naddniestrza włą-
czeniem się do współpracy zaczęło wzrastać. Naddniestrze – podobnie jak 
i cała Mołdawia, ma ogromne szanse na sukces inwestycyjny: siła robocza 
jest tam nieomal równie tania jak w Chinach, natomiast odległość od cen-
trów inwestycyjnych nieporównanie mniejsza; dodatkowym atutem jest 
fakt, że Mołdawia nie jest skrępowana umowami ograniczającymi emisję 
CO

2
, może więc przejmować produkcję wysokoemisyjną bez obawy o ko-

nieczność zapłaty kar umownych. Decyzja o przyznaniu preferencji handlo-
wych zapadła w 2008 r., który był dla naddniestrzańskiej gospodarki bardzo 
trudny, pojawiły się kłopoty fi nansowe, których rosyjscy „protektorzy” nie 
byli w stanie rozwiązać na bieżąco. Skutkiem kryzysu (i wynikających z nie-
go strat, poniesionych przez elitę fi nansową prowincji) może być osłabienie 
prorosyjskiej orientacji wśród naddniestrzańskiego biznesu. 

Warunkiem podjęcia rozmów o pokojowym uregulowaniu konfl iktu 
(czy to drogą reintegracji, czy też nieformalnej państwowości) jest rozwią-
zanie problemów, które powodują, że w rosyjskojęzycznym Naddniestrzu 
panują obawy przed podporządkowaniem się władzom w Kiszyniowie. 
Najważniejszy z nich, to problem językowy: brak tolerancji dla mniejszości 

25 Новейшие государства в новой внешнеполитической повестке Владимира Путина, 

Międzynarodowy Instytut Państw Nowopowstałych, http://www.iines.org/node/980 (dostęp: 2 sierp-

nia 2012 r.).
26 Misję osobistego przedstawiciela przewodniczącego KBWE do spraw politycznego rozstrzygnięcia 

konfl iktu w Naddniestrzu pełnił w latach 1992–1993 prof. Adam Daniel Rotfeld, późniejszy minister spraw 

zagranicznych, autor raportu na temat sposobu pokojowego rozwiązania konfl iktu naddniestrzańskiego 

(podstawą rozwiązania musi być respektowanie niezależności, suwerenności i integralności terytorial-

nej Republiki Mołdawii oraz zapewnienie specjalnego statusu dla Naddniestrza).
27 Council Regulation (EC) no 55/2008 of  21 January 2008, introducing autonomous trade preferences for 

the Republic of Moldova  and amending Regulation (EC) no 980 /2009 and Commission Decision No 2005/924/

EC, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/july/tradoc_139804.pdf, (dostęp: 12 sierpnia 2012 r.).



 73 

  POLITYCZNO-STRATEGICZNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA

rosyjskiej i usuwanie języka rosyjskiego ze szkół i urzędów. Nie może do-
chodzić do paradoksalnych sytuacji, w których posługujący się językiem ro-
syjskim obywatel Mołdawii musi we własnym państwie korzystać w sądzie 
z usług tłumacza przysięgłego na rumuński, nie rozumie treści wypisanego 
mu mandatu albo zmuszony jest do emigracji, aby podjąć studia w zrozu-
miałym dla niego języku. Drugi problem to poważnie traktowane obawy 
(umiejętnie podsycane przez część rumuńskiej sceny politycznej) dotyczą-
ce połączenia się Mołdawii z „historyczną ojczyzną”, czyli Rumunią. Trzeci 
problem – ściśle połączony z dwoma poprzednimi – to „obciążający bagaż”, 
jaki Naddniestrze stanowiłoby przy próbach ewentualnego zjednoczenia 
Mołdawii i Rumunii. Dopóki secesyjna prowincja nie oderwała się zupełnie 
od Mołdawii, dopóty mołdawskie partie nacjonalistyczne nie mogą liczyć na 
sukces zjednoczeniowy, ponieważ Rumunia nie mogłaby sobie pozwolić na 
ryzyko jawnego konfl iktu z Rosją. Usamodzielnienie się Naddniestrza (po-
zbycie się „balastu” poprzez wymuszenie jego uznania międzynarodowego, 
aneksję przez Rosję lub jakiekolwiek inne rozwiązanie, które powodowało-
by, że Naddniestrze przestawałoby formalnie stanowić prowincję Mołdawii) 
mogłoby zachęcić nacjonalistów rumuńskich do jeszcze energiczniejszych 
akcji na rzecz zjednoczenia z Rumunią.

Należy tu wspomnieć również o kolosalnym znaczeniu czynnika czasu: 
w przypadku Naddniestrza Rosja przyjęła taktykę umożliwienia secesyjnej 
prowincji wygodnego „życia na kredyt” – samo tylko zadłużenie gazowe 
wobec Rosji przekroczyło już 3,5 mld dolarów28, każdy miesiąc to narastają-
ce długi, których władze w Tyraspolu nie zamierzają spłacać. Z kolei władze 
w Kiszyniowie nie mogą ich spłacać, ponieważ nie mają z czego (podatki 
z Naddniestrza nie wpływają do ogólnokrajowej kasy), a zapowiedzi rosyj-
skie są jednoznaczne: zadłużenie Mołdawii może zostać umorzone w zamian 
za uznanie secesji Naddniestrza. Każdy kolejny miesiąc to kolejne miliony 
dolarów rosyjskiego kredytu zaciąganego przez Naddniestrze, co równo-
znaczne jest z rosnącym kredytowym uzależnianiem Mołdawii od Rosji. 

Podsumowując, sytuację w Naddniestrzu scharakteryzować można na-
stępująco:

•  nie zdały egzaminu żadne próby uregulowania sytuacji podejmowane 
przez organizacje międzynarodowe ani misje dobrych usług propono-
wane przez poszczególne państwa; Rosja dysponuje możliwością blo-
kowania (zarówno na forum międzynarodowym, w OBWE i ONZ, jak 

28 Молдавия готова отказаться от своей "территориальной целостности" из-за долга 

Приднестровья за российский газ, Międzynarodowy Instytut Nowych Państw, http://www.iines.org/

node/1027 (dostęp: 13 lipca 2012 r.).
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i „w terenie”, gdzie argumentem jest kontyngent wojskowy) wszelkich 
misji stabilizacyjnych; prawdopodobnie należy pogodzić się z faktem, 
że bez przyzwolenia Rosji sformalizowane wysiłki międzynarodowe 
nie mogą przynieść pożądanych rezultatów; rozwiązanie problemu 
musi więc uwzględniać stanowisko Rosji;

•  pierwszym i najważniejszym czynnikiem uniemożliwiającym unormo-
wanie sytuacji jest „stabilizacyjna” obecność rosyjskich wojsk i składów 
amunicji; w przypadku wycofania się Rosjan z Naddniestrza szanse na 
uregulowanie konfl iktu wzrosłyby znacząco;

•  zawieszenie w próżni prawnej (i wynikająca z niego bezczynność i bez-
silność organów ścigania tak mołdawskich, jak i naddniestrzańskich), 
jakiego doświadcza Naddniestrze, stanowi niebagatelny problem29 dla 
całej Europy Zachodniej; dotyczy on rozprzestrzeniania się przestęp-
czości, zwłaszcza zorganizowanej, przemytu, funkcjonowania portali 
internetowych handlujących pornografi ą dziecięcą, nielegalnej migra-
cji i handlu ludźmi30; 

•  preferencje handlowe przyznane przez Unię Europejską były konkret-
nym, bardzo istotnym uzupełnieniem działań stabilizujących sytuację tak 
w Mołdawii, jak i w Naddniestrzu, ponieważ pokazały, jakie przewagi ma 
propozycja Zachodu (korzystna wymiana handlowa oraz przede wszyst-
kim polityka inwestycyjna – a więc brak obaw, że partner z dnia na dzień 
wycofa się z porozumień) w konfrontacji z propozycją Rosji (rynek zbytu, 
który w każdej chwili może zostać zamknięty); jest to jeszcze jeden dowód 
na to, że polityka korzyści jest skuteczniejsza od polityki słów.

W konsekwencji na tym etapie rozważań wydaje się, że zastosowanie 
modelu tajwanizacji w przypadku Naddniestrza byłoby zasadne. Nie można 
wykluczyć, że problem reintegracji, którego nie udało się rozwiązać polity-
kom, prowadzącym długotrwałe negocjacje w różnych formatach, rozwią-
załby się dzięki możliwości robienia interesów z Unią Europejską, jednak 
należy również liczyć się z „zasiedzeniem” Rosjan w Naddniestrzu. 

Eksperci, do których zwrócono się o ocenę sytuacji, analizowali i oceniali 
następujące pytania: Czy i w jakiej mierze Pani/Pana zdaniem zastosowa-
nie tajwanizacji w Naddniestrzu stwarzałoby szansę, że:

 1.  Wszystkie prowincje walczące o prawo do odłączenia się od państwa 
macierzystego i utworzenia własnego, samodzielnego bytu państwo-

29 Raport: Freedom in the World 2011: Transnistria, Freedom House, http://www.freedomhouse.org/

report/freedom-world/2011/transnistria (dostęp: 2 lipca 2012 r.).
30 Dla Polski jest to sytuacja podwójnie trudna, ponieważ większość przemycanych towarów i osób 

z Naddniestrza trafi a do strefy Schengen przez polsko-ukraińską granicę. Może to dyskredytować Polskę 

jako wiarygodnego partnera.
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wego będą w przyszłości traktowane przez społeczność międzynaro-
dową w podobny sposób? (6,5) 

 2.  Sytuacja unormowana zostanie na drodze pokojowej, a jednocześnie 
udowodni się Rosji, że skuteczne rozwiązywanie problemów na tery-
torium poradzieckim udaje się nie tylko pod jej dyktando? (5,5)

 3.  Wyeliminowane zostanie zagrożenie wybuchem konfl iktu na wielką 
skalę, z zaangażowaniem Rosji i państw Unii Europejskiej? (3,5)

 4.  Mołdawia zostanie osłabiona w stosunkowo niedużym zakresie, po-
nieważ de iure zachowa władze nad oderwaną prowincją? (6,5)

 5.  Na przyszłość pozostanie otwarta droga do porozumienia i pełnej 
reintegracji z macierzą. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że 
Naddniestrze zainteresowane jest korzystaniem z przywilejów han-
dlowych, jakie UE przyznała Mołdawii? (7)

 6.  Rosyjskie argumenty na rzecz obecności „sił pokojowych WNP” po-
zbawione zostaną racji bytu, ponieważ stabilna sytuacja społeczna 
i polityczna nie będą uzasadniać utrzymywania ani wojska, ani skła-
dów amunicji przez nie chronionych? (8)

 7.  Naddniestrze skorzysta ze wsparcia rozwoju gospodarczego i ustabi-
lizuje swoją sytuację gospodarczą, będzie prowadzić odpowiedzialną 
politykę i odstąpi od „życia na kredyt”? (5,5)

 8.  Dzięki ożywionym kontaktom z państwami UE dojdzie do zbudowania 
instytucji demokratycznych i społeczeństwa obywatelskiego? (4,5)

 9.  Skuteczniejsza będzie walka z przemytem na wielką skalę, przenika-
jącym przez słabo kontrolowaną granicę z Ukrainą? (5)

10.  Wyeliminowane zostanie prawdopodobieństwo rozwiązań siłowych, 
np. zaanektowania Naddniestrza przez Rosję. Byłby to najskutecz-
niejszy sposób zablokowania rosyjskiej polityki faktów dokonanych, 
uprawianej w regionie? (7)

Ewentualny negatywny wpływ tajwanizacji na sytuację bezpieczeństwa 
eksperci oceniali odpowiadając na pytania: Czy i w jakiej mierze Pani/Pana 
zdaniem zastosowanie tajwanizacji w Naddniestrzu stwarzałaby zagroże-
nie, że:

 1.  Dojdzie do destabilizacji sytuacji w regionie: przykład sukcesu 
Naddniestrza w walce o emancypację mógłby okazać się kamykiem 
poruszającym lawinę separatyzmów na terytorium byłego ZSRR 
oraz stanowić zachętę do odnowienia dążeń niepodległościowych 
Gagauzów (aktualnie autonomia w ramach Mołdawii)? (2,5)

 2.  Dzięki częściowemu osiągnięciu celu, jakim było oderwanie Nad-
dniestrza od Mołdawii, Rosja może uznać, że sprawy w regionie za-
łatwiane będą pod jej dyktando? (2,5)
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 3.  Mołdawia zostanie nadmiernie osłabiona gospodarczo i demogra-
fi cznie? (4,5)

 4.  Mołdawia zostanie zdyskredytowana na arenie międzynarodowej 
jako państwo słabe, nie umiejące utrzymać integralności terytorial-
nej? (-2)

 5.  Dojdzie do destabilizacji mołdawskiej władzy państwowej lub utoro-
wana zostanie droga do zwycięstwa dla partii komunistycznej, twar-
do stojącej na stanowisku wykluczającym jakiekolwiek ustępstwa 
wobec Naddniestrza? (0)

 6.  Dojdzie do przechwycenia władzy w Naddniestrzu przez struktury 
klanowe, przestępczość zorganizowaną lub ugrupowania terrory-
styczne? (4)

 7.  Dojdzie do szykanowania ludności nierosyjskiej i – w perspektywie 
– do kolejnej fali uchodźców? (0)

 8.  Powstanie niekorzystna sytuacja na granicach państwowych (słabo 
strzeżona, nie wszędzie wyznaczona w terenie linia graniczna), co 
zrodzi niebezpieczeństwo pojawienia się „enklawy przemytniczej” 
pozostającej poza wszelką kontrolą? (4,5)

 9.  Naddniestrze zaanektowane zostanie przez Rosję? (0)
10.  Wybuchnie konfl ikt zbrojny, rozpoczęty przez Mołdawię, pragnącą 

siłą podporządkować sobie zbuntowaną prowincję? (-9)

Secesja Górskiego Karabachu od Azerbejdżanu

Konfl ikt w Górskim Karabachu ujawnił się na przełomie lat 80. i 90. nie-
jako przy okazji rozpadu ZSRR, jednak w istocie był on efektem zadawnio-
nego azersko-ormiańskiego sporu etnicznego i ambicji separatystycznych 
Ormian, którzy stanowili liczną mniejszość narodową w Azerbejdżańskiej 
SRR. Wspomagani przez Armenię separatyści z Górskiego Karabachu 
przejęli kontrolę nad obszarem zamieszkałym przez mniejszość ormiańską 
i ogłosili niezależność od Azerbejdżanu. 

Nie ulega wątpliwości, że w konfl ikt między trzema podmiotami zaanga-
żowane były (i pozostają w dalszym ciągu) cztery strony: oprócz Górskiego 
Karabachu (prowincji, która dokonała secesji), Armenii (protektora Gór-
skiego Karabachu, który tylko początkowo deklarował chęć przyłączenia się do 
Armenii jako jej eksklawa oddzielona od macierzy, teraz natomiast aspiruje do 
samodzielności) i Azerbejdżanu (który utracił na rzecz Górskiego Karabachu 
ok. 15 proc. swego terytorium) czwartą, bodaj najważniejszą stroną, jest Rosja. 
Górski Karabach nie miałby szansy na utrzymanie nawet pozorów niezależ-
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ności (choćby tylko ekonomicznej), gdyby nie znaczące wsparcie rosyjskie, 
udzielane za pośrednictwem Armenii. Dzięki temu sytuacja w regionie może 
pozostawać napięta, a to szkodzi zarówno naft owo-gazowym, jak i politycz-
nym interesom Azerbejdżanu, służy natomiast interesom Rosji.

Górski Karabach, quasi-państwo nieuznawane przez społeczność mię-
dzynarodową, w istocie stanowiące protektorat Armenii, stało się najpoważ-
niejszym zagrożeniem dla pokoju w regionie. Obecna stabilność sytuacji 
jest pozorna31, napięcie utrzymuje się na stałym poziomie od ponad dwu-
dziestu lat, jednak sytuacja z roku na rok zmienia się bardzo dynamicznie. 
Azerbejdżan w błyskawicznym tempie bogaci się na ropie naft owej ze złóż 
kaspijskich, natomiast Armenia coraz bardziej ubożeje. Roczne wydatki woj-
skowe Azerbejdżanu (mimo że OBWE nałożyła embargo na sprzedaż broni 
zarówno do Azerbejdżanu, jak i Armenii32) są mniej więcej tej wysokości, co 
cały budżet Armenii. Narasta dysproporcja potencjałów militarnych, a wraz 
z nią narasta ryzyko wybuchu wojny. Wielu spośród ok. 0,5 mln azerskich 
uciekinierów z Górskiego Karabachu (wewnętrznych przesiedleńców33), 
zamieszkało w stolicy Azerbejdżanu, gdzie władze osiedliły ich w uboższej 
części miasta, w wyodrębnionej enklawie. Już sam ten fakt – zwarta gru-
pa „wypędzonych” oczekujących w stolicy sprawiedliwości – wystarczy, aby 
kwestia odzyskania utraconych terytoriów (oraz odzyskania utraconego ho-
noru, co na Kaukazie ma znaczenie większe niż straty terytorialne) pozosta-
je przez cały czas otwarta i jest systematycznie przypominana. 

Władze Azerbejdżanu tolerują status quo, gdyż wynika to z bieżącej 
sytuacji, czyli braku możliwości podjęcia skutecznej akcji odbicia secesyj-
nej prowincji. Przeszkodą – paradoksalnie – są zyski, płynące z eksploata-
cji węglowodorów. Te same zyski, za które Azerbejdżan zbroi się na wojnę 
o Górski Karabach: wizja wybuchu konfl iktu zbrojnego i niebezpieczeństwo 
zdestabilizowania sytuacji powodują, że znacząco rośnie ryzyko prowa-
dzenia interesów gospodarczych w regionie. Wielkie fi rmy petrochemicz-
ne (Exxon Mobil, Statoil, Amoco, British Petroleum), które zainwestowały 
w kaspijskie złoża ropy i gazu oraz w rurociągi przesyłowe, w razie eskalacji 

31 Президент Армении прокомментировал убийство троих военнослужащих на границе 

с Азербайджаном, Międzynarodowy Instytut Nowych Państw, http://www.iines.org/node/974 (dostęp: 

5 lipca 2012 r.); Армянское село подверглось массированному обстрелу со стороны Азербайджана, 

Międzynarodowy Instytut Państw Nowopowstałych, http://www.iines.org/node/962 (dostęp: 22 kwiet-

nia 2012 r.).
32 M. Lejman, Azerbejdżan: w cieniu konfl iktu karabachskiego http://www.korespondent-wschodni.

org/sites/default/fi les/Dokument2.pdf (dostęp: 28 lipca 2012 r.).
33 Working to Prevent Confl ict Worldwide; Armenia and Azerbaijan: Preventing War, International 

Crisis Group, http://www.crisisgroup.org/en/regions/europe/south-caucasus/azerbaijan/B60-armenia-

and-azerbaijan-preventing-war.aspx (dostęp: 20 lipca 2012 r.).
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konfl iktu mogą się wycofać, niwelując zainteresowanie Zachodu rejonem 
Morza Kaspijskiego. Ropa naft owa z Azerbejdżanu trafi a do Europy ruro-
ciągami Baku-Tbilisi-Ceyhan oraz Baku-Supsa, a więc trasą omijającą Rosję 
i niespokojny Iran. 

Unia Europejska traktuje kaspijskie złoża jako ważne źródło, które umoż-
liwiłoby jej dywersyfi kację dostaw surowców energetycznych, jednak nie na 
tyle ważne, aby można było ryzykować wdanie się w konfl ikt z Rosją. W ra-
zie wycofania się zachodnich inwestorów Azerbejdżan straciłby nie tylko 
wspólników w interesach, ale – co gorsza – ich wsparcie polityczne. Jedynym 
liczącym się partnerem pozostałaby wtedy Rosja. 

Podsumowując, sytuacja w Górskim Karabachu przedstawia się następująco:
•  zarówno Azerbejdżan, jak i Armenia pielęgnują pamięć o ofi arach po-

niesionych podczas wojny o Górski Karabach (30 tys. zabitych, w tym 
wielu w czystkach etnicznych, setki tysięcy uchodźców) i gotowe są 
wykorzystać nastroje społeczne do rozpętania kolejnej wojny;

•  próby mediacji ze strony organizacji międzynarodowych (np. podjęta 
przez tzw. grupę mińską OBWE, której współprzewodniczą Francja, 
Rosja i USA, czy pozarządowych (np. misja International Crisis Group) 
nie przynoszą rezultatów34; nawet Rosja przyznaje, że strony nie są za-
interesowane jej pośrednictwem w rozwiązaniu konfl iktu, a właściwie: 
ani pośrednictwem, ani rozwiązaniem konfl iktu;

•  powszechnie znane są zarzuty Armenii, że ingerencja świata zachodnie-
go w sytuację wokół Górskiego Karabachu jest nieobiektywna, ponie-
waż UE i USA mocno zainteresowane są ropą naft ową z Azerbejdżanu 
(który z kolei zarzuca Armenii „chodzenie na smyczy” Moskwy); nie 
są to dobre rokowania dla powodzenia misji dobrych usług ze strony 
jakiegokolwiek państwa;

•  wszystko wskazuje na to, że pragnienie samodzielności Ormian 
z Górskiego Karabachu (a może ich nienawiść do Azerów) ma wyjąt-
kowo wysokie natężenie; optują za nią, mimo że secesja od bogatego 
Azerbejdżanu oznacza dla quasi-państwa niedostatek, natomiast rezy-
gnacja z ambicji państwowości zostałaby wynagrodzona;

•  Górski Karabach, nawet uwzględniając wszystkie jego niedostatki35 
(ułomna demokracja, łamanie praw człowieka, rządy struktur kla-

34 Working to Prevent Confl ict Worldwide; Azerbaijan's IDP Burden, International Crisis Group, http://

www.crisisgroup.org/en/multimedia/podcasts/2012/azerbaijan-sheets-azerbaijans-idp-burden.aspx 

(dostęp: 25 października 2012 r.).
35 Working to Prevent Confl ict Worldwide; Azerbaijan: Vulnerable Stability, Europe Report N°207, 

International Crisis Group, http://www.crisisgroup.org/en/regions/europe/south-caucasus/azerbaijan/ 

207-azerbaijan-vulnerable-stability.aspx (dostęp: 12 czerwca 2012 r.).
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nowych), posiada wewnętrzne atrybuty państwowości i jest w stanie 
przetrwać jako twór quasi-państwowy;

•  trzeba mieć również na uwadze zagrożenie, jakie stwarza – istniejący 
niejako obok narodowościowego – wymiar religijny. Górski Karabach 
to enklawa chrześcijaństwa otoczona muzułmanami z Azerbejdżanu. 
W takiej sytuacji próby załagodzenia sytuacji mają istotne znaczenie. 

Przypadek Górskiego Karabachu wydaje się szczególnie odpowiedni do 
zastosowania modelu tajwanizacji jako sposobu opanowania (bo trudno 
mówić o rozwiązaniu tam, gdzie sprzeczności narastały przez wieki) istot-
nego konfl iktu, który w każdej chwili może ulec rozmrożeniu. 

Eksperci, do których zwrócono się o ocenę sytuacji, analizowali i oceniali 
następujące pytania: Czy i w jakiej mierze Pani/Pana zdaniem zastosowa-
nie tajwanizacji w Górskim Karabachu stwarzałoby szansę, że:

 1.  Wszystkie prowincje walczące o prawo do odłączenia się od państwa 
macierzystego i utworzenia własnego, samodzielnego bytu państwo-
wego będą w przyszłości traktowane przez społeczność międzynaro-
dową w podobny sposób? (6) 

 2.  W stosunkach między Azerbejdżanem a Górskim Karabachem doj-
dzie do unormowania sytuacji na drodze pokojowej, załagodzenia 
nawarstwionych przez dziesięciolecia konfl iktów, poczucia krzywdy 
i urazów oraz wyciszenia emocji? (4,5)

 3.  Uda się zapobiec dalszej eskalacji konfl iktu, a droga do porozumie-
nia i pełnej reintegracji Górskiego Karabachu z macierzą pozostanie 
otwarta? (5,5)

 4.  Uda się wyeliminować zagrożenie wybuchem konfl iktu na wielką 
skalę, z zaangażowaniem Rosji i państw Unii Europejskiej? (4)

 5.  Osłabienie Azerbejdżanu (przy którym de iure pozostałaby władza 
nad Górskim Karabachem) będzie mniejsze, niż w razie zupełnego 
oderwania się prowincji lub jej inkorporacji przez Armenię? (6)

 6.  Ewentualne ugrupowania ekstremistyczne i terrorystyczne, działają-
ce pod szyldem ruchów narodowowyzwoleńczych pozbawione zo-
stałyby racji bytu? (4,5)

 7.  Możliwy byłby rozwój instytucji demokratycznych i zbudowanie 
społeczeństwa obywatelskiego w Górskim Karabachu? (5)

 8.  Dzięki ustabilizowaniu sytuacji region rozwijałby się lepiej gospo-
darczo i społecznie, wzrosłaby stopa życiowa ludności? (5,5)

 9.  Dzięki fi zycznemu odizolowaniu narodów wyznających różne reli-
gie udałoby się obniżyć niebezpieczeństwo rozszerzenia konfl iktu na 
motywowany religijnie (chrześcijański Górski Karabach wewnątrz 
muzułmańskiego Azerbejdżanu)? (7)



80  

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE nr I (25), 2013  

10.  Udałoby się wyeliminować lub ograniczyć prawdopodobieństwo 
siłowej reintegracji Górskiego Karabachu, o co mógłby się pokusić 
Azerbejdżan – pozwoliłoby to uniknąć kolejnego rozlewu krwi? 
(6,5).

Założono, że tajwanizacja zastosowana wobec Górskiego Karabachu 
może wywrzeć również negatywny wpływ na sytuację bezpieczeństwa; eks-
perci oceniający siłę i zakres tego wpływu odpowiadali na pytania: Czy i w ja-
kiej mierze Pani/Pana zdaniem zastosowanie tajwanizacji w Górskim 
Karabachu stwarzałaby zagrożenie, że:

 1.  Dojdzie do destabilizacji sytuacji w regionie: przykład sukcesu 
Górskiego Karabachu w walce o emancypację mógłby okazać się ka-
mykiem poruszającym lawinę separatyzmów na terytorium byłego 
ZSRR? (4)

 2.  Władze Azerbejdżanu, pragnąc poprawić swój wizerunek na are-
nie wewnętrznej zdecydują się na siłowe odzyskanie Górskiego 
Karabachu? (2,5)

 3.  Dzięki częściowemu osiągnięciu celu, jakim było oderwanie 
Górskiego Karabachu od Azerbejdżanu, Rosja może uznać, że spra-
wy w regionie załatwiane będą pod jej dyktando? (0)

 4.  Azerbejdżan zostanie nadmiernie osłabiony gospodarczo i demo-
grafi cznie? (-3)

 5.  Azerbejdżan zostanie zdyskredytowany na arenie międzynarodowej 
jako państwo słabe, nieumiejące utrzymać integralności terytorial-
nej? (-5)

 6.  Górski Karabach zaanektowany zostanie przez Armenię, co będzie 
sprzeczne z ideą tajwanizacji, która – w sensie prawnym – powinna 
pozostawić prowincję w składzie Azerbejdżanu? (-8)

 7.  Władza w Górskim Karabachu zostanie przechwycona przez klany, 
przestępczość zorganizowaną lub ugrupowania terrorystyczne? (2)

 8.  Nasili się proces intensywnego zbrojenia się Azerbejdżanu przygoto-
wującego się do wojny z Armenią o Górski Karabach; już samo na-
gromadzenie uzbrojenia i techniki wojskowej na niewielkim obsza-
rze może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa w regionie? (0)

 9.  Dojdzie do czystek etnicznych na ludności azerskiej, która – zachę-
cona panującym spokojem – zaczęłaby wracać do quasi-państwa 
stwarzającego pozory stabilizacji? (0)

10.  Państwa europejskie, jeśli ich interesy naft owe zostałyby poważnie 
zagrożone, zostaną wciągnięte w (rozpoczęty przez Azerbejdżan lub 
Górski Karabach) konfl ikt zbrojny? (-5).
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* * *
Przedstawiono powyżej zestawienie szans i zagrożeń dla bezpieczeństwa 

przy założeniu, że każde z rozpatrywanych quasi-państw otrzymałoby milczą-
ce przyzwolenie (zarówno ze strony własnej stolicy, czynników zewnętrznych 
zaangażowanych w konfl ikt – w większości przypadków Rosji – jak i społecz-
ności międzynarodowej) na wyemancypowanie się i funkcjonowanie na arenie 
międzynarodowej jako byt niezależny gospodarczo. Dzięki ocenom ekspertów, 
którzy wyceniali znaczenie przewidywanych szans i zagrożeń, wyodrębnione 
zostały czynniki przemawiające na korzyść oraz przeciwko zastosowaniu taj-
wanizacji w stosunkach z każdym spośród analizowanych quasi-państw.

Liczby, jakie wstawiono w nawiasach obok każdego pytania, są już za-
okrągloną średnią arytmetyczną, wyciągniętą z ocen dokonanych przez eks-
pertów. Wyniki – dla ich lepszego zobrazowania – przedstawiono grafi cznie 
na wykresach 1. i 2. Wykres pierwszy dotyczy szans, drugi natomiast – za-
grożeń, jakie – zdaniem ekspertów – mogłyby pojawić się, gdyby zastosowa-
no analizowane rozwiązanie. 

Przyjęto założenie, że jeżeli ocena szans, jakie mogą wiązać się z zastosowa-
niem tajwanizacji przekraczać będzie (w przypadku przynajmniej 8 na 10 pytań) 
wartość +4,5 punktów, rozwiązanie uznane zostanie za stwarzające na tyle dużo 
nowych możliwości, że warto je zastosować. Tam, gdzie większa część wykresu 
mieści się poniżej wartości +4,5 (dla lepszego zobrazowania: poza polem zapeł-
nionym kolorem), uznaje się, że przewidywane korzyści nie są wystarczające. 

W przedstawionej na wykresie 2. ocenie zagrożeń za kluczowe uznawane 
będzie również pole dla wartości powyżej 4,5 punktów: w tym przypadku 
wykres powyżej wartości +4,5, a więc poza kolorowym polem) oznaczać 
będzie, że znaczenie zagrożeń, jakie mogłyby pojawić się w wyniku zasto-
sowania tajwanizacji oceniono jako na tyle wysokie, że aż zbyt ryzykowne. 
I przeciwnie: wykres zagrożeń w skali poniżej zera (zero – przypomnijmy 
– to brak wpływu, czynnik neutralny) oznacza, że jest to rozwiązanie bez-
pieczne, a jego zastosowanie nie pogorszy sytuacji. 

Można przyjąć, że korzyści, które mieszczą się w kolorowym polu wy-
kresu 1 są wystarczająco wysokie, aby warto było spróbować zastosowania 
opisywanej metody, natomiast zagrożenia niewykraczające poza zakres ko-
lorowego pola wykresu 2 nie są na tyle znaczące, aby można było obawiać się 
pogorszenia sytuacji. Pole tła na wykresie 2. ma różne nasycenie kolorem: 
im ciemniejsza barwa tła, tym ryzyko jest mniejsze.

Z wykresów wynika jednoznacznie, że najlepszym kandydatem do zasto-
sowania wobec niego metody tajwanizacji przy rozważaniach o ewentualnej 
secesji jest (zaznaczona kolorem granatowym) Abchazja: wszystkie szanse 
są wystarczająco wysokie, aby można było spodziewać się dobrych rezulta-
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Wykres 1. Szanse, jakie stworzyłaby tajwanizacja

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 2. Zagrożenia, jakie niosłaby z sobą tajwanizacja

Źródło: opracowanie własne.
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tów, natomiast wszystkie zagrożenia wystarczająco niskie, aby nie pojawiło 
się ryzyko dodatkowych problemów.

Ekspercka ocena zasadności tajwanizacji Naddniestrza, które w czę-
ści opisowej artykułu określone zostało jako obszar o niezdecydowanym 
statusie, gdzie tendencje odśrodkowe tylko częściowo wynikają z potrzeb 
ludności, a częściowo są wynikiem presji zewnętrznej, okazała się bardziej 
jednoznaczna niż ocena autorki artykułu. Zarówno większość szans, jak 
i wszystkie zagrożenia usytuowane zostały na kolorowym polu wykresu, co 
oznacza, że spodziewane korzyści z tajwanizacji są wystarczająco wysokie, 
a spodziewane zagrożenia względnie niskie. Zastosowanie metody wobec 
Naddniestrza wydaje się więc zasadne.

Najwięcej wątpliwości ekspertów wydaje się budzić propozycja tajwa-
nizacji Górskiego Karabachu, gdzie liczba spodziewanych korzyści może 
okazać się mniejsza, niż się początkowo wydawało. Z drugiej strony, Górski 
Karabach, określany bywa często jako „beczka prochu”. W takiej sytuacji 
próby rozwiązania problemu – zwłaszcza, jeśli nie łączą się z realnym ry-
zykiem (jak wynika to z wykresu nr 2, bowiem wszystkie oceny mieszczą 
się w kolorowym polu, a więc ryzyka nie ma) – wydają się warte podjęcia. 
Zastosowanie tajwanizacji, jeśli nawet nie przyniosłoby zakładanych korzy-
ści politycznych, byłoby eksperymentem bezpiecznym.

Wnioski

Warto ponownie podkreślić, że w każdym z opisywanych quasi-państw: 
Abchazji, Nadniestrzu i Górskim Karabachu toczy się konfl ikt, w który zaan-
gażowane są przynajmniej trzy strony: władze centralne, secesyjna prowincja 
i Rosja; warunkiem niezbędnym do wypróbowania skuteczności opisywanej 
metody jest zgoda i dobra wola każdej ze stron. Quasi-państwa bardzo potrze-
bują konstruktywnych propozycji, dzięki którym mogłyby wydostać się z izo-
lacji gospodarczej i poprawić warunki życia ludności. Zarówno separatystycz-
ne prowincje, jak i państwa macierzyste, od których usiłują się one odłączyć, 
prowadzą dość bezkompromisową politykę, po której spodziewają się osią-
gnięcia maksymalnie korzystnych (z własnego punktu widzenia) rezultatów:

•  separatyści żądają pełnej niezależności, nie oglądając się na rzeczywi-
stą możliwość utrzymania samodzielności, zwłaszcza politycznej i go-
spodarczej;

•  władze centralne, ignorując postulaty i oczekiwania separatystów, żą-
dają od nich bezwzględnego podporządkowania się i dążą do zaprowa-
dzenia porządku w zbuntowanych prowincjach;
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•  Rosja – pełniąc rolę bankiera utrzymującego separatystyczne prowin-
cje i zachęcając nadzieją na dobrobyt, który jakoby nadejdzie wraz 
z niezależnością – liczy, że quasi-państwa trafi ą pod jej protektorat. 

Wyjściem z sytuacji może być tylko znalezienie rozumnego politycznego 
kompromisu, możliwego do przyjęcia przez wszystkie strony konfl iktu. 

W Gruzji, gdzie do niedawna dobrej woli było najmniej, dziś można już 
– jak się wydaje – liczyć na rzeczywistą chęć rozwiązania konfl iktu. Teraz 
Gruzja oraz Mołdawia i Azerbejdżan (państwa, w których dokonał się roz-
łam) najbardziej potrzebują dobrej woli Rosji, rozumianej jako strona kon-
fl iktu. Tymczasem, jak się wydaje, rosyjskie oczekiwania w sprawie Abchazji, 
Osetii Południowej, Naddniestrza i Górskiego Karabachu są jednoznaczne: 
uznanie przez społeczność międzynarodową – podobnie, jak miało to miej-
sce w przypadku Kosowa – państwowości i pełnej suwerenności separaty-
stycznych prowincji. Jednak status, jaki omawiane quasi-państwa osiągnęły-
by po zastosowaniu tajwanizacji, w praktyce różniłby się od statusu Kosowa 
tylko jednym – pozostawieniem otwartej drogi do reintegracji. Trudno bo-
wiem uwierzyć, że istotną potrzebą nowych państw byłoby zniwelowanie 
drugiej różnicy – prawa do prowadzenia niezależnej polityki zagranicznej 
i uprawiania własnej dyplomacji. Może więc metoda, dzięki której każda ze 
stron rezygnowałaby tylko z niewielkiej części swoich oczekiwań, w zamian 
zyskując „prawie wszystko”, jest sposobem na rozwiązanie konfl iktów? 

Można sądzić, że przeanalizowane w niniejszym artykule trzy quasi-pań-
stwa: Abchazja, Naddniestrze i Górski Karabach spełniają wystarczająco 
wiele wymogów uzasadniających podjęcie działań zmierzających do zasto-
sowania tam tajwanizacji.

Post Scriptum: Proces wartościowania szans i zagrożeń, jakie niosłaby 
ze sobą tajwanizacja nie byłby możliwy do przeprowadzenia, gdyby nie 
życzliwość i pomoc ekspertów, którzy podzielili się z autorką swoją wiedzą, 
doświadczeniem i znajomością problematyki. Bardzo cenne były również 
uwagi metodologiczne, które znacząco zmodyfi kowały kształt artykułu. 
Bardzo dziękuję: posłance Jadwidze Zakrzewskiej, wiceprzewodniczącej 
Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, ambasadorowi dr. hab. Jerzemu M. 
Nowakowi, dr. Tomaszowi Aleksandrowiczowi, dr. Edwardowi Kirejczykowi, 
dr. Piotrowi Kuspysowi, Bartoszowi Cichockiemu, naczelnikowi Wydziału 
Analiz Międzynarodowych Departamentu Analiz Strategicznych w BBN, 
oraz czterem ekspertom z MSZ.
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Piractwo morskie: 

historyczna ciągłość i zmiana

Jarosław Padzik

Piractwo morskie, jako proceder rozbójniczy łamiący obyczaje wolnej żeglu-

gi, pojawiło się z chwilą rozpoczęcia wymiany handlowej przy wykorzystaniu 

szlaków morskich. Proceder ten stwarzał przez wieki zagrożenie podstaw mię-

dzynarodowej wymiany towarowej. Rozwój cywilizacyjny nie wyeliminował 

istniejących zagrożeń w tym obszarze, za to na przełomie XX i XXI w. nastąpił 

swoisty renesans piractwa. Stawia to przed społecznością międzynarodową ko-

nieczność ścisłej współpracy, tylko ona bowiem może zagwarantować skutecz-

ną walkę z piractwem morskim. Ograniczone zaangażowanie pojedynczych 

państw w te przedsięwzięcia nie przynosi oczekiwanych rezultatów, przyczy-

niając się pośrednio do wzrostu zagrożeń ze strony coraz lepiej zorganizowa-

nych i logistycznie wyposażonych grup piratów.

Niniejszy rys historyczny i przegląd problematyki plagi, jaką jest piractwo, 

ma raczej charakter eseju niż drobiazgowej analizy zjawiska. Odrodzenie się 

tego procederu po okresie zimnej wojny zaskoczyło społeczność międzyna-

rodową, ukazując skalę jej nieprzygotowania na ten morski wymiar przestęp-

czości. Warto przypomnieć dziejowy kontekst problemu i próby jego prawno-

międzynarodowego rozwiązania oraz wskazać na fenomen jego renesansu.

Gospodarczy potencjał akwenów morskich, jako naturalnych obszarów 

umożliwiających efektywną komunikację i wymianę towarową, od wieków 

pozostaje w orbicie zainteresowania społeczeństw. Powodowane jest to bez 

wątpienia faktem, że akweny te stanowią ponad 70 proc. powierzchni kuli 

ziemskiej, żegluga zatem – jako trwały i relatywnie tani instrument wymia-

ny handlowej – stanowiła od początków cywilizacji jeden z najistotniejszych 

czynników rozwoju gospodarczego. Pierwsze wzmianki o istnieniu systema-

tycznej żeglugi morskiej w basenie śródziemnomorskim sięgają 2850 r. p.n.e.1. 

W miarę upływu lat przybiera ona coraz bardziej zorganizowane formy. 

1 T. Łopuszko, Starożytne bitwy morskie, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1992, s. 9.
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Efektem intensyfi kacji handlu drogą morską stała się potrzeba wypraco-

wania i przyjęcia norm zapewniających statkom swobodną żeglugę i bezpie-

czeństwo żeglowania. 

Traktatowe ukształtowanie zasady wolności mórz 

Potrzebę zapewnienia swobody żeglugi wywołały przede wszystkim 

wielkie odkrycia geografi czne, będące konsekwencją poszukiwania no-

wych szlaków morskich oraz zaostrzająca się walka o rynki zbytu. Sprzyjało 

to wysuwaniu przez państwa morskie roszczeń do przejęcia całkowitego 

zwierzchnictwa nad akwenami morskimi. Tego rodzaju postulaty, aczkol-

wiek na mniejszą skalę, formułowane były już w średniowieczu, w związku 

z dążeniami Wenecji do uzyskania zwierzchnictwa nad Adriatykiem, Genui 

nad Morzem Liguryjskim czy Danii nad Bałtykiem. W XVI w. wysuwa-

nie takich roszczeń stało się stałym elementem polityki ówczesnych potęg 

morskich: Anglii, Holandii, Francji, Hiszpanii i Portugalii. Warto przy tym 

wspomnieć, że Hiszpania i Portugalia powoływały się w tej materii na bullę 

z 1493 r., w której papież Aleksander VI potwierdził ich „prawa” do wy-

łączności handlu i żeglugi w rejonach nowoodkrytych oraz „uprawomoc-

nił” linię demarkacyjną na oceanach między obu państwami. W ten sposób 

iberyjskie monarchie dokonały podziału oceanów i zamknęły przed swoimi 

konkurentami wejście na oceaniczne szlaki handlowe2. 

Na tym tle pojawiać zaczęły się coraz liczniejsze głosy sprzeciwu wobec 

uzurpowania prawa wyłączności do handlu i żeglugi, teoretycznym rozwi-

nięciem których zajął się Holender Hugo Grocjusz (Grotius). W wydanej 

w 1609 r. pracy „Mare liberum” H. Grocjusz uznał możliwość uprawiania 

handlu międzynarodowego za główny pożytek z morza, traktując wolność 

mórz jako wykładnik wolności handlu. Wprawdzie już w 1635 r. Anglik John 

Selden w polemicznej rozprawie „Mare clausum” usiłował podważyć ogło-

szoną przez Grocjusza teorię wolności mórz dla uzasadnienia prawa Anglii 

do poddania morza pełni swojej władzy, to pogląd ten pozostawał w rażącej 

sprzeczności z potrzebami rosnącego międzynarodowego handlu morskie-

go. Wszechstronnym opracowaniem zasady wolności mórz zajął się następ-

nie Holender Kornelisz van Bynkershoeck, publikując w 1702 r. pracę „De 

2 A. Makowski, M. Ilnicki, Wojna na morzu we współczesnym prawie międzynarodowym, Wydaw-

nictwo Adam Marszałek, Warszawa–Toruń 1996, s. 36.
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domino maris”. Od tego czasu zasada wolności mórz uzyskała powszechne 

uznanie, jako nowa i postępowa zasada stosunków międzynarodowych. 

Wolność mórz stała się w XIX w. powszechną i jedną z najważniejszych 

zasad prawa międzynarodowego, aczkolwiek podczas I wojny światowej 

postulat zupełnej wolności żeglugi wywoływał wśród potęg morskich (np. 

Anglii i Niemiec) wiele zastrzeżeń3. Dopiero zakończenie II wojny świato-

wej pozwoliło na szczegółowe określenie zasady wolności mórz w prawie 

międzynarodowym. Ostateczne jej potwierdzenie znalazło się w postano-

wieniach Konwencji o morzu pełnym, sporządzonej w Genewie 29 kwietnia 

1958 r.4 oraz w Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, sporzą-

dzonej w Montego Bay 10 grudnia 1982 r.5. W ten sposób zasada wolności 

mórz, ugruntowana w pierwotnej formie jako norma zwyczajowa, została 

ostatecznie ujęta w formułę prawa traktatowego.

Prawnomiędzynarodowe regulacje bezpieczeństwa żeglugi

Szczególnym obszarem troski społeczności czynnie zaangażowanej 

w handel morski była kwestia ochrony statków przed atakami rozbójników 

zwanych piratami morskimi (od greckiego słowa peirates). W źródłach hi-

storycznych wypadki piractwa zostały najwcześniej odnotowane w drugiej 

połowie 2. tysiąclecia p.n.e. Proceder ten pojawił się praktycznie już z chwilą 

rozpoczęcia wymiany handlowej przy wykorzystaniu szlaków morskich, po-

czątkowo jednak trudno było dostrzec różnicę między piractwem a wojną. 

Dopiero w okresie archaicznym greckiej historii, mniej więcej od 800 do 

500 r. p.n.e., zaczyna pojawiać się pojęcie piractwa6. 

Już w czasach antycznych piratów uważano za morskich rozbójników łamią-

cych obyczaje wolnej żeglugi. Piractwo było procederem rozbójniczym upra-

wianym przez ludzi skłóconych z prawem i spod niego wyjętych (extra legem 

viventes). Władze cesarstwa rzymskiego traktowały ich jako wrogów porządku 

publicznego, czego dobitnym wyrazem stało się nadanie piratom miana hostis 

humani generis (wrogów rodzaju ludzkiego), dokonane przez Cycerona. Piraci 

dopuszczali się nie tylko bezprawnych działań w stosunku do osób i ich mienia, 

ale również zbrojnych inwazji na przybrzeżne miasta. Zarówno prawo zwycza-

3 Ibidem, s. 16.
4 Dz.U. z 1963 r. Nr 33, poz. 187. 
5 Dz.U. z 2002 r. Nr 59, poz. 543.
6 Philips de Souza, Piraci w świecie grecko-rzymskim, Wydawnictwo Republika, 2008, s. 34.
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jowe, jak i normy zapisane w pochodzącym z przełomu VII i VIII w. zbiorze 

praw morskich z wyspy Rodos, zezwalały statkom morskim wszystkich krajów 

na ściganie piratów bez względu na ich obywatelstwo7.

Mówiąc o rozwoju procederu piractwa morskiego, trudno nie wspo-

mnieć o zamieszkujących Półwysep Skandynawski i Jutlandzki Normanach 

(Wikingach), którzy już w III w. zaczęli tworzyć związki rodowe chłopów, nie-

mogących wyżywić się z nieurodzajnej ziemi. Celem tych związków było po-

dejmowanie się morskich wypraw grabieżczych. Obiektem ataku Normanów 

rzadko były statki kupieckie na otwartym morzu, znacznie częściej atakowali oni 

osiedla i ośrodki handlowe wybrzeża zachodniej Europy i Morza Północnego, 

południowego wybrzeża Bałtyku, Islandii, Grenlandii, a także obszary w do-

rzeczach wielkich rzek wschodniej Europy, aż do Morza Czarnego. 

Nasilenie zagrożeń atakami pirackimi przyniósł wiek XIII, co wiązało się 

z okresem stagnacji w rozwoju fl ot wojennych, skutkującym pozbawieniem 

ochrony szlaków morskich i statków handlowych. Rozbite państwa feudalne nie 

dysponowały bowiem silnymi i scentralizowanymi fl otami, większym zmianom 

nie uległy także wypracowane jeszcze w starożytności sposoby walki (taranowa-

nie i abordaż). Zmorą byli piraci berberyjscy grasujący w zachodnim basenie 

śródziemnomorskim od czasów wypraw krzyżowych do początków XIX w.

Ożywienie wymiany towarowej stworzyło potrzebę budowy statków mo-

gących pomieścić jak największą ilość towarów. W żegludze handlowej za-

tem mniej istotna stała się prędkość, ustępując miejsca nośności. W rezulta-

cie – dla potrzeb fl ot handlowych – zaprzestano budowy długich i wąskich 

okrętów wiosłowo-żaglowych na rzecz krótszych, pękatych i przez to bar-

dziej pojemnych statków żaglowych, przy czym wyeliminowanie wioślarzy 

pozwoliło uzyskać dodatkową powierzchnię dla przewożonych ładunków. 

Istniejący brak możliwości zapewnienia statkom konwojów okrętów wo-

jennych stworzył potrzebę samoobrony i dostosowywania statków handlo-

wych do działań obronnych. Spowodowało to dodatkowe wyposażanie i ob-

sadzanie załogą zbrojną kog handlowych, które stały się w istocie niezwykle 

sprawnymi okrętami. Zaczęto m.in. umieszczać na dziobie i rufi e statku 

kasztele, mogące pomieścić żołnierzy dla odparcia ataków piratów. Z tak 

skonstruowanych statków – praktycznie okrętów – składały się fl oty ka-

perskie, które od XIV w. spełniać zaczęły funkcję fl ot wojennych. Kaprowie 

(korsarze, ang. privateers, corsairs) rekrutowali się głównie z tych piratów, 

których proceder uległ stopniowemu ucywilizowaniu. 

7 W. Zarzycki, Kaprowie i piraci polscy, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1997, s. 17-18.
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Organizowanie fl ot systemem kaperskim szybko znalazło naśladowców. 

Był to bowiem system wygodny i stosunkowo tani, umożliwiający państwom 

morskim odstąpienie od konieczności stałego utrzymywania pod bronią kosz-

townych fl ot wojennych. We fl otach kaperskich istotną rolę odgrywali arma-

torzy, będący właścicielami okrętów, z którymi zawierano umowy w formie 

listów kaperskich. Listy te określały bliżej zadania fl ot, wskazywały wrogów, 

sojuszników i żeglujące pod banderą neutralną państwa oraz towary podlega-

jące zajęciu. Listy kaperskie zawierały upoważnienia do werbunku załogi oraz 

do ścigania i kontroli statków zmierzających do portów wroga. 

W Polsce system korzystania z usług fl ot zaciężnych – jakimi były w istocie 

fl oty kaperskie – przyjął się od czasów Kazimierza Jagiellończyka, w związ-

ku z wybuchem wojny trzynastoletniej. Flota kaperska w Polsce utrzymywa-

ła się przez cały okres panowania Jagiellonów i Wazów, przy czym spełniała 

ona w tym czasie różne role. O ile w okresie jagiellońskim siły morskie Polski 

opierały się głównie na systemie kaperskim, o tyle za panowania Wazów fl o-

ta ta zeszła do poziomu pomocniczego, jedynie wspierającego działania fl oty 

królewskiej. 

Pomimo krytyki, system kaperski – jako powszechnie uznawana instytucja 

prawa narodów – utrzymywał się ofi cjalnie do 1856 r. Podpisany 16 kwietnia 

1856 r. traktat paryski (tzw. deklaracja paryska) uznawał m.in., że „korsar-

stwo jest i pozostaje zniesione”. Dodać przy tym należy, że zniesienie korsar-

stwa nie mogło z oczywistych względów przenieść się na piractwo morskie. 

Powszechnie przyjmowanym kryterium odróżniającym piractwo od korsar-

stwa jest bowiem motywacja i cel działania, tzn. chęć zdobycia łupów (piraci) 

bądź osiągnięcie publicznego, politycznego zamierzenia (korsarze). 

Największe tryumfy piractwo święciło od XVI w. (okresu wielkich odkryć 

geografi cznych i masowego transportu szlachetnych kruszców z Ameryki 

do Europy) do czasów wojny północnej 1700–1721. Najwcześniejsze nowo-

żytne regulacje prawne dotyczące piractwa przyjęte zostały w Anglii w la-

tach 1535–1536. Pierwsza próba defi nicji piractwa w nowożytnym prawie 

międzynarodowym pojawiła się jednak w 1926 r. na forum Ligi Narodów. 

Projekt ekspertów Ligi dotyczył tylko aktów popełnianych z powodów pry-

watnych, z wyłączeniem ataków motywowanych politycznie. Konwencji na 

podstawie tego projektu nie przyjęto. Następnym krokiem był tzw. projekt 

harvardzki, powstały w 1932 r., oparty na założeniu, że każde państwo może 

sprawować jurysdykcje nad statkiem pirackim i ma prawo zajęcia takie-

go statku wraz z jego ładunkiem. Przyjęta defi nicja piractwa była szeroka, 

obejmowała wszystkie akty przemocy na morzu otwartym popełnione z za-
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miarem skrzywdzenia innej osoby, kradzieży lub zniszczenia mienia, po-

pełnione dla osobistych celów sprawców. Z powodu uwzględnienia „celów 

osobistych” po stronie sprawcy defi nicja ta wyłączyła z powszechnej jurys-

dykcji piractwo państwowe i piractwo popełnione z powodów politycznych. 

Podkreślenia wymaga fakt, że treść projektu harvardzkiego wykorzystana 

została w pracach nad wspomnianymi już konwencjami: o morzu pełnym 

i o prawie morza8.

Konwencje te, w częściach odnoszących się do problemu piractwa mor-

skiego, zawierają postanowienia formułujące:

•  obowiązek współpracy w zwalczaniu piractwa na morzu pełnym oraz 

w każdym innym miejscu niepodlegającym jurysdykcji żadnego pań-

stwa;

•  zasady postępowania ze statkiem lub samolotem pirackim;

•  defi nicję piractwa morskiego jako zbrodni w świetle prawa międzyna-

rodowego. 

W świetle niemalże jednobrzmiących defi nicji, konwencje za piractwo 

morskie uznają: popełnienie czynu zabronionego dla celów osobistych na 

morzu pełnym lub w miejscu niepodlegającym jurysdykcji żadnego pań-

stwa, przez załogę lub pasażerów statku prywatnego przeciwko innemu stat-

kowi. Dodać przy tym wypada, że w świetle obu wymienionych traktatów, 

podżeganie oraz pomocnictwo w dokonaniu aktu piractwa są karalne. 

Kolejnym ważnym aktem prawa międzynarodowego, przyjętym w następ-

stwie ataku terrorystycznego na statek „Achille Lauro” w 1985 r., jest Konwencja 

w sprawie przeciwdziałania bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu 

żeglugi morskiej, sporządzona w Rzymie 10 marca 1988 r.9. Jej postanowienia 

dotyczą przede wszystkim terroryzmu morskiego, tworzą jednak w określo-

nych sytuacjach instrumenty umożliwiające zwalczanie piractwa. 

Polskie prawo a kwestia piractwa

W obszarze powszechnie obowiązującego prawa polskiego normę typi-

zującą przestępstwo piractwa morskiego zawiera art. 170 Kodeksu karne-

go10. Obejmując przedmiotem ochrony bezpieczeństwo żeglugi na morzu, 

8 T. Iwanek, Prawo międzynarodowe wobec piractwa morskiego, „Państwo i Prawo”, nr 10/2009, 

s. 20–21.
9 Dz.U. z 1994 r. Nr 129, poz. 635.
10 Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.
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przepis ten penalizuje czynności przygotowawcze do uprawiania rozbójnic-

twa, polegające na uzbrojeniu lub innym przysposobieniu statku morskiego 

(np. wyposażenie w broń, amunicję, urządzenia do dokonywania aborda-

żu) w bezpośrednim zamiarze dokonywania rabunku na morzu. Penalizacji 

podlega również przyjęcie służby na statku przeznaczonym do dokonywania 

rabunku na morzu w jakimkolwiek charakterze, przy czym warunkiem ka-

ralności nie jest bezpośredni udział w dokonywaniu rabunku. Wymienione 

czynności zagrożone są sankcją od roku do 10 lat pozbawienia wolności. 

Odnosząc się do kwestii prawnej ochrony żeglugi w prawie krajowym 

wspomnieć także wypada o Ustawie z dnia 4 czerwca 2008 r. o ochronie 

żeglugi i portów morskich11. Tworzy ona system ochrony żeglugi i portów 

morskich, w szczególności ochrony życia i zdrowia ludzi, obiektów porto-

wych i statków, na wypadek zagrożeń wynikających z ataków natury kry-

minalnej, w tym pirackich i terrorystycznych, które wymagają podjęcia 

szczególnych działań ze strony organów administracji rządowej i organów 

samorządu terytorialnego. W myśl ustawy, ochroną objęte są statki odby-

wające podróże międzynarodowe (pasażerskie, towarowe oraz ruchome 

platformy wiertnicze), statki pasażerskie o najwyższej dzielności morskiej 

odbywające podróże krajowe oraz porty morskie obsługujące takie statki. 

Chronione są również obszary przystani morskich, kotwicowiska położone 

poza obszarami portów oraz tory wodne łączące te kotwicowiska z wodami 

portowymi. Ustawa ta przyjęta została w rezultacie działań podejmowanych 

przez Międzynarodową Organizację Morską oraz Unię Europejską w celu 

wzmocnienia ochrony żeglugi i portów morskich. 

Współczesne zagrożenie piractwem morskim 

Swoisty renesans piractwa morskiego, który nastąpił na przełomie XX 

i XXI w., spowodowany jest – paradoksalnie – przede wszystkim przyjęciem 

zasady wolności mórz jako normy prawa traktatowego oraz swobody nie-

szkodliwego przepływu przez morze terytorialne. Rywalizacja blokowa ha-

mowała ekspansję tego typu przestępczości. Koniec zimnej wojny spowodo-

wał jednak wycofanie marynarek wojennych z wielu akwenów o znaczeniu 

krytycznym, ułatwiając w ten sposób powrót piractwa na te wody. 

11 Dz.U. Nr 171, poz. 1055.
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Czynnikami dodatkowymi w tej mierze są także pozostawienie zwierzch-

nictwa nad statkiem, a zatem prawa wyłącznej kontroli nad nim tylko pań-

stwu bandery, co w przypadku tzw. tanich bander – podnoszonych przez 

państwa o potencjale wykluczającym możliwość objęcia kontrolą statków 

zarejestrowanych pod ich banderą – pozostaje fi kcją, oraz przyjęcie po-

wszechnej praktyki przenoszenia własności statków na tzw. spółki papiero-

we, mające siedzibę w państwach taniej bandery12.

Dodać przy tym wypada, że piractwo zaczyna przybierać postać już nie 

tylko czynnika zagrażającego swobodzie żeglugi i międzynarodowej wymia-

ny towarowej, ale także – a może przede wszystkim – czynnika godzącego 

bezpośrednio w bezpieczeństwo państw. Poza zagrożeniami wymierzonymi 

bezpośrednio w życie i zdrowie obywateli, powoduje ono także:

•  generowanie znacznych strat materialnych (utracone ładunki i statki, 

wzrost kosztów ubezpieczenia, wydłużenie tras przejścia jednostek 

pływających, okupy za porwane załogi, koszty wprowadzenia dodat-

kowego wyposażenia i procedur z zakresu bezpieczeństwa);

•  stwarzanie poczucia zagrożenia.

Szczególnie niebezpieczny jest przy tym fakt, że jakkolwiek piraci bywają 

powiązani z organizacjami przestępczymi, to jednak w przeważającej mierze 

jest to domena „małego biznesu” grup (klanowych, plemiennych, rybaków 

itp.). Osiągnięte w wyniku ataków pirackich korzyści majątkowe stanowią 

lub mogą stanowić ważne źródło fi nansowania grup terrorystycznych, prze-

stępczych czy separatystycznych13.

Akwenami szczególnie narażonymi na ataki piratów stały się od począt-

ku lat 90. XX w. wody okalające Amerykę Południową (Brazylia, Ekwador, 

Peru), Morze Czerwone, Morze Południowochińskie, wody terytorialne 

Singapuru i Indonezji, Zatoka Gwinejska (delta Nigru), wybrzeża Tanzanii, 

Senegalu, a przede wszystkim okolice Zatoki Adeńskiej.

Współczesny proceder piractwa morskiego jest nadal związany z dzia-

łalnością kryminalną, głównie chęcią zysku (globalne straty w tym zakresie 

sięgają kilkunastu miliardów dolarów rocznie). Zmienia się także jego cha-

rakter: piraci preferują nieliczne załogi na małych szybkich łodziach, któ-

re atakują wielkie statki transportowe, np. tankowce we wrażliwych miej-

scach (np. cieśninach). Na otwartym morzu, z dala od brzegu, wykorzystują 

większe jednostki jako zabezpieczenie i zaopatrzenie dla małych jednostek. 

12 K. Wardin, Współczesne piractwo morskie zagrożeniem dla międzynarodowego transportu morskie-

go, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, Rok XLX nr 3 (178) 2009, s. 92–93.
13 T. Szubrycht, Bezpieczeństwo morskie państwa. Zarys problemu, Wydawnictwo J.P., Gdynia 2011, s. 99.
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Wskazuje się, że kwitną formy zaawansowanego uprawiania piractwa dzięki 

rosnącemu wykorzystywaniu zdobyczy techniki: nowoczesnej broni, GPS, 

łączności satelitarnej etc.

Przyczyn piractwa należy upatrywać również w biedzie, czego przykła-

dem są piraci somalijscy, którzy najczęściej należą do grup bezrobotnych 

rybaków i byłych partyzantów. Somalia jest jednym z najbardziej promi-

nentnych przykładów państw dotkniętych tym problemem. W tym wypad-

ku sedna problemu należy upatrywać w kondycji tego upadłego, od 1991 r., 

państwa, nieposiadającego funkcjonujących struktur administracyjnych, 

pogrążonego w wojnie domowej, rozrywanego walkami rywalizujących mi-

licji. Somalia nie posiada dostatecznie sprawnie funkcjonującej gospodar-

ki, która mogłaby zapewnić środki utrzymania jej mieszkańcom, ponadto 

w ostatnich latach dotknęła ją katastrofalna susza. Dlatego też wielu ludzi, 

którzy zdobyli doświadczenie w czasie różnych konfl iktów i wojen, jakie 

miały miejsce w tym kraju, czy też działali w różnych strukturach przestęp-

czych, decydują się na uprawianie piractwa ze względów ekonomicznych. 

Położenie geografi czne Somalii – w rejonie, przez który przebiegają ważne 

pod względem strategicznym szlaki żeglugi morskiej – powoduje, że docho-

dzi do tego procederu częściej niż w innych regionach. Z drugiej strony, ar-

matorzy często decydowali się na wybór mniejszego zła i zapłacenie okupu. 

Ta sytuacja sprawia, że jednym z najbardziej kluczowych sposobów sys-

temowego rozwiązania problemu somalijskiego piractwa jest podjęcie pró-

by politycznego uregulowania i budowy państwa w Somalii. Dotychczas to 

się nie udawało. Paradoksalnie, zagrożenie atakami piratów było mniejsze, 

gdy w Somalii rządzili radykalni islamiści (2000–2006). Wynikało to z fak-

tu, że z jednej strony Somalia posiadała zorganizowane i funkcjonujące 

struktury państwowe, zaś z drugiej strony islamiści dbali o własne intere-

sy. Przyciąganie uwagi całego świata na miejsce, gdzie znajdowała się dobra 

baza logistyczna i zaplecze fi nansowe oraz gdzie istniały możliwości ukrycia 

się i przygotowania do dalszych działań, nie leżało w ich interesie.

Po apogeum kryzysu w 2009 r., gdy ataki na statki przepływające nieopo-

dal wybrzeży Somalii dokonywane były niemal codziennie, w 2011 r. nastąpił 

raptowny spadek ataków – o niemal 2/3. Kilka ważnych czynników wchodzi 

w grę: zwiększona obecność międzynarodowa na tych wodach; atakowanie 

piratów na wybrzeżach, a nie tylko na morzu; uregulowanie sytuacji w samej 

Somalii (wyparcie organizacji al-Szabab z Kismayo, głównego portu soma-

lijskiego); liczne aresztowania rebeliantów oraz zwiększona samoobrona na 

statkach (uzbrojeni strażnicy). Trzeba jednak zaznaczyć, że problem nadal 
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jest daleki od rozwiązania w kontekście regionalnym. Wydaje się, że pira-

ci po okresie dużych niepowodzeń dokonują przeformowań i opracowują 

nowe strategie prowadzenia lukratywnego procederu14.

Trzeba podkreślić, że skuteczna walka z piractwem – jakkolwiek najsku-

teczniejsza byłaby w wykonaniu samych Somalijczyków – wymaga  intensyw-

nego współdziałania całej społeczności międzynarodowej. W tym kontekście 

problemem wpływającym na skuteczność działań skierowanych przeciwko 

współczesnemu piractwu jest fakt, że państwa jedynie w ograniczonym stop-

niu angażują się w te przedsięwzięcia. Stan ten powodowany jest często bra-

kiem poważniejszych naruszeń interesów mocarstw, zaistnienie których skut-

kowałoby przedsięwzięciem adekwatnych kroków w celu zapobieżenia pi-

ractwu. Nawet podejmowane w tym zakresie działania na forum Organizacji 

Narodów Zjednoczonych nie przyniosły, przynajmniej do 2008 r. pożądanych 

rezultatów. Przyjmowane przez Radę Bezpieczeństwa ONZ rezolucje – nr 794 

z 1992 r., nr 1676 z 2006 r. i nr 1744 z 2007 r. – nie zmniejszyły radykalnie 

zagrożeń, jakie piractwo stwarza dla bezpieczeństwa żeglugi. 

Dopiero istotne naruszenie bezpieczeństwa morskiego państw Unii 

Europejskiej przyniosło przełom w wypracowywaniu skuteczniejszych 

metod przeciwdziałania piractwu. W grudniu 2008 r. na wodach somalij-

skich rozpoczęły się, trwające do dziś, operacje wzmacniające bezpieczeń-

stwo na szlakach morskich, realizowane w ramach projektu EU NAVFOR 

– ATALANTA (European Union Naval Force Somalia – Operation Atalanta), 

czyli unijnych sił morskich prowadzących operację antypiracką15. W sferze 

prawnej bazą dla tych działań jest cały szereg rezolucji podjętych w 2008 r. 

przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, w tym przede wszystkim rezolucja 

nr 1851. Operacja Atalanta realizowana jest w ramach Europejskiej Wspólnej 

Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. 

Wśród praktycznych działań podejmowanych w ramach Atalanty wy-

mienić należy przede wszystkim16:

•  ochronę statków Światowego Programu Żywnościowego (World Food 

Programme), których zadaniem jest dostarczanie pomocy żywnościo-

wej uciekinierom i osobom pozbawionym domu w Somalii17;

14 Just taking a break, „Th e Economist”, 23 października 2012 r.
15 EU NAVFOR – operation ATALANTA, http://www.eunavfor.eu/about-us/mission/ (dostęp: 27 grud-

nia 2012 r.).
16 Ibidem.
17 Szerzej zob.: World Food Programme, http://www.wfp.org/countries/somalia (dostęp: 27 grudnia 

2012 r.).
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•  ochrona statków misji Unii Afrykańskiej w Somalii (AMISOM)18;

•  powstrzymywanie i zapobieganie aktom piractwa oraz zbrojnych ra-

bunków i ich zwalczanie u wybrzeży Somalii;

•  ochrona statków (wybranych indywidualnie) przed takimi aktami;

•  wnoszenie wkładu w monitorowanie działalności rybackiej u wybrze-

ży Somalii.

Do realizacji zadań operacji Atalanta wykorzystywane są zarówno jed-

nostki morskie krajów unijnych, jak też okręty innych państw, w tym USA, 

Rosji, Chin, Indii i Japonii. Działania te wspierane są dodatkowo – dla celów 

rozpoznania – statkami powietrznymi. Operacja rozpoczęła się w grudniu 

2008 r. Podstawowym celem działań jednostek zaangażowanych w realiza-

cję zadań w ramach operacji jest poprawa bezpieczeństwa wybrzeży Somalii 

oraz na Oceanie Indyjskim. Zgodnie z decyzjami Rady Unii Europejskiej, 

operacja Atalanta trwać będzie co najmniej do grudnia 2014 r. 

Warto zaznaczyć, że zdaniem niektórych ekspertów, skuteczne patro-

lowanie tak dużego i intensywnego pod względem liczby przepływających 

statków akwenu jest mało realne19. Misja Atalanta stanowi więc test i swoisty 

poligon doświadczalny dla sił morskich państw czynnie angażujących się 

w zwalczanie piractwa i trudno dziś przewidzieć, kiedy doświadczenia te 

przyniosą efekty pozwalające wypracować optymalne środki zaradcze. 

Stan ten powoduje, że zaniepokojeni skalą niebezpieczeństw armatorzy za-

czynają coraz częściej korzystać z usług profesjonalnych fi rm ochroniarskich. 

Pojawiają się nawet coraz liczniejsze głosy wskazujące na potrzebę wprowa-

dzenia regulacji obligujących armatorów do korzystania z tego typu usług20.

Zakończenie

Problem piractwa morskiego nie znika, jedynie jego formy i natężenie się 

zmieniają. Okres dynamicznych zmian na mapie świata zaowocował wielu 

ekstremizmami na świecie; terroryzm wysunął się na czoło tej listy. Wysoko 

wspiął się w tym niechlubnym rankingu także problem piractwa. Wydawać 

18 Szerzej zob.: African Union Mission in Somalia, http://www.africa-union.org/root/au/auc/

departments/psc/amisom/amisom.htm (dostęp 27 grudnia 2012 r.).
19 K. Wardin, Współczesne piractwo…, op.cit., s. 106.
20 Warto zaznaczyć, że swego czasu bardzo dużym problemem było piractwo w Cieśninie Malakka, 

jednak liczba ataków znacząco spadła od 2005 r. Było to efektem zwiększenia liczby patroli wojsko-

wych w tym rejonie oraz zwiększonej obecności uzbrojonych pracowników ochrony na statkach.
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by się mogło, że gdy świat się kurczy wskutek zdobyczy współczesnej cy-

wilizacji, ta plaga nie powinna mieć miejsca, co najwyżej lokalnie, bez po-

trzeby ingerencji społeczności międzynarodowej. Ostatnie lata dowodzą, że 

problem ten nie ustępuje i wymaga stanowczego zainteresowania aktorów 

zarówno regionalnych, jak i globalnych. ONZ zaktywizowało się także ostat-

nio w tej kwestii. 

Raport Banku Światowego z marca 2013 r. ustala liczbę zajętych przez pi-

ratów statków od 2005 r. (pierwsze zarejestrowane porwanie) na 149 i koszt 

okupów na ogółem 315–380 mln dolarów oraz szacuje, że piractwo wokół 

Rogu Afryki może kosztować gospodarkę światową około 18 mld dola-

rów rocznie21. Inne oceny obniżają tę wielkość i podają liczby w granicach 

6 mld, zwłaszcza, że od 2012 r. liczba porwań dla okupu znacznie male-

je. Siły Unii Afrykańskiej, zadając klęskę islamistycznemu ugrupowaniu 

al-Szabab – benefi cjentowi pirackiej działalności w regionie – znacząco 

osłabiły to zjawisko. 

Piractwo w Rogu Afryki jest symptomem załamania się ustroju poli-

tycznego Somalii, potwierdza wspomniany raport. Nie tylko kwestie spo-

łeczno-gospodarcze grają rolę w tym kontekście. Somalia jest szczególnym 

przypadkiem: państwo upadłe, „nierządem stojące”, wstrząsane kryzysami, 

głodem, brakiem perspektyw w oczach ludności, która jest jednocześnie 

ksenofobiczna. Stąd zyski z piractwa są szczególnie nęcące. Tubylcy para-

jący się nim zarabiają stosunkowo duże pieniądze na warunki lokalne, ale 

przede wszystkim wyrastają fortuny organizatorów procederu, którzy raczej 

działają na lądzie niż na morzu. Dlatego proponuje się, żeby uwagę w zwal-

czaniu piractwa koncentrować nie tyle na wykonawcach, ile na tych, którzy 

dysponują władzą polityczną oraz zasobami ludzkimi i fi nansowymi. Mówi 

się nawet o specjalnym kontrakcie z tymi polityczno-fi nansowymi decyden-

tami.

Trzeba jeszcze raz podkreślić, że piractwo to też problem międzynaro-

dowy. Mocarstwa kierują uwagę na ważne z ich punktu widzenia sprawy. 

Dopiero gdy dotyka je to bezpośrednio, reagują w formie pomocy fi nan-

sowej, żywnościowej itp., udzielają wsparcia logistycznego, w krytycznych 

momentach – interweniują. 

21 Th e World Bank. Regional Vice-Presidency for Africa: Th e Pirates of Somalia: Ending the Th reat, 

Rebuilding a Nation. http://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/04/11/ending-somali-piracy-

go-aft er-the-system-not-just-the-pirates (dostęp: 11 kwietnia 2013 r.)
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Potrzebna jest bardziej spójna strategia i pomoc na różnych szczeblach. 

Najskuteczniejsze jest wsparcie procesów state-building przez odpowie-

dzialnych aktorów, którzy będą w stanie rozwiązywać podstawowe proble-

my funkcjonowania państwa (i/lub narodu). W ten sposób można będzie 

próbować eliminować źródła zjawiska, jakim jest piractwo, choć droga do 

całkowitej likwidacji tego procederu jest daleka, jeżeli w ogóle możliwa do 

ukończenia.
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Niemcy, 21 lutego 2011 r. Niemiecka fregata „Niedersachsen”, przed rozpoczęciem udziału 
w operacji Unii Europejskiej ATALANTA u wybrzeży Somalii.
Fot. PAP/EPA

Ocean Indyjski, 22 marca 2010 r. Marynarze z hiszpańskiej fregaty Navarra wchodzą na po-
kład irańskiego kutra rybackiego ograbionego przez somalijskich piratów i pozostawionego  
na morzu bez zapasów.
Fot. PAP/EPA



Zatoka Adeńska, 9 września 2010 r. Żołnierze amerykańskiej piechoty morskiej przygoto-
wują się do odbicia niemieckiego okrętu „Magellan”, zajętego przez piratów. 
Fot. PAP/EPA

Korea Południowa, 21 grudnia 2012 r. Ćwiczenia południowokoreańskich sił specjalnych, 
przygotowujących się do udziału w misji antypirackiej u wybrzeży Somalii.
Fot. PAP/EPA
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Ocena funkcjonowania 

przyjętej koncepcji 

Narodowych Sił Rezerwowych 

Czesław Juźwik
Kamil Sobczyk

Koncepcja Narodowych Sił Rezerwowych (NSR) – przyjęta w 2008 r. w ra-

mach Programu profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP na lata 2008–2010, a wdra-

żana od 1 lipca 2010 r. – od początku spotyka się z rzeczowymi głosami krytyki 

zarówno na scenie politycznej, jak i ze strony ekspertów zajmujących się pro-

blematyką obronności. Poważne problemy z osiągnięciem założonego pozio-

mu liczebności NSR wskazują, że kierowana do ochotników oferta służby w tej 

formacji w dalszym ciągu nie jest wystarczająco atrakcyjna ani dla kandyda-

tów, ani dla ich pracodawców. Wątpliwości budzi również przydatność sił re-

zerwowych w ich obecnej formule. Choć sam fakt wprowadzania przez MON 

korekt, mających poprawić organizację i funkcjonowanie NSR, jest pozytywny, 

to zmiany te są fragmentaryczne i zbyt powolne oraz stale oddalają formację 

od jej pierwotnych założeń, obniżając tym samym jej wartość operacyjną.

Zdaniem autorów, ponad dwuletni okres funkcjonowania NSR w obecnym 

kształcie oraz problemy napotkane w trakcie wdrażania przyjętych rozwiązań 

(zwłaszcza w konfrontacji z oczekiwaniami wobec NSR), stanowią wystarcza-

jącą przesłankę do przeprowadzenia rzetelnego audytu i weryfi kacji koncepcji 

Narodowych Sił Rezerwowych.

Przesłanki utrzymywania systemu rezerw w siłach zbrojnych

Tworzenie zapasów to działanie naturalne i racjonalne, od zawsze bliskie 

wszystkim ludzkim społecznościom, począwszy od skupisk plemiennych 

po zorganizowane byty państwowe. Mechanizm ten ma z reguły charakter 

świadomej, planowej działalności obejmującej fi nansowanie, tworzenie, 

magazynowanie, odświeżanie, uzupełnianie, dystrybucję, użycie oraz kon-

trolę zapasów i rezerw ludzkich. Szczególną motywację skłaniającą do ich 

utrzymywania stanowi zrozumiała potrzeba budowania i umacniania bez-

pieczeństwa zarówno ekonomicznego, jak i militarnego oraz utrwalania jego 
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poczucia. Potrzeby wojska były w tej kwestii zawsze sprawą priorytetową. 

Użycie sił zbrojnych, zwłaszcza w czasie kryzysu lub wojny, ze względu na 

swój specyfi czny charakter, wiąże się nierozerwalnie ze stratami ludzi, sprzę-

tu i uzbrojenia. Konieczność racjonalizacji wydatków na obronę powoduje, 

że w czasie pokoju siły zbrojne zwykle funkcjonują w formie ograniczonej 

– utrzymują niepełne stany osobowe, mniejszą liczbę formacji bojowych, 

rzadziej i oszczędniej wykorzystują drogi sprzęt i uzbrojenie, za to częściej 

ćwiczą korzystając z szerokiej gamy symulatorów pola walki. Dopiero symp-

tomy zbliżającego się kryzysu lub konfl iktu zbrojnego uruchamiają proces 

mobilizacji lub uzupełniania i pełnego rozwijania zdolności bojowych. Brak 

możliwości adekwatnego do sytuacji wzmocnienia sił operacyjnych, uzupeł-

nienia poniesionych strat i odtworzenia gotowości bojowej mogą zagrozić 

zdolności sił zbrojnych do sprostania zadaniom związanym z zapewnieniem 

bezpieczeństwa państwa lub wywiązywaniem się z zobowiązań sojuszni-

czych. Jest to szczególnie istotne w sytuacji wymagającej długotrwałego wy-

siłku obronnego (sustainability).

Najtrudniejsze do uzupełnienia lub odtworzenia są braki i straty osobo-

we – ludzie. Po pierwsze, zasoby państwa w tej sferze są ograniczone, gdyż 

determinuje je liczba ludności, a w ramach niej liczba odpowiednio prze-

szkolonych osób, spełniających szczegółowe kryteria (czynnikiem utrzy-

mującym ten zasób na właściwym poziomie była w Polsce przez lata obo-

wiązkowa służba wojskowa1). Zdolność do przygotowania i utrzymywania 

rezerwowych kadr – które mogłyby w razie kryzysu lub wojny uzupełnić 

obsadę jednostek wojskowych do 100 proc. stanów etatowych lub wzmocnić 

siły zbrojne gdyby ich pokojowy potencjał okazał się niewystarczający, albo 

też uzupełnić straty będące następstwem prowadzonych działań – ogranicza 

dodatkowo potencjał ekonomiczny państwa, dostępny sprzęt, infrastruktu-

ra i szeroko rozumiane zasoby obronne. Po drugie, osiągnięcie właściwego 

poziomu przygotowania i wyszkolenia rezerw wymaga czasu. Dlatego też 

proces ich tworzenia i utrzymywania musi mieć charakter planowych dzia-

łań podejmowanych z odpowiednim wyprzedzeniem – gdy zagrożenie wy-

daje się jeszcze odległe lub mało prawdopodobne. Wówczas trzeba się jed-

nak zmierzyć z problemem precyzyjnego określenia potrzeb i przekonania 

decydentów oraz opinii publicznej do konieczności tworzenia rezerw oraz 

przeznaczania na ten cel znaczących środków fi nansowych. Obserwowana 

1 W niniejszym artykule mówiąc o obowiązku służby wojskowej sformułowanym w ustawie z dnia 

21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się pojęcie 

„obowiązkowej służby wojskowej” z racji powszechnego kojarzenia z nim omawianego rodzaju służby. 
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w ostatnich latach systematyczna redukcja wydatków obronnych większości 

państw Unii Europejskiej i NATO pokazuje jak trudne jest to wyzwanie. 

Według danych Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad 

Pokojem (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI) już dwie 

trzecie państw europejskich ograniczyło swoje wydatki obronne w stosun-

ku do poziomu z 2008 r., przy czym redukcje te w 18 krajach przekroczyły 

10 proc., a w ośmiu – 20 proc.2. Ostatecznym kryterium słuszności przyję-

tych rozwiązań i sprawności systemu rezerw jest sytuacja kryzysowa, kon-

fl ikt zbrojny lub wojna, które nie tolerują wcześniejszych błędów i pozosta-

wiają znikomą szansę na „poprawki”. Historia nie szczędziła Polsce takich 

przykładów. Ma to znaczenie również obecnie, gdy Rzeczpospolita stała się 

państwem granicznym obu organizacji międzynarodowych gwarantujących 

jej bezpieczeństwo zewnętrzne – NATO i Unii Europejskiej – mimo że sy-

tuacja geopolityczna Polski jest dzisiaj zdecydowanie bardziej korzystna niż 

kiedykolwiek w przeszłości.

Dodatkowym dylematem jest wypracowanie właściwych proporcji mię-

dzy siłami operacyjnymi a zasobem rezerwowym i właściwe zdefi niowanie 

przeznaczenia tego zasobu. Utrzymywanie zbyt dużych rezerw jest niera-

cjonalne i pochłania środki budżetowe, które mogłyby być wykorzystane 

na modernizację armii lub inne bieżące potrzeby. Zbyt małe siły rezerwo-

we mogą nie wystarczyć do uzupełnienia sił zbrojnych, gdy zajdzie pilna 

konieczność ich pełnego wykorzystania. Wreszcie, siły rezerwowe mogą 

być wykorzystywane autonomicznie wszędzie tam, gdzie użycie jednostek 

operacyjnych nie jest bezwzględnie konieczne. Dlatego też na świecie funk-

cjonuje wiele różnych rozwiązań problemu rezerw uwzględniających specy-

fi czną sytuację danego państwa (stopień zagrożenia, potrzeby i możliwości – 

zwłaszcza fi nansowe), a o skali trudności problemu świadczy fakt, że nawet 

w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego nie udało się wdrożyć jednolitych 

zasad dotyczących charakteru i poziomu sił rezerwowych (uzgodnione dy-

rektywy mają jedynie charakter ogólnych zaleceń). 

Koszty utrzymywania rezerw stanowią ważną składową nakładów na 

„ubezpieczenie” państwa od następstw nieprzewidzianych zdarzeń, kryzy-

sów i konfl iktów, w tym wojen. Tak jak w przypadku ubezpieczenia na ży-

cie istnieją tańsze i droższe polisy, a w konsekwencji  różne poziomy świad-

czeń odszkodowawczych, tak decyzje dotyczące wielkości i jakości rezerw 

2 Recent trends in military expenditure, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), 
http://www.sipri.org/research/armaments/milex/resultoutput/trends (dostęp: 27 marca 2013 r.).
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sił zbrojnych mogą przesądzać o poziomie bezpieczeństwa państwa i jego 

obywateli.

Koncepcja NSR a program profesjonalizacji sił zbrojnych

5 sierpnia 2008 r. Rada Ministrów RP przyjęła „Program profesjonaliza-

cji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2008–2010” opracowany 

przez ministra obrony narodowej, decydując tym samym o wprowadzeniu 

w Polsce armii zawodowej3. Rząd przesądził w ten sposób o modelu czyn-

nego komponentu sił zbrojnych, ale przy tej okazji dokonał również wyboru 

rozwiązania dotyczącego systemu rezerw osobowych. 

Program profesjonalizacji zakładał zawieszenie obowiązkowej służby 

wojskowej i przeszkolenia wojskowego, wprowadzenie kontraktowej za-

wodowej służby wojskowej oraz utworzenie Narodowych Sił Rezerwowych 

(NSR). Stworzył również możliwość pełnienia czynnej służby wojskowej 

oraz służby w rezerwie przez kobiety4. Proces profesjonalizacji sił zbrojnych 

doprowadził do ich przekształcenia w armię zawodową, ale istotą tej trans-

formacji było nadanie służbie wojskowej całkowicie dobrowolnego, ochot-

niczego charakteru ze wszystkimi tego konsekwencjami. Ochotnicy mogą, 

ale nie muszą skorzystać z oferty wojska, co powoduje konieczność utrzy-

mywania elastycznego systemu zachęt i motywacji, czyniących tę ofertę wy-

starczająco atrakcyjną na konkurencyjnym rynku pracy. 

W myśl założeń programu profesjonalizacji liczebność Sił Zbrojnych 

RP miała wynosić na koniec 2010 r. „do 120 tys. żołnierzy służby czynnej 

i Narodowych Sił Rezerwowych”5. Tak więc w momencie przyjmowania 

programu przez Radę Ministrów docelowa liczebność NSR nie była wy-

odrębniona – do publicznej wiadomości została podana zakładana łączna 

liczebność sił zbrojnych, uwzględniająca NSR. Pamiętając, że istniała wów-

czas w Polsce różnica poglądów co do optymalnej liczebności armii, można 

zakładać, że autorzy programu profesjonalizacji pozostawiali na tym eta-

pie pewien margines swobody w kwestii liczebności sił rezerwowych. Jak 

wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli na temat stanu profesjonalizacji 

sił zbrojnych ze stycznia 2012 r., z powodu problemów przy realizacji pro-

3 Program profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2008–2010, przyjęty 

przez Radę Ministrów 5 sierpnia 2008 r. 
4 Ibidem, s. 3.
5 Ibidem, s. 5.
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gramu skorygowano plany wypełnienia stanów etatowych NSR do poziomu 

10 tys. żołnierzy do końca 2010 r. oraz docelowo 20 tys. żołnierzy do końca 

2012 r.6.

Program profesjonalizacji wprowadzał w wielu obszarach rozwiązania 

w polskich warunkach pionierskie – po raz pierwszy zdecydowano się na 

zawieszenie poboru i po raz pierwszy podjęto decyzję o nadaniu ochotni-

czego charakteru siłom rezerwowym tworząc NSR, co było poniekąd na-

turalną konsekwencją ochotniczego charakteru czynnej służby wojskowej. 

Pozostawiono jednak możliwość przywrócenia obowiązkowych rodzajów 

czynnej służby wojskowej w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa 

lub innej pilnej potrzeby uzupełnienia sił zbrojnych. Zgodnie z nowymi re-

gulacjami, decyzja o wprowadzeniu lub przywróceniu obowiązkowej służ-

by wojskowej w uzasadnionych przypadkach należy do Prezydenta RP – 

zwierzchnika Sił Zbrojnych.

Wdrożenie programu profesjonalizacji oznaczało radykalne odejście nie 

tylko od armii z poboru, ale również od koncepcji armii masowej, koncen-

trującej swój wysiłek na przygotowaniach do dużego konfl iktu zbrojnego, 

których nieodłącznym elementem było tworzenie i utrzymywanie wieloty-

sięcznych rzesz rezerwistów, stanowiących potencjalną bazę do rozbudo-

wy sił zbrojnych na wypadek wojny, a rekrutujących się głównie spośród 

mężczyzn przeszkolonych w trakcie obowiązkowej służby wojskowej. Jak się 

wydaje, Narodowe Siły Rezerwowe miały w pewnym wymiarze zastąpić ten 

kosztowny i rozbudowany system zaplecza sił zbrojnych.

Sposób wdrażania programu profesjonalizacji, a zwłaszcza jego tempo, 

podzieliły środowisko polityków, ekspertów i osób zajmujących się proble-

matyką obronności. Dużych kontrowersji nie budziła sama idea armii za-

wodowej, której wprowadzenie doradzali nie tylko indywidualni eksperci, 

ale którą zalecał również pierwszy Strategiczny przegląd obronny (SPO) 

zakończony w Ministerstwie Obrony Narodowej w 2006 r. Na liście naj-

ważniejszych rekomendacji SPO już wówczas znajdowały się narodowe siły 

rezerwowe oraz siły reagowania kryzysowego – formacja, której wizja nie 

została wprowadzona w życie. Inna była jednak idea stworzenia NSR – mia-

ły stanowić zalążek rozbudowy wojsk w razie pojawienia się zagrożeń bez-

pieczeństwa państwa o znaczącej skali7. Zadania w sferze reagowania kry-

6 Stan profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP na przykładzie wybranych jednostek wojskowych, Kon-

trola nr P/10/086, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2012 r., s. 22.
7 Dr A. Karkoszka w wywiadzie J.B. Grochowskiego: Przewidujmy nieprzewidywalne, „Polska 

Zbrojna”, nr 10, 7 marca 2010 r., s. 20-23. 
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zysowego miały być powierzane wspomnianym siłom reagowania kryzyso-

wego. Strategiczny przegląd obronny zaproponował wiele alternatywnych, 

popartych fi nansowymi kalkulacjami rozwiązań, których wdrożenie wyma-

gało decyzji na najwyższych szczeblach państwa. Niestety, wobec słabego 

politycznego wsparcia, jego zalecenia, poza nielicznymi wyjątkami, zostały 

odłożone „na półkę”8.

Narodowym Siłom Rezerwowym przypisano znaczącą rolę w systemie 

uzupełnień sił zbrojnych, jednak nie zastąpiły one całkowicie systemu mo-

bilizacji na czas wojny (chociaż stanowią jego ważny element). Sprawę przy-

działów mobilizacyjnych dla żołnierzy NSR na stanowiska określone w eta-

cie danej jednostki wojskowej pozostawiono w kompetencji właściwych 

wojskowych komendantów uzupełnień, którzy podejmują stosowne decyzje 

w porozumieniu z dowódcami jednostek wojskowych.

Profesjonalizacja sił zbrojnych spowodowała dodatkowo konieczność 

zastąpienia powszechnego przeszkolenia wojskowego obywateli (mających 

teraz bardzo ograniczony kontakt z problematyką obronną) edukacją dla 

bezpieczeństwa, dotyczącą zachowania w sytuacjach kryzysowych, udziela-

nia pierwszej pomocy, itp. – w celu podtrzymania „świadomości obronnej” 

obywateli. Systemowe rozwiązania w tym obszarze są w stadium początko-

wym i wymagają dalszego doskonalenia.

Założenia systemowe NSR

Program profesjonalizacji zakładał, że Narodowe Siły Rezerwowe będą 

utrzymywane „na potrzeby reagowania kryzysowego, jak również wzmoc-

nienia jednostek wojskowych w sytuacjach potrzeby ich użycia do działań 

poza granicami państwa”9. Z kolei, zgodnie z defi nicją Ministerstwa Obrony 

Narodowej, NSR to „ochotniczy zasób żołnierzy rezerwy, posiadających 

przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w jednostkach woj-

skowych, nadane w wyniku ochotniczo zawartych kontraktów na pełnienie 

służby wojskowej w rezerwie i pozostających w dyspozycji do wykorzystania 

w razie wystąpienia zagrożeń militarnych i pozamilitarnych, zarówno w kra-

ju, jak i za granicą”10. W sierpniu 2012 r. Zarząd Organizacji i Uzupełnień 

8 Ibidem.
9 Program profesjonalizacji, op.cit., s. 4.
10 Podstawowe pojęcia dotyczące służby wojskowej, Narodowe Siły Rezerwowe, http://www.nsr.wp. 

mil.pl/pl/40.html (dostęp: 14 stycznia 2013 r.).
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– P1 Sztabu Generalnego WP doprecyzował, że głównym przeznaczeniem 

Narodowych Sił Rezerwowych ma być: „realizacja zadań z zakresu zwalcza-

nia klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, przedsięwzięć związanych 

z zarządzaniem kryzysowym, realizacji zadań poza granicami kraju oraz 

wzmocnienia jednostek wojskowych w celu przyjęcia uzupełnienia zasadni-

czego i mobilizacyjnego, modernizacji bazy szkoleniowej, przeprowadzenia 

remontu i rozkonserwowania11 sprzętu, pobierania zapasów, itp.”12. Warto 

zwrócić uwagę na rozszerzony w stosunku do tez programu profesjonaliza-

cji element „wzmocnienia jednostek wojskowych” i pojawienia się tematu 

mobilizacji, a więc typowych, uniwersalnych zadań szeroko rozumianych sił 

rezerwowych.

Należy podkreślić, że wbrew swojej nazwie NSR nie stanowią oddziel-

nej, zwartej formacji sił zbrojnych, a jedynie rozproszony dość przypadkowo 

w całych siłach zbrojnych ochotniczy zasób żołnierzy rezerwy. Utrudnia to, 

a w niektórych sytuacjach wręcz uniemożliwia wykorzystanie NSR zgodnie 

z pierwotnym przeznaczeniem. Co prawda, przedstawiciele MON i Sztabu 

Generalnego WP wielokrotnie podkreślali w swoich wystąpieniach (np. na 

forum sejmowej i senackiej komisji obrony narodowej), że stworzone prze-

pisy i sam program profesjonalizacji nie wykluczają możliwości tworzenia 

całych pododdziałów NSR, jednak w praktyce nie stosowano takich roz-

wiązań. Ta cecha zdecydowanie odróżniała NSR od pozostałych formacji, 

czy rodzajów sił zbrojnych. NSR nie mają swojego sztabu, dowództwa ani 

dowódcy. Po rozwiązaniu zespołu do spraw profesjonalizacji trudno nawet 

jednoznacznie wskazać organ odpowiedzialny za całokształt problematyki 

Narodowych Sił Rezerwowych, począwszy od tworzenia regulacji praw-

nych, typowania stanowisk dla żołnierzy NSR, prowadzenia naboru i szko-

lenia kandydatów, aż do ich praktycznego wykorzystania zgodnie z przezna-

czeniem. 

Oferta służby w NSR z założenia adresowana jest do żołnierzy rezerwy 

posiadających odpowiednie wyszkolenie oraz szczególne kwalifi kacje przy-

datne w Siłach Zbrojnych. Dotyczyła więc nie tylko osób o ogólnym przy-

gotowaniu wojskowym, ale przede wszystkim wykwalifi kowanych specjali-

stów w defi cytowych („rzadkich”) dziedzinach: lekarzy, średniego personelu 

medycznego, tłumaczy, prawników, mediatorów, analityków, informatyków, 

inżynierów, specjalistów do spraw kreowania wizerunku (public relations) 

11 Przygotowanie magazynowanego przez długi czas sprzętu i uzbrojenia do użycia.
12 Narodowe Siły Rezerwowe, http://www.wojsko-polskie.pl/articles/view/19627/329/Narodowe+

Si%C5%82y+Rezerwowe.html (dostęp: 17 listopada 2012 r.).
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oraz współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC), a nawet działań psycholo-

gicznych13. To założenie wskazuje przy okazji kolejny, bardzo ważny aspekt 

tworzenia NSR – poszukiwanie oszczędności fi nansowych. Jednym z naj-

ważniejszych adresatów oferty mieli być byli żołnierze służby zawodowej, 

kontraktowej i zasadniczej, stanowiący najlepiej wyszkoloną i przygotowa-

ną, z punktu widzenia potrzeb sił zbrojnych, grupę potencjalnych kandy-

datów. Chodziło o racjonalne przedłużenie wykorzystania kwalifi kacji i do-

świadczenia żołnierzy po zakończeniu przez nich służby czynnej. 

Kolejną kategorię stanowią, według założeń ochotnicy, którzy nie pełnili 

wcześniej czynnej służby wojskowej. W związku z zawieszeniem obowiąz-

kowej służby wojskowej zbiór takich osób systematycznie się powiększa, 

a w perspektywie stanie się prawdopodobnie głównym źródłem naboru do 

formacji rezerwowych. Dla tych kandydatów droga do NSR wiedzie przez kil-

kumiesięczną służbę przygotowawczą (4 miesiące dla szeregowych, 5 – dla 

podofi cerów oraz 6 – dla ofi cerów)14, która umożliwia odbycie podstawowego 

przeszkolenia wojskowego, uwzględniającego posiadane wykształcenie oraz 

aspiracje kandydata wstąpienia do korpusu osobowego, w którym pragnie 

pełnić służbę. W wyniku kolejnych zmian pierwotnych założeń, o przyjęcie do 

NSR mogą również ubiegać się żołnierze czynnej służby wojskowej15. Cezurą 

wiekową dla kandydatów jest osiągnięcie wieku pięćdziesięciu lat, a dla osób 

posiadających stopień podofi cerski lub ofi cerski – sześćdziesięciu lat.

Nabór do NSR ma charakter terytorialny, co oznacza, że niezależnie od 

przygotowania i kwalifi kacji kandydata, poza sytuacjami wyjątkowymi, na-

bór ogranicza się jedynie do terenu województwa, w którym jest on zamel-

dowany. Taki charakter mają również organy rekrutujące: wojskowe komen-

dy uzupełnień i wojewódzkie sztaby wojskowe. Terytorialne podejście ce-

chuje również regulacje ustawy o zarządzaniu kryzysowym16, co potwierdza, 

że potrzeby w zakresie reagowania kryzysowego były jednym z powodów 

utworzenia NSR. Art. 25 tego dokumentu określa okoliczności przekazania 

przez ministra obrony narodowej – na wniosek wojewody i do jego dyspo-

zycji – pododdziałów Sił Zbrojnych RP w sytuacji kryzysowej, w której uży-

cie innych sił i środków jest niemożliwe lub niewystarczające17. Realizacja 

13 Narodowe Siły Rezerwowe. Vademecum, s. 5, http://www.praca.mw.mil.pl/nsr/NSR_Vademecum.

pdf (dostęp: 1 lutego 2013 r.). 
14 Ibidem, s. 24.
15 Ibidem, s. 11-12.
16 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590.
17 Ibidem.
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zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w takich sytuacjach powinna od-

bywać się zgodnie z wojewódzkim planem reagowania kryzysowego – kolej-

nym elementem o charakterze terytorialnym. 

Kandydaci spełniający przyjęte kryteria, po podpisaniu ochotniczego, 

indywidualnego kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR 

z dowódcą wybranej jednostki wojskowej, otrzymują przydziały kryzysowe 

od właściwego wojskowego komendanta uzupełnień na określone stanowi-

sko służbowe w tej jednostce, rozpoczynając tym samym pełnienie służby 

wojskowej w rezerwie. Kontrakt zobowiązuje żołnierza do udziału w ćwi-

czeniach wojskowych – w tym w trybie natychmiastowego stawiennictwa 

– oraz pełnienia okresowej służby wojskowej (również poza granicami pań-

stwa). Łączny czas trwania ćwiczeń nie może przekroczyć 30 dni w roku ka-

lendarzowym, (to nowe rozwiązanie, wprowadzone w ramach doskonalenia 

systemu motywacyjnego do służby w NSR)18.

W celu zachęcenia potencjalnych ochotników do wstąpienia do NSR, 

przygotowano specjalny system motywacyjny. Żołnierzom NSR przysługu-

je ochrona uprawnień pracowniczych, obejmująca trwałość stosunku pra-

cy i ochronę przed zwolnieniem (żołnierz ma np. prawo do urlopu na czas 

służby, zachowując prawo do awansu, nagród, urlopów, itp.). Istnieją jednak 

istotne wyjątki: ochrona działa jedynie, jeśli zatrudnienie ma formę umowy 

o pracę oraz nie obejmuje sytuacji likwidacji stanowiska, na jakim zatrudnio-

ny jest żołnierz NSR, ani rozwiązania przez pracodawcę umowy bez wypo-

wiedzenia z winy pracownika. Członkom NSR przysługuje ponadto: pomoc 

edukacyjna (dofi nansowanie podnoszenia kwalifi kacji proporcjonalne do 

okresu służby), świadczenia zdrowotne oraz świadczenia fi nansowe za służ-

bę pełnioną w rezerwie, obejmujące uposażenie za każdy dzień służby oraz 

szereg dodatkowych gratyfi kacji fi nansowych (np. zwrot kosztów dojazdów). 

Uposażenie przysługuje za każdy dzień służby w NSR, odbywania ćwiczeń 

wojskowych, pełnienia okresowej służby wojskowej, a nawet w trakcie służ-

by przygotowawczej. Uposażenie zasadnicze wynika z posiadanego stop-

nia wojskowego, ale w pewnych okolicznościach dowódca jednostki może 

je powiększyć o dodatek funkcyjny. Na wysokość świadczenia ma wpływ 

także okres pozostawania na przydziale kryzysowym – jest ono zwiększane 

o 3 proc. za każde kolejne 3 lata. Możliwa jest ponadto rekompensata w sy-

tuacji, gdy uposażenie jest niższe niż wynagrodzenie otrzymywane w cywil-

18 Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, 

Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416.
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nym miejscu pracy, ale tylko do wysokości 1/30 dwuipółkrotnego przeciętne-

go miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za każdy dzień 

służby. Poza tym żołnierze mogą również otrzymać świadczenia w naturze 

(zakwaterowanie, umundurowanie, ekwipunek i wyżywienie). Dodatkowe 

świadczenia przysługują żołnierzom pełniącym służbą za granicą19. 

Ponieważ w założeniu oferta służby w NSR skierowana jest do osób czyn-

nych zawodowo, obejmuje ona również system zachęt dla pracodawców. 

Przysługuje im m.in. świadczenie pieniężne rekompensujące koszty ponie-

sione z tytułu zatrudnienia pracownika zastępującego odbywającego służbę 

żołnierza NSR oraz zwolnienie z kosztów wynikających ze stosunku pracy. 

W uzupełnieniu gratyfi kacji fi nansowych, aby sprostać oczekiwaniom za-

równo ochotników do służby w NSR, jak i ich pracodawców, dodano zapis 

wskazujący, że ćwiczenia NSR odbywają się głównie w dniach wolnych od 

pracy20.

Trudności z wdrażaniem koncepcji NSR w życie

Rozpoczęty 1 lipca 2010 r. proces rekrutacji do NSR prawie od początku 

napotykał problemy. Początkowo plany MON zakładały osiągnięcie na ko-

niec 2010 r. stanu 10 tys. żołnierzy NSR, a do końca 2011 r. zakończenie pro-

cesu tworzenia formacji, a więc zawarcie 20 tys. kontraktów. Jednakże mimo 

przygotowania podstaw prawnych21, wydania dokumentów etatowych i trak-

towania zawierania kontraktów na pełnienie służby w NSR jako priorytetu 

terenowych organów administracji wojskowej i dowódców jednostek, dane 

wskazywały, że zakładana liczebność formacji nie zostanie osiągnięta. Od 

momentu rozpoczęcia naboru do NSR do czerwca 2012 r. wniosek o nada-

nie przydziału kryzysowego zgłosiło 25 tys. ochotników, spośród których 

17,7 tys. otrzymało przydział. Równocześnie ze służby w NSR zrezygnowało 

2,7 tys. żołnierzy, a nieco ponad 5 tys. przeszło do służby zawodowej. Tym 

samym liczba żołnierzy w NSR ustabilizowała się na przestrzeni 2012 r. – 

z zauważalną tendencją spadkową – na poziomie prawie 10 tys. żołnierzy 

(wykres 1), jednak przy bardzo dużej rotacji stanów osobowych (rezygna-

19 Narodowe Siły Rezerwowe. Vademecum, op.cit., s. 25-27.
20 Ibidem, s. 28-29.
21 W celu przygotowania podstaw prawnych do funkcjonowania NSR wydano kilkadziesiąt aktów 

prawnych, począwszy od nowelizacji zapisów ustawowych poprzez rozporządzenia Rady Ministrów, 

rozporządzenia i decyzje MON oraz rozkazy i wytyczne szefa SG WP.
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cje z przydziałów kryzysowych oraz przejścia do służby zawodowej). Nie 

bez znaczenia są również problemy strukturalne NSR – do czerwca 2012 r. 

udało się obsadzić 12 proc. miejsc przewidzianych dla ofi cerów, 16 proc. dla 

podofi cerów oraz 61 proc. dla szeregowych22.

Wykres 1. Liczebność NSR w latach 2010–2013

Źródło: stan profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP (...), op.cit., s. 51; Pełny zapis przebiegu posiedzenia 

Komisji Obrony Narodowej (nr 2) z dnia 13 grudnia 2011 r., op.cit., s. 6; informacje własne BBN.

Z niewielkim odzewem spotykały się tysiące listów z ofertą pełnienia 

służby w NSR, które dowódcy jednostek kierowali do byłych żołnierzy. W ra-

mach doskonalenia systemu rekrutacji do NSR resort obrony narodowej uru-

chomił akcję promocyjną w mediach, skierowaną zarówno do kandydatów, 

jak i ich pracodawców oraz opublikował szereg broszur z niezbędnymi in-

formacjami. Do promocji NSR wykorzystywane były także lokalne imprezy 

i święta. Zainteresowanym umożliwiono uzyskanie informacji na portalach 

internetowych MON, SG WP, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz lo-

kalnych komend uzupełnień i wojewódzkich sztabów wojskowych. Wydaje 

się jednak, że czynnikami, które miały największy wpływ na niewielkie za-

interesowanie nową formą służby, był nieskuteczny system motywacyjny 

dla kandydatów, niewystarczający poziom rekompensat dla ich dotychcza-

sowych pracodawców oraz skomplikowane regulacje prawne zaciemniające 

obraz podejmowanej służby i w konsekwencji utrudniające podjęcie decyzji 

o wstąpieniu do NSR. Świadczenia fi nansowe dotyczyły początkowo tylko 

okresu efektywnej służby – nie przewidziano gratyfi kacji „za gotowość” do 

jej pełnienia. Dla wielu kandydatów trudną do pokonania przeszkodą stały 

22 Wyliczenia własne na podstawie: Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Obrony Narodowej 

(nr 2) z dnia 13 grudnia 2011 r., op.cit., s. 6.



110  

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE nr I (25), 2013

się testy sprawności fi zycznej. Do podejmowania starań o zawarcie kontrak-

tu skutecznie zniechęcała także konieczność dołączenia do wniosku szeregu 

dokumentów, m.in. życiorysu, odpisu skróconego z aktu urodzenia, kopii 

świadectwa pracy, informacji o niekaralności z krajowego rejestru karnego 

czy zaświadczenia od pracodawcy.

Ważnym powodem mniejszego od zakładanego zainteresowania służbą 

w NSR było poczucie zagrożenia utratą dotychczasowej pracy przez ochot-

nika do służby w NSR oraz mało przychylne nastawienie pracodawców. 

Istniejące prawne gwarancje chroniące żołnierza przed zwolnieniem okaza-

ły się w praktyce mało skuteczne z uwagi na specyfi kę współczesnego rynku 

pracy („śmieciowe” umowy-zlecenia). Trudno zakładać, że właściciel fi rmy 

zgodzi się na czasową (30 dni w roku, nie licząc urlopów wypoczynkowych) 

nieobecność wysoko wykwalifi kowanego pracownika, w dodatku fachowca 

w rzadkiej dziedzinie. Taka nieobecność może np. rzutować na zdolność do 

wywiązywania się z biznesowych zobowiązań i spowodować daleko większe 

straty i zamieszanie w fi rmie niż przewidziana przez wojsko rekompensata, 

która obejmuje jedynie koszty zatrudnienia zastępczego pracownika i jest 

trudna do uzyskania. Stąd wyraźnie zauważalna niechęć pracodawców do 

konstruktywnego podejścia do pracowników zamierzających podjąć służbę 

w NSR. Łatwiej zmniejszyć ryzyko dla prowadzonej działalności gospodar-

czej poprzez pozbycie się takiej osoby pod dowolnym pretekstem, byle tylko 

zgodnym z prawem pracy.

Kolejnym problemem odnotowanym w trakcie tworzenia NSR okazała 

się trudność zrealizowania założeń koncepcyjnych odnoszących się do „ja-

kości” ochotników. Narodowe Siły Rezerwowe miały stanowić zbiór specja-

listów z rzadkich dziedzin oraz byłych wojskowych z dużym doświadcze-

niem. Z danych MON wynika, że nie udało się tego celu osiągnąć. 8 proc. 

członków NSR ma wykształcenie gimnazjalne, 19 proc. zasadnicze, 59 proc. 

średnie, a 14 proc. wyższe. Znaczące są również dane dotyczące wieku żoł-

nierzy: 49 proc. ma mniej niż 25 lat, 26 proc. 26–30 lat, a jedynie 25 proc. 

powyżej 30 lat23. Co więcej, wśród żołnierzy NSR przeważają osoby pocho-

dzące z regionów ogarniętych wysokim bezrobociem, a 70 proc. żołnierzy 

nie ma stałego zatrudnienia. Dla nich NSR staje się głównym, a nieuzupeł-

niającym źródłem utrzymania. 

23 Zapis Stenografi czny. Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (19.) w dniu 13 czerwca 2012 r., s. 6, 

http://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatkomisjeposiedzenia/428/not/019on_egz_2.pdf 

(dostęp: 20 stycznia 2013 r.).
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Powyższe dane wskazują, że obecny obraz NSR dalece odbiega od idei tej 

formy służby, którą przyjęto w sierpniu 2008 r. Trudno byłoby obronić tezę, 

że statystyczny żołnierz NSR, czyli osoba w wieku poniżej 25 lat, posiadająca 

wykształcenie średnie i pierwszy raz stykająca się ze służbą wojskową – ma 

bogate doświadczenie zawodowe i jest fachowcem w rzadkiej i wymagającej 

szczególnych kwalifi kacji dziedzinie. 

Bardzo ważną cezurą w procesie tworzenia NSR było uznanie tej formy 

służby w rezerwie za „przepustkę do służby zawodowej”24. Skutkiem wpro-

wadzonych przez MON zmian wymuszających taką ścieżkę kariery dla 

ochotników do służby czynnej było de facto przekształcenie NSR w konku-

rencyjny w stosunku do służby kandydackiej mechanizm naboru do służby 

zawodowej. Takie traktowanie Narodowych Sił Rezerwowych jest odwróce-

niem idei tego typu formacji i szkodzi zarówno armii zawodowej, jak i sa-

mym NSR. Ubocznym efektem jest dodatkowe skomplikowanie naboru do 

służby zawodowej, rozmycie sensu istnienia Narodowych Sił Rezerwowych 

oraz stworzenie sztucznej motywacji do podejmowania tej służby. Jedyną – 

choć wyraźnie krótkotrwałą i niestabilną – korzyścią takiego podejścia był 

wzrost liczebności formacji i chwilowe przekroczenie progu 10 tys. żołnierzy 

NSR – czyli czysto formalne wywiązanie się z przyjętych wcześniej założeń 

programu profesjonalizacji. Dynamikę fl uktuacji liczebności NSR w okre-

sie ostatnich miesięcy ilustruje wykres 2. Takie „kreatywne” wykorzystanie 

koncepcji NSR przez autorów pomysłu wskazuje na chęć udowodnienia, że 

jest to produkt trafi ający w społeczne oczekiwania.

Kolejnym istotnym problemem jest sam mechanizm wyłaniania stano-

wisk dla NSR i jego uboczne efekty. O wyborze tych stanowisk decydują 

dowódcy jednostek wojskowych, kierujący się różnymi kryteriami, co 

w praktyce prowadzi do ich nadmiernej dywersyfi kacji, chaosu i przypad-

kowości. Dowódcy, których kariera zależy m.in. od ocen gotowości bojowej 

podległych im struktur, z reguły przeznaczają dla żołnierzy NSR stanowiska 

drugorzędne, mające potencjalnie najmniejszy wpływ na ocenę pododdzia-

łów lub – stając przed koniecznością wywiązania się z tego zadania – typują 

stanowiska nieobsadzone w danym momencie (wakaty), borykając się póź-

niej ze stworzonym sztucznie problemem kadrowym. Dodatkowo dowódcy 

traktują obowiązek wytypowania stanowisk dla NSR jako „zło konieczne”, 

ponieważ zakwalifi kowanie stanowiska do NSR automatycznie blokuje jego 

24 NSR. Przepustka do zawodowej służby wojskowej. Vademecum, Narodowe Siły Rezerwowe, http://

www.nsr.wp.mil.pl/plik/fi le/Wydawnictwa_NSR_-_aktualizacja_7.07.2011_r./NSR_-_przepustka_

do_zawodowej_sluzby_wojskowej_-_VADEMECUM.pdf (dostęp: 8 września 2012 r.).
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dostępność dla żołnierzy służby zawodowej. Z punktu widzenia dowódcy to 

podwójna strata: stanowisko, które mogłoby być obsadzone na stałe przez 

żołnierza zawodowego, musi pozostawać przez jedenaście miesięcy w roku 

puste, a ponadto dowódca traci możliwość wykorzystania umiejętności kon-

kretnego i lepiej przygotowanego do służby żołnierza zawodowego. Powstały 

w ten sposób zbiór etatów przeznaczonych dla NSR zawiera często zaskaku-

jące przykłady25. Dla żołnierzy, którzy mogą być obecni w jednostkach łącz-

nie do 30 dni w roku, przeznaczono m.in. stanowisko szefa logistyki, szefa 

taktycznego zespołu kontroli obszaru powietrznego, głównego księgowego 

oraz technika samolotu wielozadaniowego (32. Baza Lotnictwa Taktycznego 

w Łasku – mająca na wyposażeniu samoloty F-16)26. 

Przeznaczenie tego typu stanowisk dla żołnierzy NSR dziwi z jeszcze jed-

nego powodu – stanowiska dla żołnierzy NSR miały być wybierane spośród 

tych, na których pełnienie służby przez żołnierza zawodowego w warun-

kach „nie-kryzysowych” nie jest konieczne lub ekonomicznie uzasadnio-

ne27. Ponadto żołnierze NSR służyć mieli głównie w jednostkach wsparcia 

i zabezpieczenia, a w oddziałach wysokiej gotowości – tylko w ograniczo-

nym wymiarze28. Podsumowując, wyżej wymienione problemy pozwalają 

25 System wyszukiwania wolnych stanowisk dla NSR, http://www.szukajnsr.wp.mil.pl/stanowisko_

szukaj.php (dostęp: 9 stycznia 2012 r.).
26 Stan profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP ..., op.cit., s. 22.
27 NSR. Przepustka do ..., op.cit., s. 5.
28 Narodowe Siły Rezerwowe. Vademecum, op.cit., s. 11.

Wykres 2. Dynamika zmian liczebności NSR na przełomie 2012 i 2013 r.

Źródło: informacje własne BBN. 
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zaryzykować tezę, że im więcej stanowisk NSR w jednostce, tym większy 

problem dla dowódcy.

Najwyższa Izba Kontroli o NSR

Proces profesjonalizacji SZ RP, w tym tworzenia NSR, oceniła w 2012 r. 

Najwyższa Izba Kontroli29. Główne uwagi raportu NIK odnoszące się do 

Narodowych Sił Rezerwowych dotyczyły różnic między zakładaną a fak-

tycznie osiągniętą liczebnością sił, niedoskonałości systemu motywacyjnego, 

ograniczonej efektywności szkolenia i zgrywania pododdziałów, w których 

pełnią służbę żołnierze NSR oraz trudności z użyciem jednostek z etatami 

obsadzonymi przez żołnierzy NSR w sytuacjach kryzysowych, wymagają-

cych ich natychmiastowego wykorzystania. 

NIK stwierdziła, że przyjęte przez MON założenie osiągnięcia przez NSR 

liczebności 20 tys. żołnierzy do końca 2010 r. nie zostało zrealizowane. Nie 

udało się również zrealizować, skorygowanego w związku z trudnościami 

z realizacją programu profesjonalizacji, planu osiągnięcia do końca 2010 r. 

poziomu 10 tys. żołnierzy, a liczebności docelowej do końca 2011 r. NIK 

uznała również, że system zachęt do służby w NSR okazał się nieefektywny 

(nie zlikwidowano obaw przed utratą zatrudnienia, zachęty fi nansowe oka-

zały się niewystarczające). W opinii NIK nie sprawdziła się także praktyka 

nadawania przydziałów kryzysowych na aktualnie nieobsadzone stanowi-

ska żołnierzy zawodowych. O ile takie podejście jest dopuszczalne w cza-

sie ćwiczeń, w codziennej służbie może prowadzić do obniżenia gotowości 

bojowej jednostek i uniemożliwia ich natychmiastowe użycie w sytuacjach 

kryzysowych. Wreszcie, w ocenie NIK mechaniczne włączanie pojedyn-

czych żołnierzy NSR do pododdziałów składających się w przeważającej 

części z żołnierzy zawodowych, obniża efektywność szkolenia i zgrywania 

poszczególnych struktur. NIK podkreśliła również, że przydziały NSR blo-

kują możliwość uzupełniania stanowisk w jednostkach żołnierzami zawo-

dowymi w przypadku pojawienia się właściwego kandydata.

W swoim stanowisku odnoszącym się do raportu NIK Ministerstwo 

Obrony Narodowej przyznało, że w procesie tworzenia NSR wystąpiły nie-

doskonałości, ale nie zgodziło się z tezą, że wynikają one z wadliwej koncep-

cji sił rezerwowych. MON stwierdziło, że przepisy ustawy o powszechnym 

29 Stan profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP ..., op.cit.
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obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej dopuszczają przeznaczenie dla 

NSR pojedynczych stanowisk w strukturze jednostek wojskowych, ale nie 

ograniczają możliwości tworzenia całych pododdziałów, a nawet jednostek 

wojskowych składających się w całości z żołnierzy rezerwy. MON zwróciło 

również uwagę, że docelowa liczebność NSR została założona na poziomie 

do 20 tys. żołnierzy rezerwy, a więc mniejsza liczebność też mieści się w tym 

przedziale.

Polemizując z tym stanowiskiem, NIK stwierdziła, że nie można realizo-

wać zadań reagowania kryzysowego i wzmacniania jednostek poza grani-

cami państwa, jeżeli żołnierze NSR będą w sposób rozproszony ulokowani 

w różnych jednostkach organizacyjnych i nie będą służyć i ćwiczyć razem. 

W podsumowaniu NIK postulowała położenie większego praktycznego na-

cisku na tworzenie jednorodnych pododdziałów i oddziałów NSR, co po-

winno ułatwić właściwe przygotowanie ich do realizacji zadań zgodnych 

z celem utworzenia sił rezerwowych. 

Raport NIK, uwzględniający aspekt tworzenia NSR w ramach programu 

profesjonalizacji, był ważną, obiektywną próbą oceny efektywności wprowa-

dzonych zmian, przeprowadzoną przez instytucję z zewnątrz sił zbrojnych. 

Wskazane w raporcie mankamenty obecnej koncepcji NSR są w dużym stop-

niu zbieżne z obserwacjami ekspertów i uwagami pierwszego Strategicznego 

Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego, przeprowadzonego z inicjatywy pre-

zydenta RP. 

Siły rezerwowe w wybranych państwach – przykłady rozwiązań 

systemowych

Przywołane wcześniej opracowanie „Narodowe Siły Rezerwowe. Vade-

mecum”, mające stanowić materiał poglądowy i kompendium wiedzy dla 

kandydatów do służby w NSR, sugeruje, że autorzy koncepcji NSR prze-

analizowali różne modele sił rezerwowych funkcjonujących w państwach 

NATO przed przyjęciem ostatecznych rozwiązań dotyczących NSR. W przy-

toczonych rozważaniach przyjęto, że prowadzona w państwach zachodnich 

profesjonalizacja sił zbrojnych implikuje zmianę charakteru i zmniejszenie 

rezerw osobowych oraz sprawia, że służą one przede wszystkim uzupełnia-

niu stanowisk, których stałe utrzymywanie w czasie pokoju jest nieopłacal-

ne. Zauważono również, że zastąpienie dużej armii poborowej odpowied-

nimi mechanizmami uzupełniania zasobów osobowych przynosi znaczące 
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oszczędności fi nansowe, a mniejsza i sprawniejsza armia zawodowa jest 

skuteczniejszym narzędziem reagowania na obecne zagrożenia30. 

Autorzy Vademecum przywołują dwie dyrektywy Komitetu Wojskowego 

NATO: MC441/1 NATO Framework Policy on Reserves – w ogólny sposób 

odwołującą się do kwestii rezerw – oraz dyrektywę MC317/1 NATO Force 

Structures – w części dotyczącej m.in. zasad szkolenia sił rezerwowych 

i osiągania przez nie gotowości do działania. W Vademecum podano także 

liczebność sił rezerwowych w wybranych krajach: Stanach Zjednoczonych 

i Kanadzie (w których poziom rezerw zbliżony jest do liczebności żołnierzy 

w służbie czynnej), Francji (Rezerwa Operacyjna – licząca obecnie 29,7 tys. 

rezerwistów31) oraz Wielkiej Brytanii (29,2 tys. żołnierzy rezerwy ochot-

niczej32). Według Vademecum siły rezerwowe w państwach basenu Morza 

Śródziemnego utrzymywane są na poziomie 10–40 proc. liczebności żołnie-

rzy czynnej służby wojskowej. Odnotowano również zmniejszenie liczebno-

ści rezerw w Danii i Holandii, służące według Vademecum osiągnięciu ich 

optymalnej jakości33.

Zawarta w opracowaniu analiza systemów rezerw obowiązujących w in-

nych państwach ma charakter bardzo powierzchowny i nie kończy się żadną 

konkluzją, która mogłaby być wskazówką dla systemu rezerw w Polsce. Co 

więcej, zastosowana w przypadku NSR koncepcja rezerw odbiega w zasad-

niczym stopniu od rozwiązań przyjętych w wyżej wymienionych krajach, 

m.in. w kwestii liczebności sił rezerwowych. Nie wzięto również pod uwagę 

krajów o podobnych uwarunkowaniach geopolitycznych, a jako przykład 

państw zmniejszających liczbę żołnierzy rezerwy podano Danię i Holandię 

– kraje graniczące jedynie z innymi członkami NATO. 

Trudno oprzeć się wrażeniu, że wzmianka o dyrektywach NATO i liczeb-

ności rezerw w wybranych państwach miała służyć oddaleniu zarzutów, że 

tych kwestii tak naprawdę nie brano poważnie pod uwagę. Do takiej tezy 

skłania również obserwacja, że zapisy te zostały rozszerzone w kolejnych 

edycjach Vademecum w stosunku do wersji pierwotnej, kiedy koncepcja 

NSR była już faktycznie przesądzona. Należy w tym miejscu przypomnieć, 

30 Narodowe Siły Rezerwowe. Vademecum, op.cit., s. 5.
31 Les chiff res clés de la Défense – Édition 2012, Ministère de la Défense, s. 14, http://www.defense.

gouv.fr/content/download/174971/1890220/fi le/Chiff res%20cl%C3%A9s%20D%C3%A9fense%20

ed-2012.pdf (dostęp: 12 stycznia 2013 r.).
32 Future Reserves 2020: Delivering the Nation’s Security Together, Ministry of Defense, s. 45, https://

www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/fi le/35891/20121123_consultation_ 

fr20.pdf (dostęp: 12 stycznia 2013 r.).
33 Narodowe Siły Rezerwowe. Vademecum, op.cit., s. 5-6.
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że program profesjonalizacji wdrażany był w atmosferze sporu rządu i pre-

zydenta w kwestii liczebności sił czynnych i rezerwowych34. Ówczesny szef 

Biura Bezpieczeństwa Narodowego, komentując przyjęcie rządowego pro-

gramu profesjonalizacji SZ RP, przywołał wcześniejsze zapewnienia MON, 

że siły zbrojne będą liczyły od 120 tys. do 150 tys. żołnierzy służby czynnej 

oraz 30 tys. w Narodowych Siłach Rezerwowych.

Wiele z rozwiązań zastosowanych w krajach wymienionych w Vademecum 

mogłoby stanowić ważną inspirację w ulepszaniu NSR. Komponenty rezer-

wowe sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych są jednymi z najbardziej rozbu-

dowanych na świecie. Składają się na nie lądowe i powietrzne siły Gwardii 

Narodowej oraz siły rezerwowe wszystkich rodzajów broni. Zastosowany 

w nich system szkolenia polega na odbywaniu obowiązkowych szkoleń w je-

den weekend w miesiącu oraz 15 dni w roku. System ten stał się podstawą 

promocji służby rezerwowej w USA w latach 90. zgodnie z popularnym slo-

ganem One weekend a month, two weeks a year35. Wydaje się, że taki sys-

tem odbywania służby może znacząco ułatwiać członkom sił rezerwowych 

cywilną karierę zawodową, a tym samym zachęcić aktywnych zawodowo 

profesjonalistów do podjęcia służby bez obawy o utratę pracy. Co więcej, 

w armii amerykańskiej wdraża się obecnie podejście do żołnierza zgodne 

z hasłem Soldier for a life, co oznacza tworzenie ścieżek rozwoju kariery woj-

skowej dla ochotników, umożliwiających im korzystne związanie się z woj-

skiem nawet na ponad 30 lat, obejmujące okres pracy w sektorze prywatnym 

i służby w rezerwie36. Godny uwagi jest także amerykański system rekruta-

cji, który ilustruje m.in. przykład promocyjnej strony internetowej Gwardii 

Narodowej37 – niezwykle przejrzystej i atrakcyjnej oraz odpowiadającej na 

kluczowe pytania potencjalnego ochotnika. Portal ten oferuje także możli-

wość internetowej rozmowy z konsultantem.

Przydatne wzorce zawiera również system francuski, w którym poza 

Rezerwą Operacyjną funkcjonuje kilkunastotysięczna Rezerwa Obywatelska. 

Zadaniem tej formacji jest m.in. promocja służby wojskowej i sił zbrojnych 

oraz edukacja dla bezpieczeństwa – stanowi ona narzędzie pogłębionej ko-

munikacji ze społeczeństwem. Adresowana jest ona zarówno do żołnierzy 

34 Stasiak o profesjonalizacji armii: dobrze, że później, ale brak wyliczeń, Gazeta Prawna.pl, http://

prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/29803,stasiak_o_profesjonalizacji_armii_dobrze_ze_pozniej_ale_

brak_wyliczen.html (dostęp: 15 listopada 2012 r.).
35 About, National Guard, http://www.nationalguard.com/about (dostęp: 12 stycznia 2013 r.).
36 United States Army Reserve Vision & Strategy, United States Army Reserve, s. 22–23, http://www.

usar.army.mil/Documents/vision-and-strategy-2020.pdf (dostęp: 12 stycznia 2013 r.).
37 http://www.nationalguard.com/.
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kończących swoją służbę wojskową, jak i do cywilów. Z kolei w przypadku 

Rezerwy Operacyjnej, szkolenia rezerwistów odbywane są w wymiarze od 

5 do 30 dni w roku, jednakże nie są one w pełni obligatoryjne. We fran-

cuskiej rezerwie obowiązuje zasada, że działania wojskowe nie mogą szko-

dzić życiu zawodowemu i prywatnemu rezerwisty. Nieobecność rezerwisty 

w cywilnym miejscu pracy jest dopuszczalna do 5 dni w roku, dłuższy okres 

służby wymaga zgody pracodawcy38. Rezerwa Operacyjna funkcjonuje jako 

oddzielna formacja złożona ze 100–150 jednostek, różniących się między 

sobą zasadami pełnionej służby (np. specyfi ka jednostek przeznaczonych do 

udziału w operacjach zagranicznych).

Wart odnotowania jest także przypadek Finlandii, która wciąż utrzymu-

jąc armię poborową dodatkowo szkoli na specjalnie organizowanych kur-

sach wojskowych – państwowych i prywatnych – ok. 17 tys. osób rocznie. 

Dzięki przemyślanemu systemowi rezerw, Finlandia licząca ok. 5,4 mln lud-

ności i posiadająca ok. 36,4 tys. żołnierzy służby czynnej, w czasie wojny 

jest w stanie zmobilizować ponad 360-tys. armię39 wydając na cele wojskowe 

kwotę niemal trzykrotnie mniejszą niż wynosi polski budżet obronny40.

Powyższe przykłady mogą stanowić cenne źródło inspiracji przy opra-

cowywaniu reformy koncepcji Narodowych Sił Rezerwowych. Kluczowe 

mogą być w tym wypadku doświadczenia innych krajów w kwestii umożli-

wienia ochotnikom funkcjonowania na cywilnym rynku pracy i porozumie-

nia z pracodawcami. Jednakże w kontekście fundamentalnych problemów 

obecnej formuły NSR najważniejsze zagraniczne doświadczenia dotyczą sa-

mej zastosowanej koncepcji struktury i przeznaczenia sił rezerwowych.

Społeczne inicjatywy reformy NSR

Kwestia reformy Narodowych Sił Rezerwowych jest sprawą na tyle 

istotną, że zainteresowały się nią nawet społeczne organizacje pozarządo-

we ze środowiska byłych żołnierzy (nie tylko zawodowych). Jedna z nich 

– „ObronaNarodowa.pl Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej” – opracowała 

38 Statut du personnel de réserve, Les Réservistes de l’Armée de Terre, http://www.reserves.terre.

defense.gouv.fr/spip-unites/article-v2.php3?id_article=42 (dostęp: 12 stycznia 2013 r.).
39 Th e Military Balance 2012, Th e International Institute for Strategic Studies, Londyn 2012, s. 109.
40 SIPRI Yearbook 2012. Armaments, Disarmament and International Security, Oxford University 

Press, Londyn 2012, s. 199-200.
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dokument „NSR na rozdrożu”41, zawierający autorskie propozycje kierun-

ków zmian w projekcie Narodowych Sił Rezerwowych. W opracowaniu do-

konano analizy obecnego stanu NSR oraz wyszczególniono niedoskonałości 

przyjętego systemu rezerw. W syntetycznej formie zaprezentowano również 

propozycje całościowej zmiany koncepcji NSR. Wśród zaproponowanych 

pomysłów znajduje się m.in. podzielenie obecnego NSR na komponent 

operacyjny (ok. 2/3 sił) oraz terytorialny (ok. 1/3). Pierwszy z wymienionych 

komponentów miałby funkcjonować na podobnych zasadach jak obec-

nie, jednak opierając się na wojewódzkich sztabach wojskowych i w po-

staci jednolitych formacji, działających u boku wojsk operacyjnych. Drugi 

komponent działałby przede wszystkim w obrębie danego województwa 

na bazie niewielkich pododdziałów tzw. „lekkiej piechoty” wielkości kom-

panii, w czasie wojny lub sytuacji kryzysowej rozwijanych do batalionu42. 

W projekcie proponuje się również uproszczenie i przyspieszenie procesu 

naboru m.in. poprzez zminimalizowanie liczby dokumentów i zaświad-

czeń, które złożyć musi potencjalny ochotnik. Wskazano również potrzebę 

zmiany systemu szkolenia w celu umożliwienia rezerwistom funkcjonowa-

nia na cywilnym rynku zawodowym. Autorzy koncepcji postulują organi-

zowanie obowiązkowych zajęć szkoleniowych popołudniami, w weekendy 

oraz w okresach urlopowych. Przywołano w tym kontekście system jedne-

go weekendu w miesiącu i 14 dni w roku, znany z omówionego wcześniej 

modelu amerykańskiego43. W opracowaniu znajduje się również propozycja 

schematu zachęt fi nansowych, obejmujących wynagrodzenie za każdy dzień 

służby zależne od stopnia wojskowego oraz roczne nagrody szkoleniowe, 

oddzielne dla komponentu operacyjnego i terytorialnego44. Przygotowane 

opracowanie zaleca również podjęcie dialogu z pracodawcami w celu usta-

lenia dogodnej dla obu stron formy prowadzenia szkoleń dla rezerwistów, 

umożliwiającej pogodzenie wymogów życia zawodowego i służby wojsko-

wej. Według autorów projektu zmian, należałoby również zaproponować 

pracodawcom coś więcej niż jedynie refundację kosztów nieobecności pra-

cownika – np. niewielkie ulgi podatkowe. Ostatnią z propozycji jest inten-

syfi kacja kontaktów wojska ze społeczeństwem, m.in. przez współpracę ze 

41 NSR na rozdrożu, ObronaNarodowa.pl. Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej, http://www.

obronanarodowa.pl/download/NSR-na-rozdrozu/NSR-na-rozdrozu-POPR.pdf (dostęp: 13 stycznia 

2013 r.).
42 Ibidem, s. 14–16.
43 Ibidem, s. 18.
44 Ibidem, s. 19–21.
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szkołami i uczelniami wyższymi w formie przedstawionego programu: legia 

akademicka – pododdziały szkolne NSR45.

Fakt powstania tak kompleksowego opracowania świadczy o wysokim 

zainteresowaniu kwestią NSR w środowiskach związanych z wojskiem i za-

angażowanych w sprawy obronności oraz dostrzeganiu konieczności korek-

ty funkcjonującego w Polsce modelu sił rezerwowych. Ponieważ w opraco-

wanie projektu zaangażowali się także byli żołnierze, przeczy to poniekąd 

tezie, że nie są oni zainteresowani tą formą służby – raczej nie przekonuje 

ich konkretna, dostępna dzisiaj oferta. Niezależnie od merytorycznej oceny 

proponowanych rozwiązań problem efektywnego systemu sił rezerwowych 

zasługuje na społeczną debatę i analizę tego rodzaju postulatów. 

„Pełzająca” reforma systemu Narodowych Sił Rezerwowych

Kolejna już inicjatywa korekty szczegółowych rozwiązań systemu NSR 

została podjęta przez MON w kwietniu 2012 r. Po kilkumiesięcznych uzgod-

nieniach, 30 października ubiegłego roku Rada Ministrów przyjęła zapro-

ponowane przez ministra obrony narodowej założenia zmian ustawowych, 

mających – zdaniem autorów – usprawnić organizację i funkcjonowanie 

Narodowych Sił Rezerwowych oraz uatrakcyjnić służbę potencjalnym kan-

dydatom. Przyjęty projekt zakłada zmianę dwóch aktów prawnych: ustawy 

o powszechnym obowiązku obrony RP oraz ustawy o uposażeniu żołnierzy 

niezawodowych. W ocenie skutków regulacji MON oszacował koszt wpro-

wadzenia proponowanych regulacji na około 3 mln zł rocznie. 

Zmiany dotyczą m.in. nowych regulacji naboru i uzupełniania stano-

wisk służbowych w NSR; rozszerzenia form szkolenia żołnierzy; stworzenia 

możliwości rekompensaty kosztów zdobywania przez żołnierzy kwalifi kacji 

przydatnych w wojsku; poszerzenia systemu motywacyjnego oraz dalszego 

uelastycznienia relacji z pracodawcami (rozszerzenie katalogu zwrotu kosz-

tów powodowanych zatrudnianiem żołnierzy NSR, możliwość wnioskowa-

nia zmiany terminów ćwiczeń itp.).

Ważną zmianą organizacyjną ma być podporządkowanie terenowych or-

ganów administracji wojskowej (wojewódzkie sztaby wojskowe i wojskowe 

komendy uzupełnień) ministrowi obrony narodowej, a nie jak dotychczas 

szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Celem tej zmiany ma być 

45 Ibidem, s. 22–23.
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usprawnienie administrowania zasobami rezerw osobowych (aspekt syste-

mu mobilizacji) oraz uproszczenie procesu decyzyjnego.

Niestety, proponowane zmiany po raz kolejny mają charakter doraźnych 

poprawek, będących reakcją na najczęściej pojawiające się problemy w pro-

cesie rekrutacji do służby i funkcjonowania NSR, a nie nowego, przemyślane-

go i całościowego rozwiązania systemowego. Uwzględniają one szereg istot-

nych, ale wciąż jedynie fragmentarycznych postulatów zgłaszanych przez 

zainteresowanych służbą w NSR, ich pracodawców oraz osoby i instytucje 

odpowiedzialne za bieżące funkcjonowanie sił rezerwowych. Zmiany te nie 

dotyczą meritum, czyli przyjętej koncepcji Narodowych Sił Rezerwowych, 

ich przeznaczenia, czy przydatności operacyjnej. 

Wydaje się, że na swój sposób racjonalne, ale ograniczone w skali i rozcią-

gnięte w czasie, fragmentaryczne i powolne poprawianie systemu rezerw sił 

zbrojnych przez MON wyczerpuje swój potencjał. Utrzymywanie obecnego, 

nieefektywnego systemu oddala szansę na stworzenie systemu rezerw sił zbroj-

nych odpowiadających rzeczywistym potrzebom. Powierzchowne zmiany skut-

kują tylko dalszym przeregulowaniem i tak już skomplikowanego systemu, co 

jeszcze bardziej zniechęca do służby w NSR. Symptomatyczne w tym przypadku 

jest planowane wprowadzanie mechanizmów fi nansowych mających utrudniać 

porzucenie tej służby, sprzeczne z jej ochotniczym charakterem. Nakazy i zaka-

zy rzadko sprawdzają się w odniesieniu do ochotników. Starania o osiągnięcie 

i utrzymanie zakładanej liczebności ochotniczych formacji sił zbrojnych – nawet 

jeżeli dotyczy to formacji rezerwowych – nie mogą bazować na negatywnych 

bodźcach. Należy doceniać i szanować dobrowolną chęć podejmowania służby 

w NSR przez obywateli i zamiast systemu sankcji, budować system zachęt. 

Wnioski

Niezależnie od merytorycznej oceny przydatności i wartości przyję-

tego modelu NSR należy docenić wysiłek i ogrom pracy komórek Sztabu 

Generalnego WP oraz Ministerstwa Obrony Narodowej, a przede wszyst-

kim dowódców jednostek liniowych, włożony w przygotowanie i przepro-

wadzenie niezbędnych zmian legislacyjnych oraz konsekwentne wdrażanie 

w życie przyjętej koncepcji sił rezerwowych. Szczegółowa analiza znacznej 

liczby zmienionych oraz opracowanych od podstaw aktów prawnych nie jest 

przedmiotem niniejszego opracowania  – ze względu na swój zakres i złożo-

ność, zamiast przybliżyć raczej zaciemniłaby problematykę NSR.
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Mimo tych wysiłków koncepcja NSR wdrażana w ramach programu pro-

fesjonalizacji Sił Zbrojnych RP nie sprawdziła się w praktyce i wymaga ra-

dykalnej zmiany. Formacja mająca stanowić docelowo 1/6 Sił Zbrojnych RP, 

stworzona na potrzeby reagowania kryzysowego oraz wzmacniania jedno-

stek wojskowych w działaniach poza granicami państwa, stała się głównie 

kanałem napływu kandydatów do zawodowej służby wojskowej zwłaszcza 

w korpusie szeregowych, a jej wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem 

ma charakter śladowy. Licznym wątpliwościom w odniesieniu do obec-

nej koncepcji NSR dali wyraz senatorowie RP na posiedzeniu Senackiej 

Komisji Obrony Narodowej 13 czerwca 2012 r., w trakcie dyskusji nad in-

formacją Ministerstwa Obrony Narodowej na temat roli Narodowych Sił 

Rezerwowych w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej46. W trakcie 

tego samego posiedzenia potrzebę zmian modelu NSR akcentował również 

szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Temat ten został również poruszony 

w ramach zakończonego w 2012 r. Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa 

Narodowego. 

Dalsze utrzymywanie takiego stanu rzeczy, to marnowanie sił i niemałych 

środków fi nansowych oraz odkładanie w czasie prawdziwego rozwiązania 

coraz bardziej narastającego problemu rezerw dla sił zbrojnych. Uczynienie 

ze służby w NSR warunku podjęcia zawodowej służby wojskowej dla dużej 

części ochotników tworzy fałszywą motywację i w konsekwencji zaciemnia 

obraz prawdziwego zainteresowania tą formą służby wojskowej i społecznej 

oceny warunków jej pełnienia. W takiej sytuacji trudno o właściwą korektę 

przyjętej koncepcji. Szkoda wypracowanej z niemałym wysiłkiem i rozpo-

znawalnej marki, jaką jest NSR, która skutecznie zachęcała do podjęcia pró-

by służby w tej formacji już ponad dwadzieścia tysięcy młodych ludzi.

Podstawową słabością dzisiejszego systemu jest rozproszenie żołnierzy 

pełniących służbę w NSR w różnych jednostkach i pododdziałach. W efekcie 

nie stanowią oni zwartych formacji, a jedynie jednostkowe wypełniania róż-

nych „dziur” w obsadach etatowych jednostek wojskowych, których w armii 

zawodowej w ogóle być nie powinno. Trudno w racjonalny sposób zarzą-

dzać takim zasobem rezerw i trudno go efektywnie wykorzystywać zgodnie 

z założonym przeznaczeniem. W warunkach kryzysu (teoretycznie jeden 

z głównych obszarów przeznaczenia NSR) potrzebne jest natychmiastowe 

użycie wyszkolonych i zgranych pododdziałów, a trudno mówić (jak słusz-

nie zauważa NIK) o skutecznym zgraniu kilku żołnierzy, ćwiczących razem 

46 Zapis Stenografi czny. Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej, op.cit.
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– w najlepszym przypadku – przez 1/12 roku szkoleniowego z zawodowca-

mi spędzającymi na wspólnych szkoleniach i ćwiczeniach cały czas służby. 

Postawieni w takiej sytuacji żołnierze NSR, mimo ich najlepszej woli, będą 

zawsze stanowili najsłabsze ogniwo i trudny problem dla swoich dowódców. 

Nie tylko podważa to przydatność NSR, a tym samym celowość wydawania 

pieniędzy na ten cel, ale dodatkowo frustruje żołnierzy tej formacji i znie-

chęca do kontynuowania służby. Funkcjonowanie w jednym, zawodowym 

pododdziale pojedynczych, znacznie słabiej wyszkolonych żołnierzy NSR, 

którzy obniżają wartość operacyjną całej formacji, zaprzecza idei armii za-

wodowej, w której ilość miała zostać zastąpiona przez jakość. Problem ten 

odnotowują nawet organizacje społeczne, proponując jednocześnie cało-

ściowe projekty zmian systemu sił rezerwowych.

Drugą słabością przyjętej koncepcji jest traktowanie NSR jako przed-

sionka służby zawodowej. To całkowite odwrócenie idei tego typu formacji 

rezerw wojskowych, które powinny mieć charakter służby postzawodowej, 

adresowanej przede wszystkim do byłych żołnierzy zawodowych lub kon-

traktowych w celu stworzenia możliwości przedłużenia wykorzystania ich 

kwalifi kacji i doświadczeń dla potrzeb systemu bezpieczeństwa narodowe-

go. Koncepcja, zgodnie z którą NSR traktowane są jako „przepustka do służ-

by zawodowej”, psuje zarówno NSR, jak i jednostki liniowe, przysparzając 

problemów ich dowódcom. Nie można tolerować sytuacji, w której ochot-

nik – kandydat na żołnierza zawodowego – nie może otrzymać przydziału 

służbowego tylko dlatego, że proponowane mu stanowisko jest zablokowane 

dla potrzeb NSR i pozostaje puste lub jest fi zycznie obsadzone tylko przez 

30 dni w roku.

NSR traktowane jako „obóz przejściowy” na drodze do służby zawo-

dowej stają się fi kcją w kontekście swojego ustawowego przeznaczenia. 

Stwarzają groźną iluzję posiadania licznych, przygotowanych i wyszkolo-

nych rezerw, będąc w istocie zasobami zgoła wirtualnymi, podlegającymi 

dodatkowo ogromnej rotacji. Znacząca jest także m.in. liczna grupa ochot-

ników do NSR, którzy zostali odrzuceni już w trakcie wstępnej kwalifi kacji. 

Utrzymująca się duża liczba żołnierzy rezygnujących systematycznie z przy-

działów kryzysowych oznacza, że deklarowany przez MON poziom ok. 

10 tys. żołnierzy NSR jest w rzeczywistości stanem dynamicznym z tenden-

cją malejącą, a osiągnięcie docelowego pułapu NSR coraz bardziej odwleka 

się w czasie. 

Trudno oprzeć się wrażeniu, że dzisiejsze NSR zaplanowano jako swo-

istą hybrydę obu koncepcji pierwszego Strategicznego przeglądu obronnego 



 123 

SIŁY ZBROJNE RP

przeprowadzonego w MON: stworzono siły reagowania kryzysowego pod 

nazwą „Narodowe Siły Rezerwowe”, zmieniając następnie ich przeznaczenie 

na źródło naboru szeregowych zawodowych. Takie podejście nie rozwiązuje 

ani problemu rezerw dla sił zbrojnych, ani problemów reagowania kryzyso-

wego, a w dłuższej perspektywie pozbawia siły zbrojne systemowych rezerw 

o realnym znaczeniu operacyjnym. 

Pomieszanie różnych koncepcji prowadzi też do sytuacji sprzecznych we-

wnętrznie: żołnierz rezerwy, jakim jest członek NSR, otrzymując przydział 

kryzysowy zobowiązuje się do natychmiastowego stawiennictwa w razie po-

trzeby. Takiego wymogu nie stosuje się wobec żołnierzy zawodowych służ-

by czynnej. Tak więc żołnierz rezerwy utrzymywany jest w stanie wyższej 

gotowości do działania, niż żołnierz zawodowy pełniący służbę w pełnym 

wymiarze. Co więcej, ochotnik do służby w NSR zdaje sobie z tego sprawę 

nierzadko już po podpisaniu kontraktu, ponieważ przepisy są zbyt zawiłe, 

aby zauważyć to wcześniej.

Dokonywane na bieżąco korekty systemu NSR – chociaż w większości 

potrzebne i idące we właściwym kierunku – mają fragmentaryczny charak-

ter, nie usuwają zasadniczych słabości obecnych rozwiązań i nie prowadzą 

do pojawienia się nowej jakości w obszarze rezerw i uzupełnień sił zbroj-

nych. 

Konieczna jest strategiczna reforma NSR. Należy powrócić do pierwot-

nej, zniekształconej w praktyce koncepcji. NSR powinny być zorganizowa-

ne w odrębne formacje i przewidywane przede wszystkim do lokalnego/

terytorialnego wykorzystania operacyjnego, w pierwszej kolejności w czasie 

kryzysu, ale także w czasie wojny – do zadań obrony terytorialnej. Mówiąc 

w przenośni, powinny stać się tzw. wojskiem wojewodów, przewidywanym 

do realizacji zadań ujętych w ich planach operacyjnego funkcjonowania na 

czas zagrożenia i wojny. Mogłaby to być formacja funkcjonująca – z zachowa-

niem właściwych proporcji – na wzór amerykańskiej Gwardii Narodowej.

W ocenie autorów, kilkuletni okres funkcjonowania obecnej formuły sił 

rezerwowych oraz już zidentyfi kowane problemy – stanowią wystarczają-

cą przesłankę do przeprowadzenia rzetelnego audytu, weryfi kacji koncepcji 

NSR oraz ich przeznaczenia, a następnie zaprojektowania i wdrożenia grun-

townych zmian systemowych ukierunkowanych przede wszystkim na two-

rzenie jednolitych formacji rezerwowych, przedstawiających realną wartość 

operacyjną.
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Bezpieczeństwo i obronność państwa 

w świetle kompetencji prezydenta RP 

i Rady Ministrów

Marek Surmański

Kompetencje w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa przysługują 

organom władzy ustawodawczej, administracji rządowej oraz innym orga-

nom i instytucjom państwowym, a także organom samorządu terytorialne-

go. Jednakże – zgodnie z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

– kluczową rolę w systemie bezpieczeństwa narodowego pełnią prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rada Ministrów. Niniejszy artykuł stanowi 

próbę dokonania syntezy kompetencji wyżej wymienionych organów, a tak-

że prawnych relacji między nimi. Ponadto zawiera komentarz zarówno do 

poszczególnych regulacji określających kompetencje głowy państwa, rządu 

i niektórych ministrów w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności, jak również 

wnioski wypływające z analizy omawianej problematyki.

W rozważaniach nad kompetencjami prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

i Rady Ministrów w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa punkt 

wyjścia stanowi art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 

1997 r.1. Zgodnie z tym przepisem, „Rzeczpospolita Polska strzeże niepod-

ległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa 

człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa na-

rodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównowa-

żonego rozwoju”. Przepis ten określa funkcje państwa, które należy traktować 

jako podstawowe i najważniejsze kierunki i cele działania państwa. Określenie 

tych funkcji jest sprawą o tyle istotną, że wynikają z nich konkretne kom-

petencje i zadania organów państwowych w ogóle, a przede wszystkim tych, 

które wymienia sama ustawa zasadnicza. Kluczową funkcją jest niewątpliwie 

strzeżenie niepodległości i nienaruszalności terytorium Polski, gdyż jej reali-

zacja pozwala na wykonywanie pozostałych funkcji państwa. W art. 26 ust. 1 

1 Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.
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Konstytucja RP powierza realizację tej funkcji Siłom Zbrojnym RP. 

Jednocześnie przenosi ona problematykę bezpieczeństwa i obronności pań-

stwa na obszar działania władzy wykonawczej, sprawowanej przez dwa nieza-

leżne organy konstytucyjne, to jest prezydenta i Radę Ministrów.

Pozycja ustrojowa prezydenta RP w dziedzinie bezpieczeństwa 

i obronności państwa

Zgodnie z art. 126 ust. 2 Konstytucji RP, prezydent „czuwa nad przestrze-

ganiem Konstytucji RP, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa pań-

stwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium”. Niewątpliwe 

wskazane byłoby dookreślenie tej normy konstytucyjnej, np. w nowej usta-

wie o bezpieczeństwie narodowym, kompleksowo regulującej problematykę 

szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Niemniej jednak, nawet bez takiego 

doprecyzowania, ta – jakby się wydawało – abstrakcyjna norma ma funda-

mentalne znaczenie dla systemu władzy i funkcjonowania państwa. Przepis 

ten wyraźnie wskazuje na prezydenta jako arbitra politycznego, którego za-

daniem jest podejmowanie działań chroniących podstawowe interesy naro-

dowe i cele strategiczne państwa. Jest to szczególnie istotne w przypadkach 

poważnych zagrożeń i zakłóceń w funkcjonowaniu państwa oraz systemu 

politycznego. Oczywiście norma ta została skonkretyzowana w wielu prze-

pisach, zarówno w samej Konstytucji RP, jak i w innych ustawach.

Do najważniejszych funkcji głowy państwa – określonych przepisa-

mi ustawy zasadniczej w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa 

– należy zwierzchnictwo nad armią. Art. 134 Konstytucji RP stanowi, że 

„w czasie pokoju Prezydent Rzeczypospolitej sprawuje zwierzchnictwo nad 

Siłami Zbrojnymi za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej”. Takie 

usytuowanie czyni go organem gwarantującym neutralność polityczną 

i niezależność sił zbrojnych od wpływu bieżącej polityki, rozumianej jako 

konkurowanie ugrupowań politycznych w dążeniu do sprawowania władzy. 

Zwierzchnictwo nad armią należy traktować bardziej jako wyraz symbolicz-

nego skupienia władzy wojskowej w organie, z którym wiąże się godność 

najwyższej reprezentacji władzy państwowej w stosunkach wewnętrznych, 

aniżeli uczynienie z głowy państwa faktycznego zwierzchnika, dysponują-
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cego najwyższą władzą nad siłami zbrojnymi2. Nie sposób jednak zgodzić 

się z twierdzeniami, że jest to funkcja czysto tytularna3. W polskich uwa-

runkowaniach prawnych zwierzchnictwo nie wiąże się z dowodzeniem ar-

mią, jednak Konstytucja RP przyznaje prezydentowi szereg bardzo ważnych 

kompetencji w zakresie obronności państwa. Do najważniejszych należy 

mianowanie szefa Sztabu Generalnego i dowódców rodzajów Sił Zbrojnych 

RP oraz – na czas wojny – naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych. Mianowanie 

i odwołanie ostatniego z wyżej wymienionych dowódców jest uzależnione 

od wniosku prezesa Rady Ministrów. 

Równie ważną kompetencją zwierzchnika Sił Zbrojnych jest nadawanie 

– na wniosek ministra obrony – stopni wojskowych, przy czym prezydent 

mianuje na pierwszy stopień ofi cerski oraz na stopnie wojskowe generałów 

i admirałów. 

W tym kontekście należy podkreślić, że Konstytucja RP przewiduje 

uprawnienie prezydenta do zarządzania powszechnej lub częściowej mobi-

lizacji i użycia sił zbrojnych do obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz do 

wprowadzenia stanu wojennego, a także stanu wyjątkowego. Wprowadzanie 

wspomnianych stanów nadzwyczajnych uzależnione jest od stosownego 

wniosku Rady Ministrów oraz zaistnienia ściśle określonych okoliczności. 

Warto przy tym podkreślić, że rozporządzenie o wprowadzeniu stanu 

wojennego lub wyjątkowego prezydent RP przedstawia Sejmowi w ciągu 

48 godzin od jego podpisania. Rozporządzenie jest niezwłocznie rozpatry-

wane przez Sejm i może zostać uchylone bezwzględną większością głosów 

w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Równie istotną kompetencją prezydenta jest postanawianie o stanie woj-

ny, jeżeli Sejm nie może się zebrać na posiedzenie w celu podjęcia uchwały 

w tej sprawie. 

Szereg kompetencji związanych ze zwierzchnictwem prezydenta nad ar-

mią zawierają ustawy zwykłe, a w szczególności Ustawa z dnia 23 listopa-

da 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej4. 

Art. 5 tej ustawy przewiduje, że prezydent RP, sprawując zwierzchnictwo 

nad Siłami Zbrojnymi, w szczególności: 

•  określa, na wniosek ministra obrony narodowej, główne kierunki roz-

woju Sił Zbrojnych RP oraz ich przygotowań do obrony państwa; 

2 R. Mojak, Instytucja prezydenta RP w czasie przekształceń ustrojowych, UMCS, Lublin 1995, 

s. 255-256.
3 P. Sarnecki, Prezydent RP, Zakamycze, Kraków 2000, s. 66.
4 Dz.U. z 2012 r. Nr 461, z późn. zm.



128  

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE nr I (25), 2013

•  może uczestniczyć w odprawach kierowniczej kadry Ministerstwa 

Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych RP. 

Pozostałe kompetencje w tym obszarze zostały rozproszone w szeregu in-

nych ustaw. Do najważniejszych z nich należy Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. 

o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych 

i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej5. 

Art. 2 ust. 1 tejże ustawy stanowi, że „w razie zewnętrznego zagrożenia państwa, 

w tym spowodowanego działaniami o charakterze terrorystycznym lub dzia-

łaniami w cyberprzestrzeni, zbrojnej napaści na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej lub gdy z umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej 

obrony przed agresją, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może, na wniosek 

Rady Ministrów, wprowadzić stan wojenny na części albo na całym terytorium 

państwa”. Cytowane brzmienie tego przepisu w zakresie działań w cyberprze-

strzeni zostało nadane w wyniku nowelizacji tej ustawy z inicjatywy głowy pań-

stwa6. Inny ważny przepis omawianej ustawy – art. 10 – przesądza, że „jeżeli 

w czasie stanu wojennego wystąpi konieczność obrony państwa, obroną tą kie-

ruje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej we współdziałaniu z Radą Ministrów”. 

Odnosząc się do treści tej normy wydaje się, że wymaga ona doprecyzowania, 

w szczególności w zakresie pojęcia „współdziałanie”, zwłaszcza, że jej materia 

dotyczy ekstremalnej dla państwa sytuacji.

Ponadto – w myśl przywołanej ustawy – prezydent RP w czasie stanu 

wojennego w szczególności:

•  postanawia, na wniosek Rady Ministrów, o przejściu organów władzy 

publicznej na określone stanowiska kierowania;

•  postanawia, na wniosek Rady Ministrów, o stanach gotowości bojowej 

Sił Zbrojnych RP;

•  określa, na wniosek Rady Ministrów, zadania Sił Zbrojnych RP w cza-

sie stanu wojennego;

•  może mianować, na wniosek prezesa Rady Ministrów, naczelnego do-

wódcę Sił Zbrojnych;

•  zatwierdza, na wniosek naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych, plany ope-

racyjnego użycia Sił Zbrojnych RP;

•  uznaje, na wniosek naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych, określone ob-

szary państwa za strefy bezpośrednich działań wojennych.

5 Dz.U. Nr 156, poz. 1301 z późn. zm.
6 Prezydent podpisał ustawę o cyberbezpieczeństwie, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, 27 września 

2011 r. http://www.bbn.gov.pl/portal/pl/2/3407/Prezydent_podpisal_ustawe_o_cyberbezpieczenstwie.

html (dostęp: 30 stycznia 2012 r.).



 129 

  POZAMILITARNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA

Warto przy tym podkreślić, że zgodnie z tą ustawą, naczelny dowódca Sił 

Zbrojnych podlega prezydentowi.

Innym ważnym aktem prawnym odzwierciedlającym zwierzchnictwo 

prezydenta nad Siłami Zbrojnymi jest Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. 

o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 

poza granicami państwa7. W myśl jej przepisów, prezydent – na wniosek 

Rady Ministrów lub prezesa Rady Ministrów – postanawia o użyciu Sił 

Zbrojnych RP poza granicami państwa w celu udziału w konfl ikcie zbroj-

nym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, w misji 

pokojowej oraz w akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom.

Niezależnie od wyżej wymienionych kompetencji, prezydent w ramach 

zwierzchnictwa nad armią, na zasadach i w trybie określonym w innych ak-

tach prawnych, między innymi:

•  zwalnia z zajmowanego stanowiska przed upływem kadencji szefa 

Sztabu Generalnego i dowódców rodzajów Sił Zbrojnych;

•  mianuje i zwalnia z zajmowanego stanowiska przed upływem kadencji 

dowódcę operacyjnego Sił Zbrojnych oraz szefa Inspektoratu Wsparcia 

Sił Zbrojnych;

•  określa terminy rozpoczęcia i czasu trwania obowiązku odbywania 

zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego w przy-

padku zagrożenia bezpieczeństwa państwa;

•  postanawia o użyciu oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP 

w czasie stanu wyjątkowego, do przywrócenia normalnego funkcjo-

nowania państwa, jeżeli dotychczas zastosowane siły i środki zostały 

wyczerpane;

•  postanawia o użyciu oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP do po-

mocy uzbrojonym oddziałom i pododdziałom Policji w razie zagrożenia 

bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego; 

•  jest zawiadamiany o podjęciu przez ministra obrony narodowej – na 

wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w przypadkach 

niecierpiących zwłoki – decyzji o udzieleniu pomocy przez oddziały 

i pododdziały Sił Zbrojnych RP uzbrojonym oddziałom i pododdzia-

łom Policji w razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłó-

cenia porządku publicznego. Postanawia przy tym o zatwierdzeniu lub 

uchyleniu tejże decyzji.

7 Dz.U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1117 z późn. zm.
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Odnosząc się do konstytucyjnego pojęcia zwierzchnictwa nad siłami 

zbrojnymi, nie sposób nie dostrzec pewnej niekonsekwencji ustawodawcy. 

Art. 134 Konstytucji RP jednoznacznie przesądza, że funkcja ta jest spra-

wowana przez głowę państwa w czasie pokoju za pośrednictwem ministra 

obrony narodowej, a jego kompetencje w tym obszarze szczegółowo określa 

ustawa. Tymczasem szereg ustaw odnoszących się do uprawnień prezydenta 

wobec Sił Zbrojnych nie przewiduje jakiejkolwiek roli ministra obrony naro-

dowej w tym obszarze, wskazując inne organy, np. prezesa Rady Ministrów 

czy też Radę Ministrów. Istnieją również przypadki, że prezydent posiada 

niemalże autonomiczne uprawnienia w omawianym obszarze, „osłabione” 

jednak koniecznością uzyskania na określonych aktach urzędowych kontr-

asygnaty szefa rządu. Przykładem jest uprawnienie do mianowania szefa 

Sztabu Generalnego i dowódców rodzajów Sił Zbrojnych. Szczególny przy-

kład wątpliwego – przynajmniej pod względem językowym – uregulowa-

nia w ustawie wyżej wymienionej normy konstytucyjnej stanowi wcześniej 

przytoczony art. 5 ustawy o powszechnym obowiązku obrony, który prze-

widuje, że prezydent RP może m.in. uczestniczyć w odprawach kierowni-

czej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych RP. Analizując 

bowiem treść obydwu przepisów można dojść do absurdalnego wniosku, że 

uczestnictwo prezydenta we wspomnianych odprawach odbywa się za po-

średnictwem ministra obrony.

W tym miejscu należy wskazać na liczne instrumenty prawne będące w posia-

daniu prezydenta, dotyczące nie tylko sił zbrojnych, ale odnoszące się do zagad-

nień związanych z bezpieczeństwem państwa. Podstawowe z nich zawiera art. 4a 

ustawy o powszechnym obowiązku obrony, który przewiduje, że prezydent RP:

•  zatwierdza, na wniosek prezesa Rady Ministrów, Strategię Bezpieczeń-

stwa Narodowego;

•  wydaje, na wniosek prezesa Rady Ministrów, w drodze postanowienia, 

Polityczno-Strategiczną Dyrektywę Obronną RP oraz inne dokumenty 

wykonawcze do Strategii Bezpieczeństwa Narodowego;

•  zatwierdza, na wniosek Rady Ministrów, plany krajowych ćwiczeń sys-

temu obronnego i kieruje ich przebiegiem;

•  postanawia, na wniosek prezesa Rady Ministrów, o wprowadzeniu albo 

zmianie określonego stanu gotowości obronnej państwa;

•  może zwracać się do wszystkich organów władzy publicznej, admini-

stracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorców, kierowników innych 

jednostek organizacyjnych oraz organizacji społecznych o informacje 

mające znaczenie dla bezpieczeństwa i obronności państwa;
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•  inicjuje i patronuje przedsięwzięciom ukierunkowanym na kształto-

wanie postaw patriotycznych i obronnych w społeczeństwie.

W tym kontekście warto również wspomnieć o uprawnieniach prezyden-

ta w odniesieniu do służb specjalnych. Polegają one m.in. na delegowaniu 

swojego przedstawiciela do udziału w posiedzeniach Kolegium do Spraw 

Służb Specjalnych, opiniowaniu wniosków prezesa Rady Ministrów o powo-

łanie i odwołanie szefów służb specjalnych, otrzymywaniu informacji mogą-

cych mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i międzynarodowej pozycji 

Polski oraz mianowaniu funkcjonariuszy służb specjalnych na pierwszy sto-

pień w korpusie ofi cerów oraz na stopień generała brygady.

Skupienie w rękach głowy państwa tak szerokich uprawnień w newralgicz-

nych dla funkcjonowania państwa obszarach wymaga posiadania odpowied-

niego zaplecza o charakterze instytucjonalno-doradczym. Stąd też art. 135 

Konstytucji RP przewiduje ustanowienie Rady Bezpieczeństwa Narodowego 

jako organu doradzającego prezydentowi w zakresie wewnętrznego i ze-

wnętrznego bezpieczeństwa państwa. Z kolei art. 11 ustawy o powszechnym 

obowiązku obrony stanowi, że prezydent wykonuje zadania w zakresie bez-

pieczeństwa i obronności przy pomocy Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Niezależnie od powyższego, w celu umożliwienia współpracy organów 

sprawujących władzę wykonawczą, Konstytucja RP ustanowiła jeszcze jeden 

organ w postaci Rady Gabinetowej. Zgodnie z art. 141, w sprawach szcze-

gólnej wagi prezydent może zwołać Radę Gabinetową, którą tworzy Rada 

Ministrów obradująca pod przewodnictwem głowy państwa. Organowi 

temu nie przysługują wszakże kompetencje o charakterze władczym.

Reasumując, prezydent posiadający tak liczne i ważne kompetencje jest 

podstawowym elementem systemu bezpieczeństwa państwa, w skład które-

go wchodzi całość sił i środków przeznaczonych do realizacji zadań w ob-

szarze bezpieczeństwa.

Kompetencje Rady Ministrów i niektórych jej członków 

w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności państwa

Kompetencje i zadania Rady Ministrów i jej poszczególnych członków 

w dziedzinie obronności państwa obejmują wszelkie stany i okoliczności, 

to jest czas pokoju, kryzysu i wojny. W tym kontekście należy przywołać 

art. 146 Konstytucji RP stanowiący, że Rada Ministrów prowadzi politykę 

wewnętrzną i zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:
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•  zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz porządek publiczny;

• zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne państwa;

•  sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie obronności kraju oraz określa 

corocznie liczbę obywateli powoływanych do czynnej służby wojskowej.

Kompetencje rządu w ramach zapewnienia zewnętrznego bezpieczeń-

stwa i sprawowania ogólnego kierownictwa w dziedzinie obronności kraju 

zostały zawarte w art. 6 ustawy o powszechnym obowiązku obrony. Należy 

do nich w szczególności:

•  opracowywanie projektów Strategii Bezpieczeństwa Narodowego;

•  planowanie i realizacja przygotowań obronnych państwa zapewniają-

cych jego funkcjonowanie w razie zewnętrznego zagrożenia bezpie-

czeństwa i w czasie wojny, w tym planowanie przedsięwzięć gospodar-

czo-obronnych oraz zadań wykonywanych na rzecz Sił Zbrojnych RP 

i wojsk sojuszniczych;

•  przygotowywanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, 

w tym obroną państwa, i organów władzy publicznej do funkcjonowa-

nia na stanowiskach kierowania;

•  utrzymywanie stałej gotowości obronnej państwa, wnioskowanie do 

prezydenta RP o jej podwyższanie w razie zewnętrznego zagrożenia 

bezpieczeństwa i w czasie wojny oraz o jej obniżanie stosownie do 

zmniejszania stopnia zagrożenia;

•  określanie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa, 

w tym obronności, oraz przygotowywanie ich szczególnej ochrony;

•  przygotowanie na potrzeby obronne państwa i utrzymywanie w stałej 

gotowości jednolitych systemów obserwacji, pomiarów, analiz, pro-

gnozowania i powiadamiania;

•  przygotowanie systemu stałych dyżurów na czas zewnętrznego zagro-

żenia bezpieczeństwa państwa i wojny;

•  określanie zasad wykorzystania służby zdrowia i infrastruktury tech-

nicznej państwa na potrzeby obronne, w tym sposobu zabezpieczania 

przestrzeni powietrznej i wód terytorialnych w razie zewnętrznego za-

grożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny;

•  zapewnianie funkcjonowania systemu szkolenia obronnego w państwie;

•  prowadzenie kontroli stanu przygotowań obronnych w państwie.

Kompetencje te zostały skonkretyzowane w rozporządzeniach Rady 

Ministrów, wydanych na podstawie wspomnianej ustawy. Jednym z podstawo-

wych aktów wykonawczych do wyżej wymienionej normy jest Rozporządzenie 

Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu 
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kierowania bezpieczeństwem narodowym8. W rozporządzeniu tym rząd okre-

ślił organizację i tryb przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem 

narodowym, w tym obroną państwa, oraz warunki funkcjonowania organów 

władzy publicznej na stanowiskach kierowania. Analizując materię regulowa-

ną tym rozporządzeniem oraz pozostałych aktów wykonawczych do wspo-

mnianego upoważnienia ustawowego, nasuwa się jednoznaczny wniosek, że 

problematyka ta powinna zostać uregulowana aktem prawnym rangi ustawy.

Równie istotne kompetencje rządu przewiduje Ustawa z dnia 26 kwietnia 

2007 r. o zarządzaniu kryzysowym9, która stanowi, że Rada Ministrów spra-

wuje zarządzanie kryzysowe na terytorium Polski, rozumiane jako działal-

ność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bez-

pieczeństwem narodowym.

Niezależnie od powyższego, przepisy prawa przewidują ważną rolę rządu 

w odniesieniu do stanów nadzwyczajnych. Poszczególne ustawy regulują-

ce tę problematykę przypisują Radzie Ministrów kluczową rolę w procesie 

wprowadzania i znoszenia tych stanów, przy czym Ustawa o stanie wojen-

nym oraz Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym10 uzależ-

niają podjęcie przez prezydenta decyzji w tej sprawie od wniosku rządu, 

natomiast Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej11 

nie zawiera takiego warunku. Stan klęski żywiołowej może bowiem zostać 

wprowadzony z inicjatywy rządu lub na wniosek właściwego wojewody.

Ponadto warto wspomnieć o uprawnieniach Rady Ministrów wynikających 

z ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych RP poza granicami państwa. 

Jej przepisy przewidują możliwość wnioskowania do prezydenta RP o użycie pol-

skich kontyngentów wojskowych (PKW) poza granicami Polski, ale tylko w celu 

udziału w konfl ikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sojuszników oraz w mi-

sji pokojowej. Natomiast o pobycie PKW poza granicami kraju w celu udziału 

w szkoleniach i ćwiczeniach wojskowych decyzję podejmuje samodzielnie rząd.

Biorąc pod uwagę, że do Rady Ministrów należą sprawy niezastrzeżone 

dla innych organów państwowych, mamy do czynienia z zasadą ogólnego 

domniemania właściwości rządu w sprawach polityki państwa, w tym rów-

nież w sprawach obrony i bezpieczeństwa państwa. W konsekwencji to na 

rządzie spoczywa główny ciężar odpowiedzialności w tym zakresie, chyba że 

przepisy prawa stanowią inaczej. 

8 Dz.U. z 2004 r. Nr 98, poz. 978.
9 Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.
10 Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 985 z późn. zm.
11 Dz.U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558 z późn. zm.
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W polskim porządku prawnym istnieją bardzo różne rozwiązania, jeżeli 

chodzi o podział kompetencji i sposób współdziałania poszczególnych orga-

nów władzy wykonawczej w omawianym obszarze. Część tych kompetencji 

należy do prezydenta, część do Rady Ministrów, a jeszcze inne uprawnienia do 

prezesa Rady Ministrów i poszczególnych ministrów. W dodatku zasadą jest, 

że organy te nie posiadają autonomii przy podejmowaniu określonych decyzji. 

Przepisy prawa przewidują bowiem, że do realizacji konkretnego przedsię-

wzięcia niezbędny jest wniosek, zgoda lub opinia innego organu. Przykładem 

konieczności uzyskania konsensusu obydwu członów władzy wykonawczej, 

to jest prezydenta i Rady Ministrów, jest ustawa o stanie wojennym oraz usta-

wa o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych RP poza granicami państwa. 

Obydwa akty prawne – jak już wspomniano – uzależniają bowiem podjęcie 

określonej decyzji przez prezydenta od przedstawienia wniosku rządu.

Niezależnie od przypisanych Radzie Ministrów – jako organowi kolegial-

nemu – kompetencji, istnieją zadania nałożone na poszczególnych ministrów, 

którzy na zasadach określonych w przepisach prawa uczestniczą w kreowaniu 

i realizacji polityki państwa, w tym w dziedzinie bezpieczeństwa. Zgodnie bo-

wiem z art. 7 Ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów12 – czło-

nek Rady Ministrów uczestniczy, na zasadach określonych w Konstytucji RP, 

w ustalaniu polityki państwa, ponosząc odpowiedzialność za treść i realiza-

cję działań rządu w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepi-

sach. Ponadto jest zobowiązany, w zakresie swojego działania, do inicjowania 

i opracowywania polityki rządu, a także przedkładania inicjatyw, projektów 

założeń projektów ustaw i projektów aktów normatywnych na posiedzenia 

Rady Ministrów.

Warto przy tym zauważyć, że art. 37 Ustawy z dnia 4 września 1997 r. 

o działach administracji rządowej13 stanowi, że minister kierujący określo-

nym działem wykonuje określone w odrębnych przepisach zadania z dzie-

dziny obronności i ochrony bezpieczeństwa państwa, z wyjątkiem spraw, 

które na mocy odrębnych przepisów należą do innych organów administra-

cji rządowej i państwowych jednostek organizacyjnych. W konsekwencji 

każdy minister kierujący określonym działem administracji rządowej jest 

obowiązany do realizacji prawnie określonych zadań z zakresu szeroko ro-

zumianego bezpieczeństwa. 

12 Dz.U. z 2012 r. Nr 392 z późn. zm.
13 Dz.U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 z późn. zm.
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W rządzie szczególną rolę pełni prezes Rady Ministrów. Jego pozycja 

w całym systemie władzy i administracji publicznej została ukształtowana 

przepisami zarówno Konstytucji RP oraz ustaw, jak i długoletnią praktyką 

i tradycją. Premier w wielu obszarach przesądza o podstawowych kierunkach 

polityki państwa, w tym w zakresie jego bezpieczeństwa. Konstytucja RP 

stanowi, że premier reprezentuje Radę Ministrów, kieruje jej pracami, wy-

daje rozporządzenia, zapewnia wykonywanie polityki rządu i określa sposo-

by jej wykonywania, a także koordynuje i kontroluje pracę członków Rady 

Ministrów. Ponadto szef rządu posiada wiele uprawnień ustawowych, wią-

żących się ze sprawami bezpieczeństwa. Należy do nich inicjowanie okre-

ślonych przedsięwzięć (wnioskowanie), zastępowanie Rady Ministrów (np. 

jeżeli w czasie stanu wojennego rząd nie może zebrać się na posiedzenie, 

jego kompetencje wykonuje premier), czy wnioskowanie do prezydenta 

o zatwierdzenie bądź wydanie określonych dokumentów o charakterze stra-

tegicznym (Strategia Bezpieczeństwa Narodowego i Polityczno-Strategiczna 

Dyrektywa Obronna RP).

Kolejnym ważnym organem w dziedzinie obronności państwa jest mini-

ster obrony narodowej. Kieruje on działem obrona narodowa obejmującym 

– w czasie pokoju – sprawy obrony państwa, Sił Zbrojnych RP, a także udzia-

łu Polski w wojskowych przedsięwzięciach organizacji międzynarodowych. 

Jego status został uregulowany Ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie 

Ministra Obrony Narodowej14. Organ ten, jako jedyny spośród wszystkich 

członków rządu kierujących działami, posiada status określony odrębną usta-

wą. Przewiduje ona, że do zakresu jego działania należy między innymi:

•  kierowanie w czasie pokoju całokształtem działalności Sił Zbrojnych RP;

•  przygotowywanie założeń obronnych państwa, w tym propozycji doty-

czących rozwoju i struktury Sił Zbrojnych RP;

•  formowanie, przeformowywanie i rozformowywanie jednostek woj-

skowych oraz nadawanie im etatów;

•  realizowanie generalnych założeń, decyzji i wytycznych Rady Ministrów 

w zakresie obrony państwa i koordynowanie realizacji wynikających 

z nich zadań;

•  sprawowanie, w zakresie powierzonym przez Radę Ministrów, ogólne-

go nadzoru nad realizacją zadań obronnych przez organy administracji 

państwowej, instytucje państwowe, samorządy, przedsiębiorców i inne 

podmioty;

14 Dz.U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56 z późn. zm.
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•  sprawowanie ogólnego kierownictwa w sprawach wykonywania po-

wszechnego obowiązku obrony;

•  kierowanie administracją rezerw osobowych dla celów powszechnego 

obowiązku obrony. 

Praktyka ostatnich kilkunastu lat wykazała, że odrębne ustawowe uregu-

lowanie kompetencji ministra obrony okazało się rozwiązaniem słusznym. 

Pozwoliło ono na efektywne wykonywanie zadań w dziedzinie obronno-

ści i uniknięcie potencjalnych konfl iktów w relacjach prezydent – minister 

obrony narodowej. 

Wśród organów najważniejszych z punktu widzenia bezpieczeństwa istotną 

rolę pełni minister właściwy do spraw wewnętrznych, do którego kompetencji 

należą m.in. sprawy ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony 

granicy państwa, kontroli ruchu granicznego i cudzoziemców, obywatelstwa, 

obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej. Minister ten sprawuje nadzór nad 

działalnością Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Obrony 

Cywilnej Kraju, Prezesa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Krajowego Centrum 

Informacji Kryminalnej oraz Biura Ochrony Rządu. Ważne kompetencje przy-

pisuje mu również ustawa o zarządzaniu kryzysowym. Jej przepisy przewidują, 

że w przypadkach niecierpiących zwłoki, sprawuje on zarządzanie kryzysowe, 

niejako w zastępstwie Rady Ministrów.

Prawne relacje między organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo 

i obronność państwa 

Na świecie funkcjonują różne rozwiązania, regulujące prawne relacje 

między organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i obronność pań-

stwa, w zależności od przyjętego systemu sprawowania władzy. Można zatem 

wyróżnić systemy, w których dominującą rolę w omawianym zakresie od-

grywa prezydent (USA, Francja) lub szef rządu (Niemcy, Wielka Brytania). 

Niemniej występują również systemy mieszane, gdzie część kompetencji 

przysługuje głowie państwa, a część innym organom. Występują również 

państwa, w których uprawnienia tego rodzaju przysługują organom wła-

dzy ustawodawczej, przy czym nie chodzi tu o tworzenie prawa, ale raczej 

o uprawnienia o charakterze władczym i opiniodawczym. 

W Polsce mamy do czynienia z bardzo rzadko spotykanym systemem, 

gdzie władza wykonawcza przysługuje dwóm konstytucyjnym organom. 

W praktyce oznacza to, że najważniejsze decyzje w dziedzinie bezpieczeń-
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stwa muszą uzyskać akceptację zarówno prezydenta, jak i Rady Ministrów. 

Wskazane wcześniej funkcje i kompetencje obu członów władzy wykonaw-

czej z reguły podlegają różnego rodzaju ograniczeniom, które powodują, że 

żaden organ nie może podjąć samodzielnie określonej decyzji bez wniosku 

lub zgody innego organu. W tym kontekście warto zauważyć, że art. 144 

ust. 2 Konstytucji RP przewiduje, że akty urzędowe prezydenta RP wyma-

gają kontrasygnaty prezesa Rady Ministrów. Co prawda ust. 3 tego artykułu 

zawiera wyjątki od tej zasady, ale w zasadzie nie dotyczą one problematyki 

z zakresu bezpieczeństwa i obronności. Samodzielność prezydenta w tym 

względzie Konstytucja RP przewidziała jedynie przy zgłaszaniu inicjatyw 

ustawodawczych (w tym dotyczących bezpieczeństwa i obronności), powo-

ływaniu i odwoływaniu członków Rady Bezpieczeństwa Narodowego, zwo-

ływaniu Rady Gabinetowej oraz podpisywaniu albo odmowie podpisania 

ustawy. Również przepisy ustaw nie pozwalają prezydentowi podejmować 

samodzielnych decyzji, zwykle uzależniając je od wniosku Rady Ministrów, 

prezesa Rady Ministrów lub ministra obrony narodowej. Szczególnie wy-

mownym przykładem w tym zakresie jest wspomniany wcześniej art. 10 

ustawy o stanie wojennym, który stanowi że „jeżeli w czasie stanu wojen-

nego wystąpi konieczność obrony państwa, obroną tą kieruje prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej we współdziałaniu z Radą Ministrów”.

W konsekwencji oznacza to, że zarówno prezydent, jak i inne organy pań-

stwowe muszą współdziałać w realizacji przypisanych im zadań. Analizując 

omawianą problematykę, trudno nie oprzeć się wrażeniu, że prawnie 

ukształtowane relacje organów odpowiedzialnych za sprawy bezpieczeństwa 

mają charakter głównie kontrolujący i blokujący. Tymczasem charakter tych 

spraw wymaga szybkiego, kreatywnego i sprawnego działania właściwych 

organów i struktur państwa.

Podsumowanie

Funkcjonujący w Polsce system bezpieczeństwa narodowego budzi szereg 

zastrzeżeń, w szczególności w odniesieniu do rozwiązań prawnych. Brak jest 

ustawy, która w sposób kompleksowy regulowałaby problematykę bezpie-

czeństwa narodowego. Niewątpliwie konieczna jest większa precyzja przepi-

sów określających zadania władz i instytucji państwowych w systemie kiero-

wania bezpieczeństwem narodowym. Dotyczy to zwłaszcza takich kwestii, 

jak precyzyjne określenie relacji między prezydentem, Radą Ministrów, pre-
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zesem Rady Ministrów, ministrem obrony narodowej i naczelnym dowódcą 

Sił Zbrojnych. Warto również wskazać na niejednoznaczne pojęcie kierowa-

nia obroną państwa przez prezydenta we współdziałaniu z Radą Ministrów. 

Podobny problem istnieje z najwyższym zwierzchnictwem prezydenta nad 

Siłami Zbrojnymi RP. Sformułowanie to może bowiem sugerować, że or-

gan ten sprawuje rolę dowódczą w odniesieniu do armii. To z kolei poddaje 

w wątpliwość zakres kompetencji naczelnego dowódcy sił zbrojnych.

Niezależnie od powyższego wydaje się, że zasada „permanentnego współ-

działania” organów państwowych nie jest najlepszym rozwiązaniem. Może się 

ona sprawdzać w warunkach pokoju i stabilizacji, natomiast podczas sytuacji 

nadzwyczajnych – wojny lub kryzysu – istnieje ryzyko, że stanie się dużą sła-

bością wspomnianego systemu, utrudniając jego sprawne funkcjonowanie. 

Ponadto w Polsce wciąż istnieje problem „resortowości”. Poszczególne 

organy w dużej mierze działają bez strategicznego spojrzenia na całość 

systemu. Tymczasem współczesne wyzwania w dziedzinie bezpieczeństwa 

(terroryzm, cyberzagrożenia) wymagają zintegrowania wysiłków wszyst-

kich podmiotów budujących ten system. W tym kontekście zaskakiwać 

może brak wyspecjalizowanego organu rządowego (centrum analityczno-

koordynacyjnego do spraw bezpieczeństwa), zajmującego się problemami 

bezpieczeństwa narodowego oraz strategicznego centrum na szczeblu pań-

stwowym, które monitorowałoby przedsięwzięcia mające wpływ na stan 

bezpieczeństwa i obronności państwa. 

Większość z tych problemów została podniesiona podczas przeprowa-

dzanego w latach 2010–2012 Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa 

Narodowego, zainicjowanego przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. 

Za najważniejsze zadanie w zakresie funkcjonowania najważniejszych 

podmiotów decyzyjnych w państwie, w odniesieniu do spraw szeroko ro-

zumianego bezpieczeństwa, należy uznać – jak to zostało wcześniej podnie-

sione – doprecyzowanie kompetencji i relacji między kluczowymi organami 

w tym zakresie, w szczególności między prezydentem a Radą Ministrów. 

Jednocześnie celowe byłoby przesądzenie, który z tych organów powinien 

pełnić dominującą rolę w tej dziedzinie. Przepisy obowiązującej ustawy 

zasadniczej ustanawiające prezydenta strażnikiem suwerenności i bez-

pieczeństwa państwa oraz nienaruszalności jego terytorium sugerują, że 

prezydenta kompetencje skupiają się na problemach natury strategicznej, 

głównie związanych z najpoważniejszymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa 

państwa. Jednocześnie ustawy zwykłe zawierają szereg kompetencji prezy-

denta o charakterze wykonawczym. W dodatku uprawnienia wynikające 
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z tych kompetencji nie pozwalają prezydentowi na samodzielne działanie, 

co w skrajnych przypadkach może doprowadzić do paraliżu decyzyjnego, 

a to – uwzględniając poważny charakter zagrożeń – byłoby wielce nieko-

rzystne dla bezpieczeństwa państwa.

Uwzględniając powyższe, należałoby precyzyjnie zdiagnozować ten pro-

blem. Następnie celowe byłoby wypracowanie adekwatnych rozwiązań. Nie 

przesądzając o kierunku ewentualnych zmian, konieczne jest strategiczne 

podejście do tych zagadnień, zgodne z polską racją stanu oraz uwzględniają-

ce uwarunkowania w zakresie bezpieczeństwa w długoletniej perspektywie. 

Ta zaś wymaga stworzenia klarownego i spójnego systemu bezpieczeństwa 

narodowego, zapewniającego sprawne działanie najważniejszych organów 

państwowych w omawianym obszarze.
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South Stream 

– odpowiedź na potrzeby rynku 

czy narzędzie polityki zagranicznej?

Paweł Turowski

Pod koniec 2012 r. rosyjski koncern Gazprom ogłosił rozpoczęcie budowy 

gazociągu South Stream. Nowy szlak przesyłu rosyjskiego gazu do Europy 

będzie biegł po dnie Morza Czarnego i przez Bałkany dotrze do północnych 

Włoch. Zaplanowana na 63 mld m3 gazu rocznie przepustowość nie znajduje 

odzwierciedlenia w popycie na gaz z Rosji w Unii Europejskiej i na Bałkanach. 

Może to sugerować, że podmorski gazociąg jest instrumentem powstrzymy-

wania budowy południowego korytarza energetycznego mającego transpor-

tować gaz z regionu m.in. Morza Kaspijskiego przez Turcję do Europy oraz 

służy do zwiększenia presji na Ukrainę w celu przejęcia udziałów w przebie-

gającym przez ten kraj systemie gazociągowym Braterstwo. W konsekwencji 

South Stream zamiast wielkim gazociągiem może okazać się jedynie niewiel-

kim szlakiem przesyłu gazu. 

Ofi cjalna strona internetowa konsorcjum powołanego w celu budowy ru-

rociągu South Stream wskazuje, że projekt budowy gazociągu powstał m.in. 

w odpowiedzi na coraz większe zapotrzebowanie na gaz ziemny w Europie, 

w której wydobycie tego surowca spada. Podmorski gazociąg zagwarantuje 

bezpośrednie połączenie odbiorców w Unii Europejskiej z rosyjskimi zło-

żami. Gaz trafi  do konsumentów w Europie Środkowej oraz Południowo-

Wschodniej. Położony na dnie morskim gazociąg w sposób bezpieczny 

i przyjazny dla środowiska naturalnego umożliwi roczny przesył 63 mld m3 

gazu, co odpowiadać będzie ok. 10 proc. zapotrzebowania na gaz w Unii 

Europejskiej w 2020 r. 
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Mapa 1. Szlak South Stream

Źródło: http://www.south-stream.info/en/maps (dostęp: 15 stycznia 2013 r.).

Gaz dostarczany za pośrednictwem South Stream umożliwi osiągnięcie 

celu, jakim jest redukcja emisji dwutlenku węgla, i będzie stanowić paliwo 

pomostowe do gospodarki opartej na odnawialnych źródłach energii i cha-

rakteryzującej się niską emisją CO
2
. Budżet South Stream sięga kilku miliar-

dów euro, zaś wszystkie koszty zostaną sfi nansowane przez komercyjnych 

inwestorów. Ten długoterminowy projekt nie pozostanie bez stymulującego 

wpływu wobec innych sektorów gospodarki Europy – jednocześnie nie ob-

ciążając jej mieszkańców kosztami inwestycji1. 

W ten sposób cele budowy rurociągu South Stream są reklamowane 

przez udziałowców. Warto przeanalizować, czy przytaczane argumenty 

znajdują odzwierciedlenie w faktach, czy też mają odległy z nimi związek. 

Odpowiedzi, jakie zostaną uzyskanie w toku analizy pozwolą ocenić, czy 

budowa South Stream znajduje uzasadnienie ekonomiczne, czy też może 

służyć do innych, pozaekonomicznych celów. 

1 Th e South Stream Gas Pipeline Th rough the Black Sea, http://www.south-stream-off shore.com/

gas-pipeline/project/ (dostęp: 14 stycznia 2013 r.).



 143 

  POZAMILITARNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA

Europejskie zapotrzebowanie na gaz

Konsorcjum udziałowców South Stream argumentuje zasadność budowy 

nowego gazociągu zwiększającym się zapotrzebowaniem na gaz w Europie, 

wskazuje również na istotne znaczenie nowej inwestycji w zabezpiecze-

niu rosnących potrzeb – dostawy nowym podmorskim szlakiem mają 

w 2020 r. umożliwiać zaspokojenie 10 proc. potrzeb konsumpcyjnych Unii 

Europejskiej. Aby uzyskać odpowiedź na pytanie dotyczące zasadności bu-

dowy South Stream, należy zweryfi kować kluczowe zagadnienia triady sek-

tora energetycznego, na którą składają się: upstream (wydobycie), midstream 

(przesył) i downstream (przetwarzanie surowca). 

Rysunek 1. Triada energetyczna

Źródło: opracowanie własne.

Skoro projektowany gazociąg South Stream jest jednym z kilku rurociągów 

łączących Rosję z Europą, to jego budowę należy przeanalizować z perspekty-

wy całościowych potrzeb przesyłowych na kierunku zachodnim i południo-

wo-zachodnim. Z tego powodu jako pierwsza zostanie obliczona moc prze-

syłowa istniejących i projektowanych gazociągów (midstream) w kierunku 

zachodnim. Następnie zostanie przeanalizowany sektor upstream, z uwzględ-

nieniem pytania, czy rosyjski Gazprom będzie dysponował za 5 lat wystarcza-

jącą ilością gazu do wypełnienia zdolności przesyłowych wykorzystywanych 

gazociągów. Trzecim analizowanym zagadnieniem będzie sektor downstream 

– w celu uzyskania odpowiedzi, czy Europa będzie w przyszłości chciała kupić 

tyle gazu, ile rosyjski producent planuje dostarczyć. 

Przepustowość gazociągów

Pierwszym i najnowszym projektem jest South Stream, mający przebiegać po 

dnie Morza Czarnego. Właściciele podkreślają, że rurociąg bezpośrednio połą-

Upstream
(wydobycie)

Midstream
(przesył)

Downstream
(przetwarzanie surowca)(p
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Mapa 2. Istniejące i projektowane gazociągi do przesyłu rosyjskiego surow-

ca do Unii Europejskiej i krajów bałkańskich

Źródło: opracowanie własne.

czy odbiorców w Europie z rosyjskimi złożami i pozwoli rocznie transportować 

63 mld m3 gazu. Największym udziałowcem South Stream jest Gazprom. 

Drugi to Nord Stream, który umożliwia transport 55 mld m3 gazu rocz-

nie z Rosji bezpośrednio do Niemiec po dnie Morza Bałtyckiego. Według 

konsorcjum właścicielskiego nowy szlak umożliwi zaspokojenie rosnące-

go zapotrzebowania na gaz w UE, które pod koniec dekady będzie wyższe 

o 200 mld m3 gazu. Rurociąg został oddany do użytku w roku 20122. 

2 Działania Nord Stream w Unii Europejskiej oraz w krajach nadbałtyckich http://www.nord-stream.

com/pl/o-nas/nasze-dzialania/ (dostęp: 14 stycznia 2013 r.).

Gazociągi, w których 

ok. połowy udziałów 

posiada Gazprom

Gazociągi, 

które nie są 

własnością Gazpromu
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Trzeci rurociąg, wykorzystywany przez Gazprom do transportu gazu do 

Europy to gazociąg jamalski, wybudowany w drugiej połowie lat 90. XX w. 

Transportuje surowiec z głębi Rosji do Niemiec przez terytorium Białorusi 

oraz Polski. Umożliwia roczny przesył ok. 32 mld m3 gazu rocznie do od-

biorcy umiejscowionego na końcu szlaku transportowego3. 

Tabela 1. Przepustowość gazociągów (istniejących i planowanych) trans-

portujących rosyjski gaz do Unii Europejskiej i państw bałkańskich 

Gazociąg
Termin oddania 

do użytku 
Trasa

Przepustowość

roczna

South Stream

I nitka:

2015 r.

zakończenie prac:

2018 r.

Federacja Rosyjska,

Morze Czarne,

Bułgaria, Serbia, Węgry, 

Słowenia, Włochy

63 mld m3

Nord Stream

I nitka:

2011 r.

II nitka: 2012 r.

Federacja Rosyjska,

Morze Bałtyckie,

Niemcy

55 mld m3

Jamał 
Lata:

1997–1999

Federacja Rosyjska,

Białoruś, Polska, Niemcy
32 mld m3

Braterstwo 1984 r.

I nitka: Federacja Rosyjska, 

Ukraina, Słowacja, Czechy, 

Niemcy

II nitka: Ukraina,

Węgry, Rumunia, Austria 

III nitka: Ukraina,

Rumunia, Bułgaria, Turcja, 

Grecja

IV nitka: Ukraina, Polska

maksymalnie:

140 mld m3

średnio:

120 mld m3

Przepustowość 5 gazociągów

razem:

maksymalnie:

290 mld m3/rok

średnio:

270 mld m3/rok

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.gazpromexport.ru/en/projects/1/, http://www.

gazprom.com/about/production/projects/pipelines/blue-stream/, http://www.utg.ua/en/activities/, http:// 

www.utg.ua/en/activities/characteristics-of-gas-transportation-system/, http://www.europolgaz.com.

pl/dane_techniczne/, http://www.nord-stream.com/pl/o-nas/nasze-dzialania/, http://www.europolgaz. 

com.pl/dane_techniczne/dane_techniczno_technologiczne/ (dostęp: 15 stycznia 2013 r.).

3 Dane techniczno-technologiczne Systemu Gazociągów Tranzytowych SGT http://www.europolgaz.

com.pl/dane_techniczne/dane_techniczno_technologiczne/ (dostęp: 15 stycznia 2013 r.).
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Czwarty to Braterstwo, przebiegający przez Rosję, Ukrainę i kraje Europy 

Środkowej oraz przez Bałkany do Azji Mniejszej. Ten największy system ga-

zociągowy na świecie został oddany do użytku w 1984 r. Umożliwia rocz-

ny tranzyt co najmniej 140 mld m3 gazu z Rosji przez Ukrainę w kierunku 

zachodnim i południowo-zachodnim. Ukraińskie gazociągi tworzą gigan-

tyczną i skomplikowaną sieć przesyłową o długości ponad 22 tys. km, wy-

posażoną w ponad 700 punktów kompresorowych i kilkadziesiąt wielkich 

tłoczni gazu4. Obsługuje ją prawie 28 tys. pracowników5. Ewentualna mo-

dernizacja ukraińskiego Braterstwa pozwoliłaby zwiększyć tranzyt rosyj-

skiego gazu o kolejne kilkadziesiąt miliardów metrów3 rocznie. Olbrzymią 

skalę ukraińskiego systemu gazociągowego uzmysławia porównanie: polski 

odcinek rurociągu jamalskiego składa się zaledwie z jednej nitki gazociągu 

o długości ok. 684 km i pięciu tłoczni gazu6. 

Rosyjskie wydobycie

Zgodnie z zasadami rynku całkowita przepustowość wybudowanych oraz 

projektowanych gazociągów do transportu rosyjskiego gazu na Zachód po-

winna wynikać z kluczowych kryteriów: podaży gazu i popytu na surowiec. 

Te kryteria to fundamenty biznesplanów każdego projektu infrastruktury 

przesyłowej, w gospodarce rynkowej. Trzeba przypomnieć, że trzy wymie-

nione warunki (odpowiednia podaż, popyt, przesył) muszą zostać wykonane 

łącznie, aby projekt miał uzasadnienie rynkowe. I odwrotnie – niespełnienie 

choćby jednego z wymienionych kryteriów, na przykład zbyt małej podaży 

w stosunku do popytu, utrudnia lub uniemożliwia uzyskanie podstawowych 

kryteriów opłacalności przez omawiany projekt.

Zacznijmy od strony podażowej. Czy Gazprom może zrealizować dosta-

wy ok. 300 mld m3 gazu do Unii Europejskiej i krajów bałkańskich po roku 

2018, czyli po oddaniu do użytku South Stream? Prognozy dotyczące ekspor-

tu rosyjskiego gazu przedstawione w roku ubiegłym przez Międzynarodową 

Agencję Energii (MAE) wskazują, że w 2020 r. Federacja Rosyjska może 

dostarczyć 248 mld m3 gazy dla UE i krajów bałkańskich7. Choć produk-

cja rosyjskiego paliwa na eksport będzie niższa, to ma zostać uzupełniona 

4 Characteristics of gas transportation system http://www.utg.ua/en/activities/, http://www.utg.ua/

en/activities/characteristics-of-gas-transportation-system/ (dostęp: 15 stycznia 2013 r.).
5 Ibidem.
6 Gazociąg Jamał–Europa: trasa przebiegu gazociągu Jamał–Europa na terytorium Polski http://www.

europolgaz.com.pl/dane_techniczne/ (dostęp: 15 stycznia 2013 r.).
7 World Energy Outlook 2011, Międzynarodowa Agencja Energii, s. 343.
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34 mld m3 gazu od producentów z regionu Morza Kaspijskiego8. Szacunki te 

potwierdzają, że możliwości eksportowe Gazpromu na kierunku zachodnim 

i południowo-zachodnim w 2020 r. będą niewiele niższe od przepustowości 

wszystkich istniejących i planowanych gazociągów z Federacji Rosyjskiej do 

Europy. Budowa South Stream z perspektywy jednego kryterium, jakim jest 

podaż surowca, znajduje uzasadnienie9.

Zapotrzebowanie na gaz w Europie

Drugim zagadnieniem wymagającym analizy jest skala popytu na gaz 

z Rosji w Europie. Statystyki Międzynarodowej Agencji Energii wskazują, 

że w 2020 r. w Unii Europejskiej konsumpcja sięgnie 540 mld m3 gazu10. 

Niemniej, prognozę zapotrzebowania należy analizować łącznie z kolejną, 

dotyczącą zapotrzebowania na surowiec z importu. Kraje Unii Europejskiej 

są i nadal będą producentami surowca, tak więc import surowca będzie 

służył do uzupełniania niedoborów. Skoro za siedem lat, zgodnie z pro-

gnozami MAE, konsumpcja wyniesie 540 mld m3 gazu11, zaś produkcja 

w UE sięgnie 133 mld m3, to proste działanie arytmetyczne podpowiada, że 

całkowite potrzeby importowe nie przekroczą 407 mld m3 gazu w 2020 r. 

i zachowają tendencję do powolnego wzrostu w kolejnych latach12. Między 

innymi z tego powodu zarówno Komisja Europejska, jak i MAE szacu-

ją, że w 2020 r. import gazu osiągnie poziom 360–420 mld m3 surowca13. 

Prognoza KE zawiera dwa scenariusze. Pierwszy określany mianem bazo-

wego zakłada, że zapotrzebowanie na gaz będzie rosło szybciej, drugi – tzw. 

referencyjny – sugeruje, że zapotrzebowanie na gaz z importu będzie wzra-

stało powoli z uwagi na wprowadzanie w życie przez kraje członkowskie 

kolejnych regulacji prawa UE ukierunkowanego na oszczędzanie energii 

i zmniejszanie jej konsumpcji. 

8 Ibidem, s. 343.
9 Więcej nt. eksportu rosyjskiego gazu: P. Turowski, Eksport rosyjskiego gazu – strategia, plany, konse-

kwencje, „Bezpieczeństwo Narodowe” nr 23-24, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2012.
10 World Energy Outlook 2012, Międzynarodowa Agencja Energii, s. 128.
11 Ibidem, s. 128.
12 Ibidem, s. 128, 138.
13 EU Energy Trends to 2030 – Update 2009. Appendix 2A, Demographic and Macroeconomic Assump-

tions, Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej do spraw energii we współpracy z Dyrekcją Generalną 

do spraw działania w dziedzinie klimatu oraz Dyrekcją Generalną do spraw mobilności i transportu, 

4 sierpnia 2010 r., s. 66, http://ec.europa.eu/energy/observatory/trends_2030/doc/trends_to_2030_

update_2009.pdf (dostęp: 11 lutego 2013 r.).
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Wykres 1. Prognoza importu gazu do Unii Europejskiej do 2030 r. (w mld m3 

rocznie)

Źródło: obliczenie własne na podstawie EU Energy Trends to 2030 (2009).

Na podstawie przedstawionych prognoz zapotrzebowania na gaz ziem-

ny można je na potrzeby analizy uśrednić do poziomu ok. 400 mld m3 

w 2020 r. Z kolei rosyjskie plany eksportowe zakładają wzrost sprzeda-

ży w 2020 r. do 248 mld m3 gazu14. Jeśliby rosyjski dostawca sprzedał 

tyle gazu, co planuje, wówczas South Stream znajdowałby uzasadnienie 

w szacunkach rynkowych. Rosyjskie prognozy, analizowane w szerszej 

perspektywie, uwzględniającej obecnych i potencjalnych konkurentów 

Gazpromu na europejskim rynku, prowadzą do konkluzji, że rosyjskie 

założenia nie są realne. Jeśli bowiem rosyjski koncern dostarczyłby tyle 

gazu, ile planuje w 2020 r., wówczas kolejni producenci sprzedaliby jedy-

nie nieco ponad 150 mld m3 gazu. W takiej sytuacji Gazprom zaspokoiłby 

62 proc. potrzeb importowych gazu ziemnego całej Unii Europejskiej co 

oznacza, że pojedynczy koncern zdominowałby rynek dostaw gazu dla 

UE. Czy to możliwe?

Odpowiedzi należy szukać w polityce energetycznej, prowadzonej od 

lat przez kraje Europy Zachodniej, oraz w statystykach dostaw gazu do UE. 

Analiza działań politycznych wskazuje, że bardzo dużą wagę przykłada się 

do dywersyfi kacji źródeł dostaw oraz szlaków przesyłowych, co urosło do 

najważniejszego instrumentu gwarantującego bezpieczeństwo energetycz-

ne. Z tej przyczyny większość krajów zachodniej Europy kupuje surowiec 

z co najmniej trzech kierunków oraz od różnych dostawców – dbając przy 

14 World Energy Outlook 2011…, op.cit., s. 343.
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tym, aby żaden z producentów nie uzyskał znaczącej przewagi nad pozo-

stałymi. Tak zdywersyfi kowany rynek dostaw pozwala utrzymywać bez-

pieczeństwo energetyczne oraz niezawodność dostaw – w razie zabloko-

wania przesyłu niedobory można uzupełnić u konkurującego sprzedawcy. 

Dywersyfi kacja wzmacnia także pozycję kupującego – dostawca z reguły 

oferuje korzystniejsze warunki kontraktu z powodu realnej konkurencji. 

Wykres 2 pokazuje, jak wyglądała struktura dostawców gazu do Francji 

i Niemiec w 2009 r.

Wykres 2. Niemcy i Francja – dostawy gazu ziemnego

 Niemcy – struktura rynku gazu Francja – struktura rynku gazu

 

Źródło: obliczenia własne na podstawie BP Statistical Review of World Energy, June 2010 http://www.

bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_

energy_review_2008/STAGING/local_assets/2010_downloads/statistical_review_of_world_energy_ 

full_report_2010.pdf (dostęp: 15 stycznia 2013 r.).

Zarówno Francja, jak i Niemcy zdywersyfi kowały dostawy gazu. Mają moż-

liwość sprowadzania surowca od różnych producentów, dodatkowo Francja 

znaczną część swojego zapotrzebowania na gaz pokrywa zakupami gazu skro-

plonego (Liquefi ed Natural Gas, LNG). Dywersyfi kacja to fundament polityki 

energetycznej Komisji Europejskiej i m.in. z tego powodu dotychczasowe do-

stawy gazu realizowane są za pośrednictwem trzech korytarzy energetycznych 

(Afryka Północna, Morze Północne, Federacja Rosyjska) oraz prowadzone są 

intensywne działania w celu budowy czwartego korytarza, mającego trans-

portować gaz oraz ropę z regionu Bliskiego i Środkowego Wschodu przez 

Półwysep Azji Mniejszej do Europy. KE szacuje, że dostawy gazu tym szla-

kiem sięgną w przyszłości poziomu 30–90 mld m3 rocznie. Dążenie politycz-
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ne, aby żaden z korytarzy nie zdominował pozostałych pod względem wielko-

ści dostaw, znajduje odzwierciedlenie w statystykach oraz danych dotyczących 

podpisanych kontraktów. Przez co najmniej kolejne 20 lat Norwegia będzie 

produkowała na potrzeby Unii Europejskiej ok. 100 mld m3 gazu rocznie, co 

potwierdzają zarówno rezerwy sięgające 2 bln m3, jak i utrzymujący się od lat 

poziom dostaw (w 2010 r. wyniosły 100,25 mld m3 gazu)15. Spośród państw 

Afryki Północnej tylko dwa – Algieria i Libia dostarczyły do Unii Europejskiej 

ok. 63 mld m3 gazu w 2010 r.16, zaś potwierdzone rezerwy oraz nowe pro-

jekty rurociągowe (m.in. rurociąg GALSI – Gasdotto Algeria Sardegna Italia 

– o przepustowości 10 mld m3 rocznie17) wskazują, że w przyszłości eskport 

z tego kierunku może się zwiększyć. Dostawy gazu realizowane są również 

drogą morską z wykorzystaniem technologii skraplania gazu. W 2010 r. import 

LNG do krajów UE sięgnął ok. 80 mld m3 surowca18 i w kolejnych latach będzie 

rósł zarówno ze względu na kolejne budowane terminale, jak i z powodu coraz 

bardziej konkurencyjnych cen gazu skroplonego w porównaniu z surowcem 

dostarczanym rurociągami. Przytoczone dane statystyczne dotyczące importu 

gazu do UE z różnych kierunków pozwalają wyciągnąć wniosek, że sprzedaż 

przez Gazprom ok. 250 mld m3 gazu w UE w 2020 r. jest niemożliwa. Sukcesem 

Gazpromu będzie raczej utrzymanie w przyszłości eksportu na obecnym po-

ziomie lub jedynie niewielka redukcja sprzedaży. Skoro dotychczas wykorzy-

stywane gazociągi do przesyłu surowca do Europy (Jamał, Braterstwo, Nord 

Stream) za kilka lat nie będą wykorzystane w pełni, to budowa South Stream 

o przepustowości 63 mld m3 nie znajduje uzasadnienia rynkowego. O tym, że 

prawdopodobnie także rosyjski Gazprom nie planuje budowy tak dużego ga-

zociągu, świadczą techniczne parametry słoweńskiego odcinka South Stream, 

które przeciekły do prasy pod koniec 2012 r. po podpisaniu umowy z rosyj-

skim partnerem. W myśl umowy, słoweński odcinek South Stream na granicy 

z Węgrami ma odbierać zaledwie 24 mld m3 gazu rocznie19, mimo że prze-

pustowość zarówno podmorskiej części, jak i lądowej z Bułgarii ma wynosić 

63 mld m3. Czym tłumaczyć olbrzymią różnicę sięgającą 39 mld m3? Można po-

15 BP Statistical Review of World Energy June 2011, http://www.bp.com/assets/bp_internet/globalbp/

globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2011/STAGING/local_

assets/pdf/statistical_review_of_world_energy_full_report_2011.pdf (dostęp: 15 stycznia 2013 r.).
16 Ibidem.
17 Galsi. Algeria-Sardinia-Italy gas Pipeline http://www.edison.it/en/company/gas-infrastructures/

galsi.shtml (dostęp: 15 stycznia 2013 r.).
18 BP Statistical Review of World Energy June 2011…, op.cit. 
19 A. Erbus, Investicija v Južni tok bo presegla milijardo, 13 listopada 2012 r., http://www.fi nance.

si/8325839/Investicija-v-Ju%C5%BEni-tok-bo-presegla-milijardo (dostęp: 15 stycznia 2013 r.).
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stawić dwie hipotezy: według pierwszej 39 mld m3 gazu kupią m.in. Bułgarzy, 

Węgrzy, Serbowie, być może Grecy, Macedończycy, Bośniacy oraz Kosowarzy. 

Jednak prawdopodobieństwo realizacji tego scenariusza w przyszłości jest 

znikome – skoro w 2010 r. zapotrzebowanie na gaz wszystkich krajów z na-

ziemnej trasy South Stream (tj. Bułgarii, Serbii i Węgier) nie przekroczyło 

15 mld m3, to jest niewielka szansa, aby za pięć lat wzrosło blisko trzykrotnie. 

Według drugiej hipotezy słoweńsko-rosyjska umowa informuje o prawdziwej 

przepustowości gazociągu, co oznacza, że konsorcjum South Stream, podając 

roczne możliwości przepustowe szlaku sięgające 63 mld m3, prowadzi grę in-

formacyjną, obliczoną na wprowadzenie opinii publicznej oraz elity politycz-

nych wielu krajów w błąd w sprawie prawdziwej przepustowości. Ile zatem 

może wynosić rzeczywista przepustowość planowanego gazociągu? Wydaje 

się, że górna granica nie może przekroczyć 30–35 mld m3, co współgrałoby 

z wielkościami przepustowości zapisanymi w słoweńsko-rosyjskim porozu-

mieniu o budowie South Stream. Jednak może być znacznie niższa i osiągnąć 

zaledwie 15–18 mld m3, czyli połowę możliwości przesyłowych zapisanych 

w upublicznionej umowie międzynarodowej. Tę niższą wartość podpowiadają 

prognozy dotyczące zapotrzebowania na gaz we Włoszech i zasady dywersy-

fi kacji tego rynku oraz wiedza na temat istniejących szlaków przesyłowych 

gazu z Rosji w krajach tranzytowych South Stream. Przyjęcie założenia, że 

Bułgaria, Serbia, Węgry oraz Słowenia będą dostawać gaz z South Stream 

w wielkościach odpowiadających realnej przepustowości nowego rurociągu, 

skutkuje koniecznością znaczącego zredukowania lub całkowitego wstrzyma-

nia importu rosyjskiego surowca dotychczasowymi szlakami. Są nimi regio-

nalne odgałęzienia systemu gazociągowego Braterstwo przebiegającego przez 

terytorium Ukrainy. Warto zwrócić uwagę, że przyjmowanie przepustowości 

gazociągu zapisanych w porozumieniach międzypaństwowych jako wiary-

godnych nie jest uzasadnione w świetle doświadczeń historycznych. Polsko-

rosyjska umowa o budowie gazociągu jamalskiego zobowiązała Gazprom do 

budowy dwóch nitek rurociągu o rocznej przepustowości 67 mld m3 gazu20. 

Umowa nie została dotrzymana, zaś istniejący gazociąg ma przepustowość 

dwukrotnie mniejszą.

20 Porozumienie między rządem Federacji Rosyjskiej a rządem Rzeczypospolitej Polskiej o budowie 

systemu gazociągów dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dosta-

wach gazu rosyjskiego do Rzeczypospolitej Polskiej z 25 sierpnia 1993 r., Umowy Polska–Rosja, t. 2, 

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Federacji Rosyjskiej, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, Mo-

skwa, czerwiec 2008 r., http://moskwa.trade.gov.pl/pl/download/fi le/f,709 (dostęp: 26 lutego 2013 r.).
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Mapa 3. Gazociągi południowego korytarza energetycznego, Braterstwo 

i South Strem

Źródło: opracowanie własne.

Do czego służy South Stream?

Analiza popytu na importowany gaz w UE, a także obserwacja dotych-

czasowej europejskiej polityki energetycznej, zakładającej zdywersyfi kowa-

nie szlaków oraz źródeł dostaw gazu, czynią wysoce prawdopodobną tezę, 

że w ciągu najbliższych 5–7 lat nie zwiększy się zapotrzebowanie na gaz 

z Rosji w ilościach uzasadniających budowę nowego gazociągu o przepu-

stowości 63 mld m3 rocznie. Prawdopodobne jest przypuszczenie, że South 

Stream został zaprojektowany bardziej dla celów politycznych, a nie ekono-

micznych.

Jeśli Europę podzielić na cztery ćwiartki, to jedna z nich obejmie połu-

dniowo-wschodnią część kontynentu, w której znajdą się m.in. południo-

we Niemcy, północne Włochy, Austria, Czechy, Słowacja, Węgry, kraje bał-

kańskie oraz Ukraina i Rosja. W regionie, oprócz projektu South Stream, 

są jeszcze dwa korytarze przesyłu gazu dla Europy. Pierwszy stanowi wielki 

system gazociągów Braterstwo, będący własnością Ukrainy. Drugi to gazo-

ciągi projektowane w ramach tzw. południowego korytarza energetycznego 

(np. Nabucco-West, TANAP). 

Gazociągi

 istniejące

 planowane
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Można postawić następujące hipotezy:

•  South Stream powstaje w celu uzyskania przez Gazprom udziałów 

w ukraińskim systemie gazociągowym Braterstwo lub innej formy 

trwałego wpływu na tę sieć. Wiadomości o budowie olbrzymiego South 

Stream to gra informacyjna mająca wytworzyć przekonanie w elitach 

ukraińskich o nieuchronności inwestycji i tym samym osłabić opór 

wobec sprzedaży części udziałów w Braterstwie stronie rosyjskiej lub 

zgody na współzarządzanie sieciami przez Gazprom;

•  South Stream pojawił się w celu sparaliżowania lub utrudnienia bu-

dowy infrastruktury do przesyłu gazu z regionu Morza Kaspijskiego 

przez Turcję do UE (południowy korytarz energetyczny);

•  promowany przez Rosję gazociąg służy do dwóch wymienionych wyżej 

celów. Kluczową rolę South Stream ilustruje porównanie do symultanicz-

nej partii szachów, w której pierwszym graczem jest ukraińskie Braterstwo, 

drugim zaś gazociągi z południowego korytarza energetycznego. 

Czy tak faktycznie jest? Rosja jest zainteresowana kupnem udziałów 

w ukraińskich gazociągach lub uzyskaniem innej formy zarządzania tymi 

szlakami. Przebiegający przez Ukrainę szlak to największy na świecie system 

gazociągowy, wybudowany w połowie lat 80. XX w. na terytorium ZSRR. 

Pu upadku komunistycznego państwa rdzeń skomplikowanego i niezwykle 

kosztownego systemu stał się własnością niepodległej Ukrainy. Gazprom, 

chcąc przesyłać surowiec do odbiorców na Zachodzie, płaci ukraińskiemu 

właścicielowi szlaku za tranzyt. Ukraina wykorzystuje zyski zarówno do 

utrzymania w sprawności istniejących rurociągów, jak i subsydiowania gazu 

sprzedawanego na rynku wewnętrznym. Wiele razy dochodziło do sporów 

na linii Moskwa–Kijów o cenę dostarczanego przez Rosję gazu. Ukraińcy 

w tych negocjacjach posiadali mocne argumenty – swoje bezpieczeństwo 

energetyczne oraz pozycję negocjacyjną budowali na posiadaniu monopolu 

tranzytowego na rosyjski gaz. W uproszczeniu, jeśli Gazprom zdecydowałby 

się na wstrzymanie dostaw na Ukrainę, w celu wywarcia presji ekonomicznej 

i politycznej, w odpowiedzi ukraiński Naft ohaz miałby możliwość wstrzyma-

nia tranzytu rosyjskiego gazu do odbiorców w Unii Europejskiej. Bilateralny 

spór mógłby przerodzić się w poważny kryzys polityczny z udziałem wielu 

odbiorców z Unii Europejskiej. Konfl ikt gazowy między Rosją a Ukrainą ze 

stycznia 2009 r. rozegrał się właśnie według tego schematu – Ukraina na wiele 

dni wstrzymała przesył rosyjskiego gazu do odbiorców w Unii Europejskiej, 

w odpowiedzi na wstrzymanie przez Gazprom dostaw na jej rynek we-
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wnętrzny. W konsekwencji nie tylko rosyjski koncern, ale także Federacja 

Rosyjska ponieśli straty – zarówno wśród obywateli, jak i elit politycznych 

UE powszechny stał się pogląd, że niektórzy dostawcy wykorzystują han-

del surowcami energetycznymi jako narzędzie realizacji własnych interesów 

politycznych. W Unii Europejskiej, gdzie swobodny przepływ towarów od 

kilkudziesięciu lat stanowi jeden z fundamentów integracji i jest traktowany 

w kategoriach wolności podstawowej, taka konstatacja wywołała poważny 

wstrząs. W jego efekcie po kilku miesiącach prac legislacyjnych i konsulta-

cyjnych weszło w życie rozporządzenie nr 994/2010 z 20 października 2010 r. 

w sprawie środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego21, 

mające zapewnić bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego dla krajów UE oraz 

umożliwić awaryjne zasilanie w sytuacji odcięcia przesyłu od producenta. 

Trudno wyrokować, czy strona rosyjska miała świadomość, jaką cenę poli-

tyczną przyniesie konfl ikt z Ukrainą o gaz ze stycznia 2009 r. Wpisuje się on 

w logikę działań mających przynieść przewagę energetyczną i polityczną nad 

Białorusią i Ukrainą. Z tej perspektywy potencjalne przejęcie udziałów w po-

łożonych na terytorium Ukrainy rurociągach transportujących gaz do Unii 

Europejskiej oraz w podziemnych magazynach gazu, których pojemność wy-

nosi 32,1 mld m3 (jedne z największych na świecie, po magazynach Stanów 

Zjednoczonych i Federacji Rosyjskiej)22, pokrywa się z rosyjską strategią. 

Czy przejęcie ukraińskiego systemu transportu gazu przyniosłoby korzy-

ści ekonomiczne Gazpromowi oraz osłabiłoby polityczną pozycję Ukrainy 

w relacjach z Rosją? Wiele czynników wskazuje, że tak mogłoby się stać 

– Gazprom zmniejszając opłatę tranzytową za przesył przez terytorium 

Ukrainy, zyskałby możliwość zmniejszenia kosztów transportowych, poja-

wiłyby się również solidne fundamenty do zwiększenia udziałów w dystry-

bucji surowca i dostawach do odbiorców końcowych na ukraińskim rynku 

wewnętrznym. Mógłby wspierać ekspansję gospodarczą rosyjskich podmio-

tów poprzez stosowanie polityki różnicowania cen sprzedaży wobec róż-

nych odbiorców w zamian za ustępstwa gospodarcze. Trzeba pamiętać, że na 

Ukrainie elita polityczna jest silnie powiązana z właścicielami przemysłu, zaś 

do funkcjonowania większości sektorów gospodarki (m.in. hutnictwa, prze-

21 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 994/2010 z 20 października 2010 r. 

w sprawie środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylenia dyrektywy 

Rady 2004/67/WE (Dz.Urz. UE L. 295/1 z 12 listopada 2010 r.). Więcej: P. Turowski, Nowe prawo Unii 

Europejskiej a bezpieczeństwo energetyczne Polski, „Bezpieczeństwo Narodowe”, nr 17, Biuro Bezpie-

czeństwa Narodowego, Warszawa 2011. 
22 Underground gas storage http://www.utg.ua/en/activities/underground-gas-storage/ (dostęp: 16 sty-

cznia 2013 r.).
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mysłu stalowego, elektromaszynowego, chemicznego) niezbędne są dostawy 

olbrzymich ilości gazu. Zarówno jedni, jak i drudzy są niezwykle wrażli-

wi na relacje z dostawcą gazu. Gdyby rosyjski Gazprom osiągnął opisane 

cele, wówczas mogłoby to przełożyć się na ograniczenie manewru politycz-

nego Ukrainy i mieć wpływ na wzrost zależności politycznej od Federacji 

Rosyjskiej. Jednak jeszcze do niedawna rosyjska polityka energetyczna nie 

posiadała skutecznych instrumentów nacisku. Wiązało się to z faktem, że 

przepustowość dwóch istniejących gazociągów (Jamał oraz Braterstwo) do 

eksportu gazu z Rosji do Unii Europejskiej oraz krajów bałkańskich była 

zbliżona do wielkości rocznego eksportu. Wraz z oddaniem do użytku ru-

rociągu Nord Stream, Gazprom zyskał znaczącą nadwyżkę przepustowo-

ści w stosunku do poziomu eksportu. Potwierdzają to informacje podane 

przez rzecznika operatora gazociągu Jensa Müllera23, który poinformował, 

że przez pierwsze 11 miesięcy funkcjonowania gazociągu wykorzystywano 

jedynie ok. 30–40 proc. jego przepustowości sięgającej 55 mld m3. Rosyjski 

koncern zyskał ok. 33–38,5 mld m3 nadwyżki mocy przesyłowej i o taką ilość 

surowca może zredukować tranzyt surowca przez Ukrainę. Ta perspektywa 

może niepokoić stronę ukraińską – nie dość, że grozi utratą części przycho-

dów dotychczas przeznaczanych na subsydiowanie rynku wewnętrznego, to 

jeszcze może przyczynić się do trwałego osłabienia rentowności ukraińskich 

gazociągów. Nie oznacza to jednak, że Ukraina pozostaje w tej rozgrywce 

bez szans. Gazprom może zredukować tranzyt maksymalnie do poziomu 

70–80 mld m3 gazu24, zaś Naft ohaz może bezkarnie podnieść opłatę prze-

syłową rosyjskiemu producentowi gazu, przy czym Gazprom i tak będzie 

zmuszony do zapłacenia wyższej taryfy, ponieważ nie ma alternatywnego 

szlaku. Aby uzyskać trwałą przewagę, Gazprom potrzebuje nowych narzędzi 

nacisku – takim narzędziem może być groźba budowy kolejnego gazociągu 

umożliwiającego zastąpienie dotychczasowego szlaku tranzytowego biegną-

cego przez Ukrainę. Rolę tutaj może odegrać South Stream. Jeśli bowiem 

dodać przepustowość nowego szlaku oraz niewykorzystane moce Nord 

Stream, to uzyskuje się ok. 100 mld m3 rocznej przepustowości. To oznacza, 

że tranzyt przez Ukrainę mógłby zostać praktycznie zredukowany do mini-

mum. Pozostałe po zapełnieniu obydwóch podmorskich gazociągów nie-

wielkie ilości gazu, nie zapewniłyby niezbędnych przychodów Naft ohazowi. 

23 C. Kemfert, Nord Stream – supply without demand, Die Welt, http://www.dw.de/nord-stream-

supply-without-demand/a-16288908 (dostęp: 19 lutego 2013 r.).
24 Różnica między wielkością tranzytu ukraińskimi gazociągami a wolnymi mocami przesyłowymi 

Nord Stream (ok. 38 mld m3).
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Skutkowałyby bardzo dużymi problemami dla ukraińskiego operatora ga-

zociągowego i większą uległością, co jest bliskie celom rosyjskiej polityki 

energetycznej. 

Zrozumienie motywów powstania projektu South Stream wymaga od-

powiedzi na następujące pytania: jeśli jej celem jest uzyskanie kontroli nad 

ukraińskim systemem gazociągów tranzytowych, to jaka jest rola South 

Stream w takim scenariuszu? Czy trzeba zbudować kosztowny podmorski 

rurociąg, aby odkupić gazociąg Braterstwo? Z jakich środków utrzymywać 

i co robić z tyloma niepotrzebnymi gazociągami, gdy już ukraińskie szla-

ki zostaną przejęte przez Gazprom na skutek przekierowania tranzytu do 

South Stream? Czy South Stream jest narzędziem Gazpromu do blokowania 

konkurencyjnych gazociągów, projektowanych w ramach południowego ko-

rytarza energetycznego? 

Odpowiedź ułatwia obejrzenie mapy obejmującej region Półwyspu 

Bałkańskiego aż do Europy Środkowej, Azji Mniejszej oraz Morza Czarnego, 

Egejskiego i Adriatyku. Od Azerbejdżanu do Austrii – przez Gruzję, Turcję, 

Bułgarię, Rumunię i Węgry zaplanowano trasę jednego z gazociągów po-

łudniowego korytarza energetycznego. Już za pięć lat mają ruszyć dostawy 

do Europy przez Bałkany, które będą wynosić 10 mld m3 gazu z nowego 

azerskiego złoża. Po zaledwie kilku latach, w 2025 r. możliwości produk-

cyjne Azerbejdżanu zostaną zwiększone do ok. 50–65 mld m3 gazu. Ma to 

związek z planowanym zagospodarowaniem wielkich morskich złóż, ta-

kich jak Abszeron, Azeri–Czirag–Guneszli oraz Szafag–Asiman. Niedawno 

odkryte zasoby sprawiły, że potwierdzone rezerwy gazu w Azerbejdżanie 

wzrosły do poziomu 2,6 bln m3 (więcej niż posiada Norwegia, jeden z naj-

ważniejszych dostawców surowca dla UE)25. Byłoby ryzykowne sądzić, że 

Azerbejdżan nie będzie chciał sprzedawać znaczącej części wydobywanego 

w przyszłości gazu w Europie, gdzie można uzyskać jedne z najwyższych 

cen na świecie. Kolejnym dostawcą może być Turkmenistan – jeśli tak się 

stanie, to można spodziewać się znaczącego zwiększenia ilości dostępnego 

surowca w projektowanych gazociągach południowego korytarza. W ubie-

głym roku Turkmenistan zadeklarował uruchomienie dostaw dla Europy 

na niewyobrażalnym poziomie 40 mld m3 rocznie. Choć propozycja ta jest 

stanowczo zawyżona, to uzmysławia potencjalną skalę wzrostu eskportu po 

25 F. Umbach, Energy: Why ‘TANAP’ is Changing the Eurasian Pipeline Competition, Geopolitical 

Information Service, 27 marca 2012 r., http://www.acus.org/fi les/EnergyEnvironment/032712_

Umbach_EurasianPipelineCompetition_PartII.pdf (dostęp: 21 stycznia 2013 r.).
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ewentualnym przyłączeniu nowego dostawcy26. Nieprzypadkowo Komisja 

Europejska szacuje zdolności przesyłowe południowego korytarza energe-

tycznego w przedziale 30–90 mld m3 gazu rocznie, zaś projektowany przed 

laty gazociąg Nabucco (obecnie zastąpiony innymi propozycjami) miał 

transportować gaz w ilościach odpowiadających dolnym widełkom przepu-

stowości planowanej dla korytarza. 

South Stream dubluje trasę gazociągów z południowego korytarza ener-

getycznego od Bułgarii do Węgier. Jeśli obydwa szlaki zostałyby zbudowane, 

wówczas przez kraje bałkańskie przebiegałyby dwa gazociągi o możliwo-

ściach transportowych co najmniej 90 mld m3 gazu rocznie począwszy od 

ok. połowy następnej dekady. Znalezienie odbiorców na taką ilość surowca, 

zarówno w punktach końcowych ich trasy, jak i w krajach tranzytowych, jest 

nierealne. Przy relatywnie małym zapotrzebowaniu na gaz wszystkich kra-

jów bałkańskich oraz Węgier (sięgającym niespełna 19 mld m3 w 2010 r.27) 

nie ma warunków, aby w przyszłości państwa te mogły zakupić istotną część 

dostaw z obydwu projektowanych gazociągów. Tezę wskazującą, że przepu-

stowość South Stream została znacząco przeszacowana w celu m.in. zwal-

czania konkurencyjnych projektów gazociągowych uprawdopodabnia chro-

nologia wydarzeń i decyzji strony rosyjskiej z ostatnich kilku lat. 

Najwcześniejsze informacje na temat South Stream, pochodzące z po-

czątku roku 2008, wskazują, że przepustowość nowego szlaku została za-

planowana na poziomie 30 mld m3 gazu rocznie28. Jednak już półtora roku 

później – w maju 2009 r. – podczas uroczystości w Soczi w obecności pre-

mierów Rosji i Włoch podpisano umowę dotyczącą budowy South Stream, 

zawierającą klauzulę o zwiększeniu przepustowości szlaku ponad dwukrot-

nie – do 63 mld m3 rocznie29. Bardzo prawdopodobne, że decyzja rosyjskie-

go udziałowca szlaku została spowodowana politycznym porozumieniem ze 

stycznia 2009 r. o budowie gazociągu Nabucco. W Budapeszcie reprezento-

wane przez Komisję Europejską kraje UE oraz Azerbejdżan, Gruzja i Turcja 

26 V. Socor, Turkmenistan’s Gas Export Potential: New Implications for Europe, Eurasia Daily Monitor, 

volume 9, issue 137, Th e Jamestown Foundation, 19 lipca 2012 r., http://www.jamestown.org/single/?no_

cache=1&tx_ttnews[tt_news]=39650 (dostęp: 21 stycznia 2013 r.).
27 BP Statistical Review of World Energy June 2011… op.cit.
28 M. Kaczmarski, Powrót Rosji na Bałkany? Tydzień na Wschodzie, Ośrodek Studiów Wschod-

nich z 22 stycznia 2008 r., http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzien-na-wschodzie/2008-01-23/

powrot-rosji-na-balkany (dostęp: 15 stycznia 2013 r.).
29 A. Łoskot-Strachota, South Stream – nowe porozumienia, stare wątpliwości, Tydzień na Wscho-

dzie, Ośrodek Studiów Wschodnich, nr 19(94) z 20 maja 2009 r., http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/ 

tydzien-na-wschodzie/2009-05-20/south-stream-nowe-porozumienia-stare-watpliwosci (dostęp: 15 stycz-

nia 2013 r.). 
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(dostawca surowca oraz kraje tranzytowe spoza UE) zdecydowały o budowie 

nowego połączenia gazowego o przepustowości 30 mld m3 gazu rocznie30. 

W ślad za decyzjami politycznymi pojawiło się silne wsparcie fi nansowe 

dla Nabucco – oprócz 200 mln euro bezpośredniej dotacji fi nansowej z bu-

dżetu UE, projekt otrzymał gwarancje kredytowe do wysokości 4 mld euro 

wydane przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR), Europejski 

Bank Inwestycyjny (EBI) i Międzynarodową Korporację Finansową (MKF) 

będącą częścią Banku Światowego31. Z tej perspektywy decyzję Gazpromu 

o zwiększeniu przepustowości South Stream należy rozpatrywać w katego-

riach manifestacji niezadowolenia z projektu Nabucco. Nieprzypadkowo, 

wzrost przepustowości inicjowanego przez Rosjan gazociągu (z 30 do 

63 mld m3) odpowiada z niewielkim naddatkiem mocy przesyłowej europej-

skiego projektu, który cztery lata temu był jedynym projektem infrastruktu-

ry przesyłowej południowego korytarza energetycznego.

Oczekiwania Komisji Europejskiej, krajów tranzytowych 

i udziałowców konsorcjum South Stream

Współwłaścicielami odcinków lądowych South Stream są poszczegól-

ne kraje tranzytowe, kontrolujące swoje udziały w projekcie poprzez spół-

ki operatorskie. Z kolei właścicielem odcinka podmorskiego jest konsor-

cjum rosyjskiego Gazpromu i koncernów energetycznych z Włoch, Francji 

i Niemiec32. Powody decyzji poszczególnych krajów o przystąpieniu do bu-

dowy South Stream można przedstawić w kilku punktach. Z jednej strony 

wiążą się z chęcią zagwarantowania sobie dodatkowych wpływów z tranzy-

30 Th e Declaration of the Budapest Nabucco Summit, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Węgier, 

27 stycznia 2009 r., http://www.mfa.gov.hu/kum/en/bal/actualities/spokesman_statements/Nabuc-

co_Declaration_090127.html (dostęp: 8 maja 2012 r.). O porozumieniu oraz projekcie Nabucco czytaj 

więcej: P. Turowski, Fiasko projektu Nabucco w następstwie walki o kontrolę nad szlakami transporto-

wymi z południa, „Bezpieczeństwo Narodowe”, nr 22, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 

2012.
31 EBI zadeklarowało maksymalnie 2 mld euro, EBOR – 1,2 mld, a IFC – 800 mln. Mały krok na dro-

dze do zapewnienia fi nansowania Nabucco, Tygodniowy biuletyn analityczny BEST, Ośrodek Studiów 

Wschodnich, nr 29 (147), 8 września 2010 r., http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/best/2010-09-08/

maly-krok-na-drodze-do-zapewnienia-fi nansowania-nabucco (dostęp: 16 stycznia 2013 r.).
32 W konsorcjum udziały posiadają: rosyjski Gazprom (50 proc. udziałów), włoski Ente Nazionale 

Idrocarburi – ENI (20 proc. udziałów), francuski Électricité de France – EDF (15 proc. udziałów) 

oraz Wintershall niemieckiego giganta chemicznego BASF (15 proc. udziałów). Shareholders. Th e 

Combined Know-how of Four Major Companies, http://www.south-stream-off shore.com/company/

shareholders/ (dostęp: 21 stycznia 2013 r.).
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tu gazu i nadziejami na kupno gazu po preferencyjnych cenach, oczekiwa-

niami korzystnych zleceń dla krajowych przedsiębiorstw, chęcią uzyskania 

wsparcia politycznego i ekonomicznego od Rosji. Z drugiej zaś strony łączą 

się z koniecznością znalezienia kompromisu z ważnym partnerem gospo-

darczym, jakim jest Federacja Rosyjska, lub odnowieniem kończących się 

kontraktów gazowych. Najłatwiej rozpoznać motywacje Słoweńców (chęć 

zarobienia na tranzycie i inwestycjach) i Serbów (wzmocnienie relacji po-

litycznych i ekonomicznych z Rosją), najtrudniej – wielopłaszczyznową grę 

Bułgarii oraz Węgier. Przez wiele lat Bułgarię z Rosją łączyły bliskie stosunki 

ze względu na wspólne projekty w sektorze ropy naft owej, energii elektrycz-

nej i gazu ziemnego. W ciągu ostatnich dwóch lat bułgarski rząd osłabił do-

tychczasowe więzi, wycofując zgodę na budowę bardzo ważnego dla Rosji 

naft ociągu z Bułgarii do Grecji33, który miał usprawnić eksport rosyjskiej 

ropy dzięki ominięciu zatłoczonych cieśnin Bosforu i Dardaneli na dro-

dze do Morza Śródziemnego, oraz zerwał kontrakt na budowę elektrowni 

atomowej w Belene z rosyjskim Atomstrojeksportem34. Rosjanie, naciska-

jąc na Bułgarię w sprawie South Stream, dysponowali wieloma skuteczny-

mi instrumentami, poczynając od możliwości wycofania skargi z arbitrażu 

w sprawie naliczenia kary za zerwany kontrakt na budowę elektrowni ato-

mowej (Atomostrojeksport wyliczył swoje roszczenia na ok. 1 mld dola-

rów), kończąc na obietnicy obniżenia ceny za rosyjski gaz (Bułgarzy płacili 

najwięcej ze wszystkich europejskich odbiorców – ponad 600 dolarów za 

1 tys. m3 gazu w marcu 2012 r.35). Z kolei bułgarski rząd postanowił uza-

leżnić zgodę na budowę South Stream od obniżki m.in. ceny gazu, usu-

nięcia nietransparentnych lub niepotrzebnych pośredników w handlu tym 

surowcem (Overgas oraz WIEE), wycofania klauzuli take-or-pay (bierz lub 

płać, nakazującej w przypadku nieodebrania zamówionego gazu opłacenia 

rachunku za dostawy zgodne z ilościami z umowy) oraz czasu obowiązy-

wania nowej umowy. Bułgarzy chcieli, aby obowiązywała ona do 2018 r., 

gdyż – według rządowego planu – rosyjski gaz ma być zastąpiony dostawa-

mi z Azerbejdżanu, które mogą rozpocząć się najwcześniej w 2018 r., gdy 

33 T. Dąbrowski, Nowe otwarcie w relacjach energetycznych między Bułgarią a Rosją, Tydzień na 

Wschodzie Ośrodek Studiów Wschodnich, nr 14(215) z 4 kwietnia 2012 r., http://www.osw.waw.pl/

pl/publikacje/tydzien-na-wschodzie/2012-04-04/nowe-otwarcie-w-relacjach-energetycznych-miedzy-

bulgaria- (dostęp: 21 stycznia 2013 r.).
34 Bułgaria. Referendum nie zmieni decyzji ws. elektrowni, PAP, 12 stycznia 2013 r.
35 M. Assenova, Th e Bargaining on South Stream Continues, Eurasia Daily Monitor Volume: 9 Issue: 206, 

Th e Jamestown Foundation, 9 listopada 2012 r., http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_

ttnews[tt_news]=40087 (dostęp: 21 stycznia 2013 r.).
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zostaną wybudowane pierwsze gazociągi południowego korytarza energe-

tycznego36. Plan został zrealizowany połowicznie – choć zawarta w połowie 

listopada 2012 r. umowa przewiduje 10-letni czas trwania dostaw niespełna 

3 mld m3 gazu rocznie, co jest w interesie Gazpromu, to jednak na żądanie 

Bułgarii wpisano klauzulę umożliwiającą renegocjowanie postanowień po-

rozumienia w 2018 r. – gdy azerski gaz będzie mógł dotrzeć na Bałkany37. 

Podobną, wielopłaszczyznową grę prowadziły także Węgry. Ich zgoda na 

budowę South Stream wydana z końcem 2012 r. została potraktowana przez 

analityków jako rezygnacja z dotychczas głoszonej przez węgierskie elity 

polityczne koncepcji wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Europy 

Środkowej. Podobnie interpretowano informacje medialne z początku 2012 r. 

o możliwości wyjścia Węgier z konsorcjum Nabucco (nie brakowało także 

głosów, że był to skutek rywalizacji wewnątrz konsorcjum). Interpretacja dzia-

łań węgierskich władz była trudna, tym bardziej że zaledwie dwa lata wcze-

śniej premier Viktor Orbán w artykule „Czas Polski i Węgier”, opublikowanym 

w wysokonakładowej polskiej gazecie, przedstawił Polsce ofertę współpracy 

w kwestii bezpieczeństwa energetycznego. Postulował wzmocnienie niezależ-

ności gazowej poprzez budowę nowych rurociągów na osi północ–południe38 

łączących kraje Grupy Wyszehradzkiej z terminalami LNG nad Bałtykiem 

i Morzem Adriatyckim i południowym korytarzem energetycznym. Artykuł 

odnosił się także wprost do zagrożenia, jakie powoduje uzależnienie od do-

staw z jednego kierunku. Z tej perspektywy umowa na budowę South Stream 

nie wpisuje się w logikę wcześniej głoszonych koncepcji. Nie przyspiesza dy-

wersyfi kacji dostaw gazu na Węgry, choć jednocześnie nie skutkuje wstrzy-

maniem innych projektów redukujących zależność Budapesztu od rosyjskie-

go gazu. Węgry nie wygasiły budowy gazociągów południowego korytarza 

energetycznego przez swoje terytorium, nie hamują prac nad alternatywnym 

gazociągiem do transportu azerskiego gazu z Rumunii (Azerbaijan–Georgia–

Romania Interconnector, AGRI), ani nad łącznikiem gazowym ze Słowacją, 

kontynuują prace nad wykupem części udziałów w projektowanym terminalu 

LNG w Chorwacji, prowadzą działania w celu uruchomienia giełdy gazowej 

w kraju oraz odkupują krajową sieć gazociągową od niemieckiego właściciela. 

36 Ibidem.
37 T. Dąbrowski, Bułgaria: tańszy gaz z Rosji w zamian za zgodę na South Stream, Tydzień na Wscho-

dzie, Ośrodek Studiów Wschodnich nr 38(239) z 21 listopada 2012 r., http://www.osw.waw.pl/pl/

publikacje/tydzien-na-wschodzie/2012-11-21/bulgaria-tanszy-gaz-z-rosji-w-zamian-za-zgode-na-

south-st (dostęp: 7 stycznia 2012 r.).
38 V. Orban, Czas Polski i Węgier, „Rzeczpospolita”, 30 listopada 2010 r., http://www.rp.pl/artykul/ 

571804.html (dostęp: 21 stycznia 2013 r.).
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Jeśli te projekty zostaną zrealizowane, to Nizina Panońska, z krzyżującymi się 

różnymi szlakami przesyłu gazu awansuje do pozycji regionalnego węzła ener-

getycznego. Przełożyłoby się to na wzmocnienie pozycji politycznej kraju oraz 

jego bezpieczeństwa energetycznego. Odnosząc się do szczegółów negocjacji 

na temat South Stream, nie można pominąć faktu, że władze z Budapesztu 

posiadały silne argumenty. Węgierskie podziemne magazyny gazu o pojem-

ności 6 mld m3 – to infrastruktura niezbędna do niezakłóconego realizowa-

nia dostaw w okresie zwiększonego zapotrzebowania i tym samym konieczna 

do pracy każdego gazociągu przesyłowego39. W zamian za ich udostępnienie 

oczekiwano niższej ceny za gaz i kontraktów dla krajowych przedsiębiorstw. 

Można domniemywać, że rząd węgierski otrzymał to, czego żądał – rosyjska 

spółka Minnieft iegazstroj podpisała porozumienie gwarantujące zlecenia 

i kontrakty dla węgierskich fi rm na inwestycje energetyczne w głębi Rosji na 

kwotę 1 mld euro40. W sprawie kontraktu na gaz wiadomo, że Węgry chciały 

przedłużenia dostaw poza 2015 r., kiedy to dotychczasowa umowa wygasa. 

Wciąż nie ma jednak bardziej precyzyjnych informacji na temat parametrów 

nowej umowy – na razie nie ujawniono, czy wykracza poza 2018 r., kiedy na-

stąpią pierwsze dostawy z Azerbejdżanu gazociągami południowego koryta-

rza energetycznego. 

Inne motywacje miały zachodnie koncerny energetyczne, podejmując de-

cyzję o uczestnictwie w konsorcjum mającym wybudować podmorski od-

cinek South Stream. Federacji Rosyjskiej bardzo zależało na uczestnictwie 

renomowanych wielkich fi rm energetycznych z Włoch, Francji i Niemiec. 

Uwiarygadniają bowiem rosyjską inwestycję oraz umożliwiają przedsta-

wianie South Stream jako wspólnej inicjatywy energetycznej zaspokajającej 

rosnące potrzeby konsumpcyjne Europy. Czy zachodni udziałowcy kon-

sorcjum podzielają ten pogląd? A jeśli nie, to co skłania poważne koncer-

ny energetyczne do angażowania się w projekt prawdopodobnie niesłużący 

przesyłowi dodatkowych ilości gazu z Rosji, a jedynie dublowaniu istniejące-

go szlaku tranzytowego przez Ukrainę? Wydaje się, że przyjęto założenie, że 

można zarobić nawet na bardzo ryzykownym projekcie. Zasada, że na nie-

dochodowym interesie jedni materialnie zyskają, pod warunkiem, że inni 

39 M. Lanthemann, Hungary Grasps for Leverage in Russia Energy Negotiations, Natural Gas Europe 

z 22 listopada 2012 r., http://www.naturalgaseurope.com/hungary-grasps-for-leverage-in-russia-energy-

negotiations (dostęp: 21 stycznia 2013 r.).
40 T. Dąborowski, A. Sadecki, M. Szpala, Postępy na drodze do realizacji gazociągu South Stream, Ty-

dzień na Wschodzie, Ośrodek Studiów Wschodnich, nr 36(237), 7 listopada 2012 r., http://www.osw.

waw.pl/pl/publikacje/tydzien-na-wschodzie/2012-11-07/postepy-na-drodze-do-realizacji-gazociagu-

south-stream (dostęp: 21 stycznia 2013 r.).
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zgodzą się ponieść stratę, znajduje w przypadku konsorcjum South Stream 

potwierdzenie. Świadczą o tym gwarancje udzielone przez Gazprom zachod-

nim uczestnikom konsorcjum South Stream, którzy muszą wyłożyć własne 

środki lub pożyczyć brakujące na realizację wspólnego planu. Zwrot z inwe-

stycji przyniesie opłata tranzytowa płacona przez właściela przesyłanego su-

rowca. W przypadku South Stream jej wysokość określa umowa zawierająca 

klauzulę ship-or-pay, którą należy tłumaczyć jako: prześlij lub płać. Ta zasada 

to mutacja znanej z umów gazowych formuły take-or-pay, która zobowią-

zuje do opłacenia faktury za gaz zgodnie z ilościami zapisanymi w umo-

wie, nawet jeśli kontrahent odbierze mniejszą ilość surowca. W przypadku 

ship-or-pay producent gazu zobowiązuje się do pokrywania zapisanej w umo-

wie rocznej opłaty przesyłowej nawet w przypadku znacznie zredukowanego 

przesyłu. Należy zauważyć, że klauzula ship-or-pay przeniosła więc ryzyko 

fi nansowe inwestycji z zachodnich udziałowców konsorcjum na rosyjski 

Gazprom. Zachodnich inwestorów South Stream wiele łączy z Federacją 

Rosyjską. Koncerny energetyczne z krajów o gospodarce rynkowej muszą 

cały czas kupować złoża, aby przynajmniej równoważyć utratę własnych re-

zerw wynikającą z poziomu wydobycia w danym okresie. Akcje koncernu, 

którego możliwości wydobywcze w długiej perspektywie ulegają zmniejsze-

niu z powodu kurczenia się posiadanych złóż, tracą na wartości. Federacja 

Rosyjska posiada aktywa (złoża), na dostępie do których zależy zachodnim 

koncernom energetycznym. Rosja stosuje natomiast technikę selektywnego 

dopuszczania zachodnich inwestotorów do projektów wydobywczych na 

własnym terytorium – proponuje złoża nieperspektywiczne i wyczerpujące 

się bądź projekty, których rosyjskie koncerny nie są w stanie zagospodaro-

wać z powodu gigantycznych kosztów inwestycyjnych lub z powodu braku 

odpowiedniej technologii wydobywczej. Nie jest wykluczone, że właśnie 

w ten sposób wynagrodzono udział w konsorcjum South Stream zarówno 

włoskiemu koncernowi ENI, jak i niemieckiemu Wintershallowi. W 2012 r. 

wloski ENI otrzymał umowę na zbadanie złóż naft owych na Morzu Barentsa 

i Morzu Czarnym od naft owego giganta Rosnieft , co jest traktowane jako 

początek bardzo obiecującej współpracy energetycznej. Wartość prac badaw-

czych oszacowano na 2 mld dolarów, potencjalne koszty zagospodarowania 

to gigantyczny kontrakt sięgający kwoty 100–125 mld dolarów41. Trudno za-

41 I. Wiśniewska, Zasoby naturalne rosyjskiego szelfu: uchylone drzwi dla zagranicznych inwestorów, Ko-

mentarze, Ośrodek Studiów Wschodnich, nr 76, 9 maja 2012 r., http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/ 

komentarze-osw/2012-05-09/zasoby-naturalne-rosyjskiego-szelfu-uchylone-drzwi-dla-zagranic (dostęp: 

22 stycznia 2013 r.).
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kładać, że udział niemieckiego Wintershall w konsorcjum budującym South 

Stream nie miał związku z kolejnym wielkim kontraktem zawartym z Rosją 

w 2011 r. Na mocy podpisanych umów ustalono, że Wintershall otrzyma po-

nad ¼ udziałów w złożach gazowych Urengoj na Syberii Zachodniej o za-

sobach 274 mld m3 gazu. Niemiecki koncern zyskał możliwość zwiększenia 

udziałów w obydwu blokach Wintershall będzie miał możliwość zwiększenia 

swojego udziału do połowy. Jednocześnie Gazprom przejmie pełną kontrolę 

nad dotychczas wspólnymi spółkami handlującymi gazem i zarządzającymi 

podziemnymi magazynami gazu42.

Oprócz dołączania zachodnich inwestorów do rodzimych projektów 

energetycznych stosowana jest także strategia wynagradzania wysiłku 

inwestorskiego kontraktami gospodarczymi. Taki model daje się zauwa-

żyć w relacjach rosyjsko-francuskich. Francja jest właścicielem 80 proc. 

udziałów w koncernie energetycznycm EDF zaangażowanym w budowę 

South Stream, co powoduje, że Rosja nie musi odwzajemniać inwestycji 

wobec tego samego koncernu – kontrakty mogą otrzymać inne kontrolo-

wane przez Francję podmioty. Jak funkcjonuje przedstawiony mechanizm, 

można było zaobserwować przy okazji objęcia przez francuski koncern 

udziałów w Nord Stream. Rosja zapłaciła za francuski udział w bałtyc-

kim rurociągu kontraktami z sektora zaawansowanej techniki i techno-

logii wojskowej oraz wspólpracą w przemyśle samochodowym. Rosyjski 

Rostiechnołogii cztery lata temu podpisał porozumienia o współpracy 

m.in. z Th ales (wytwórcą zaawansowanych systemów elektronicznych dla 

przemysłu militarnego i kosmicznego), Safranem (producentem silników 

lotniczych), Alcatel-Lucentem oraz stoczniami francuskimi (kontrakt do-

tyczył dostaw okrętów desantowych Mistral oraz praw do produkcji licen-

cyjnej kolejnych jednostek w Rosji). W sektorze samochodowym współ-

praca techniczna Renault z AwtoWAZ (producentem Łady) zaowocowała 

transferem technologii i kupnem przez francuski koncern 25 proc. udzia-

łów w rosyjskiej fi rmie43. 

Inne cele względem South Stream ma Komisja Europejska. Jej prioryte-

tem jest wdrożenie trzeciego pakietu energetycznego, którego zasady mają 

42 A. Ciechanowicz, A. Kwiatkowska-Drożdż, W. Rodkiewicz, Konsultacje Merkel i Putina – po 

pierwsze gospodarka, Tydzień na Wschodzie, Ośrodek Studiów Wschodnich, nr 38 (239), 21 listopada 

2012 r., http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzien-na-wschodzie/2012-11-21/konsultacje-merkel-

i-putina-po-pierwsze-gospodarka (dostęp: 13 lutego 2013 r.).
43 W. Konończuk, Rosyjska oferta dla Francji, Tydzień na Wschodzie, Ośrodek Studiów Wschod-

nich, nr 41 (1160), 2 grudnia 2009 r., http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzien-na-wschodzie/ 

2009-12-02/rosyjska-oferta-dla-francji (dostęp: 22 stycznia 2013 r.).
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służyć budowie wolnego rynku przesyłu energii, w tym gazu ziemnego. 

Legislacja UE jest skoncentrowana na zagadnieniu tzw. unbundlingu, czyli 

zagwarantowaniu swobodnego dostępu sprzedawców np. gazu do istniejącej 

infrastruktury przesyłowej. W uproszczeniu, nowe prawo ma spowodować, 

że dostawca gazu będzie mógł skorzystać z rurociągu, podobnie jak kierow-

ca korzysta z autostrady – wystarczy kupić bilet, aby wjechać na trasę. Takie 

rozwiązanie ma spowodować wzrost konkurencji w sektorach energetyki 

uzależnionych od infrastruktury przesyłowej. Dotychczas właściciele gazo-

ciągów nie wyrażali zgody na przesył surowca konkurentów własnymi szla-

kami, zaś kontrolę nad infrastrukturą przesyłową traktowali jako kluczowy 

instrument do monopolizowania dostaw w danym regionie. Z tego powodu 

KE traktuje pierwszoplanowo wprowadzenie zasad trzeciego pakietu ener-

getycznego m.in. do naziemnych odcinków planowanego gazociągu South 

Stream (z wyjątkiem Serbii, która nie należy do UE)44. 

Jeśli w Brukseli panuje przekonanie, że South Stream ma zwalczać kon-

kurencję m.in. z południowego korytarza energetycznego, to łatwiej zro-

zumieć determinację KE, aby poszczególne krajowe odcinki gazociągu 

zostały objęte unbundlingiem, co umożliwia przesył surowca konkurentów 

Gazpromu gazociągiem South Stream. Z pewnością Gazprom wie o tych 

planach i prawdopodobnie z tego powodu wprowadzono do umów z kra-

jami tranzytowymi zobowiązanie do nieudostępniania mocy przesyłowych 

South Stream innym niż rosyjski Gazprom dostawcom. Z tej perspektywy 

łatwiej zrozumieć pośpiech towarzyszący fi nalizowaniu umów w listopadzie 

2012 r. z Bułgarią, Węgrami i Słowenią. Nie jest wykluczone, że głównym 

powodem przyspieszenia była chęć podpisania porozumień przed marcem 

2013 r., kiedy to wszystkie zasady prawne trzeciego pakietu energetycznego 

mają zacząć obowiązywać w krajach członkowskich. Można powiedzieć, że 

w kwestii zasady unbundlingu i reguł trzeciego pakietu energetycznego trwa 

swoiste weryfi kowanie determinacji wszystkich struktur UE do przestrze-

gania ustanowionego prawa. Rosyjski Gazprom daje współudziałowcom 

naziemnych odcinków argument przeciwko stosowaniu trzeciego pakietu 

energetycznego (umowy zawiązane przed wejściem w życie regulacji praw-

44 Odnosząc się do tzw. odstępstw od zasad trzeciego pakietu energetycznego można je otrzymać 

pod warunkiem, że nowa inwestycja poprawi bezpieczeństwo energetyczne regionu oraz przyczyni 

się do zwiększenia konkurencji na rynku. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można domniemywać, 

że każdy z naziemnych odcinków South Stream planowanych na terenie państw należących do Unii 

Europejskiej będzie miał bardzo duże trudności, aby spełnić łącznie dwie wymienione powyżej prze-

słanki.
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nych powinny być zwolnione z ich stosowania), zaś Komisja Europejska żąda 

od krajów członkowskich wglądu w zawarte umowy w celu dostosowania 

ich zapisów do regulacji wprowadzającyh m.in. swobodny przesył surowca 

rurociągami zamkniętymi dotychczas dla konkurencji. Warto pamiętać, że 

już raz miał miejsce precedens – Komisja Europejska skutecznie wymusiła 

usunięcie niezgodnych z prawem Unii Europejskiej zapisów z kontraktu na 

dostawy paliwa od Gazpromu. Miało to miejsce w 2010 r. przy renegocjo-

wanym przez polski koncern PGNiG kontrakcie gazowym. Dodatkowo ro-

syjski koncern namawia swoich europejskich partnerów do występowania 

o dofi nansowanie inwestycji z unijnych funduszy. O ile jednak obecnie takie 

zadanie byłoby łatwe do wykonania (pod warunkiem wpisania przez kraj 

członkowski projektu na listę), o tyle w kolejnej perspektywie fi nansowej 

UE (wieloletnim budżecie) projekty energetyczne będą zatwierdzane na po-

ziomie Komisji Europejskiej, co raczej utrudni uzyskanie dotacji na South 

Stream. 

Wnioski

Jest bardzo prawdopodobne, że przepustowość gazociągu South 

Stream, jeśli zostanie wybudowany, będzie niższa od obecnie deklarowanej 

(63 mld m3 rocznie). Jeśli zestawi się przepustowość wszystkich wykorzy-

stywanych przez Gazprom szlaków z zapotrzebowaniem na gaz z importu 

w Unii Europejskiej, to można zauważyć znaczącą nadwyżkę zdolności prze-

syłowych w stosunku do zapotrzebowania na gaz importowany z Federacji 

Rosyjskiej. 

Unia Europejska oraz kraje Europy Zachodniej od lat realizują polity-

kę wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego, której jednym z fi larów 

jest dywersyfi kacja źródeł dostaw oraz szlaków transportowych. Zasady 

dywersyfi kacji dostaw znajdują odzwierciedlenie w polityce równoważenia 

udziału poszczególnych dostawców. Z tego też powodu oprócz trzech do-

tychczas istniejących korytarzy energetycznych, Komisja Europejska inicju-

je budowę czwartego – do złóż gazu i ropy w regionie Morza Kaspijskiego 

i Środkowego Wschodu. Dodatkowo można spodziewać się, że w ciągu 

najbliższych kilku lat na rynku UE pojawią się kolejni dostawcy surowca 

przesyłanego gazociągami i transportujący paliwo w formie skroplonej 

(LNG) szlakami morskimi. Jeśli uwzględnimy w tych szacunkach możliwe 

rozwinięcie wydobycia gazu łupkowego na skalę przemysłową w krajach 
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Unii Europejskiej, to założenie, że rosyjski Gazprom zwiększy swoją sprze-

daż i dlatego potrzebuje nowego szlaku przesyłu gazu, wydaje się pozba-

wione racjonalnych podstaw. Z tej perspektywy można zakładać, że South 

Stream pojawił się w celu osiągania konkretnych celów polityki energe-

tycznej Federacji Rosyjskiej, którymi są: przejęcie lub uzyskanie udziałów 

w największym na świecie systemie gazociągów tranzytowych położonych 

na terytorium Ukrainy oraz w celu sparaliżowania lub powstrzymywa-

nia budowy połączeń gazowych Europy z gazonośnym regionem Morza 

Kaspijskiego, Bliskiego i Środkowego Wschodu. 

Najwyraźniej Gazprom prowadzi intensywną grę informacyjną mającą 

wytworzyć przekonanie, że budowa South Stream jest przesądzona i pew-

na. Taka gra może przestraszyć elity polityczne Ukrainy, że Braterstwu 

grozi nieuchronne bankructwo i należy porozumieć się z Gazpromem, aby 

utrzymać tranzyt gazu na niezmienionym poziomie. Obawa przed utra-

tą rentowności na skutek przekierowania tranzytu gazu do South Stream 

musi na Ukrainie być realna i z pewnością rozpatrywane są różne opcje, 

także zakładające kompromis z Gazpromem, mające za cel rozwiązanie 

problemu. Kampania informacyjna dotycząca budowy South Stream jest 

tania – skoncentrowano ją na działaniach dyplomatycznych. Warto zauwa-

żyć, że mimo zapewnień o budowie rurociągu o przepustowości 63 mld m3 

rocznie, nie istnieją zobowiązania prawne nakazujące budowę szlaku o tak 

dużych możliwościach transportowych. To oznacza, że nowy szlak, jeśli 

zostanie wybudowany, może przesyłać znacznie mniej surowca, niż jest 

ogłaszane.

Choć budowa South Stream jest pozbawiona uzasadnienia rynkowego 

i ekonomicznego, to można spodziewać się, że zostanie zrealizowana, jed-

nak w znacznie mniejszej skali od planowanej. Maksymalna górna grani-

ca przepustowości gazociągu to 30–35 mld m3, jednak jego osiągnięcie jest 

bardzo wątpliwe. Bardziej prawdopodobna jest budowa szlaku o dwukrot-

nie mniejszych zdolnościach przesyłowych, rzędu 15–17 mld m3 rocznie. 

Przepustowość South Stream w przyszłości będzie realizowana na zasadzie 

ponoszenia jak najniższych kosztów koniecznych do realizacji wyznaczo-

nych celów. Jeśli Gazprom przejmie wcześniej niż planował udziały w ukra-

ińskim systemie gazociągowym, to znacząca część uzasadnienia dla konty-

nuowania budowy South Stream przestanie istnieć. 

Podobna zależność łączy podmorski gazociąg z rurociągami południo-

wego korytarza energetycznego. Jeśli Gazprom zablokuje budowę szlaków 

niosących azerski surowiec przez Bałkany do Europy Środkowej, to nie bę-
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dzie potrzeby kontynuowania inwestycji. Jeśli do powstrzymywania rozwoju 

konkurencji potrzebna będzie budowa np. tylko jednej nitki South Stream 

(z czterech deklarowanych), to nowy gazociąg zostanie zbudowany w ta-

kiej skali. Doświadczenia związane z budową Nord Stream wskazują, że 

Federacja Rosyjska dysponuje wystarczająco przekonującą „miękką” siłą do 

nakłaniania zachodnich koncernów jak i poszczególnych krajów do współ-

fi nansowania niezwykle kosztownych i – rynkowo – mało zasadnych inwe-

stycji w infrastrukturę przesyłową gazu ziemnego.
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Kataklizm w Japonii: 

kumulacja zagrożeń 

a systemowe rozwiązania 

Izabela Krawczyk

Wielki kataklizm we wschodniej Japonii był pierwszą odnotowaną katastrofą, 

w której jednocześnie wystąpiły: trzęsienie ziemi, tsunami, wypadek w elek-

trowni atomowej, przerwa w dostawie energii elektrycznej oraz przerwanie 

logistycznego łańcucha dostaw kluczowych dla gospodarki przedsiębiorstw. 

Skala zdarzenia wymusiła zastosowanie bezprecedensowych rozwiązań. 

Działania te mogłyby być jednak znacznie skuteczniejsze, gdyby w fazie pla-

nowania uwzględniono warianty czarnych scenariuszy. Pogłębiona wiedza 

o zagrożeniach, zdyscyplinowanie społeczeństwa oraz wypracowane wcześniej 

mechanizmy działań przyczyniły się wprawdzie do redukcji liczby ofi ar, jed-

nak katastrofa ujawniła liczne luki w obecnym systemie zarządzania w zakre-

sie katastrof.

Uwarunkowania geotektoniczne i klimatyczne Japonii czynią z niej kraj 

o wysokim ryzyku wystąpienia katastrof naturalnych. Do zagrożeń, na które 

narażona jest Japonia, należą trzęsienia ziemi, erupcje wulkaniczne, tajfuny, 

tsunami, ulewne deszcze, powodzie, osunięcia ziemi oraz lawiny śnieżne.

Japonia położona jest na obszarze o bardzo dużej aktywności sejsmicznej, 

stanowiącym część tzw. pacyfi cznego pierścienia ognia1, strefy najczęstszych 

trzęsień ziemi i erupcji wulkanicznych. Wyspy Japońskie znajdują się na sty-

ku czterech płyt tektonicznych: eurazjatyckiej, północnoamerykańskiej, pa-

cyfi cznej oraz fi lipińskiej, których ruchy są przyczyną od jednego do trzech 

1 Pacifi c Ring of Fire – okołopacyfi czne pasmo sejsmiczne obejmujące rowy oceaniczne i wulka-

niczne łańcuchy górskie. 
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Wykres 1. Trzęsienia ziemi w Japonii po 1945 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Disaster Management in Japan, Cabinet Offi  ce, Government of 

Japan, luty 2011 r., s. 3, http://www.bousai.go.jp/1info/pdf/saigaipanf_e.pdf (dostęp: 15 stycznia 2013 r.).

tysięcy wstrząsów rocznie o różnym nasileniu2. W kraju, którego powierzch-

nia wynosi mniej niż jeden procent powierzchni kuli ziemskiej, występuje 

7 proc. wszystkich czynnych wulkanów na świecie. Tam również dochodzi do 

co piątego na świecie trzęsienia ziemi o sile ponad 6 stopni w skali Richtera3.

2 Należy pamiętać, że z trzęsieniem ziemi mogą wystąpić różne zjawiska towarzyszące, nie tylko 

tak oczywiste jest tsunami. Zjawiskami towarzyszącymi wielkiemu trzęsieniu ziemi w Kantō w 1923 r. 

była nie tylko 11-metrowa fala tsunami oraz liczne osuwiska. Główną przyczyną spustoszeń był pożar, 

w wyniku którego zniszczeniu uległo większość Tokio oraz prawie cała Yokohama. Trzęsienie, będące 

w rzeczywistości serią trzech trzęsień o maksymalnej sile 8,3 w skali Richtera, rozpoczęło się o godzi-

nie 11:28 – w czasie, kiedy w większości domów gotowano obiad. Spowodowało to wybuch olbrzymiej 

liczby małych pożarów, które spotęgowane przez silny wiatr przemieniły się w pożogę. W wyniku 

równoczesnego wystąpienia kilku czynników zginęło około 100 tys. osób, przy czym 90 proc. ofi ar 

zginęło w wyniku pożaru, a 10 proc. straciło życie pod gruzami w wyniku trzęsienia. Za: Recovery 

From the Great East Japan Earthquake – Toward a Japan More Open to the World, „Kokusai Mon-

dai”, Special Lead-off  Interview, styczeń–luty 2012 r., http://www2.jiia.or.jp/en/pdf/publication/2012_

jan-KOKUSAI_MONDAI.pdf (dostęp: 5 stycznia 2013 r.).
3 Por. O. Sawaji, Education and Disaster Reduction, „Th e Japan Journal”, luty 2012 r., s. 6-10, http://

www.japanjournal.jp/home/wp-content/uploads/2012/02/1202e_06-10_CoverStory.pdf (dostęp: 28 grud-

nia 2012 r.).
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Celem analizy jest ukazanie sprawności i dysfunkcji jednego z najlepszych 

systemów zarządzania w zakresie katastrof w sytuacji wystąpienia mało praw-

dopodobnej katastrofy o bardzo dużej sile na przykładzie Wielkiego trzęsienia 

ziemi we wschodniej Japonii (Great East Japan Earthquake, GEJE) 11 marca 

2011 r. Scharakteryzowane zostaną więc: japoński system zarządzania w zakre-

sie katastrof oraz reperkusje GEJE w poszczególnych dziedzinach – gospodar-

czej, energetycznej, infrastrukturalnej, społecznej, edukacyjnej i militarnej.

System zarządzania w zakresie katastrof

Ze względu na dużą częstotliwość występowania katastrof naturalnych od 

1947 r. Japonia regularnie poszerza katalog aktów prawnych, wypracowując 

rozwinięty i kompleksowy system zwiększający odporność państwa i jego 

obywateli na skutki klęsk żywiołowych. System ten obejmuje następujące 

fazy zarządzania w zakresie katastrof: przygotowanie, reagowanie, łagodze-

nie skutków oraz odbudowę4.

System zarządzania w sytuacjach klęsk żywiołowych był rozwijany na pod-

stawie wniosków wyciąganych z poprzednich zdarzeń. Wnioski te przyczynia-

ły się do poprawy regulacji prawnych, modeli postępowania oraz procesów 

decyzyjnych, jak również wzorów zachowań społeczeństwa i poszczególnych 

jednostek, co miało znaczący wpływ na zmniejszenie liczby ofi ar śmiertel-

nych w kolejnych katastrofach5. Pierwszą katastrofą naturalną o wielkiej ska-

li, jakiej musiała stawić czoło powojenna Japonia, był tajfun Isewan w 1959 r. 

Zdarzenie to stało się przyczynkiem do pierwszego, kompleksowego doku-

mentu, jakim było Podstawowe prawo przeciwdziałania katastrofom (Disaster 

Countermeasures Basic Act, 1961 r.), które następnie uzupełniono Prawem 

4 Zarządzanie w zakresie katastrof (disaster management) to usystematyzowane podejście do prze-

ciwdziałania skutkom katastrofy, zanim ona nadejdzie. Wymaga pełnej integracji planów działań 

awaryjnych na wszystkich poziomach zarządzania, z udziałem sektora rządowego oraz pozarządo-

wego. Niezależnie od charakteru katastrofy, podstawowe kroki zarządzania pozostają niezmienne. 

Są to: gotowość do przeciwdziałania skutkom katastrof, zarządzanie nimi i powrót do stanu przed 

katastrofą. Por. J. Malko, Zarządzanie katastrofami w infrastrukturach krytycznych, „Energetyka”, 

nr 6/2011, http://www.cire.pl/pliki/2/malko_zarzadzanie_katst.pdf (dostęp: 20 stycznia 2013 r.).
5 W 1896 r. w wyniku tsunami Meiji-Sanriku zginęło około 40 proc. populacji dotkniętych przez 

kataklizm terenów, podczas gdy liczba ofi ar tsunami z 2011 r. wyniosła jedynie 4 proc. populacji 

regionu. Jest to efekt długotrwałej i żmudnej pracy: oceny, wyciągania wniosków i uczenia się z prze-

szłych wydarzeń. Za: Th e Great East Japan Earthquake, Learning from Megadisasters, Knowledge Notes 

Executive Summary, Bank Światowy, s. 7, http://wbi.worldbank.org/wbi/Data/wbi/wbicms/fi les/

drupal-acquia/wbi/drm_exsum_english.pdf (dostęp: 27 grudnia 2012 r.).
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poważnych katastrof  (Severe Disasters Act; pełna nazwa: Act on Special 

Financial Support to Deal with Designated Disasters of Extreme Severity). 

Również później każde poważne trzęsienie ziemi, tajfun, erupcja wulkanicz-

na, powódź czy inne zdarzenie naturalne było impulsem do powstawania ko-

lejnych aktów prawnych6. Do 2011 r. w całym systemie prawnym nie wprowa-

dzono jednak ani jednego aktu prawnego normującego w sposób komplekso-

wy system reagowania na poważne zagrożenie falami tsunami7.

W marcu 2011 r. Wielkie trzęsienie ziemi we wschodniej Japonii zmie-

niło sposób dotychczasowego postrzegania zagrożenia tsunami oraz stało 

się wyraźnym impulsem do wzmocnienia prowadzonej przez rząd polityki 

zarządzania w sytuacjach klęsk żywiołowych. W grudniu 2011 r. uchwalono 

ustawę o budowaniu społeczeństwa odpornego na skutki tsunami, w celu 

przygotowania ludności na zdarzenia o niskim prawdopodobieństwie wy-

stąpienia i dużej sile. W dokumencie proponuje się zastosowanie systemu 

wielopłaszczyznowej obrony, łączenie fi zycznych (tamy, falochrony) i nie-

fi zycznych (ćwiczenia ewakuacyjne) środków ochrony, podjęcie działań 

w celu usprawnienia ewakuacji oraz poprawy oceny ryzyka skutków tsuna-

mi na podstawie lokalnych uwarunkowań, takich jak przemysł, działalność 

komercyjna czy kultura8.

Podstawowy plan zarządzania w zakresie katastrof również został zrewi-

dowany. Zmiany wprowadzone w 2011 r. miały na celu dostosowanie pla-

nu do przeciwdziałania skutkom małoprawdopodobnych katastrof o dużej 

sile (high-impact low-probability). Główne zmiany objęły m.in. utworzenie 

osobnego rozdziału poświęconego tsunami oraz wzmocnienie istniejących 

środków ochrony poprzez uwzględnienie możliwości wystąpienia trzęsienia 

i tsunami o większej niż dotychczasowo sile. Opracowano schemat kom-

pleksowych działań ukierunkowanych na ewakuację i ochronę ludności 

6 Standardy wznoszenia budynków odpornych na trzęsienia ziemi zostały zrewidowane w 1981 r. 

po doświadczeniach wyniesionych z trzęsienia Mihagi-Ken w 1978 r. Jednak ponad 80 proc. ofi ar 

kolejnego trzęsienia – Hanshin-Awaji – zginęło w wyniku zawalenia się budowli wzniesionych przed 

1981 r. Konsekwencją tego było wprowadzenie w 1995 r. ustawy o promocji dostosowania sejsmicz-

nego istniejących budynków. Za: S. Kazusa, Disaster Management of Japan, Cabinet Offi  ce, http://

management.kochi-tech.ac.jp/PDF/IWPM/IWPM_Kazusa.pdf (dostęp: 3 stycznia 2013 r.).
7 Recovery …, op.cit.
8 Por. Recommendations. Building Tsunami-proof Communities – Showing How Tōhoku Reconstruc-

tion Makes Use of Nature, Science Council of Japan, 9 kwietnia 2012 r., http://www.scj.go.jp/ja/info/

kohyo/pdf/kohyo-22-t-shien2e.pdf (dostęp: 20 stycznia 2013 r.) oraz T. Onishi, M. Ishiwatari, Urban 

Planning, Land Use Regulation, and Relocation, Knowledge Notes, Cluster 2: Nonstructural Measures, 

Note 2-7, Bank Światowy, 23 września 2012 r., s. 6, http://wbi.worldbank.org/wbi/Data/wbi/wbicms/

fi les/drupal-acquia/wbi/drm_kn2-7.pdf (dostęp: 27 grudnia 2012 r.).
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w razie wystąpienia tsunami o wyjątkowo dużej sile oraz schemat rozwoju 

przybrzeżnych struktur ochronnych w razie wystąpienia – stosunkowo czę-

stych – tsunami o przeciętnej sile. Pozostałe zalecenia objęły m.in. kontrolę 

użytkowania gruntów w celu wyznaczenia obszarów o mniejszym ryzyku 

zalania falami, z przeznaczeniem na tereny mieszkalne, rozwój obiektów 

i dróg ewakuacyjnych w miejscach zagrożonych (w celu umożliwienia ewa-

kuacji w ciągu 5 minut od momentu wykrycia zagrożenia), dalszy rozwój 

programów edukacyjnych, badawczych i monitorujących zagrożenia oraz 

zapewnienie szerszego dostępu do systemu wczesnego ostrzegania9.

Fundamentalnym aktem regulującym zarządzanie w zakresie katastrof 

w Japonii jest Podstawowe prawo przeciwdziałania katastrofom z 1961 r. 

Akt ten nakłada obowiązki na organy krajowe, samorządy, sektor prywatny 

i obywateli w zakresie zapobiegania katastrofom; formułuje założenia orga-

nizacyjne ciał koordynujących zarządzanie kryzysowe na poziomie krajo-

wym i samorządowym; wprowadza system planowania zarządzania kryzy-

sowego i określa podstawowe działania, jakie powinny być podjęte podczas 

każdej z poszczególnych faz zarządzania w zakresie katastrof, oraz nakłada 

obowiązek sporządzania Ofi cjalnego rządowego rocznego raportu na temat 

zapobiegania katastrofom.

Wiele ustaw zostało przygotowanych jako odpowiedź na konkretne fazy 

zarządzania – ustawa w sprawie zapobiegania skutkom trzęsień ziemi o du-

żej skali oraz ustawa o specjalnych środkach zarządzania w zakresie kata-

strof w przypadku trzęsienia ziemi zostały wprowadzone, aby kształtować 

społeczeństwo mniej podatne na katastrofy; ustawa o pomocy ofi arom ka-

tastrof oraz ustawa w sprawie specjalnych środków mających na celu za-

chowanie praw i dochodów ofi ar określonych katastrof – w celu udzielenia 

natychmiastowej pomocy lokalnym władzom oraz społeczności dotkniętej 

klęską żywiołową; a także ustawa dotycząca wsparcia dla odbudowy pozio-

mu życia ofi ar kataklizmów oraz ustawa o specjalnej pomocy fi nansowej dla 

ofi ar szczególnie niszczycielskich katastrof – w celu zapewnienia szybkiego 

powrotu ofi ar do społeczeństwa10.

W Japonii występują trzy poziomy administracyjne odpowiedzialne za za-

rządzanie w zakresie katastrof: krajowy, prefekturalny oraz miejski11. Każdy 

z nich posiada odpowiednie organy, prowadzi własną politykę i dysponuje 

9 Obecnie dostępna jest już odpowiednia aplikacja w telefonach iPhone.
10 Por. Disaster Management in Japan, op.cit., s. 6-7.
11 Japonia podzielona jest na 47 prefektur – odpowiedników województw. Prefektury w regionie 

Tōhoku: Aomori, Iwate, Miyagi, Akita, Yamagata i Fukushima. 
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budżetem organizacyjnym12. Główną rolę w łagodzeniu skutków klęsk ży-

wiołowych odgrywa rząd, jednak to lokalne samorządy stanowią pierwszą 

linię w zarządzaniu skutkami katastrof.

12 Przeciwdziałanie skutkom katastrof jest pokrywane z budżetu krajowego oraz budżetów lokal-

nych samorządów. Na poziomie krajowym wynosi ono równowartość około 11 mld dolarów rocznie, 

czyli ok. 1 proc. wydatków budżetowych. Za: Country Report 2012 – Japan, Asian Disaster Reduction 

Center, 2012 r., http://www.adrc.asia/countryreport/JPN/2012/CountryReport_Japan_eng_2012.pdf 

(dostęp: 4 stycznia 2013 r.).

Wykres 2. System zarządzania w zakresie katastrof w Japonii

Źródło: opracowanie własne na podstawie Disaster Management in Japan, op.cit., s. 3.
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Organem odpowiedzialnym za opracowanie podstawowej strategii oraz 

zaleceń dotyczących ograniczania skutków katastrof i zabezpieczenia koor-

dynacji działań rządu w zakresie redukcji skutków kataklizmów jest gabinet 

premiera. Ministerstwa i agencje podejmują odpowiednie działania zgodnie 

z zakresem swoich obowiązków.

Aby zapewnić międzyministerialne i wielosektorowe zaangażowanie 

w działania kryzysowe powołana została Centralna rada do spraw zarządza-

nia w zakresie katastrof. Przewodniczącym rady jest premier, natomiast jego 

zastępcą minister stanu do spraw zarządzania w zakresie katastrof. W skład 

rady wchodzą ministrowie i szefowie agencji rządowych oraz przedstawi-

ciele korporacji publicznych ważnych z punktu widzenia zarządzania kry-

zysowego, takich jak: Bank Japonii, Organizacja Japońskiego Czerwonego 

Krzyża, NHK (rozgłośnia publiczna), NTT (sektor telekomunikacyjny), 

przedsiębiorstwa energetyczne i gazowe13.

Rada formułuje i prowadzi przegląd Podstawowego planu zarządzania 

w zakresie katastrof. Na podstawie planu wszystkie ministerstwa, agencje 

rządowe oraz główne korporacje formułują swoje Operacyjne plany zarzą-

dzania w zakresie katastrof. Władze samorządowe tworzą odpowiednio 

Lokalne plany zarządzania kryzysowego. Dodatkowo planowanie zarzą-

dzania w zakresie katastrof jest włączone w Narodowy plan przestrzenny 

(National Spatial Plan), Priorytetowy plan rozwoju infrastruktury socjalnej 

oraz Krajowy plan użytkowania ziemi. 

Na środki systemu zarządzania w zakresie katastrof składają się:

•  inwestycje w środki strukturalne, takie jak wzmocnione budynki, wały 

przeciwpowodziowe, systemy odcinające dopływ gazu i prądu do bu-

dynków w razie wystąpienia wstrząsów, systemy wczesnego ostrzegania 

13 Jedną z rządowych agencji współpracujących w ramach Centralnej rady do spraw zarządzania 

w zakresie katastrof jest Narodowy organ do spraw informacji geoprzestrzennych (National Geospa-

tial-Intelligence Agency, NGIA), wyznaczony przez prezesa Rady Ministrów na mocy ustawy z 2001 r. 

NGIA tworzy własny Plan operacyjny zarządzania w zakresie katastrof, który określa główne środ-

ki i zasady postępowania oraz organizację i mobilizację zasobów w fazie reagowania kryzysowego. 

NGIA przeprowadza również kilka razy w roku regularne ćwiczenia organizowane przez centralne 

organy rządowe. Podczas trzęsienia ziemi i tsunami 11 marca 2011 r. zbierane przez agencję dane 

umożliwiły utworzenie map zalanych i zagrożonych obszarów w bardzo wczesnym stadium reago-

wania. Dostarczane przez NGIA analizy geoprzestrzenne wykorzystywane były głównie do dzia-

łań rozpoznawczych, rekonstrukcyjnych oraz przy planowaniu działań polowych Sił Samoobrony. 

Za: K. Kawase, How the NGIA of Japan Responded to the Great East Japan Earthquake, Nineteenth 

United Nations Regional Cartographic Conference for Asia and the Pacifi c, United Nations, Econom-

ic and social council, 29 października – 1 listopada 2012 r., http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/rcc/

docs/rccap19/ip/E_Conf.102_IP12_19TH_UNRCC-AP_KAWASE_JAPAN_25%20Oct.pdf (dostęp: 

28 grudnia 2012 r.).
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oraz tworzenie map ryzyka. Systemy te wykorzystują zaawansowaną 

technologię gromadzenia danych i symulacji, opierając się na metodzie 

budowania scenariuszy, oceniają ryzyko i umożliwiają zaplanowanie 

odpowiednich działań;

•  kultura przygotowania na wystąpienie zagrożenia, w której szczególną 

rolę odgrywają regularne ćwiczenia w szkołach, miejscach pracy i lo-

kalnych społecznościach;

•  zaangażowanie licznych podmiotów odpowiedzialnych za działania 

w razie wystąpienia katastrofy, takich jak rząd, samorządy, społeczeń-

stwa, organizacje pozarządowe i sektor prywatny;

• regulacje prawne i ich sprawne egzekwowanie14.

Japonia dostosowuje również krajowy system zarządzania w zakresie ka-

tastrof do międzynarodowych rekomendacji. W celu implementacji zaleceń 

z Hyōgo15 przy Centralnej radzie do spraw zarządzania w zakresie katastrof 

utworzono Komitet do spraw promocji ogólnonarodowego ruchu na rzecz 

redukcji zagrożeń; rozpoczęto tworzenie oraz rozpowszechnianie wśród 

społeczeństwa map ryzyka dla różnych katastrof, takich jak trzęsienia, tsu-

nami, erupcje wulkanów oraz powodzie; wykorzystywanie edukacji i inno-

wacyjności do budowania bezpiecznego i odpornego na zagrożenia społe-

czeństwa; redukowanie czynników ryzyka przez promowanie modernizacji 

starego budownictwa i innych obiektów zagrożonych trzęsieniami ziemi 

oraz zintensyfi kowanie przygotowań na wypadek wystąpienia katastrof typu 

high-impact low-probability. 

Wielkie trzęsienie ziemi we wschodniej Japonii

11 marca 2011 r. o 14:46 czasu lokalnego u wybrzeży Sanriku, około 

400 km od Tokio, doszło do wstrząsów o sile 9,0 stopni w skali Richtera, 

największych odnotowanych w Japonii oraz czwartych pod względem siły 

14 Th e Great East ..., op.cit.
15 Hyōgo Framework for Action jest rezultatem światowej konferencji w 2005 r. Jest to pierwszy plan 

wyjaśniający i szczegółowo opisujący działania wymagane od różnych podmiotów w celu ogranicze-

nia skutków katastrof. Plan formułuje priorytety działań, zasady przewodnie i praktyczne środki osią-

gnięcia celu, jakim jest odporność społeczeństw na występowanie katastrof. Zob. Hyogo Framework 

for Action 2005–2015: Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters, International 

Strategy for Disaster Reduction, United Nations Offi  ce for Disaster Risk Reduction, http://www.unis-

dr.org/2005/wcdr/intergover/offi  cial-doc/L-docs/Hyogo-framework-for-action-english.pdf (dostęp: 

23 grudnia 2012 r.).
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na świecie. Około 1 minuty przed największym wstrząsem uruchomił się 

system ostrzegawczy, odbierający sygnały z ok. 1000 sejsmografów na te-

renie całego kraju, powodując nadanie informacji alarmowej w środkach 

masowego przekazu. Wstrząsy trwały wyjątkowo długo – ponad 3 minuty, 

następnie pojawiła się duża liczba wstrząsów wtórnych, niektóre o sile po-

nad 6 stopni w skali Richtera. Hipocentrum trzęsienia znajdowało się ok. 

24–32 km pod dnem Pacyfi ku. W jego miejscu dno morskie wypiętrzyło się 

o około 5,5 metra, w następstwie czego powstały fale tsunami, które uderzy-

ły w wybrzeże regionu Tōhoku. 

Tabela 1. Wielkie trzęsienie ziemi we wschodniej Japonii w zestawieniu licz-

bowym

Siła trzęsienia 9,0 stopni w skali Richtera

Największa wysokość fali            40 metrów

Obszar zalany przez tsunami        535 km2

Długość linii brzegowej dotkniętej katastrofą      2400 km

Łączna długość zniszczonych wałów przeciw tsunami       190 km

Liczba ofi ar śmiertelnych  15 853

Liczba osób rannych   6013

Liczba osób zaginionych   3286

Liczba osób ewakuowanych  71 124

Liczba całkowicie zniszczonych domów 128 754

Liczba częściowo zniszczonych domów 245 376

Źródło: opracowanie własne na podstawie Great East Japan Earthquake (Details), Ministry of Foreign 

Aff airs of Japan, http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/incidents/index2.html (dostęp: 8 stycznia 2013 r.) 

oraz Th e Great East Japan Tsunami and Tsunami Warning Systems: Policy Perspectives Summary 

Statement, Japan – UNESCO – UNU International Symposium, 16–17 lutego 2012 r., http://unesdoc.

unesco.org/images/0021/002160/216072e.pdf (dostęp: 8 stycznia 2013 r.).

Wskutek trzęsienia życie straciło prawie 16 tys. osób, doszło do uszko-

dzenia lub całkowitego zniszczenia wielu budynków, przerw w dostawach 

energii (zerwane linie przesyłowe, katastrofa w Fukushimie16); zniszczeniu 

16 Na skutek wstrząsów w całej Japonii doszło do automatycznego wyłączenia kilku reaktorów ją-

drowych. Bezpośrednio po trzęsieniu w budynkach elektrowni atomowej Onagawa wybuchł pożar, 

natomiast w elektrowni Fukushima I doszło do serii wypadków jądrowych – gdzie wskutek uszkodze-

nia chłodzenia reaktorów jądrowych nastąpił wyciek dużej ilości materiału radioaktywnego. Ustano-

wiono 20-kilometrową strefę ochonną, ewakuowano ponad 110 tys. osób. Za: Executive Summary of 

the Interim Report, Investigation Committee on the Accident at Fukushima Nuclear Power Stations of 

Tokyo Electric Power Company, 26 grudnia 2011 r., http://icanps.go.jp/eng/120224SummaryEng.pdf 

(dostęp: 28 grudnia 2012 r.).
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uległy sieci telekomunikacyjne, wodociągowe, infrastruktura komunikacyj-

na. W związku z przedłużającym się brakiem dostępu do energii elektrycz-

nej doszło do niedoboru paliwa oraz braku dostępu do jakichkolwiek me-

diów elektronicznych. Równoległe wystąpienie na dużym obszarze licznych 

i trudnych do opanowania incydentów spowodowało, że akcja ratownicza 

była wyjątkowo trudna. 

Niedobór energii elektrycznej

Jednym z głównych problemów – konsekwencją silnych i długich wstrzą-

sów, tsunami oraz awarii w elektrowni atomowej Fukushima I – była całko-

wita lub częściowa utrata zasilania na obszarze Tōhoku. 

Niedobór energii elektrycznej uniemożliwiał efektywną komunikację, 

znacznie utrudniając informowanie społeczeństwa o zagrożeniach, koordy-

nację działań ratowniczych oraz spowodował utratę danych niezbędnych do 

rekonstrukcji17. Czynnik ten dodatkowo potęgowało przesilenie nieznisz-

czonych środków komunikacji, takich jak telefonia komórkowa.

Ze względu na realne zagrożenie niedoboru energii elektrycznej 

w dłuższej perspektywie Tokyo Electric Power Company (TEPCO) pod-

jęło działania zmniejszające skutki niedoborów energii elektrycznej w re-

gionie. Jakkolwiek całkowite wyeliminowanie niedoborów energii było 

niemożliwe, podjęte zostały tymczasowe środki zaradcze mające na celu 

zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną. Poprzez niewielką 

zmianę godzin pracy można było uzyskać nieznaczne zmniejszenie zapo-

trzebowania na prąd w czasie największego obciążenia. Zaproponowano 

wprowadzenie granicy maksymalnego zużycia prądu dla każdego użyt-

kownika, wydłużenie okresu wakacji letnich na cały okres lipiec–wrzesień 

17 Serwery komputerowe w niektórych urzędach, znajdujące się często na niższych kondygnacjach 

budynku, uległy poważnym uszkodzeniom, powodując utratę danych istotnych dla fazy poszukiwa-

nia i odbudowy. Przykładem może być Krajowy organ do spraw informacji geoprzestrzennych. Z po-

wodu zniszczeń sieci przesyłowych wysokiego napięcia niektóre dane ze stacji badawczych zostały 

utracone lub nie mogły zostać przesłane. Zapasowe generatory wystarczały jedynie na 72 h pracy. 

Również kwatera główna NGIA zmuszona była czasowo wstrzymać swoje działania z powodu braku 

prądu i dostępu do internetu. Chociaż nie spowodowało to większych zakłóceń w pracy agencji, zmu-

siło to do zaopatrzenia stacji w dodatkowe generatory, zapasy wody i inne, „kryzysowe” wyposażenie. 

Za: K. Kawase, How the NGIA of Japan Responded..., op.cit.
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oraz wprowadzenie rotacyjnego systemu pracy różnych przedsiębiorstw 

i sklepów18. 

Ze względu na problemy z dostawą prądu oraz zniszczoną infrastrukturę 

w wyniku GEJE Bank Japonii zmuszony był podjąć natychmiastowe dzia-

łania, aby zapewnić dopływ olbrzymich ilości gotówki do regionu Tōhoku 

– system elektronicznych płatności wymagał podjęcia takich środków 

w pierwszej kolejności. Kolejnymi czynnościami była wymiana uszkodzo-

nych banknotów i monet19. Umożliwiono również wydawanie depozytów na 

podstawie weryfi kacji tożsamości klienta, nawet w razie utraty certyfi katów 

depozytowych czy książeczek bankowych.

Ekonomia i polityka pracy

Wielkie trzęsienie ziemi we wschodniej Japonii nie pozostało bez wpły-

wu na gospodarkę krajową i handel międzynarodowy. Szkody wyrządzone 

w wyniku katastrofy można podzielić na bezpośrednie – w zasobach ludz-

kich, infrastrukturalne, niedobór energii elektrycznej (oraz – co za tym idzie 

– możliwość wzrostu jej cen) oraz pośrednie – wpływające na zmniejszenie 

mocy produkcyjnych innych zakładów, ze względu na przerwy lub opóźnie-

nia w łańcuchu dostaw, zwłaszcza w systemie produkcji just-in-time20. 

Z powodu trzęsienia i tsunami w ciągu jednego roku upadłość ogłosi-

ło 656 prywatnych przedsiębiorstw, zatrudniających 10 757 pracowników. 

18 Pomysł ten okazał się jednak niewłaściwy. W praktyce okazało się, że większe korzyści przynie-

sie ogólna regulacja przesyłu energii do wielkich fabryk i budynków. Ponadto, wydłużenie okresu 

ograniczonej produkcji wymagałoby wprowadzenia zmian w grafi kach produkcyjnych również 

głównych dostawców i kontrahentów, co czyniłoby operację znacznie bardziej złożoną. Rotacyjny 

system pracy wymagałby również ponownego podziału grafi ków produkcyjnych, dlatego dni „bez 

pracy” zostały wprowadzone tylko w dużych korporacjach. Za: Promoting Emergency Measures 

Toward Recovery from the Earthquake. First Recommendation: Addressing Electric Power Supply 

Insuffi  ciency in Summer 2011, Nomura Research Institute, 30 marca 2011 r., http://www.nri.co.jp/

english/news/2011/110330_2.html (dostęp: 28 grudnia 2012 r.).
19 Wymiana uszkodzonych banknotów miała miejsce, gdy zachowały się obie strony banknotu. 

Banknoty uszkodzone w 1/3 lub mniejszej części były wymieniane na równowartość banknotu; bank-

noty uszkodzone w 3/5 lub mniejszej części były wymieniane za połowę ich wartości. Wymiana ban-

knotów uszkodzonych powyżej 3/5 nie była możliwa. Zob. Responses to the Great East Japan Earth-

quake by Payment and Settlement Systems and Financial Institutions in Japan, Payment and Settlement 

Systems Department Bank of Japan, BOJ Report and Research Papers, październik 2011 r., http://

www.boj.or.jp/en/research/brp/ron_2011/data/ron111027a.pdf (dostęp: 27 grudnia 2012 r.).
20 Just-in-time – charakterystyczna dla Japonii strategia zarządzania „dokładnie na czas”, zakładająca 

redukcję poziomu zapasów do niezbędnego minimum w całym procesie produkcyjno-magazyno-

wym, w celu usprawnienia zwrotu inwestycji i zmniejszenia kosztów.
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Należy zauważyć, że jedynie 12 proc. fi rm było umiejscowionych w regionie 

Tōhoku. Pośrednią przyczyną upadku pozostałych przedsiębiorstw były za-

burzenia w ciągłości dostaw21.

Centralna rada zarządzania w zakresie katastrof ustanowiła w 2005 r. 

Ramy polityki dla Tokio w razie trzęsień śródlądowych, których celem było 

zapewnienie nieprzerwanego funkcjonowania stolicy. Jedną z rekomendo-

wanych metod było zwiększenie do 100 proc. stosowania przez duże fi r-

my Planów ciągłości działania przedsiębiorstw (PCD)22, oraz do 50 proc. 

przez średnie przedsiębiorstwa23. Wydarzenia 11 marca 2011 r. ukazały duże 

znaczenie tego rodzaju planowania, jednak odsłoniły również kilka słabości 

systemu. Głównymi przyczynami złego funkcjonowania PCD były przewi-

dywania nieadekwatne w stosunku do zaistniałej rzeczywistości, ponieważ 

fi rmy budowały swoje PCD na podstawie ofi cjalnych, zaniżonych scenariu-

szy wystąpienia katastrof. Dodatkowym czynnikiem był brak odpowiednio 

przeprowadzanych ćwiczeń. Pracownicy, którzy nie zapoznali się z PCD, nie 

podejmowali odpowiednich działań w momencie wystąpienia zagrożenia. 

Polityka pracy

Pięć tygodni po tsunami działania rządowe przekierowane zostały z dzia-

łań ratowniczych na działania związane z fazą odbudowy. Środki związane 

z polityką pracy koncentrowały się głównie na doraźnej pomocy pracowni-

kom, takiej jak ubezpieczenie pracownicze czy program subsydiów na rzecz 

dostosowania zatrudnienia. 5 kwietnia 2011 r. minister do spraw zdrowia, 

pracy i opieki społecznej przedstawił nowy pakiet środków w celu natych-

miastowego tworzenia miejsc pracy. Podjęte zostały liczne działania wspiera-

jące zatrudnienie oraz tworzenie miejsc pracy dla ofi ar katastrofy. Do działań 

bezpośrednich należy zaliczyć ułatwioną procedurę otrzymywania świadczeń 

przez osoby bezrobotne lub niemogące otrzymać wynagrodzenia ze wzglę-

du na zawieszenie lub zamknięcie działalności fi rmy. Uruchomiono specjalne 

21 T. Ono, M. Ishiwatari, Business Continuity Plans, Knowledge Notes, Cluster 2: Nonstructural 

Measures, Note 2-4, Bank Światowy, 23 września 2012 r., http://wbi.worldbank.org/wbi/Data/wbi/

wbicms/fi les/drupal-acquia/wbi/drm_kn2-4.pdf (dostęp: 27 grudnia 2012 r.).
22 Plany ciągłości działania przedsiębiorstw (PCD) to rodzaj strategii zarządzania ryzykiem mającej 

na celu zapewnienie ciągłości dostaw towarów i usług oraz utrzymanie ciągłości podstawowych ope-

racji przedsiębiorstwa, a w ten sposób przetrwania fi rmy. PCD identyfi kują potencjalne efekty przerw 

w kluczowych operacjach organizacji w razie zaistnienia katastrofy oraz określają sposoby reagowa-

nia i metody szybkiej odbudowy w celu uzyskania operacyjności sprzed kryzysu. 
23 W 2011 r. 46 proc. dużych przedsiębiorstw i 21 proc. średnich posiadało swój PCD. Zob. 

T. Ono, M. Ishiwatari, Business Continuity Plans, op.cit. 
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Biura informacyjne dla osób pokrzywdzonych oraz wprowadzono specjalne 

programy zwrotu kosztów dojazdu na rozmowy kwalifi kacyjne w innych czę-

ściach kraju oraz przeprowadzki do innych regionów w związku z podjęciem 

pracy. Program subsydiów w celu dostosowania zatrudnienia został następ-

nie rozszerzony na pracodawców, którzy zostali zmuszeni do zmniejszenia 

produkcji ze względu na ograniczenia dostaw energii elektrycznej. Podjęto 

również dodatkowe działania dotyczące osób, które dopiero ukończyły studia 

i które – ze względu na zamknięcie wielu fi rm – nie mogły podjąć pracy. 

Projekt promocji zatrudnienia „Zjednoczona Japonia” („Japan as one” 

Work Project), wprowadzony przez rząd jako szeroko zakrojona inicjatywa, 

stanowił punkt zwrotny w polityce zatrudnienia po 11 marca. Projekt pro-

wadzony był przez ministerstwo pracy w trzech fazach. Pierwsze dwie fazy 

miały na celu zapewnienie tymczasowego zatrudnienia i wsparcia dla usta-

bilizowania źródeł utrzymania osób poszkodowanych przez katastrofę. Faza 

trzecia „Cała Japonia wspólnie zapewni ci pracę i utrzymanie” przewiduje 

specjalne środki fi nansowe na tworzenie miejsc pracy przez odbudowę lo-

kalnej przedsiębiorczości i gospodarki24. 

Rozpatrując kwestie tworzenia miejsc pracy w dotkniętych tsunami ob-

szarach należy brać pod uwagę fakt, że przed katastrofą każdy region posia-

dał własny profi l zatrudnienia, dlatego plan rozwoju gospodarczego powi-

nien opierać się na szczególnych cechach przemysłu lokalnego: w prefektu-

rze Iwate i Miyagi na sektorze rybołówstwa, rolnictwa i związanego z nimi 

przemyśle przetwórstwa spożywczego; w prefekturze Fukushima – przemy-

śle mechanicznym i metalurgicznym25. 

Ważnym aspektem odbudowy jest zapobieganie emigracji ludności. Zgodnie 

z lokalnymi statystykami w okresie od marca do listopada 2011 r. liczba ludno-

ści Tōhoku zmniejszyła się o 42 tys. osób (nie obejmując 15 tys. ofi ar katastro-

24 Por. S. Nogawa, Th e Great East Japan Earthquake and Future Vision for Labor Law in Japan, 

Th e Great East Japan Earthquake, the Labor Market, and Policy Reactions, Volume 9, Number 4, 

Japan Institute for Labour Policy and Training, 2012 r., s. 107, http://www.jil.go.jp/english/JLR/

documents/2012/JLR36_nogawa.pdf (dostęp: 10 stycznia 2013 r.) oraz “Japan as one” Work Project 

– Countermeasures Phase 2 compiled at the Conference on promotion of employment support and job 

creation for the disaster victims, Employment Policy Division, Employment Security Bureau, Ministry 

of Health, Labour and Welfare, 27 kwietnia 2011 r., http://www.mhlw.go.jp/english/topics/2011eq/

dl/emp02.pdf (dostęp: 10 stycznia 2013 r.) oraz “Japan as one” Work Project, Outline of the Measures 

Taken in the 3rd Stage of the Project, as decided by the Conference on the Promotion of Employment 

Support and Job Creation for Disaster Victims, Employment Policy Division, Employment Security 

Bureau, Ministry of Health, Labour and Welfare, 27 października 2011 r., http://www.mhlw.go.jp/

english/topics/2011eq/dl/emp04.pdf (dostęp: 10 stycznia 2013 r.).
25 Promoting Emergency Measures …, op.cit.
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fy)26. Odbudowa lokalnej gospodarki jest zatem konieczna, aby powstrzymywać 

mieszkańców przed wyjazdem i osiedleniem się w innej części kraju lub emigra-

cją zagraniczną27. Odtworzenie domów mieszkalnych i podstawowej infrastruk-

tury miejskiej nie jest wystarczającym środkiem. Wydarzenia marca 2011 r. po-

kazały, że aby nakłonić ofi ary tsunami do pozostania, konieczne jest przyjęcie 

aktywnej polityki tworzenia miejsc pracy, opierając się na istniejącym wcześniej 

profi lu zatrudnienia28. Powstałe po katastrofi e raporty – zarówno rządowe, jak 

i organizacji pozarządowych – jednoznacznie sugerują, że wraz z odbudową 

istniejących branży równolegle należy rozważyć możliwość wprowadzenia no-

wych gałęzi gospodarki i zachęcać przedsiębiorców spoza regionu do tworzenia 

miejsc pracy w nowych dziedzinach przemysłu. 

Gospodarka Japonii nie wzmocni się, dopóki obszary dotknięte katastrofą 

nie zostaną odbudowane, co nie nastąpi, póki japońska gospodarka nie wzmoc-

ni się29. Olbrzymie sumy wydawane przez rząd na rekonstrukcję i odbudowę 

oraz stymulowanie lokalnej gospodarki muszą iść w parze z tworzeniem no-

wych miejsc pracy, promocją przedsiębiorczości i rozwoju ekonomicznego, 

a do tego niezbędna jest dobra współpraca publiczno-prywatna.

Wbrew pozorom, umiejętnie wykorzystane wnioski mogą również stanowić 

szansę dla japońskiego przemysłu. Przykładem może być zwrot, jaki nastąpił po 

trzęsieniu ziemi w Kantō, kiedy to wskutek znaczących uszkodzeń trakcji kole-

jowej nastąpił znaczny wzrost popularności pojazdów samochodowych. 

Budownictwo i planowanie przestrzenne

Prefektura Miyagi wielokrotnie ucierpiała z powodu tsunami30. Podjęto sze-

reg działań, aby przeciwdziałać zagrożeniom i łagodzić ich skutki. Największe 

znaczenie miała 10-metrowa, długa na 2,5 km zapora przeciw tsunami w okrę-

26 T. Onishi, M. Ishiwatari, Urban Planning, Land Use Regulation, and Relocation, op.cit.
27 Por. P. Johannessen, I. Kovac J. Jousan, Th en and Now – Ishinomaki 11.11.11, http://www.youtube.

com/watch?v=UjWFhrRJG8o (dostęp: 3 stycznia 2013 r.).
28 Sytuacja jest odmienna w Fukushimie, gdzie niektóre obszary zostały na stałe wyłączone z użyt-

kowania ze względu na wysokie promieniowanie. W tym przypadku działanie rządu polega na po-

mocy mieszkańcom w przesiedleniu się w inne miejsce. Za: T. Onishi, M. Ishiwatari, Urban Planning, 

Land Use Regulation, and Relocation, op.cit., s. 7.
29 Toward Reconstruction „Hope beyond the Disaster”, Report of the Prime Minister of the Recon-

struction Design Council in response to the Great East Japan Earthquake, 25 czerwca 2011 r., http://

www.cas.go.jp/jp/fukkou/english/pdf/report20110625.pdf (dostęp: 27 grudnia 2012 r.).
30 W 1896 r. w wyniku trzęsienia ziemi Meiji-Sanriku, w 1933 r. w wyniku trzęsienia Showa-Sanriku, 

w 1960 r. w wyniku trzęsienia ziemi w Chile.
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gu Taro, zwana często „wielkim murem” oraz jedne z największych na świecie, 

sięgające ośmiu metrów nad poziom morza, falochrony w Kamaishi. Same 

strukturalne środki ochrony okazały się jednak niewystarczające. Skuteczne 

zarządzanie ryzykiem katastrof naturalnych wymaga bardziej kompleksowe-

go podejścia i zapewnienia trzech podstawowych działań. Są to: zastosowanie 

fi zycznych środków zapobiegania katastrofom, takich jak falochrony, groble, 

budynki odporne na wstrząsy; przeniesienie ludności na wyżej położone, bez-

pieczniejsze tereny; zapewnienie możliwości ewakuacji z każdej lokalizacji.

Planowanie przestrzenne i relokacja

Katastrofa objęła obszary o bardzo zróżnicowanych cechach topogra-

fi cznych, przemysłowych i demografi cznych. W zależności od typu obszaru 

sformułowane zostały odpowiednie zalecenia na przyszłość.

W regionach zurbanizowanych, usytuowanych na nisko położonych tere-

nach, zaleca się przeniesienie osiedli mieszkalnych oraz kluczowych obiek-

tów funkcjonalnych na tereny położone wyżej. Wymaga to jednak wsparcia 

całego społeczeństwa oraz dużej dozy zrozumienia – należy rozważyć moż-

liwość niechęci ze strony społeczeństwa np. w razie, gdy dawni sąsiedzi będą 

musieli być przeniesieni do innych lokalizacji.

Priorytetem powinno być koncentrowanie obszarów zurbanizowanych na 

wyżej położonych terenach oraz ich efektywne użytkowanie. Jeżeli jednak nie 

ma możliwości przeniesienia zabudowy z niżej położonych terenów, należy dą-

żyć do zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa wznoszonych tam budyn-

ków. Wyzwanie stanowi również znalezienie wystarczającej ilości terenów na re-

lokacje, aby móc regulować użytkowanie ziemi na terenach niżej położonych31.

31 Doskonałym przykładem dobrej polityki relokacyjnej jest rybacka miejscowość Yoshihama w prefek-

turze Iwate. Przeniesienie miejscowości rozpoczęło się w 1896 r. po tsunami Meiji-Sanriku, które znisz-

czyło prawie całą miejscowość. Ten wieloletni proces zakończył się dzięki pomocy fi nansowej ze strony 

rządu po drugim wielkim tsunami w 1933 r. (tsunami Showa-Sanriku). Naturalne uwarunkowania terenu 

umożliwiły całkowite przeniesienie części mieszkalnej wioski na pobliskie wzgórze, natomiast dawniej 

zamieszkiwany teren został zamieniony na tereny rolnicze. Dodatkowo, w 1970 r. wybudowano trzyme-

trowy wał przeciw tsunami. Tsunami z 11 marca 2011 r. również nie oszczędziło miejscowości, zalewając 

większość terenów rolniczych, ale strefa mieszkalna pozostała niezniszczona. Negatywnym przykładem 

polityki relokacyjnej (a raczej jej braku) jest znajdująca się w tej samej prefekturze miejscowość Taro, sław-

na z powodu swoich olbrzymich wałów przeciwpowodziowych. Tsunami z 1896 r. spowodowało śmierć 

83 proc. mieszkańców miejscowości, kolejne – z 1933 r. – 32 proc. Po drugim tsunami lokalne władze 

rozważały możliwość przeniesienia całej społeczności na wyżej położone tereny, niestety ze względu na 

brak dogodnej lokalizacji, z której ludzie mogliby doglądać portów rybnych, zrezygnowano z tego pomysłu 

i zdecydowano się wybudować na własny koszt wał przeciw tsunami. Po tsunami w Chile z 1960 r. zdecy-

dowano się wybudować drugi, równie wielki wał. Niestety tsunami GEJE przelało się ponad pierwszym, 

starszym wałem, a nowszy wał został całkowicie zniszczony, powodując liczne straty materialne i ludzkie. 

Za: T. Onishi, M. Ishiwatari, Urban Planning, Land Use Regulation, and Relocation, op.cit., s. 5-6.
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Tereny niżej położone powinny być wykorzystywane jedynie do celów 

gospodarczych. W razie braku możliwości całkowitego przeniesienia niektó-

rych gałęzi gospodarki na wyżej położone tereny (np. w przypadku przemysłu 

przetwórstwa rybnego) należy zastrzec, że jedynie ta część przedsiębiorstwa, 

która musi mieć zapewniony dostęp do morza, może być odbudowana na 

terenie zalewowym. Wymaga to dodatkowego rozwoju dróg ewakuacyjnych 

na wyżej położone tereny, a budynki powinny być tak konstruowane, aby 

umożliwić bezpieczną ewakuację pracowników w momencie wystąpienia 

zagrożenia32. Możliwe są także zmiany w rodzaju wykorzystywania danego 

terenu, np. przekształcenie obszarów mieszkaniowych w tereny rolnicze.

Relokacja na wyższe tereny jest bardzo skuteczną metodą ograniczania 

liczby ofi ar śmiertelnych, jednak implementacja relokacji stanowi duże wy-

zwanie. Często lokalna ludność, mimo strat poniesionych w wyniku kata-

strofy, jest niechętna przeniesieniu na nowy obszar. Bez ścisłych i jasnych 

wytycznych oraz wprowadzenia sankcji nie można zapewnić efektywnego 

mechanizmu egzekwowania nowych regulacji. 

Budownictwo

Większość budynków o drewnianej konstrukcji została całkowicie znisz-

czona w wyniku trzęsienia i tsunami, co było jedną z przyczyn pojawienia 

się pożarów. Budynki wybudowane po reformie z 1981 r. oraz starsze, zmo-

dernizowane i dostosowane do nowych wymogów obiekty dobrze zniosły 

wstrząsy o natężeniu 9,0 stopni w skali Richtera33. Również w przypadku 

wielokondygnacyjnych budynków w prefekturze Miyagi nie odnotowano 

zniszczeń strukturalnych34. Problem stanowiła natomiast utrata podstawo-

wych mediów, takich jak woda, prąd, gaz, czy dostęp do kanalizacji, która 

– w wieżowcach mieszkalnych powyżej ośmiu pięter – doprowadziła do po-

32 Toward Reconstruction, Hope …, op.cit.
33 D. Lindquist, Geotechnical eff ects, 2011 Great East Japan (Tōhoku) Earthquake & Tsunami, 

„Earthquake Reconnaissance Observations”, Structural Engineers Association of Washington, czer-

wiec 2011 r., http://www.seaw.org/documents/SEAWJapanEQReport.pdf (dostęp: 27 grudnia 2012 r.).
34 Od 1990 r. zaczęto powszechnie stosować systemy ochrony sejsmicznej budynków. Obejmują 

m.in. system izolacji fundamentów, w którym budynki wznoszone są na elastycznych lub przesu-

wających się wspornikach oraz system amortyzacji, w którym instalowane w wewnętrznej ramie bu-

dynku amortyzatory pochłaniają energię wstrząsów i tym samym redukują zniszczenia. W Japonii 

istnieje ponad 2600 budynków użytkowo-mieszkalnych i ponad 3800 domów jednorodzinnych wy-

posażonych w system izolacji sejsmicznej oraz tysiąc budynków z systemem amortyzacyjnym. Za: 

A. Taylor, High-rise Buildings, 2011 Great East Japan (Tōhoku) Earthquake & Tsunami, „Earthquake 

Reconnaissance Observations”, Structural Engineers Association of Washington, czerwiec 2011 r., 

http://www.seaw.org/documents/SEAWJapanEQReport.pdf (dostęp: 27 grudnia 2012 r.).
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wstawania grupy tzw. uchodźców wysokościowcowych35. Brak prądu unie-

ruchomił windy, natomiast pompy dostarczające wodę na wyższe piętra nie 

były wystarczająco wydajne. Brak gazu uniemożliwił natomiast przygotowa-

nie posiłków i ogrzanie mieszkania. Żaden scenariusz, na podstawie które-

go planowane były działania w razie wystąpienia katastrofy, nie przewidy-

wał takiego rozwoju wydarzeń. Okazało się, że zapewnienie wytrzymałości 

budynku na wstrząsy nie jest wystarczającym zabezpieczaniem – budynek 

musi być zdatny do zamieszkania po tym, jak drgania ustaną.

Budynki ewakuacyjne i inne strukturalne środki ochrony

Ze względu na pierwotnie zaniżone oceny ryzyka tsunami trzypiętrowe 

budynki przeznaczone do ewakuacji okazały się niewystarczająco wysokie 

i znalazły się całkowicie pod wodą. W świetle nowych przepisów, wprowa-

dzonych po 11 marca 2011 r., budynki ewakuacyjne powinny posiadać mini-

mum pięć kondygnacji i powinny zapewniać możliwość ewakuacji pionowej 

na wyższe piętra w razie podniesienia się poziomu wody36. Budynki ewaku-

acji pionowej są niezbędnymi elementami ochrony przed tsunami. Oprócz 

odpowiedniej wysokości powinny być wyposażone w ułatwienia dostępu dla 

osób starszych i niepełnosprawnych, być odporne na długotrwałe wstrząsy 

o dużej sile oraz uszkodzenia gruzem niesionym przez tsunami. 

Falochrony i inne fi zyczne środki ochrony przed tsunami

System zapobiegania tsunami opiera się w dużym stopniu na tworzeniu 

strukturalnych środków ochrony, takich jak falochrony, groble, wały i inne 

zapory. Wydarzenia marca 2011 r. pokazały jednak, że nie są one w stanie 

całkowicie uchronić terenów położonych za nimi w razie wyjątkowo dużego 

tsunami, choć nie ulega wątpliwości, że bez nich skutki katastrofy byłyby 

bardziej tragiczne. Większość falochronów zostanie odbudowana, w po-

większonej i umocnionej wersji.

Uszkodzenia mostów i dróg w wyniku wstrząsów były nieznaczne dzięki 

przyjęciu nowych zasad konstrukcyjnych oraz programu modernizacji sej-

smicznej po trzęsieniu ziemi w Kobe w 1995 r. Problemem dla drożności 

infrastruktury transportowej okazał się natomiast niesiony przez fale gruz. 

35 Budynki w Japonii są powszechnie wyposażone w sensory sejsmiczne oraz posiadają system odci-

nający gaz i wodę. Generatory zapasowe mogą dostarczyć prąd do obiektu przez pierwsze 24 godziny. 

Niestety po tym czasie występują dodatkowe, nieprzewidziane problemy z zaopatrzeniem w paliwo. 

Za: A. Taylor, op.cit.
36 T. Onishi, M. Ishiwatari, Urban Planning, Land…, op.cit.
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W znacznej mierze ucierpiały obiekty nabrzeżne i portowe, a wały przeciw-

powodziowe uległy znacznemu zniszczeniu. Upłynnienie gruntu doprowa-

dziło do zniszczenia rur przesyłowych umiejscowionych pod ziemią37.

Skala zniszczeń, jakich dokonało Wielkie trzęsienie we wschodniej 

Japonii, oraz towarzyszące mu zjawiska spowodowały zmianę w sposobie 

projektowania bezpiecznych, odpornych na działanie tsunami obszarów 

zurbanizowanych. Obecnie zaleca się, aby środki ochrony przed tsunami 

zostały przekształcone z formy obrony „liniowej”, takiej jak tamy i zapory, 

w struktury typu wielozadaniowego (multiple defenses).

Mapy ryzyka

Jakkolwiek tworzenie i rozpowszechnianie map ryzyka jest istotnym ele-

mentem zarządzania w sytuacjach klęsk żywiołowych, mapy mogą wywoły-

wać fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Należy pamiętać, że są one tworzone 

za pomocą scenariuszy zdarzeń na podstawie przeszłych wydarzeń, a cha-

rakter katastrof naturalnych nie należy do czynników przewidywalnych. 

Skala i siła zjawiska może okazać się znacznie większa niż w dotychczas 

przewidywanych scenariuszach, jak również mogą pojawić się dodatkowe 

czynniki. Wielkie trzęsienie ziemi we wschodniej Japonii było największym, 

notowanym dotychczas trzęsieniem w tym kraju. Mapy ryzyka pokazujące 

tereny zalewowe okazały się nieadekwatne. 

GEJE wymusiło rewizję metod oceny zagrożeń trzęsieniami ziemi i tsu-

nami, łącząc dane historyczne, topografi czne i geologiczne oraz przewidy-

wania powstałe na podstawie tzw. czarnych scenariuszy – ryzyka wystąpie-

nia małoprawdopodobnej katastrofy o dużej sile38. Należy również pamię-

tać, że samo tworzenie map ryzyka nie jest wystarczające – konieczne jest 

ich upowszechnienie. Problemem map ryzyka podczas GEJE były nie tylko 

zaniżone założenia – okazało się, że przed 11 marca 2011 r. tylko 20 proc. 

populacji dotkniętej katastrofą miało w ogóle z nimi styczność39.

Ministerstwo Infrastruktury, Transportu i Turystyki Japonii sformuło-

wało podstawowe wytyczne dotyczące środków ochrony przed tsunami. 

Wytyczne te wprowadziły kategoryzację terenów na trzy strefy: żółtą, po-

37 P. Brallier, Port and Waterfront Structure Performance, 2011 Great East Japan (Tōhoku) Earth-

quake & Tsunami, „Earthquake Reconnaissance Observations”, Structural Engineers Association of 

Washington, czerwiec 2011 r., http://www.seaw.org/documents/SEAWJapanEQReport.pdf (dostęp: 

27 grudnia 2012 r.).
38 Th e Great East Japan Earthquake, Learning from Megadisasters…, op.cit., s. 9.
39 Ibidem, s. 20.
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marańczową oraz czerwoną. W strefi e żółtej, w której występuje wysokie 

prawdopodobieństwo utraty życia, środki ewakuacyjne, takie jak budynki 

ewakuacyjne, ćwiczenia i mapy ryzyka są obowiązkowe. W strefi e pomarań-

czowej – gdzie występuje bardzo wysokie prawdopodobieństwo utraty życia 

– najważniejsza infrastruktura, taka jak szpitale i szkoły, powinna być od-

porna na działanie tsunami. W strefi e czerwonej, gdzie nie ma możliwości 

ucieczki przed tsunami, wszystkie budynki, wliczając budynki mieszkalne, 

muszą być budynkami ewakuacyjnymi. Wprowadza to konieczność wzno-

szenia budynków wielopiętrowych, aby zapewnić możliwość ewakuacji pio-

nowej40. 

Rekonstrukcja wymaga dobrej koordynacji różnych systemów planowa-

nia. Aby przeprowadzić ją w sposób płynny, konieczna jest integracja proce-

dur oraz rewizja aktów legislacyjnych odnoszących się do planowania prze-

strzennego miast, prawa dotyczącego ustanawiania obszarów rolniczych, 

ustawy o lasach i innych dokumentów41. 

Ewakuacja

Pierwotne, błędne oszacowanie wysokości fali tsunami mogło opóź-

nić decyzje o ewakuacji wielu osób. Ponadto, jeśli ewakuacja byłaby prze-

prowadzana nie tylko na podstawie ofi cjalnych doniesień, lecz również 

na podstawie obserwacji zjawisk naturalnych, ludność mogłaby z nią nie 

zwlekać. Tymczasem opóźnienie tej decyzji niejednokrotnie powodowało 

utratę życia. Liczne grono osób opuściło bezpieczne strefy ewakuacyjne 

zbyt prędko, uznając, że zagrożenie minęło, jeśli fala nie nadeszła w zapo-

wiedzianym w komunikacie terminie, lub nie oczekiwali, że mogą przyjść 

następne fale42.

40 Rząd zachęca do budowy dodatkowych kondygnacji spełniających funkcje ewakuacyjne oferując 

50 proc. zniżki podatku od budynku. Organizacje stanowiące element systemu zarządzania w za-

kresie katastrof współdzielą dodatkowe koszty budowy struktur przeznaczonych do ewakuacji – np. 

w przypadku budowy dróg stosowanych jako wały przeciwpowodziowe. T. Onishi, M. Ishiwatari, 

Urban Planning, Land Use Regulation, and Relocation, Note 2-7, op.cit.
41 Ibidem.
42 S. Fraser, G.S. Leonard, I. Matsuo, H. Murakami, Tsunami evacuation: Lessons form the Great East 

Japan earthquake and tsunami of March 11th 2011, GNS Science Report 2012/17, kwiecień 2012 r., s. VII, 

http://www.civildefence.govt.nz/memwebsite.nsf/Files/TsunamiEvacuationLessonsFromTh eGreatEast-

JapanTsunamiMarch112011/$fi le/GNS-SR-2012-017.pdf (dostęp: 5 stycznia 2013 r.).
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Ogólna zasada dotycząca sposobu ewakuacji mówi, że do stref ewaku-

acyjnych należy udać się piechotą i tak też przeprowadzane są regularne 

ćwiczenia ewakuacyjne. W trakcje GEJE ponad połowa osób próbowała 

ewakuować się za pomocą samochodów, jedna trzecia z nich utknęła w kor-

kach, zanim udało im się zbliżyć do stref ewakuacyjnych. Utrudnieniem 

w ewakuacji mógł być również brak ujednoliconego oznakowania dróg 

i schronów ewakuacyjnych na obszarze całej Japonii – różnią się one między 

poszczególnymi prefekturami i miastami.

Sieci telekomunikacyjne

Sieci telekomunikacyjne zostały w znaczący sposób uszkodzone wskutek 

trzęsienia, dlatego kluczową rolę w dostarczaniu informacji do lokalnych 

społeczności odegrały radio (grupę odbiorców stanowiło starsze pokolenie) 

i media społecznościowe (pokolenie młodsze). W momencie utraty zasila-

nia lokalne, społeczne rozgłośnie radiowe nadal były w stanie funkcjonować 

dostarczając informacji mieszkańcom – w czasie GEJE na obszarze Tōhoku 

powstało około 20 kryzysowych rozgłośni. Dobrze sprawdziły się również 

systemy VoIP43 i systemy satelitarne44.

Grupy szczególnego ryzyka

Nie tylko podczas trzęsień ziemi, ale również w czasie powodzi, sztor-

mów i innych katastrof naturalnych grupą, pośród której odnotowuje się 

najwięcej ofi ar śmiertelnych, są osoby starsze, niepełnosprawne, turyści 

oraz osoby o specjalnych potrzebach. Wielkie trzęsienie ziemi we wschod-

niej Japonii nie było wyjątkiem od tej zasady – dwie trzecie ofi ar stanowiły 

osoby po 60. roku życia. Dodatkowo należy zauważyć, że osoby starsze oraz 

osoby wymagające szczególnej opieki stanowiły prawie 30 proc. populacji 

na obszarze dotkniętym katastrofą45.

Te grupy społeczne wymagają dodatkowej uwagi przy planowaniu faz za-

rządzania kryzysowego. Aby sprostać szczególnym potrzebom osób Japonia 

planuje sformułowanie Planu wsparcia ewakuacyjnego w celu poprawy wa-

runków życia osób ewakuowanych. Będzie on zawierał m.in. system wcze-

43 Voice over Internet Protocol (VoIP) – technika umożliwiająca przesyłanie dźwięków mowy za po-

mocą łączy internetowych, zwana popularnie „telefonią internetową”.
44 P. Brallier, op.cit.
45 Th e Great East Japan Earthquake, Learning from Megadisasters…, op.cit., s. 10.
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snego wykrywania pogarszających się funkcji życiowych osób ewakuowa-

nych46. 

Ze względu na konieczność ewakuowania osób wymagających szczegól-

nej opieki konieczne stało się podjęcie dodatkowych działań umożliwiają-

cych ewakuację za pomocą samochodów oraz objęcie kierowców progra-

mem regularnych ćwiczeń. Obecnie sugeruje się, aby rozważyć użycie rowe-

rów, skuterów i motorów w celu zmniejszenia korków i zarazem przyspie-

szenia ewakuacji. 

Edukacja w zakresie klęsk żywiołowych 

Elementy wiedzy na temat zarządzania w zakresie katastrof w szkołach 

zostały określone w rozporządzeniu dotyczącym zdrowia i bezpieczeństwa 

w szkołach z 1958 r., zawierającym m.in. wskazówki w sprawie ćwiczeń ewa-

kuacyjnych. Edukacja w zakresie postępowania przy klęskach żywiołowych 

została również włączona w wytyczne programowe Ministerstwa Edukacji, 

Kultury, Sportu, Nauki i Technologii, które wyszczególniały zakres materia-

łów na każdym poziomie edukacyjnym – od przedszkola do liceum. Akty 

te nałożyły na szkoły obowiązek wprowadzenia do programu nauczania 

bloku poświęconego katastrofom naturalnym oraz przeprowadzania regu-

larnych ćwiczeń ewakuacyjnych. Edukacja na rzecz ograniczenia skutków 

katastrof została ujęta w raporcie Rady do spraw planowania rekonstrukcji47 

z 25 czerwca 2011 r., jako jedna z podstawowych koncepcji ograniczania 

skutków katastrof naturalnych na wielką skalę.

Podręcznikowym przykładem wysokiej efektywności edukacji w zakre-

sie ograniczania skutków katastrof stała się miejscowość Kamaishi, w któ-

rej 11 marca 2011 r. prawie 100 proc. uczniów wszystkich szkół podstawo-

wych i gimnazjów bezpiecznie ewakuowało się w niezagrożone miejsca. 

Wydarzenie to zyskało popularną nazwę „cudu Kamaishi”, choć w rzeczy-

wistości stanowiło rutynową, wyuczoną w regularnych ćwiczeniach czyn-

ność48.

46 S. Kazusa, op.cit.
47 Reconstruction Design Council, właściwie: Reconstruction Design Council in response to the Great 

East Japan Earthquake. Złożone z ekspertów ciało doradcze powołane przy gabinecie premiera Naoto 

Kana. Głównym zadaniem rady było opracowanie raportu „W stronę rekonstrukcji – nadzieja po 

katastrofi e”, którego zalecenia wyznaczyły główne kierunki rekonstrukcji. Za: Toward Reconstruction 

Hope…, op.cit.
48 Por. O. Sawaji, Education…, op.cit., s. 6-10. 
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Oprócz obowiązkowych, praktycznych ćwiczeń ewakuacyjnych w pro-

gramie nauczania w ramach różnych przedmiotów szkolnych około 10 go-

dzin lekcyjnych zostało poświęconych tematyce trzęsień ziemi i tsunami. 

Podczas tych zajęć dzieci zapoznają się np. z mechanizmami powstawania 

wstrząsów sejsmicznych, ich konsekwencjami oraz podstawowymi zasada-

mi ewakuacji49. Główną z nich jest tzw. tsunami tendenko – „uratuj swoje 

życie sam”50, określająca obowiązek natychmiastowej ucieczki do stref ewa-

kuacyjnych, bez oglądania się na innych. Pozostałe zasady wpajane uczniom 

to: „polegaj na własnych odczuciach”, „zrób wszystko, co jest w twojej mocy” 

oraz „przejmij inicjatywę w ewakuacji”51. 

Mimo spektakularnej akcji ewakuacyjnej dzieci w Kamaishi, wyróżniono 

kilka obszarów problemowych, zaobserwowanych na całym obszarze do-

tkniętym katastrofą. Ze względu na pierwszą, zbyt niską ocenę skali zagro-

żenia, niektóre szkoły, które pozostawały poza obszarem zagrożenia tsuna-

mi o wysokości fali 3–4 metrów, rozpoczęły ewakuację zbyt późno. Ponadto 

w niektórych szkołach wystąpiły trudności z określeniem, którzy uczniowie 

49 Edukacja dotycząca katastrof wśród najmłodszych dzieci jest przekazywana również w ramach takich 

przedmiotów, jak język japoński. Lektura szkolna „Ogień z Inamury” (Inamura-no hi), powstała na bazie 

prawdziwego wydarzenia – tsunami z 24 grudnia 1854 r., w którym straciło życie ponad trzy tysiące ludzi, 

a 5-metowe fale wyrządziły liczne szkody w wiosce Hiromura. Historia „Żyjący bóg”, napisana w 1898 r. 

przez Lafcadio Hearn, stała się podstawą do opracowanej przez pedagoga Tsunezo Nakai, uproszczonej 

i bardziej przystępnej dla dzieci lektury „Ogień z Inamury”. Historia dzieje się w wiosce należącej do Goryo 

Hamaguchi, który doświadczając silnego trzęsienia ziemi postanawia ostrzec ludność wioski przed mo-

gącym się zbliżać tsunami. W tym celu podpala on na polach snopki świeżo skoszonego ryżu by wskazać 

mieszkańcom drogę do wyżej położonych terenów. Gdy w wioskę uderza tsunami, większość mieszkań-

ców jest już bezpieczna. Niestety, utraciwszy cały swój dobytek, postanawiają się przenieść w inne miejsce, 

gdy tsunami ustaje. Goryo zachęca następnie mieszkańców, aby pozostali i poświęcili się odbudowie wio-

ski. Za: Tsunami Awareness Educational Materials „Inamura no Hi”, czerwiec 2011 r., http://www.jointokyo.

org/fi les/cms/news/pdf/Presentation_Inamura_June_2011.pdf (dostęp: 7 stycznia 2013 r.)
50 Zasada samoratowania się podczas tsunami miała bardzo duży wpływ na wysoki wskaźnik prze-

życia kataklizmu wśród dzieci. U podstaw sformułowania zasady „najpierw ewakuuj siebie” był fakt, 

iż częstą przyczyną śmierci ofi ar tsunami były silne relacje rodzinne, powodujące chęć ratowania bli-

skich znajdujących się w innych miejscach w czasie wystąpienia kataklizmu. Ofi ary ginęły po drodze 

do swoich domów, szkół, w których uczyły się dzieci. Jeśli nawet udało im się dotrzeć do bliskich osób 

– często było za późno na ewakuację. Podstawą tej praktyki jest wzajemne zrozumienie i zaufanie, 

że każdy członek rodziny również ewakuuje się w bezpieczne miejsce. Por. D. Harding, B. Harding, 

Tendenko: Surviving the Tsunami, Al Jazeera, 2011 r., http://www.aljazeera.com/programmes/wit-

ness/2011/11/20111114121620284203.html (dostęp: 2 stycznia 2013 r.)
51 Miracles of Kamaishi as a result of following “Th ree principles of evacuation”. Students all safe thanks 

to disaster reduction education, MSN Sankei News, kwiecień 2011 r., http://sankei.jp.msn.com/life/

news/110413/edc11041314070001-n1.htm (dostęp: 2 stycznia 2013 r.)
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brali udział w dodatkowych zajęciach (w ramach np. klubów sportowych) 

poza terenem szkoły w czasie katastrofy52.

Po wielkim trzęsieniu we wschodniej Japonii resort edukacji przygotował 

specjalną instrukcję określającą działania, jakie należy podjąć w szkołach na 

wypadek trzęsienia ziemi lub tsunami. Przedsięwzięto również dodatkowe 

działania w celu wyposażenia szkół w urządzenia odbiorcze systemu wcze-

snego ostrzegania przed trzęsieniami ziemi. 

Wypadek w elektrowni jądrowej Fukushima I

Raport wewnętrzny rządowej komisji śledczej do spraw wypadku w elek-

trowni jądrowej Fukushima I 53 zidentyfi kował trzy główne źródła zagroże-

nia: plany zarządzania kryzysowego w elektrowni były ukierunkowane na 

przeciwdziałanie skutkom trzęsień ziemi, ale nie tsunami; kompleksowe sce-

nariusze zakładające równoczesne wystąpienie wielu czynników, takich jak 

trzęsienia i tsunami, spotęgowane równoczesnym uszkodzeniem systemów 

komunikacyjnych i transportowych, nie były brane pod uwagę; systemami 

elektrowni nie zarządzano w sposób zintegrowany. Wszystkie te czynniki 

skutkowały niedocenieniem potencjalnych zagrożeń. 

Ofi cjalny raport niezależnej parlamentarnej komisji śledczej do spraw 

wypadku jądrowego w Fukushimie również zidentyfi kował podobne źródła 

zagrożeń. W raporcie wykazano, że elektrownia Fukushima I nie była w sta-

nie przeciwstawić się efektom równoczesnego trzęsienia ziemi i tsunami 

ani przygotowana do zareagowania na tak poważne uszkodzenie. Chociaż 

wzięte zostało pod uwagę ryzyko związane z wystąpieniem katastrof natu-

ralnych, nie podjęto środków przeciwdziałania im, co doprowadziło do po-

ważnego wypadku. 

Konstrukcja elektrowni rozpoczęła się w 1967 r. i była oparta na wiedzy 

sejsmologicznej z tamtego okresu. W kolejnych okresach wyniki badań kil-

kukrotnie wskazywały na możliwość wystąpienia tsunami przekraczającego 

założony w 1967 r. poziom. Ponadto tsunami o poziomie wody przewyższa-

52 Por. NHK Special: Th e Kamaishi Miracle, NHK, 2012 r., http://www.youtube.com/watch?v= 

4D_4bwuO4eY (dostęp: 17 stycznia 2013 r.) oraz R. Shaw, Y. Takeuchi, M. Arnold, M. Arakida, Th e Educa-

tion Sector, Knowledge note 2-3, Cluster 2: Nonstructural Measures, World Bank, 2012 r., http://wbi.world-

bank.org/wbi/content/knowledge-notes-cluster-2-nonstructural-measures (dostęp: 28 grudnia 2012 r.).
53 Por. Executive Summary of the Interim Report, op.cit. oraz Th e Great East Japan Earthquake, Learn-

ing from Megadisasters, …, op.cit., str. 12.
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jącym poziom gruntu przy elektrowni mogło doprowadzić do utraty mocy. 

Agencja Bezpieczeństwa Nuklearnego i Przemysłowego nie poinstruowała 

Tokyo Electric Power Corporation (TEPCO) o konieczności przeprowadze-

nia testów antysejsmicznych54. Zawiódł więc w dużej mierze czynnik ludzki, 

a odpowiedzialność leży po stronie organizacji dbających za bezpieczeństwo 

funkcjonowania elektrowni55. 

Skażenie radiacyjne po katastrofi e atomowej na długi czas uniemożliwi 

lokalnej społeczności powrót na uprzednio zamieszkiwane tereny. Projekty 

rekonstrukcyjne bez wątpienia zostaną opóźnione i nadal nie jest jasne, kie-

dy i czy w ogóle zaistnieje możliwość powrotu do dawnych mieszkań. 

Chociaż od kwietnia 2011 r. nie zaobserwowano większej emisji mate-

riałów radioaktywnych z elektrowni, zakaz lub ograniczenia użytkowania 

ziemi nadal zostaną utrzymane, aby nie narażać ludności na duże daw-

ki promieniowania. Rząd reklasyfi kował ustanowione w czasie katastrofy 

strefę ostrzegawczą i strefę planowanej ewakuacji w trzy nowe kategorie: 

strefę o długookresowych trudnościach z zamieszkaniem, priorytetową 

strefę dekontaminacji56 i strefę dekontaminacji z możliwością powrotu57. 

Zamknięcie tych stref spowodowało duże ograniczenia aktywności go-

spodarczej i uniemożliwia odbudowę gospodarki w regionie. Dodatkowo, 

mimo że inne prefektury Tōhoku nie odnotowały żadnego bezpośredniego 

opadu radioaktywnego, niepotwierdzone informacje negatywnie wpłynęły 

nie tylko na produkcję rolną całego regionu, lecz także na produkcję żyw-

ności przetworzonej, turystykę i inne produkty58. Nastąpił spadek popytu 

na produkty zagrożone zanieczyszczeniami radioaktywnymi, co spowodo-

wało spadek eksportu. Oprócz restrykcji wprowadzonych przez głównych 

partnerów handlowych Japonii dotyczących importu japońskich towa-

54 Th e offi  cial report of Th e Fukushima Nuclear Accident Independent Investigation Commission, Executive 

summary, Th e National Diet of Japan, 2012 r., http://www.nirs.org/fukushima/naiic_report.pdf (dostęp: 

7 stycznia 2013 r.).
55 Por. Lessons Learned from the Nuclear Accident at the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station, 

Institute of Nuclear Power Operations, 2012 r., http://www.nei.org/corporatesite/media/fi lefolder/

INPO_11-005_Fukushima_Addendum_1.pdf (dostęp: 7 stycznia 2013 r.).
56 Dekontaminacja – odkażanie radiologiczne. 
57 T. Onishi, M. Ishiwatari, Urban Planning, Land Use Regulation, and Relocation, op.cit.
58 N. Takada, M. Natori, S. Hara, A. Okamura, D. Yokoyama, Proposals for Industrial Recovery In 

the Tōhoku Region – Developing new industrial cluster that lead the Japanese economy to a new era, 

Nomura Research Institute, 1 listopada 2011 r., http://www.nri.co.jp/english/opinion/papers/2011/

pdf/np2011167.pdf (dostęp: 8 stycznia 2013 r.).
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rów59, wystąpiły również opóźnienia w dostawie towarów ze względu na 

przeprowadzane testy radiacyjne.

Uszkodzenia infrastruktury krytycznej spowodowane tsunami mia-

ły kaskadowy skutek wobec kilku innych sektorów, takich jak energetyka, 

przetwórstwo ropy naft owej, przemysł samochodowy, rybołówstwo, zdro-

wie i medycyna, rolnictwo i telekomunikacja. Podczas gdy inne regiony do-

tknięte katastrofą zwielokrotniają swoje wysiłki w celu odbudowy lokalnej 

gospodarki, Fukushima ze względu na następstwa wypadku jądrowego nie 

może skutecznie podjąć rekonstrukcji i odbudowy.

Do zaleceń w dziedzinie gotowości na wypadek awarii po katastrofi e 

w Fukushimie włączono m.in. standardowe wyposażenie służb ratowni-

czych w sprzęt do reagowania na wiele zdarzeń w czasie jednej katastrofy, 

przeprowadzanie ćwiczeń i szkoleń w bardziej realistycznych, zbliżonych do 

wypadków warunkach, potrzebę odbudowy transparentności i publicznego 

zaufania do bezpieczeństwa energii jądrowej oraz udoskonalenie komuni-

kacji kryzysowej.

Japońskie Siły Samoobrony

Natychmiastowa reakcja Ministerstwa Obrony w wyniku GEJE była bez-

precedensowym działaniem na dużą skalę oraz stanowiła największą do-

tychczasową operację Japońskich Sił Samoobrony (Japan Self-Defense Forces, 

JSDF, Jieitai) w jej historii. Była to również największa mobilizacja JSDF od 

czasu ich ofi cjalnego ustanowienia w 1954 r. – do walki ze skutkami trzęsie-

nia ziemi, tsunami oraz wypadku w elektrowni atomowej zmobilizowano 

ponad 100 tys. osób, wliczając również żołnierzy rezerwy60. 

Jednym z największych atutów Jieitai podczas prowadzenia działań ra-

tunkowych w katastrofi e 11 marca 2011 r. były duże zdolności organizacyj-

59 Stany Zjednoczone oraz Korea Południowa zawiesiły import produktów mlecznych, warzyw oraz 

owoców z czterech prefektur – Fukushima, Ibaraki, Miyagi i Gunma. Singapur, Malezja, Tajlandia 

i Wietnam wprowadziły bardziej rygorystyczny system kontroli japońskich produktów. Tajwan po-

szedł o krok dalej, wprowadzając testy nie tylko artykułów spożywczych, lecz także urządzeń gospo-

darstwa domowego. 
60 Y. Tatsumi, Great East Japan Earthquake: „Lesson Learned” for Japanese Defense Policy, listopad 

2012 r., http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13439006.2012.738114 (dostęp: 11 stycznia 

2013 r.).
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ne oraz stosunkowo duża mobilność, mimo zerwanej sieci komunikacyjno-

drogowej w obszarze Tōhoku61. 

W pierwszej fazie działania JSDF ukierunkowane zostały na zadania po-

szukiwawcze i ratunkowe, następnie zaś na zadania związane z poszukiwa-

niem osób zaginionych. Jieitai pełniły bardzo istotną rolę logistyczną – za-

pewniały transport osób i dostawy środków pomocowych do centrów ewa-

kuacyjnych, odpowiadały też za udrożnienie głównych szlaków komunika-

cyjnych62. Największym wyzwaniem, przed jakim stanęły JSDF, była reakcja 

na wypadek jądrowy w elektrowni Fukishima I. W celu chłodzenia reaktora 

ze śmigłowców zrzucono ok. 30 t wody. JSDF odpowiadały również za mo-

nitorowanie strefy wokół elektrowni oraz akcje dekontaminacyjne63. Innym 

zadaniem Sił Samoobrony było zapewnienie ofi arom pomocy egzystencjal-

nej – dostarczanie żywności, wody pitnej i wody do codziennego użytku, 

rozdysponowanie zapasów paliwa zgromadzonego w bazach, udzielanie po-

mocy sanitarnej i lekarskiej64.

Działania Jieitai prowadzone były w ścisłej współpracy ze Stanami 

Zjednoczonymi oraz innymi krajami. Poziom wsparcia udzielonego przez 

61 Siły Samoobrony zawdzięczają te zdolności reformom wprowadzonym po trzęsieniu zie-

mi w Kobe. 17 stycznia 1995 r. stolicę prefektury Hyōgo – Kobe nawiedziło trzęsienie ziemi o sile 

7,3 stopnia w skali Richtera. Ze względu na gęste zaludnienie i wysokie uprzemysłowienie terenu 

katastrofa uznana została za jedną z najbardziej kosztownych klęsk żywiołowych w historii Japonii. 

Pierwsza reakcja Sił Samoobrony na trzęsienie ziemi w Kobe była zbyt wolna – większość osób, które 

przeżyły, została uratowana w pierwszym dniu katastrofy, podczas gdy pierwszy oddział żołnierzy 

odpowiedzialny za obszar Kobe dotarł na miejsce katastrofy i rozpoczął działania operacyjne dopiero 

pod koniec dnia, dlatego zadania JSDF ograniczyły się w większości przypadków do fazy odbudowy. 

Opóźnienie nastąpiło ze względów logistycznych – duże zagęszczenie ruchu na drogach w okolicy ka-

tastrofy utrudniało przejazd, i formalnych – władze prefektury musiały wystąpić z prośbą o udzielenie 

wsparcia ze strony Sił Samoobrony.

Wskutek tych wydarzeń w JSDF przeprowadzono szereg reform mających na celu wyeliminowanie 

podobnych błędów w przyszłości, a wprowadzone zmiany legislacyjne nałożyły na Jieitai większą od-

powiedzialność za reagowanie w razie wystąpienia katastrof naturalnych. Zwiększyło się również za-

interesowanie ze strony lokalnych samorządów przeprowadzaniem wspólnych z JSDF ćwiczeń w za-

kresie przeciwdziałania katastrofom. Za: Recovery From the Great East Japan Earthquake – Toward…, 

op.cit.
62 Wskutek akcji oczyszczono łącznie ok. 322 km dróg. Za: Th e Great East Japan Earthquake and 

SDF’s Activities, „Japan Defense Focus” Special Number, Ministry of Defense, No. 22, marzec 2012 r., 

s. 6, http://www.mod.go.jp/e/jdf/pdf/jdf_sp.pdf (dostęp: 5 stycznia 2013 r.).
63 W celu zmniejszenia zagrożenia promieniowaniem Jieitai dokonywały m.in. oczyszczania asfaltu 

na ulicach i parkingach, zbierania opadłych liści, trawy, usuwania wierzchniej warstwy gleby itp. Za: 

Special feature: Th e Great East Japan Earthquake, „Japan Defense Focus”, Ministry of Defense, No. 22, 

sierpień 2011 r., http://www.mod.go.jp/e/jdf/pdf/jdf_no23.pdf (dostęp: 21 grudnia 2012 r.).
64 Więcej o działaniach JSDF w GEJE: Special Feature: Response to the Great East Japan Earthquake, 

Defense of Japan 2011, Annual White Paper, Ministry of Defense, 2012 r., http://www.mod.go.jp/e/

publ/w_paper/pdf/2011/02Digest.pdf (dostęp: 21 grudnia 2012 r.).
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USA podczas operacji Tomodachi przyczynił się do zacieśnienia sojuszu 

amerykańsko-japońskiego i złagodzenia napięć w problematycznej kwestii 

relokacji baz wojsk amerykańskich na terytorium Japonii65. Skuteczne dzia-

łania ratownicze prowadzone przez JSDF miały ponadto bardzo pozytywny 

wpływ na wizerunek Sił Samoobrony w społeczeństwie japońskim. Co wię-

cej, stanowiły one dowód świetnej kooperacji cywilno-wojskowej w reago-

waniu na złożone, wielkoobszarowe zagrożenia.

Rekomendacje dla Polski

Po Wielkim trzęsieniu we wschodniej Japonii wyciągnięto szereg uniwer-

salnych wniosków, które mogą również stanowić inspirację dla polskiego 

systemu zarządzania w sytuacjach klęsk żywiołowych. Chociaż warunki geo-

grafi czne, socjoekonomiczne oraz zagrożenia występujące w Polsce i Japonii 

znacznie się różnią, podstawowe zasady, takie jak: żyj w bezpiecznym miej-

scu, przygotuj się do ewentualnej ewakuacji oraz rozwiń potrzebną do tego 

infrastrukturę – są zasadami uniwersalnymi.

Do działań mających na celu zmniejszenie wrażliwości systemów telein-

formatycznych na uszkodzenia mechaniczne oraz ryzyko niedoboru energii 

elektrycznej, jakie śmiało można zarekomendować w Polsce, należy m.in. 

szerokie stosowanie tzw. zasilania redundantnego66, funkcjonującego obec-

nie w najważniejszych dla bezpieczeństwa państwa sektorach. System ten 

przyczynia się do zmniejszenia ryzyka utraty danych i zwiększenia spraw-

ności działania jednostek samorządowych, agencji i prywatnych przedsię-

biorstw. 

Redukcja podatności na niedobór energii kluczowych elementów infra-

struktury oraz zmniejszenie ryzyka zerwania komunikacji mogłyby zostać 

osiągnięte poprzez rozwijanie systemów zapasowych, wprowadzenie gene-

ratorów, niezależnych linii przesyłowych, tworzenie kopii zapasowych reje-

strów oraz gromadzenie danych w bezpiecznych miejscach. System komu-

nikacyjny powinien zostać tak skonstruowany, aby był odporny na działania 

65 Operacja Tomodachi („przyjaciel”) była największą operacją wojskową prowadzoną wspólnie 

przez siły japońskie i amerykańskie. Strona amerykańska zaangażowała w operację ponad 189 sa-

molotów, 24 statki marynarki wojennej oraz 24 tysiące żołnierzy. Koszt całej akcji szacowany jest na 

90 mln dolarów. Za: Cooperation with the U.S. Forces and Australian Defense Forces, „Japan Defense 

Focus” Special Number, Ministry of Defense, No. 22, marzec 2012 r., s. 8, http://www.mod.go.jp/e/jdf/

pdf/jdf_sp.pdf (dostęp: 5 stycznia 2013 r.).
66 Równoległego, niewrażliwego na warunki zewnętrzne źródła zasilania.
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katastrof. Umieszczanie systemów zapasowych i zapasowych źródeł energii 

na wyższych piętrach budynków jest konieczne, aby uniknąć ryzyka zalania 

np. w czasie powodzi. 

Środki oraz metody komunikacji w sytuacjach kryzysowych powinny 

wspierać wymianę precyzyjnych i aktualnych informacji, bazując na sta-

łej i klarownej komunikacji ze społeczeństwem i z rządem. Konieczne jest 

ustanowienie stałych kanałów komunikacyjnych z głównymi ośrodkami de-

cyzyjnymi – jak gabinet premiera i Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ze 

społeczeństwem oraz z innymi państwami.

Wszystkie istniejące metody ochrony przed katastrofami, obejmujące fa-

lochrony, wały przeciwpowodziowe, regulacje dotyczące użytkowania zie-

mi itp., powinny zostać zweryfi kowane i ocenione oraz – jeśli to konieczne 

– ulepszone i zmodyfi kowane. Tworzenie „obszarów ochronnych”, zamiast 

liniowego podejścia do ochrony przed zagrożeniami, może być bardzo efek-

tywne nie tylko w razie tsunami, lecz także powodzi, obsunięć gruntu itp.

Należy integrować różne funkcje budowanych obiektów, aby mogły 

dodatkowo spełniać funkcje ochronne dla ludności i ułatwiać ewakuację. 

Drogi ewakuacyjne należy planować tak, aby te w momencie wystąpienia 

zagrożenia były wolne od przeszkód uniemożliwiających sprawne porusza-

nie się. Do tworzenia ich warto wykorzystywać istniejącą infrastrukturę – 

podwyższone autostrady i drogi ekspresowe budowane na wałach przeciw-

powodziowych lub estakadach są dobrą drogą ewakuacyjną i mogą stanowić 

schronienie przed powodziami. Warto również zadbać o odpowiednie, kon-

sekwentne oznaczanie szlaków ewakuacyjnych oraz zapewnienie podświe-

tlania znaków w nocy, co umożliwi łatwiejsze odnalezienie drogi.

W budynkach ewakuacyjnych, niedostosowanych do dłuższego pobytu 

ludności, potrzeby osób szczególnie wrażliwych często nie są uwzględniane. 

Ze względu na ryzyko pojawienia się przemocy i innych nadużyć w miej-

scach ewakuacji należy szczególnie zabezpieczyć osobne miejsca dla dzieci, 

kobiet, w tym zwłaszcza kobiet w ciąży i karmiących matek, oraz innych, 

wymagających opieki grup społecznych. Dlatego obiekty ewakuacyjne po-

winny być tworzone we współpracy z organizacjami pozarządowymi i po-

licją.

Przykład Kamaishi pokazuje, jak ważną rolę odgrywa edukacja w zakresie 

klęsk żywiołowych w determinowaniu zachowań ludzi podczas ewakuacji. 

Program edukacji dla bezpieczeństwa w Polsce powinien zawierać elementy 

zarządzania kryzysowego i działania w razie wystąpienia katastrof natural-

nych oraz katastrof spowodowanych przez czynnik ludzki, zwłaszcza na te-
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renach silnie uprzemysłowionych, połączone z regularnie przeprowadzany-

mi ćwiczeniami ewakuacyjnymi. Ważne jest podniesienie w społeczeństwie 

świadomości zagrożeń oraz wyrobienie poprawnych nawyków w czasie wy-

stąpienia katastrofy. Czynniki te zmniejszają poczucie strachu poprzez zrozu-

mienie zagrożenia, minimalizują możliwość wybuchu paniki, która mogłaby 

prowadzić do zwiększenia liczby ofi ar, uczą adekwatnego do zagrożenia spo-

sobu zachowania oraz ułatwiają prowadzenie akcji ratunkowej.

Szerzenie wiedzy na temat zagrożeń może odbywać się zarówno w ra-

mach zajęć szkolnych, kół zainteresowań, jak i dodatkowych programów 

edukacyjnych, szkoleń dla nauczycieli i uczniowskich konkursów między-

szkolnych z wiedzy o zagrożeniach katastrofami.

* * *

Problemy katastrof naturalnych i technogennych zostały poruszone 

w zakończonym w 2012 r. Strategicznym Przeglądzie Bezpieczeństwa Naro-

dowego oraz w Białej Księdze Bezpieczeństwa Narodowego. Sformułowane 

w nich rekomendacje dotyczą m.in. edukacji dla bezpieczeństwa, ochrony 

i modernizacji infrastruktury krytycznej oraz zintegrowania w przepisach 

prawa zagadnień związanych z zarządzaniem kryzysowym, ratownictwem 

i ochroną ludności. 

Wnioski

Nie ma na świecie regionu wolnego od katastrof naturalnych i żadne pań-

stwo nie może zapobiec ich powstawaniu. Zmiany klimatyczne, powodujące 

występowanie wcześniej nieprzewidywanych zjawisk, zmuszają do rozważe-

nia różnych scenariuszy zaskoczeniowych w ramach reagowania na nie.

Japonia, ze swoim bogatym dorobkiem w zakresie opanowywania ka-

tastrof, wyznacza międzynarodowe standardy i niewątpliwie stanowi wzór 

właściwego postępowania w tym zakresie dla innych państw. Zgodnie z wy-

wodzącą się z kultury i praktyki zarządzania, charakterystyczną dla tego kra-

ju, fi lozofi ą kaizen67, istniejący stan rzeczy zawsze może być udoskonalony. 

Wydarzenia 11 marca 2011 r. stanowiły ekstremalny test funkcjonowania 

systemu na wypadek wystąpienia małoprawdopodobnej katastrofy o dużej 

sile, pokazując z jednej strony wysoką sprawność jego działania, lecz rów-

67 Kaizen – dosł. „zmiana na lepsze”, poprawa, udoskonalenie.
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nież ujawniając jego wady. Wnioski wyciągnięte po Wielkim trzęsieniu zie-

mi we wschodniej Japonii mają charakter uniwersalny i mogą być śmiało 

wykorzystywane przez inne państwa.

Cechą charakterystyczną katastrof naturalnych jest ich gwałtowny, trud-

ny do przewidzenia przebieg. Aby osiągnąć cel, jakim jest budowanie spo-

łeczeństwa odpornego na skutki katastrof naturalnych, powinno się przyjąć 

kompleksowe podejście do zarządzania w sytuacjach klęsk naturalnych, po-

nieważ sektorowe podejście do problemu nie może stanowić przeciwdziała-

nia w tak złożonych zagadnieniach. Nie należy również lekceważyć roli edu-

kacji o klęskach żywiołowych w społeczeństwie, gdyż – jak pokazał przykład 

miejscowości Kamaishi – ma ona bezpośrednie przełożenie na liczbę urato-

wanych osób.

Każdy kraj powinien rozwijać strategie zarządzania w sytuacjach mało-

prawdopodobnych katastrof o dużej sile. Strategie te, oparte na scenariuszu 

„zaskoczeniowym”, powinny łączyć w sobie strukturalne i niestrukturalne 

środki ochrony. Falochrony, budynki ewakuacyjne i systemy wczesnego 

ostrzegania mogą okazać się niewystarczające. Równie ważne jest wykorzy-

stywanie środków pozastrukturalnych, jak tworzenie map ryzyka, edukacja 

na temat katastrof, zapewnienie odpowiednich źródeł fi nansowania na wy-

padek katastrof oraz uwzględnienie ryzyka ich wystąpienia w planowaniu 

przestrzennym.

Lepsze zrozumienie natury zagrożenia oraz odpowiednie przygotowanie 

się na jego wystąpienie umożliwia sprawniejsze podejmowanie trafnych de-

cyzji w momencie zaistnienia sytuacji kryzysowej. Należy promować po-

dejście wielopodmiotowe, współpracę między agencjami rządowymi, samo-

rządami, społeczeństwem a sektorem prywatnym na różnych poziomach 

zarządzania. Współpraca organów rządowych, organizacji pozarządowych 

i sektora prywatnego często napotyka na problemy koordynacyjne, dlatego 

należy wypracować i przećwiczyć odpowiednie mechanizmy, zanim wystąpi 

zagrożenie. W sytuacjach kryzysowych brak schematów zachowań i wypra-

cowywanie mechanizmów ad hoc prowadzą do licznych błędów (brak moż-

liwości oceny i weryfi kacji) oraz opóźniają proces reakcji.

Zagrożenie ze strony katastrof naturalnych nigdy nie zostanie całkowicie 

wyeliminowane. W tym kontekście, jak nigdzie indziej, obowiązuje reguła, 

że łańcuch jest tak mocny, jak mocne jest jego najsłabsze ogniwo.



Japonia, 16 lutego 2012 r. i 28 kwietnia 2011 r. Na zdjęciu u dołu widać dystrykt Shishiori 
w portowym mieście Kesennuma, kilka tygodni po trzęsieniu ziemi i wywołanym nim tsu-
nami, które nawiedziło Japonię w marcu 2011 r. Zdjęcie u góry przedstawia ten sam obszar 
niecały rok później. 
Fot. PAP/EPA



Japonia, 16 lutego 2012 r. i 15 kwietnia 2011 r. Kolejne zdjęcia przedstawiające dystrykt Shishiori 
w portowym mieście Kesennuma kilka tygodni po kataklizmie i niecały rok później. 
Fot. PAP/EPA



Japonia, 12 marca 2011 r. Zniszczone domy i wyrzucony na ląd statek w mieście Kisenuma.
Fot. PAP/EPA

Japonia, 13 marca 2011 r. Japońskie Siły Samoobrony przygotowują konwój w mieście Tagajo, 
który ma wyruszyć na misję poszukiwawczo-ratunkową.
Fot. PAP/EPA



Japonia, 14 marca 2011 r. Grupa policjantów poszukuje ofi ar kataklizmu w mieście 
Rikuzentakata.
Fot. PAP/EPA



Japonia, 15 marca 2011 r. Ewakuowani mieszkańcy okolicznych wiosek zgromadzeni w sali 
gimnastycznej jednej ze szkół w mieście Minamisanriku.
Fot. PAP/EPA 

Japonia, 15 marca 2011 r. Ratownicy prowadzący akcję poszukiwawczą w mieście Otsuchi. 
Fot. PAP/EPA



Japonia, 17 marca 2011 r. Japońskie służby medyczne badają poziom napromieniowania 
ludzi ewakuowanych z okolic elektrowni atomowej Fukushima. 
Fot. PAP/EPA

Japonia, 3 kwietnia 2011 r. Personel Morskich Sił Samoobrony Japonii na pokładzie ame-
rykańskiej barki wojskowej transportującej czystą wodę w pobliżu elektrowni atomowej 
Fukushima.
Fot. PAP/EPA 
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Autoryzacja transakcji z Iranem 

a współpraca międzyinstytucjonalna 

w Polsce

Dorota Krasińska

Wydarzenia na arenie międzynarodowej, a szczególnie zaostrzająca się sytu-

acja wokół Islamskiej Republiki Iranu, związana z rozwojem programu nukle-

arnego, spowodowała intensyfi kację działań społeczności międzynarodowej. 

W ciągu ostatnich dwóch lat przyjęte zostały przez Radę Bezpieczeństwa ONZ 

oraz Unię Europejską bezprecedensowe środki restrykcyjne dotyczące w sze-

rokim zakresie handlu, transportu, sektora naft owego i gazowego, a także sek-

tora fi nansowego. Wprowadzono również ścisły monitoring transakcji fi nan-

sowych realizowanych przez podmioty z Iranu lub na ich rzecz. Mechanizm 

ten, dla swojej skuteczności w Polsce, wymaga szerokiej współpracy między-

instytucjonalnej, ale również precyzyjnego określenia roli poszczególnych or-

ganów w systemie stosowania sankcji międzynarodowych.

Głównym celem coraz surowszych sankcji przyjętych przez społeczność 

międzynarodową, w tym ograniczeń fi nansowych jest skłonienie irańskich 

władz do podjęcia dialogu. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja w regio-

nie powoduje, że trudno określić kierunek wydarzeń. Dotychczasowe re-

strykcje międzynarodowe nie wpłynęły na zmianę stanowiska irańskich 

władz w kwestii rozwoju programu nuklearnego. Zasadniczemu pogorsze-

niu uległa jednak sytuacja gospodarcza Iranu, co ma bezpośredni wpływ 

na życie obywateli tego państwa. Niniejszy artykuł stanowi próbę analizy 

problematyki sankcji międzynarodowych, które w ciągu kilku ostatnich 

lat zostały przyjęte w stosunku do Iranu, z uwzględnieniem ich wpływu na 

irański program nuklearny oraz sytuację gospodarczą w Iranie. Rozważania 

dotyczą uregulowań przyjętych przez Radę Bezpieczeństwa ONZ oraz Unię 

Europejską, a także stosowania w Polsce ograniczeń przewidzianych tymi 

uregulowaniami. Ze względu na złożoność tematu, analizie poddano wy-

łącznie ograniczenia o charakterze fi nansowym, w szczególności koncentru-

jąc się na mechanizmie autoryzacji transakcji. 
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Irański program nuklearny – zarys problemu

Irański program nuklearny jest jednym z najbardziej zapalnych punktów 

regionu1, który uwydatnia różnice między poszczególnymi państwami na are-

nie międzynarodowej. Stany Zjednoczone i Unia Europejska argumentują, że 

działania Iranu zmierzają do budowy arsenału nuklearnego. Władze Iranu 

podkreślają pokojowe wykorzystanie atomu do celów związanych z dostarcza-

niem energii2. Kolejną istotną kwestią jest zainteresowanie wykorzystaniem 

energii nuklearnej dla celów cywilnych. Wzrastające przekonanie, że energia 

jądrowa może stanowić alternatywę pozwalającą w krótkim czasie na zredu-

kowanie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, powoduje zainteresowanie 

wielu państw rozwojem krajowych programów jądrowych. Kilka z nich zło-

żyło wnioski o pomoc w tym zakresie do Międzynarodowej Agencji Energii 

Atomowej (MAEA)3. Pojawiają się również argumenty, że gdyby skonstruowa-

nie broni jądrowej było kluczowym celem irańskich władz, od którego zależa-

łoby przetrwanie reżimu, program ten byłby realizowany znacznie szybciej4.

Początki programu nuklearnego Iranu sięgają lat 50. XX w. Wtedy wła-

śnie prezydent Stanów Zjednoczonych Dwight D. Eisenhower zainicjował 

program „Atom dla Pokoju”. W lipcu 1968 r. władze Iranu podpisały Układ 

o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (Nuclear Non-Proliferation Treaty) 

i ratyfi kowały go w lutym 1970 r.5. W latach 70. w Iranie ogłoszono plan 

1 Pod koniec 2002 r. prezydent Stanów Zjednoczonych George W. Bush określił Iran jako pań-

stwo należące do „osi zła” wraz z Irakiem i Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną. Iran został 

wskazany, jako zagrożenie dla pokoju na świecie, reżim wspierający międzynarodowy terroryzm skie-

rowany przeciwko Stanom Zjednoczonym oraz konstruujący bombę atomową. Nie brakuje opinii, że 

przemówienie to przyczyniło się do upadku ruchu reformatorskiego w Iranie. E. Abrahamian, Histo-

ria współczesnego Iranu, Książka i Wiedza, Warszawa 2011, s. 245–246.
2 Iran’s Nuclear Programme, (Nuclear Talks, 2012), „Th e New York Times”, http://topics.nytimes.com/

top/news/international/countriesandterritories/iran/nuclear_program/index.html (dostęp: 3 kwietnia 

2012 r.).
3 J. P. Anders, Nuclear Weapons aft er the 2010 NPT Review Conference, Chaillot Papers, kwiecień 2010, 

s. 9. http://www.iss.europa.eu/uploads/media/cp120.pdf (dostęp: 11 września 2012 r.).
4 R. Parsi, Th e Iranian nuclear issue: a never ending story, European Union Institute for Security 

Studies, grudzień 2009, s. 1–2. http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Th e_Iranian_nuclear_issue.

pdf (dostęp: 11 września 2012 r.).
5 Układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej wszedł w życie 5 marca 1970 r. Zawiera on trzy 

główne zasady: nierozprzestrzeniania broni jądrowej, pokojowego wykorzystania energii atomowej 

oraz rozbrojenia nuklearnego. Sygnatariuszami układu nie są Indie, Pakistan, Izrael, dysponujące po-

tencjałem nuklearnym. Korea Północna wystąpiła z układu w 2003 r. Podnosi się również argumenty 

o nierównoprawnym traktowaniu stron układu i różnicowaniu obowiązków i praw w zależności od 

posiadania lub nieposiadania potencjału nuklearnego. Szerzej: M. Madej, Zwalczanie proliferacji BMR 

jako współczesny problem bezpieczeństwa międzynarodowego, w: Bezpieczeństwo Międzynarodowe, 

Scholar, Warszawa 2012, s. 268. 
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wytwarzania tysięcy megawatów energii z elektrowni jądrowych, a w ciągu 

kolejnych kilku lat zawarto szereg kontraktów na budowę elektrowni jądro-

wych i dostawy paliwa jądrowego z USA, Francją i RFN, zakupiono też uran 

z Namibii i RPA6. W chwili wybuchu rewolucji w 1979 r. program nuklear-

ny Iranu był uważany za jeden z najbardziej zaawansowanych na Bliskim 

Wschodzie. Na skutek rewolucji i wycofania się większości fi rm zagranicz-

nych, współpraca międzynarodowa dotycząca inwestycji w elektrownie ją-

drowe została zakończona. Nie bez znaczenia był również fakt, że Ajatollah 

Ruhollah Chomeini był przeciwny rozwojowi programu nuklearnego7. 

Zmiana stanowiska nastąpiła po wybuchu wojny z Irakiem. Konsekwencją 

wojny z Irakiem w latach 1980–1988 było zniszczenie miast i infrastruktury 

naft owej, oceniane przez ONZ na 97 mld dolarów. Zniszczenie infrastruktury 

spowodowało spadek wydobycia i eksportu ropy i dochodów Iranu8. Irański 

program nuklearny został wznowiony na początku lat dziewięćdziesiątych 

dzięki wsparciu udzielonemu przez Federację Rosyjską i Chiny. Podnosi się, 

że do decyzji władz Iranu o kontynuacji rozwoju programu nuklearnego 

przyczyniło się kilka czynników. Jednym z nich były obawy związane z bez-

pieczeństwem państwa na skutek konfl iktu z Irakiem, a w kolejnych latach 

możliwość ataku prewencyjnego ze strony Izraela. Irańskie władze utrzy-

mywały jednak, że pozyskanie energii atomowej ma na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa energetycznego państwa9. Deklarację o pokojowym wyko-

rzystaniu energii atomowej Iran podtrzymał w latach późniejszych10.

Obawy związane z rozwojem programu atomowego dla innych celów niż 

pokojowe pojawiły się na początku lat dziewięćdziesiątych. Zaczęto wów-

czas podejrzewać, że Iran dysponuje potencjałem technicznym pozwala-

jącym na budowę broni jądrowej11. Doniesienia o prowadzeniu ukrytych 

działań przez irańskie władze, mających na celu wzbogacanie uranu, któ-

6 Iran’s Nuclear Programme, (Nuclear Talks, 2012) http://topics.nytimes.com/top/news/internation-

al/countriesandterritories/iran/nuclear_program/index.html (dostęp: 3 kwietnia 2012 r.).
7 D. Raviv, Y. Melman, Spies against Armagedon, Inside Israel’s Secret Wars, Lewant Books, Nowy 

Jork 2012, s. 1–21.
8 Zob. więcej: A. Krasonowolska (red.), Historia Iranu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wro-

cław 2010, s. 899–905.
9 J. Roshandel, N.Ch. Lean, Iran, Israel and the United States, Regime Security vs. Political Legiti-

macy, Praeger Security International, Oxford 2011, s. 10–31.
10 W 2010 r. wspólnie z Turcją oraz Brazylią irańskie władze złożyły deklarację dotyczącą paliwa nu-

klearnego wskazując na prawo do rozwoju programu atomowego, zgodnie z postanowieniami Układu 

o nierozprzestrzenianiu broni masowego rażenia, zob. Nuclear fuel declaration by Iran, Turkey and 

Brazil, http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/8686728.stm (dostęp: 25 marca 2013 r.).
11 J. Zdanowski, Historia Bliskiego Wschodu w XX w., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 

2010, s. 515–520.
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re mogą służyć budowie broni jądrowej, pojawiły się w latach 2002–2003. 

Już wcześniej wskazywano jednak, że Iran zainteresował się ponownie pro-

gramem nuklearnym w połowie lat 80., uzyskując wsparcie Pakistanu12. 

Wskazywano równocześnie, że intensyfi kacja działań w Iranie miała zwią-

zek z rozpoczęciem operacji „Pustynna Burza” i zwiększeniem obecności sił 

amerykańskich w regionie13. Międzynarodowy sceptycyzm na przełomie lat 

2002 i 2003 wynikał z ujawnionych – przez rezydującą w Londynie irańską 

opozycję związaną z organizacją Ludowi Mudżahedini Iranu14 – szczegółów 

dotyczących produkcji ciężkiej wody oraz wzbogacania uranu w Iranie, co 

zostało uznane za krok w kierunku produkcji materiałów rozszczepialnych 

wykorzystywanych przy produkcji broni atomowej. Inspektorzy MAEA 

nie posiadali dostatecznych dowodów na potwierdzenie tezy, iż działania 

te mają bezpośredni związek z produkcją broni atomowej. Okoliczności 

prowadzenia prac wzbudziły jednak niepokój w związku z intencjami irań-

skich władz15, a zatajenie informacji o imporcie oraz produkcji uranu sta-

nowiły naruszenie międzynarodowych zobowiązań16. Kontrargumentacja 

ze strony przedstawicieli Iranu, także na łamach prasy, nie łagodziła coraz 

większych rozbieżności17. Podnoszono, że argumentacja irańskich władz 

o wykorzystaniu energii jądrowej do celów pokojowych miała wyłącznie na 

celu załagodzenie sytuacji, w związku z odkryciem instalacji nuklearnych 

w Iranie18. MAEA nie wykluczała, że w Iranie prowadzony jest tajny pro-

gram nuklearny. Jednoznaczna ocena była jednak utrudniona ze względu 

na możliwości podwójnego zastosowania energii jądrowej, w celach militar-

12 Zob. więcej: A. Głogowski, Współpraca irańsko-pakistańska w zakresie badań nad bronią atomo-

wą, w: M. Chorośnicki (red.), Współczesne oblicze Iranu, Wydawnictwo AT, Kraków 2012, s. 13–18.
13 Zob. G. Bruno, Iran’s Nuclear Program, http://www.cfr.org/iran/irans-nuclear-program/p16811#p1 

(dostęp: 12 maja 2012 r.).
14 Organizacja przez wiele lat fi gurowała na liście organizacji terrorystycznych Unii Europejskiej 

oraz Stanów Zjednoczonych. Po kilku korzystnych rozstrzygnięciach w sprawach przed sądem Unii 

Europejskiej (wcześniej Sąd I Instancji) oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej została 

usunięta z tego wykazu. Zob. Sprawy: T-228/02 People’s Mojahedin Organization of Iran v. Council, 

T-256/07 People’s Mojahedin Organization of Iran v. Council, C-29/09 France v. People’s Mojahedin 

Organization of Iran, http://curia.europa.eu/ (dostęp: 2 lipca 2012 r.).
15 Zob. więcej w: J. Borger, Iran’s acceleration of its nuclear programme angers the west, „Th e Guardian” 

19 lipca 2011 r. http://www.guardian.co.uk/world/2011/jul/19/iran-acceleration-nuclear-angers-west 

(dostęp: 17 maja 2012 r.).
16 Implementation of NPT safeguards agreement in the Islamic Republic of Iran. http://www.iaea.

org/Publications/Documents/Board/2003/gov2003-40.pdf. (dostęp: 9 września 2012 r.).
17 H. Rohani, Iran’s Nuclear Program: Th e Way Out, „Time”, 9 maja 2006 r. http://www.time.com.

time/printout/0,8816,1192435,00.html (dostęp: 7 lipca 2012 r.).
18 D. Gold, Th e rise of nuclear Iran: how Teheran Defi es the West, Regnery Publishing Inc., Waszyng-

ton 2009, s. 11-19.
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nych oraz cywilnych. Prawo do korzystania z energetyki jądrowej do celów 

pokojowych, zagwarantowane zostało na mocy Układu o nierozprzestrze-

nianiu broni jądrowej, którego Iran był stroną. Uznano jednak, że irańskie 

władze wstrzymują informacje niezbędne do wyjaśnienia materiałów wy-

wiadowczych zgromadzonych przez 10 państw, według których w Iranie 

toczą się prace nad budową broni atomowej. Stanowisko to sygnalizowało 

militarny charakter działań podejmowanych w Iranie i spotkało się z kry-

tyką Federacji Rosyjskiej19. Zaniepokojenie społeczności międzynarodowej 

wzbudziły również sygnały, że członkowie Korpusu Strażników Rewolucji 

Islamskiej (IRGC) dostarczają broń i amunicję szyickim grupom w Iraku20. 

Dodatkowo pojawiały się informacje o szkoleniu i fi nansowaniu przez IRGC 

Hezbollahu, Hamasu oraz wspieraniu Omara al-Bashira w Sudanie21. 

Ostatnie lata nie przyniosły zmiany stanowiska żadnej ze stron. Na forum 

Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej podjęto działania 

w celu wywarcia wpływu na Iran. Rada Bezpieczeństwa ONZ, kierując się 

raportami MAEA, w obawie, że Iran zmierza do wyprodukowania broni nu-

klearnej, kilkakrotnie nałożyła sankcje na liczne podmioty irańskie, w tym 

wysokich urzędników państwowych, instytucje publiczne, naukowców 

oraz fi rmy zaangażowane w irański program nuklearny. W ślad za działa-

niami Rady Bezpieczeństwa mechanizmy restrykcyjne wobec podmiotów 

z Iranu wprowadziła również Unia Europejska. Działania te, które przyjęły 

formę ograniczeń gospodarczych i fi nansowych, poprzedzone były w latach 

2002–2004 kilkunastoma inspekcjami wybranych instalacji nuklearnych 

w Iranie22, apelami o podpisanie Protokołu dodatkowego do Układu o nie-

rozprzestrzenianiu broni jądrowej oraz seriami rozmów wielostronnych, 

także z przedstawicielami Unii Europejskiej. Brak współpracy ze strony 

irańskich władz spowodował, że w ciągu ostatnich lat wprowadzono sze-

19 Rosja skrytykowała Międzynarodową Agencję Energii Atomowej za ujawnianie zbyt wielu in-

formacji, wskazując, że działanie takie wzbudza emocje i ogranicza możliwość dialogu. Krytyczne 

nastawienie Rosji stanowiło również sygnał, że nowy raport nie będzie miał wpływu na zmianę jej 

stanowiska dotyczącego wprowadzenia nowych sankcji na Iran. Dotychczas stanowisko to było ne-

gatywne. Za: J. Borger, Iran May Be Researching Nuclear Warhead, Claims Watchdog, „Th e Guardian”, 

8 listopada 2011 r., http://www.guardian.co.uk/world/2011/nov/08/iran-reasearch-nuclear-warhead-

watchdog?INTCMP=ILCNETTXT3487 (dostęp: 2 września 2012 r.).
20 Z. Zaki, Th e Al Quds: Iran’s Elite Secretive Guard, http://abcnews.go.com/International/story?id= 

2875127#.UNGdvuS5G-E (dostęp: 11 października 2012 r.).
21 E. Ottolenghi, Th e Pasdaran, Inside Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps, FDD Press, Waszyngton 

2011, s. 1-15.
22 P. Durys, Program nuklearny Iranu: implikacje dla bezpieczeństwa regionalnego i globalnego, Mini-

sterstwo Obrony Narodowej, Warszawa 2004, s. 14-26. 
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roki zakres ograniczeń o charakterze fi nansowym, obejmujący zamrożenie 

funduszy, zakaz otwierania nowych oddziałów banków irańskich na tery-

torium państw członkowskich, a także ścisły monitoring wszystkich trans-

akcji fi nansowych realizowanych przez podmioty z Iranu lub na ich rzecz. 

Nie brakuje opinii, że tylko sankcje międzynarodowe, w tym całkowite od-

cięcie Iranu od systemu bankowego, mogą skutecznie zatrzymać rozwój 

irańskiego programu nuklearnego, a także mogą stanowić jedyną praktycz-

ną alternatywę dla konfl iktu zbrojnego23. Mechanizm sankcji fi nansowych 

znalazł szerokie poparcie na arenie międzynarodowej i odpowiednie uregu-

lowania zostały wprowadzone zarówno przez Unię Europejską, jak i Stany 

Zjednoczone. Zasadniczym celem sankcji jest skłonienie irańskich władz do 

dialogu, wskazuje się jednak na ich bezpośredni wpływ na całe społeczeń-

stwo Iranu. Pojawiają się także argumenty, że trudno jest przewidzieć kieru-

nek wydarzeń. Pod wpływem sankcji irańskie społeczeństwo może wystąpić 

przeciwko obecnym władzom, może jednak skoncentrować się tylko na kry-

tyce Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych za pogarszającą się sytuację 

gospodarczą24. Tak szeroki zakres sankcji uderzający w przemysł wydobyw-

czy i sektor bankowy ogranicza źródło dochodu irańskiego rządu. Na skutek 

spadających dochodów rząd musiał zawiesić realizację wielu inwestycji, co 

z kolei przyczynia się do wzrostu bezrobocia i zwiększenia dysproporcji spo-

łecznych25. W 2012 r. nastąpiła deprecjacja kursu irańskiej waluty, spadek 

dochodów z eksportu ropy naft owej i gazu oraz znaczące braki w zaopa-

trzeniu zarówno produktów spożywczych, jak i lekarstw26. Ocena wpływu 

tych czynników na zmianę stanowiska Iranu jest niejednoznaczna. Z jednej 

strony podnosi się argumenty, że wszystkie te elementy, częściowo będące 

również wynikiem nieudanych reform z lat 2010–2011, a także wprowadzo-

nych sankcji międzynarodowych, w połączeniu z wysokim bezrobociem 

23 M. Dagan, A. Hanning, R.J. Woosley, Ch. Guthrie, K. Silverberg, M.D. Wallace, Total Sanctions 

Might Stop Iran, „Th e Wall Street Journal” 16 czerwca 2012, http://online.wsj.com/article/SB1000142

4052702304192704577406353077188354.html (dostęp: 22 grudnia 2012 r.).
24 Y. Melman, M. Javedanfar, Nuklearny Sfi nks, Iran Mahmuda Ahmadinedżada, Prószyński i S-ka, 

Warszawa 2007, s. 178-188.
25 A. Arousi, Iranians feel the pain of sanctions: ‘Everything has doubled in price’, http://worldnews.

nbcnews.com/_news/2012/05/15/11714780-iranians-feel-the-pain-of-sanctions-everything-has-

doubled-in-price?lite (dostęp: 24 stycznia 2013 r.).
26 Na skutek sankcji, w tym ograniczeń w realizacji transakcji fi nansowych, Iran ma problemy z im-

portem wielu produktów, także lekarstw. W ostatnim czasie zwrócono się do Indii, które są jednym 

z nielicznych krajów dokonujących transakcji z Iranem. Sanctions Force Iran to Consider Indian Drugs, 

http://www.thenational.ae/news/world/middle-east/sanctions-force-iran-to-consider-indian-drugs 

(dostęp: 22 stycznia 2013 r.).
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oraz zaostrzenie stosunków z Izraelem, mogą istotnie wpłynąć na sytuację 

w Iranie27. Z drugiej strony pojawiają się jednak opinie, że trudności gospo-

darcze, nawet znaczące, nie będą stanowiły przeszkody w budowie arsenału 

nuklearnego przez Iran28.

Międzynarodowe sankcje o charakterze fi nansowym

Intensywne działania mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenia-

niu broni masowego rażenia zostały podjęte przez Radę Bezpieczeństwa 

Organizacji Narodów Zjednoczonych w ciągu ostatniej dekady. Uregulo-

wania przewidywały zróżnicowane środki, jednak nie wprowadzały mecha-

nizmu autoryzacji transakcji, który miałby zastosowanie do wszelkich ope-

racji fi nansowych dokonywanych z podmiotami irańskimi. 

Rada Bezpieczeństwa ONZ kilkakrotnie uchwalała rezolucje odnoszące 

się bezpośrednio do sytuacji w Iranie29. Argumentów dostarczyły raporty 

MAEA. Jako główny powód wskazywano brak współpracy irańskich władz 

z przedstawicielami MAEA, która pozwoliłaby na ocenę celu rozwoju irań-

skiego programu nuklearnego.

Początkowo w rezolucjach30 wzywano Iran do podporządkowania się wy-

mogom wskazanym przez MAEA, zaprzestania procesu wzbogacania ura-

nu, a także apelowano do społeczności międzynarodowej o ścisłą kontrolę 

obrotu materiałami, które mogą być wykorzystane przez Iran do produkcji 

ciężkiej wody. 

Brak chęci do podjęcia dialogu ze strony irańskich władz zaowocował 

przyjęciem restrykcyjnych rozwiązań w stosunku do licznych podmiotów 

z Iranu, wprowadzonych w trzech najistotniejszych rezolucjach 1737(2006)31, 

27 J. Amuzegar, Economic Crisis in Iran, International Economic Bulletin, 3 maja 2012 r., http://

carnegieendowment.org/2012/05/03/economic-crisis-in-iran/aofa (dostęp: 24 stycznia 2013 r.). 
28 P. Clawson, Tehran Adds to the Pressure on Iran’s Economy, http://www.washingtoninstitute.org/

policy-analysis/view/tehran-adds-to-the-pressure-on-irans-economy, (dostęp: 22 stycznia 2013 r.). 
29 Szczególne uprawnienia udzielone Radzie dla wykonywania tych obowiązków określone zo-

stały w rozdziałach VI, VII, VIII i XII Karty Narodów Zjednoczonych. Zgodnie z art. 39 Karty 

Rada Bezpieczeństwa stwierdza istnienie zagrożenia lub naruszenia pokoju, bądź aktu agresji, oraz 

udziela zaleceń lub decyduje, jakie środki należy zastosować w myśl art. 41 i 42 w celu utrzyma-

nia albo przywrócenia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Karta Narodów Zjednoczonych 

z 26 czerwca 1945 r. (Dz.U. z 1947 r. Nr 23, poz. 90).
30 Resolution 1696 (2006) adopted by the Security Council at its 5500th meeting, on 31 July 2006, 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1696(2006) (dostęp: 11 sierpnia 2012 r.).
31 Resolution 1737 (2006) adopted by the Security Council at its 5612th meeting, on 23 December 2006, 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1737(2006) (dostęp: 11 sierpnia 2012 r.).
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1803(2008)32 oraz 1929(2010)33. Środki fi nansowe przewidziane w rezolu-

cjach obejmowały m.in. zamrożenie aktywów wysokich rangą funkcjona-

riuszy, członków Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, osób fi zycznych 

i podmiotów zaangażowanych w irański program nuklearny. Mechanizm ten 

miał jednak ograniczony zakres. Stosowano go do podmiotów, które zostały 

zidentyfi kowane jako zaangażowane we wspieranie irańskiego programu nu-

klearnego34. Wezwano również państwa do zachowania czujności przy podej-

mowaniu nowych zobowiązań wiążących się z pomocą fi nansową w zakresie 

handlu z Iranem, takich jak udzielanie kredytów eksportowych, gwarancji czy 

ubezpieczeń obywatelom, które mogłyby się w jakikolwiek sposób przyczynić 

do działań Iranu związanych ze wzbogacaniem i ponownym przetwarzaniem 

uranu lub z ciężką wodą oraz opracowania w Iranie systemów przenoszenia 

broni jądrowej. Ponadto zakazywano udzielania pomocy technicznej, pomo-

cy fi nansowej, inwestycyjnej a także prowadzenia szkoleń dla obywateli Iranu 

w dziedzinach, które mogłyby przyczynić się do rozwoju programu nuklearne-

go Iranu. W praktyce chodziło o uniemożliwienie wymiany naukowej między 

ośrodkami technicznymi, wyspecjalizowanymi w energetyce jądrowej, a ich 

odpowiednikami z Iranu. Państwa zostały również zobowiązane do zachowa-

nia czujności w relacjach instytucji kredytowych i fi nansowych znajdujących 

się w ich jurysdykcji z bankami mającymi siedzibę w Iranie, w szczególności 

z Bankiem Melli35 oraz Bankiem Saderat36, a także ich oddziałami za grani-

cą37. Oba banki uznawano za podmioty świadczące pomoc fi nansową licznym 

przedsiębiorstwom zaangażowanym w irański program nuklearny. Wskazano, 

że Bank Melli ułatwiał zakupy materiałów dla irańskiego programu nuklear-

nego i rakietowego, a także świadczył usługi fi nansowe, takie jak akredytywy 

bankowe czy prowadzenie rachunków bankowych dla przedsiębiorstw obję-

tych postanowieniami rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 1737 (2006) i 1747 

(2007). Zachowanie czujności było obowiązkiem mało precyzyjnym, jednak 

32 Resolution 1803 (2008) adopted by the Security Council at its 5848th meeting, on 3 March 2008, 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1803(2008) (dostęp: 11 sierpnia 2012 r.).
33 Resolution 1929(2010) adopted by the Security Council at its 6335th meeting, on 9 June 2010, 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1929(2010) (dostęp: 12 sierpnia 2012 r.).
34 Individuals And Entities Designated As Subject To Th e Travel Ban And Assets Freeze Pursuant 

to Resolution 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1929 (2010), http://www.un.org/sc/committees/ 

1737/pdf/1737ConsolidatedList.pdf (dostęp: 22 stycznia 2013 r.).
35 Pierwszy irański bank komercyjny założony w 1928 r., http://www.bmi.ir/en/ (dostęp: 23 stycznia 

2013 r.).
36 Bank założony w 1952 r. Jeden z największych banków w regionie posiadający oddziały m.in. 

w Afganistanie, Bahrajnie, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Omanie, Katarze.
37 Na mocy rezolucji 1747 (2007) wezwano do zamrożenia funduszy irańskiego Banku Sepah.
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w głównej mierze obejmowało stosowanie przez banki mechanizmów identy-

fi kacyjnych, określonych w regulacjach dotyczących przeciwdziałania praniu 

pieniędzy oraz fi nansowaniu terroryzmu. Mechanizmy te miały na celu moni-

toring przepływów fi nansowych i analizę transakcji oraz ocenę klientów pod 

kątem ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem broni masowego rażenia.

W celu monitoringu wdrażania postanowień rezolucji, na mocy rezolu-

cji 1737 (2006) utworzony został Komitet Rady Bezpieczeństwa, jako organ 

doradczy Rady38. Do zadań Komitetu należy podejmowanie działań w ra-

zie naruszenia środków wprowadzonych na mocy rezolucji, wskazywanie 

podmiotów, które powinny zostać objęte restrykcjami, a także wydawanie 

zaleceń mających na celu zwiększenie skuteczności sankcji39. W realizacji 

tych zadań Komitet wspierany jest przez Panel ekspertów40, który odpowia-

da za opracowywanie analiz, stanowisk i ocen w zakresie wdrażania sankcji. 

Zwiększająca się skala uregulowań o charakterze fi nansowym nie spowodo-

wała wydania jakichkolwiek zaleceń, które mogłyby stanowić pomoc inter-

pretacyjną dla sektora fi nansowego.

Postanowienia rezolucji spotkały się z reakcją Grupy specjalnej do spraw 

przeciwdziałania praniu pieniędzy (Financial Action Task Force, FATF), 

mimo że tematyka związana z rozprzestrzenianiem broni masowego rażenia 

wykraczała poza standardowy zakres jej działań41. Przez kilkanaście lat FATF 

koncentrowała się na kwestiach związanych z przeciwdziałaniem praniu 

pieniędzy, poszerzając zakres działań o fi nansowanie terroryzmu. Rozwój 

38 Komitet jest ciałem doradczym Rady Bezpieczeństwa, składa się z 15 członków odpowiadających 

składowi Rady Bezpieczeństwa. Podobne Komitety funkcjonują na podstawie innych rezolucji, między 

innymi rezolucji Rady Bezpieczeństwa 1267 (1999) i rezolucji Rady Bezpieczeństwa 1373 (2001).
39 Komitet ustanowiony na mocy rezolucji 1737 (2006) pierwotnie miał za zadanie dążenie do re-

alizacji celów określonych w paragrafi e 18 rezolucji: gromadzenia informacji o działaniach podjętych 

przez państwa w celu implementacji rezolucji, uzyskiwania informacji od Międzynarodowej Agencji 

Energii Atomowej w odniesieniu do Iranu oraz analizę informacji o ewentualnych naruszeniach po-

stanowień rezolucji. 
40 Panel ekspertów jako ciało pomocnicze Komitetu został ustanowiony na mocy rezolucji Rady 

Bezpieczeństwa 1929 (2010).
41 Grupa specjalna ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy została utworzona w 1989 r. na szczycie 

G-7, w Paryżu. Jest niezależnym podmiotem międzyrządowym, którego zadaniem jest ustanawianie 

standardów i wspieranie działań służących zwalczaniu prania pieniędzy i fi nansowania terroryzmu. 

Grupa opracowała 40 zaleceń, stanowiących zestaw zasad pozwalających na przeciwdziałanie praniu 

pieniędzy. Po atakach terrorystycznych z 11 września 2001 r. działaniami grupy objęto przeciwdzia-

łanie fi nansowaniu terroryzmu i w tym celu poszerzono zakres rekomendacji o dodatkowe 9 specjal-

nych zaleceń. W 2012 r. zalecenia te zostały skonsolidowane i dodatkowo poszerzone o rekomendację 

dotyczącą przeciwdziałania rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia. Zalecenia te stanowią pod-

stawę do ewaluacji systemów prawnych poszczególnych państw, http://www.fatf-gafi .org/ (dostęp: 

5 września 2012 r.).
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sytuacji międzynarodowej oraz restrykcje fi nansowe wprowadzane przez 

Radę Bezpieczeństwa ONZ spowodowały aktywność również w odniesie-

niu do problematyki rozprzestrzeniania broni masowego rażenia oraz Iranu. 

Kilkakrotnie wydano wytyczne dotyczące wdrażania postanowień rezolucji 

Rady Bezpieczeństwa ONZ, w szczególności odnosząc się do unormowań 

o charakterze fi nansowym. W czerwcu 2007 r. przyjęto wytyczne w sprawie 

implementacji regulacji fi nansowych przewidzianych w rezolucjach Rady. 

Wytyczne te nie były wiążące, a ich celem było jedynie wsparcie państw 

w implementacji sankcji określonych w poszczególnych rezolucjach42, a tak-

że ustalenie ram dla analizy globalnych mechanizmów przeciwdziałających 

rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia. W tym samym roku FATF 

przyjęła załącznik do wytycznych, w którym odniesiono się bezpośrednio 

do sankcji o charakterze fi nansowym nałożonych na instytucje sektora fi -

nansowego. Nie bez wpływu na zaangażowanie FATF w te kwestie był fakt, 

że Iran uznano za państwo wysokiego ryzyka. Taka ocena wynikała z braku 

działań ze strony Iranu, które pozwoliłyby na wyeliminowanie zagrożenia 

związanego z praniem pieniędzy oraz fi nansowaniem terroryzmu, a co za 

tym idzie – ryzyka dla całego systemu fi nansowego43. Grupa wezwała wszyst-

kie państwa, aby instytucje kredytowe i fi nansowe, będące w ich jurysdykcji, 

zwracały szczególną uwagę na relacje biznesowe i transakcje z podmiota-

mi z Iranu44. Kwestie związane z ryzykiem fi nansowania rozprzestrzeniania 

broni masowego rażenia uznano za tak istotne, że w 2012 r. rekomendacje 

FATF objęły także stosowanie sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ mających 

na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia.

Zalecenia FATF nie mają mocy wiążącej, a do 2012 r. wdrożenie rezolu-

cji dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzenianiu broni masowego raże-

nia nie stanowiło kryterium oceny przy ewaluacji systemów poszczególnych 

państw. Państwa – sygnatariusze Karty zobligowane były jednak do wdrożenia 

postanowień rezolucji oraz do cyklicznego informowania o podjętych dzia-

łaniach Komitetu, ustanowionego na mocy rezolucji 1737 (2006). W przy-

padku państw członkowskich Unii Europejskiej, analiza raportów wskazuje, 

że większość kwestii jest regulowana przez Wspólną Politykę Zagraniczną 

42 http://www.fatf-gafi .org/topics/fi nancingofproliferation/ (dostęp: 11 listopada 2012 r.).
43 Iran nie jest członkiem FATF. Komunikaty dotyczące uchybień w systemie przeciwdziałania pra-

niu pieniędzy oraz fi nansowaniu terroryzmu dotyczące Iranu były wydawane regularnie od kliku lat.
44 FATF Public Statement – 19 October 2012, High-risk and Non-cooperative Jurisdictions, http://

www.fatf-gafi .org/ (dostęp: 20 listopada 2012 r.).
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i Bezpieczeństwa. Na poziomie krajowym państwa podejmują działania kom-

plementarne względem rozwiązań przyjętych w tym zakresie przez Unię45.

Autoryzacja transakcji – mechanizm prewencyjny Unii Europejskiej

Reżim sankcji ustanawianych przez ONZ mieści się w zakresie działań 

podejmowanych w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 

i jest wdrażany na poziomie unijnym w sposób zunifi kowany. Zgodnie ze zmia-

nami wprowadzonymi traktatem z Lizbony, w obecnie obowiązującym stanie 

prawnym podstawę regulacji stanowi art. 29 Traktatu o Unii Europejskiej, 

zgodnie z którym wydawane są decyzje – określające podejście Unii do da-

nego problemu. Po wydaniu decyzji Rada przyjmuje rozporządzenie zgodnie 

z art. 21546 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

W ślad za rozwiązaniami przyjętymi na forum Rady Bezpieczeństwa, 

Unia Europejska wprowadziła zróżnicowane środki, od embarga poprzez 

zamrożenie aktywów po autoryzacje transakcji. Zakres unormowań w tym 

ostatnim obszarze wykracza jednak znacznie poza stosowanie postanowień 

rezolucji47. Autoryzacja transakcji jest mechanizmem bezprecedensowym.

Pierwsze uregulowania dotyczące Iranu przewidziane zostały we wspól-

nym stanowisku 2007/140/WPZiB48 oraz rozporządzeniu (WE) nr 423/200749. 

Przepisy rozporządzenia normowały w szerokim zakresie ograniczenia zwią-

zane z obrotem towarami50. Na mocy rozporządzenia zamrożono fundusze 

45 Reports from Member States Pursuant to Paragraph 19 of Resolution 1737 (2006), Paragraph 8 of Resolu-

tion 1747 (2007), Paragraph 13 of Resolution 1803(2008) and Paragraph 31 of Resolution 1929 (2010). http://

www.un.org/sc/committees/1737/memberstatesreports.shtml (dostęp: 2 września 2012 r.).
46 Zgodnie z art. 215 ust. 1 TFUE jeżeli decyzja, przyjęta zgodnie z tytułem V rozdział 2 Traktatu 

o Unii Europejskiej, przewiduje zerwanie lub ograniczenie w całości lub w części stosunków gospodar-

czych i fi nansowych z jednym lub z większą liczbą państw trzecich, Rada przyjmuje niezbędne środki, 

stanowiąc większością kwalifi kowaną na wspólny wniosek wysokiego przedstawiciela Unii do spraw 

zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz Komisji. 
47 P.E. Dupont, Countermeasures and Collective Security: Th e Case of the EU Sanctions Against Iran, 

Journal of Confl ict Security Law (Winter 2012) 17 (3): 301-336.
48 Wspólne stanowisko Rady 2007/140/WPZiB z 27 lutego 2007 r. w sprawie środków ograniczają-

cych wobec Iranu (Dz.Urz. UE L61 28.2.2007, s. 49).
49 Rozporządzenie Rady (WE) Nr 423/2007 z 19 kwietnia 2007 r. dotyczące środków ograniczają-

cych wobec Iranu (Dz.Urz. UE L 103 z 20.4.2007, s. 1).
50 Wprowadzono ograniczenia przywozu towarów i technologii, które mogłyby być wykorzystane 

w działaniach Iranu związanych ze wzbogacaniem i ponownym przetwarzaniem uranu, z ciężką wodą 

lub rozwojem systemów przenoszenia broni jądrowej, zakaz świadczenia usług związanych z takimi 

towarami lub technologiami, zakaz inwestycji związanych z takimi towarami i technologiami, zakaz 

sprowadzania takich towarów i technologii z Iranu.
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i zasoby gospodarcze osób, podmiotów i organów zaangażowanych w rozwój 

irańskiego programu nuklearnego. Wprowadzono równocześnie zakaz udo-

stępniania funduszy i zasobów gospodarczych takim podmiotom. Środki te 

znalazły zastosowanie zarówno do podmiotów wskazanych przez Komitet 

zgodnie z postanowieniami rezolucji 1737 oraz do podmiotów, które na mocy 

wspólnego stanowiska uznano za zaangażowane w działalność Iranu stwarza-

jącą zagrożenie rozprzestrzeniania broni jądrowej. Lista ta obejmowała wyso-

kich rangą irańskich funkcjonariuszy, naukowców, spółki energetyczne oraz 

przemysłowe, a także irański Bank Sepah i londyński Bank Sepah International. 

Równocześnie przepisy rozporządzenia wskazywały przypadki, w których 

zezwalano na zwolnienie zamrożonych funduszy. Stopniowo mechanizm za-

mrożenia funduszy rozszerzano na inne banki51. Powyższe mechanizmy wy-

nikały z rezolucji Rady Bezpieczeństwa i były stosowane również w przypad-

ku innych reżimów52. W 2008 r. wprowadzono uregulowania dotyczące relacji 

bankowych między instytucjami kredytowymi z Unii Europejskiej a irańskimi 

bankami53. Instytucje zobligowano do nadzoru nad transakcjami prowadzo-

nymi w relacjach z instytucjami sektora fi nansowego z Iranu, identyfi kacji 

zleceniodawców i benefi cjentów transakcji, zgodnie z przepisami służącymi 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i fi nansowaniu terroryzmu oraz zgłaszania 

podejrzanych transakcji do jednostek analityki fi nansowej54.

W 2010 r. przyjęto ograniczenia55 zaostrzające – w ślad za rezolucją Rady 

Bezpieczeństwa ONZ 1929 (2010) – dotychczasowe sankcje w stosunku do 

Iranu. Wprowadzone środki restrykcyjne, mające na celu przeciwdziałanie 

rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia, dotyczyły handlu, transportu, 

a także sektora fi nansowego. W rozporządzeniu przewidziano ograniczenia 

51 Mechanizm ten znalazł zastosowanie w przypadku największych banków irańskich: Banku Sepah, 

Banku Saderat, Banku Tejarat, Banku Melli. W sprawie tego ostatniego zastosowanie zamrożenia fun-

duszy zostało zaskarżone do Sądu Unii Europejskiej oraz Trybunału Sprawiedliwości UE. 
52 Zamrożenie funduszy określonych podmiotów oraz zakaz ich udostępniania są najczęściej stoso-

wanymi środkami o charakterze fi nansowym, przewidzianym w licznych rezolucjach Rady Bezpie-

czeństwa ONZ m.in. dotyczących przeciwdziałania terroryzmowi czy łamaniu standardów demokra-

tycznych.
53 Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1110/2008 z 10 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie 

423/2007 wprowadzające szczególne środki ograniczające w stosunku do Iranu (Dz.Urz. UE L 300 

z 11.11.2008 r. s. 1).
54 Uregulowania te odpowiadały postanowieniom fi nansowym rezolucji 1803/2008, zostały jednak 

uszczegółowione zgodnie z wytycznymi FATF. Analogiczne uregulowania znalazły również zastoso-

wanie w 2009 r. wobec Korei Północnej.
55 W dniu 27 października 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Rady (UE) 961/2010 r. z 25 paź-

dziernika 2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu (Dz.Urz. UE L 281 z 27.10.2010 r. 

s. 1), poprzedzone decyzją Rady 2010/413/WPZiB.
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eksportu i importu, pomocy fi nansowej na rzecz handlu, poruszania się, 

zamrożenie funduszy określonych podmiotów, a także ograniczenia w za-

kresie świadczenia usług fi nansowych oraz przekazywania środków fi nan-

sowych. Monitoringowi poddano wszystkie transakcje dokonywane między 

podmiotami z Unii Europejskiej a podmiotami z Iranu. Mechanizm ten 

nie wynikał z przepisów rezolucji i z założenia nie miał on formy sankcji. 

Uzasadnienia dla wprowadzenia tego środka nie zawierała jednak ani de-

cyzja, ani rozporządzenie. Z brzmienia przepisu można wywnioskować, że 

autoryzację transakcji uznano za dodatkowy mechanizm, głównie o charak-

terze prewencyjnym, który miał na celu ściślejszą kontrolę nad operacjami 

fi nansowymi dokonywanymi z podmiotami z Iranu. Na mocy art. 21 roz-

porządzenia wprowadzono obowiązek uzyskania zezwolenia na dokonanie 

płatności na rzecz podmiotu z Iranu lub od takiego podmiotu, jeżeli kwota 

płatności przekracza równowartość 40 tys. euro. Obowiązek ten nie miał za-

stosowania do transakcji obejmujących środki spożywcze, opiekę medycz-

ną, sprzęt medyczny lub do celów humanitarnych. 

Wraz z wprowadzeniem sankcji, podmioty z Iranu chcąc omijać ograni-

czenia międzynarodowe, zaczęły na szeroką skalę zakładać przedsiębiorstwa 

poza granicami państwa, w szczególności w Dubaju. Dubaj jest nie tylko 

jednym z największych centrów fi nansowych w regionie, ale jest również 

zamieszkały przez liczną społeczność irańską, a liczba fi rm irańskich prze-

kracza 8 tys. Nie bez znaczenia jest fakt, że w Dubaju liberalnie podchodzi 

się do restrykcji międzynarodowych i akceptuje wysokokwotowe transakcje 

gotówkowe56.

Defi nicja podmiotów z Iranu została uregulowana w sposób na tyle sze-

roki, że w praktyce mogła mieć zastosowanie do każdego podmiotu i mia-

ła skutecznie przeciwdziałać omijaniu ograniczeń57. Głównym celem takiej 

defi nicji była kontrola wszystkich transakcji nie tylko dokonywanych mię-

dzy podmiotami na terytorium Unii Europejskiej a podmiotami z Iranu, ale 

również transakcji dokonywanych na rzecz przedsiębiorstw utworzonych 

w państwach trzecich, które mogły znajdować się pod kontrolą podmio-

tów irańskich lub ułatwiać transfer środków fi nansowych do Iranu. W od-

powiedzi na wprowadzone ograniczenia irańskie władze zaczęły otwierać 

56 Iran’s Ability to Avoid Sanctions http://www.defenddemocracy.org/media-hit/irans-ability-to-avoid- 

sanctions/(dostęp: 23 stycznia 2013 r.).
57 Defi nicja podmiotu z Iranu obejmowała nie tylko państwo irańskie lub każdy organ publiczny, 

każdą osobę fi zyczną lub prawną z Iranu, każdy podmiot będący własnością lub pod kontrolą, bezpo-

średnio lub pośrednio, co najmniej jednej z wyżej wymienionych osób lub organów.
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akredytywy w bankach pakistańskich i chińskich, rejestrować fi rmy objęte 

ograniczeniami pod innymi nazwami oraz korzystać z systemu hawala58, 

który pozwalał na przekazy środków fi nansowych z pominięciem systemu 

bankowego. Pomimo restrykcji międzynarodowych Iran prowadzi również 

szeroką współpracę gospodarczą z wieloma państwami. W ostatnim cza-

sie rozpoczął rozmowy handlowe z Armenią. Jednak skala zaangażowania 

Iranu w tym państwie jest zbyt mała, żeby wzbudzić niepokój społeczności 

międzynarodowej59. Sankcje nałożone na sektor bankowy nie przeszkodziły 

również Iranowi w dokonywaniu rozliczeń fi nansowych z innymi państwa-

mi. Przykładowo, Indie połowę należności za importowaną z Iranu ropę naf-

tową regulują w rupiach indyjskich. Za uzyskane w ten sposób środki Iran 

kupuje towary indyjskie. Wskazuje się, że taka polityka nie jest możliwa do 

utrzymania w dłuższej perspektywie60, jednak analogiczne metody rozliczeń 

przyjęto również w relacjach gospodarczych między Iranem a Turcją, uży-

wając jako waluty rozliczeniowej złota61. Szeroki zakres sankcji nie przeszko-

dził również w dokonywaniu inwestycji telekomunikacyjnych w Iranie62.

Autoryzacja transakcji nie wydawała się skutecznym mechanizmem pre-

wencyjnym. Nie została też poddana gruntownej analizie pod kątem obcią-

żenia administracji państw członkowskich czy sektora bankowego. Wynika 

to z faktu, że obciążenie to uzależniano od liczby transakcji przeprowadza-

nych w poszczególnych państwach, a ich skalę trudno było przewidzieć. 

W celu zminimalizowania obciążeń administracyjnych po stronie admini-

stracji państw członkowskich wprowadzono autoryzację transakcji dokony-

waną w sposób dorozumiany. Zezwolenie na dokonanie transakcji uznawa-

58 Hawala jest alternatywną formą przekazu środków fi nansowych, typową dla społeczności islamskich. 

System ten opiera się na zaufaniu między stronami, nie prowadzi się rejestrów transakcji, ani nie ma 

wymogu posiadania rachunku. Za: R. Gladstone, Iran Finding Some Ways to Evade Sanctions, Treasury 

Department Says, „Th e New York Times”, 10 stycznia 2013 r. http://www.nytimes.com/2013/01/11/world/

middleeast/iran-fi nding-ways-to-circumvent-sanctions-treasury-department-says.html?_r=2& (dostęp: 

23 stycznia 2013 r.).
59 J. Vela, Iran may look north to skirt US sanctions, http://www.thenational.ae/news/world/middle-east/ 

iran-may-look-north-to-skirt-us-sanctions#ixzz2IycgxNTl (dostęp: 22 stycznia 2013 r.).
60 M. Stancati, Singh Touts Democracy in Tehran Speech, „Th e Wall Street Journal”, 30 sierpnia 2012 r., 

http://blogs.wsj.com/indiarealtime/2012/08/30/singh-touts-democracy-in-tehran-speech/ (dostęp: 

24 stycznia 2013 r.).
61 J. Parkinson, E. Peker, Turkey Swaps Gold for Iranian Gas, „Th e Wall Street Journal”, 23 listo-

pada 2012 r., http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324352004578136973602198776.html 

(dostęp: 23 stycznia 2013 r.).
62 S. Stecklow, Ericsson Helps Iran Telecoms, Letter Reveals Long-Term Deal, Reuters, 20 listopada 2012 r., 

http://www.reuters.com/article/2012/11/20/us-iran-ericsson-idUSBRE8AJ0IY20121120 (dostęp: 22 stycz-

nia 2013 r.).
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no za udzielone, jeśli właściwy organ otrzymał pisemny wniosek o udziele-

nie zezwolenia i w terminie 4 tygodni od jego otrzymania nie sprzeciwił się 

na piśmie przekazaniu środków fi nansowych. Brak było wymogu podejmo-

wania jakichkolwiek działań, jeżeli nie wystąpiły przesłanki uzasadniające 

zgłoszenie sprzeciwu. Dodatkowo przyjęto przepis, zgodnie z którym wła-

ściwe organy mogły pobierać opłaty za rozpatrzenie wniosku o dokonanie 

autoryzacji, co miało zrekompensować obciążenie administracyjne.

Zgodnie z rozporządzeniem informacje o transakcjach o równowartości 

10 tys. euro lub powyżej tej kwoty oraz wnioski o zezwolenie każdorazowo 

były kierowane przez dostawcę usług płatniczych zleceniodawcy lub odbior-

cy. Tym samym obowiązki te zostały nałożone na sektor fi nansowy. Jeżeli 

przedsiębiorca krajowy zlecił płatność lub płatność na jego rzecz została zle-

cona w Iranie, z wnioskiem o wyrażenie zgody na jej realizację występował 

bank przedsiębiorcy63. Właściwy organ zobowiązano do analizy transakcji 

w ciągu 4 tygodni od wpłynięcia wniosku. Stwierdzenie, że dany przekaz 

środków mógłby przyczynić się do działań Iranu związanych ze wzbogaca-

niem uranu, z przetwarzaniem lub z ciężką wodą, a także zakazanych dzia-

łań związanych z poszukiwaniem ropy naft owej i gazu ziemnego, produkcją 

ropy naft owej i gazu ziemnego, rafi nacją oraz skraplaniem gazu ziemnego, 

stanowiło przesłankę uzasadniającą odmowę udzielenia zezwolenia na prze-

kazanie środków. 

Z uwagi na specyfi kę środków ograniczających przed realizacją każdej 

transakcji powyżej ustalonego progu banki składały do właściwych organów 

wniosek celem uzyskania zezwolenia, nawet jeżeli poszczególne płatności 

wynikały z jednej umowy. Intencją rozporządzenia było zminimalizowa-

nie zagrożenia związanego z rozwojem irańskiego programu nuklearnego. 

W tym zakresie za niezbędną uznano bieżącą analizę sytuacji w Iranie, rów-

nież pod kątem podmiotów zaangażowanych w obrót gospodarczy z przed-

siębiorcami działającymi na terytorium Unii Europejskiej. Jednorazowe 

wydanie zgody na kilka lub kilkanaście transakcji wynikających z tej samej 

umowy, mogłoby nie spełniać założeń celu, w razie zmieniających się oko-

liczności. Było to tym bardziej uzasadnione, że bardzo szybko pojawiały się 

sygnały, że władze irańskie natychmiast po wprowadzeniu ograniczeń za-

częły tworzyć spółki fasadowe w innych państwach, w celu ominięcia sank-

63 W drodze wyjątku podmioty zlecające lub otrzymujące transakcję mogły występować indywi-

dualnie o zezwolenie w kraju ich zamieszkania, jeżeli dostawca usług płatniczych tych podmiotów 

nie był objęty art. 39 rozporządzenia, czyli nie był podmiotem zarejestrowanym lub utworzonym na 

mocy prawa jednego z państw członkowskich.
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cji64. Trudno było również ocenić skalę udziału podmiotów gospodarczych 

z Iranu, nawet pośredniego, w działaniach zakazanych na mocy rozporzą-

dzenia. Przepisy odnoszące się do autoryzacji transakcji przy przekazy-

waniu środków miały zastosowanie niezależnie od tego, czy dokonano ich 

przez jedną lub szereg operacji, które wydają się ze sobą powiązane. W roz-

porządzeniu nie określono, jakimi przesłankami należy się kierować przy 

ocenie transakcji, jako powiązanych ze sobą. Kwestia ta, budząca wątpli-

wości interpretacyjne, została uregulowana dopiero w kolejnym rozporzą-

dzeniu Rady 267/201265, które utrzymało obowiązek autoryzacji transakcji 

i wprowadziło defi nicję transakcji powiązanych. Przepisy dotyczące kontroli 

przepływów fi nansowych, zarówno w zakresie progów jak i rodzajów trans-

akcji pozostawiono bez zmian. Uszczegółowiono jednak zakres dotyczący 

operacji fi nansowych, tak aby ułatwić ich stosowanie przez właściwe orga-

ny i podmioty gospodarcze oraz zapobiec obchodzeniu przepisów rozpo-

rządzenia. Wprowadzono szczegółowe uregulowania dotyczące zgłaszania 

transakcji, dokonywanych również przez podmioty z Iranu na terytorium 

Unii Europejskiej. Poprzednio obowiązujące przepisy regulowały wyłącznie 

obowiązki dostawcy usług płatniczych zleceniodawcy i odbiorcy, nie odno-

sząc się do transakcji dokonywanych za pośrednictwem środków innych niż 

elektroniczne. W rozporządzeniu tym zmodyfi kowano defi nicję przekaza-

nia środków fi nansowych. Zgodnie z nowymi uregulowaniami przekazanie 

środków fi nansowych obejmuje każdą transakcję realizowaną przez dostaw-

cę usług płatniczych w imieniu zleceniodawcy drogą elektroniczną, a także 

każdą transakcję realizowaną drogą inną niż elektroniczna. W obu przypad-

kach przewidziano obowiązek zgłaszania transakcji oraz uzyskania zgody 

na dokonanie transakcji. Poza dostawcami usług płatniczych, do zgłaszania 

transakcji dokonywanych inną drogą niż elektroniczna zobligowani zosta-

li zleceniodawcy i odbiorcy środków. Właściwym organom pozostawiono 

swobodę w ocenie przesłanek, które mogłyby stanowić podstawę do od-

mowy autoryzacji transakcji. Organy państw członkowskich mogą udzielić 

zezwolenia na warunkach jakie uznają za stosowne, chyba że mają uzasad-

nione powody, aby stwierdzić, że dany przekaz środków fi nansowych, który 

wymaga zezwolenia, wiązałby się z naruszeniem jakiegokolwiek zakazu lub 

64 A. Stein, Front Companies Use Turkey for Iran’s Nuclear Programme, Southeast European Times, 

11 czerwca 2011 r., http://setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/en_GB/features/setimes/features/2011/ 

06/11/feature-01 (dostęp: 23 września 2012 r.).
65 Rozporządzenie Rady (UE) Nr 267/2012 z 23 marca 2012 r. w sprawie środków ograniczających 

wobec Iranu i uchylające rozporządzenie (UE) nr 961/2010 (Dz.Urz. UE L 88 z 24.03.2012 r., s. 1).
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obowiązków zawartych w rozporządzeniu. Autoryzacja wymagała analizy 

informacji gromadzonych przez różne organy, w zależności od ich kom-

petencji w poszczególnych państwach członkowskich. W rozporządzeniu 

wskazano więc, że właściwe organy odpowiedzialne za autoryzację transak-

cji mają dostęp do informacji fi nansowych i administracyjnych. 

Zgodnie z ostatnimi zmianami wprowadzonymi na mocy rozporządzenia 

Rady 1263/201266, całkowicie zakazano transakcji między bankami z państw 

członkowskich Unii Europejskiej a irańskimi bankami i instytucjami fi nan-

sowymi, o ile dane państwo członkowskie nie udzieli uprzednio zezwolenia 

w wymienionych przypadkach. Uznano, że taki zakaz nie dopuści do prze-

kazywania środków fi nansowych lub innych aktywów lub zasobów, które 

mogłyby wspomagać Iran w działalności związanej z rozprzestrzenianiem 

broni masowego rażenia lub w opracowywaniu systemów przenoszenia 

broni jądrowej. Nowe regulacje utrzymały mechanizm autoryzacji transak-

cji, wprowadzając równocześnie liczne, bardzo szczegółowe uregulowania 

oraz określając zróżnicowane progi, a także obowiązek wymiany informacji 

o udzielonych zezwoleniach.

Od zakazu transakcji między irańskimi bankami a bankami z państw 

Unii Europejskiej wprowadzono wyłączenia, uwarunkowane w określo-

nych przypadkach uzyskaniem zezwolenia. Dopuszczono przekazy doty-

czące żywności, opieki zdrowotnej, sprzętu medycznego, lub służące ce-

lom rolnym lub humanitarnym. Przy transakcjach powyżej równowartości 

100 tys. euro wymagane jest zezwolenie. W poprzednio obowiązującym 

stanie prawnym te kategorie transakcji nie były objęte jakimikolwiek ogra-

niczeniami. Katalog ten objął również transfery dotyczące osobistych prze-

kazów pieniężnych powyżej równowartości 40 tys. euro, przekazy związane 

z konkretną umową handlową, pod warunkiem, że taki przekaz nie jest za-

kazany na mocy rozporządzenia czy przekazy przeznaczone na ofi cjalne cele 

misji dyplomatycznych lub urzędów konsularnych, lub organizacji między-

narodowych posiadających immunitet na mocy prawa międzynarodowego. 

W tym zakresie utrzymano również obowiązek informowania właściwych 

organów o przekazach o równowartości 10 tys. euro lub powyżej tej kwoty. 

Równocześnie wprowadzono zasadę, zgodnie z którą wszelkie inne przeka-

zy o wartości równej 10 tys. euro lub wyższej wymagają uprzedniego zezwo-

lenia. W tym zakresie uchylono przepisy pozwalające na udzielanie zezwole-

66 Rozporządzenie Rady (UE) z 21 grudnia 2012 r. Nr 1263/2012 zmieniające rozporządzenie (UE) 

nr 267/2012 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu (Dz.Urz. UE L 356 z 22.12.2012, s. 34). 
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nia w sposób dorozumiany, wprowadzając tym samym obowiązek wydania 

stosownej decyzji zezwalającej na dokonanie transakcji67.

Na dotychczasowych zasadach utrzymano monitoring transakcji doko-

nywanych na rzecz i od osób, podmiotów i organów z Iranu, dokonywanych 

za pośrednictwem innych banków niż irańskie, oraz autoryzację dokonywa-

ną w sposób dorozumiany. Państwa członkowskie zobowiązano do infor-

mowania się wzajemnie co trzy miesiące o wszelkich odmowach udzielenia 

zezwolenia.

Środki te są bezprecedensowe i wykraczają poza zakres sankcji kierun-

kowych, skierowanych przeciwko określonym podmiotom, nie zaś konkret-

nym państwom. Do 2010 r. standardowym mechanizmem o charakterze 

fi nansowym było zamrożenie funduszy określonych podmiotów, wskaza-

nych w załącznikach do poszczególnych rozporządzeń Unii Europejskiej czy 

monitoring transakcji w relacjach z bankami irańskimi. Trudno ocenić, na 

ile mechanizm autoryzacji transakcji może spełniać cel prewencyjny, na ile 

zaś może mieć wpływ na skalę obrotu gospodarczego między podmiotami 

z Unii Europejskiej a kontrahentami z Iranu. Podmioty sektora fi nansowego 

we własnym zakresie kształtują wewnętrzną politykę bezpieczeństwa i przy 

uwzględnieniu ryzyka autonomicznie podejmują decyzję o realizacji trans-

akcji z podmiotami danego państwa. Wprowadzenie ograniczeń, takich jak 

wymóg bezwzględnej autoryzacji wszelkich transakcji z podmiotami irań-

skimi, może więc w praktyce spowodować odstąpienie od realizacji jakich-

kolwiek transakcji, a tym samym mieć wpływ na podmioty nieobjęte bezpo-

średnio środkami ograniczającymi i przyjąć formę quasi-embarga.

Współpraca międzyinstytucjonalna w toku autoryzacji transakcji 

w Polsce

Przepisy rozporządzenia szczegółowo unormowały kwestie dotyczące 

autoryzacji transakcji. Mechanizm ten, dla swojej skuteczności, wymaga 

zarówno szerokiej współpracy międzyinstytucjonalnej, jak i precyzyjnego 

określenia roli poszczególnych organów w systemie stosowania sankcji mię-

dzynarodowych. Wszelkie mechanizmy, przewidziane przepisami rozporzą-

67 Dość rygorystycznie założono, że autoryzacja dokonywana w sposób dorozumiany mogłaby być 

równoznaczna z brakiem działań właściwego organu w celu ustalenia, czy transakcje mają związek 

z rozwojem programu nuklearnego przez Iran. Taka forma autoryzacji ograniczała obciążenie po 

stronie organów dokonujących weryfi kacji i autoryzacji transakcji.
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dzenia, w tym także ograniczenia o charakterze fi nansowym, do których na-

leży obowiązek uprzedniej autoryzacji transakcji, służą realizacji głównego 

celu regulacji, jakim jest przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu broni maso-

wego rażenia i prowadzeniu działań związanych z rozwojem programu nu-

klearnego przez irańskie władze. Na gruncie przepisów prawa krajowego nie 

ma aktu prawnego, który kompleksowo regulowałby problematykę sankcji 

międzynarodowych lub przeciwdziałania rozprzestrzenianiu broni maso-

wego rażenia. W obecnie obowiązującym stanie prawnym nie ma również 

centralnego organu, który w zakresie swoich kompetencji miałby wyłącznie 

zagadnienia związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu broni maso-

wego rażenia68. Możliwość uregulowania niektórych kwestii w przepisach 

prawa krajowego przy równoczesnej bierności legislacyjnej może stanowić 

istotną przeszkodę w skutecznym stosowaniu środków restrykcyjnych Unii 

Europejskiej. Rozporządzenia Unii Europejskiej są bezpośrednio stosowane 

w państwach członkowskich. Mimo szczegółowych przepisów dotyczących 

autoryzacji transakcji, niektóre kwestie pozostają nieuregulowane.

Państwom członkowskim pozostawiono swobodę w określeniu na 

gruncie prawa krajowego właściwych organów w zakresie realizacji prze-

pisów rozporządzenia, wskazując jednak na obowiązek notyfi kacji Komisji 

Europejskiej danych kontaktowych tych organów. Rozporządzenie Rady 

267/2012 stanowi, że wyznaczone przez państwo organy powinny być wska-

zane na stronie internetowej, wymienionej w załączniku nr X do rozpo-

rządzenia69. Zamieszczenie takiej informacji należałoby jednak poprzedzić 

podjęciem decyzji na poziomie krajowym. Wskazanie takiego organu po-

68 Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu określa kompetencje 

ABW w zakresie rozpoznawania i wykrywania przestępstw produkcji i obrotu towarami, techno-

logiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także AW w zakresie 

rozpoznawania międzynarodowego obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi, środkami 

odurzającymi i substancjami psychotropowymi oraz towarami, technologiami i usługami o znacze-

niu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także rozpoznawanie międzynarodowego obrotu 

bronią masowego rażenia i zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem tej broni oraz środków jej 

przenoszenia – ustawa z 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wy-

wiadu (Dz.U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154 ze zm.). Wywóz i przywóz na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej towarów podlegających ograniczeniom lub zakazom podlega kontroli wykonywanej przez 

Służbę Celną – ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz.U. Nr 168, poz. 1323 ze zm.). Zgoda 

na obrót towarami podwójnego zastosowania wydawana jest przez ministra właściwego do spraw 

gospodarki – ustawa z dnia z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami 

i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzyna-

rodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2315 ze zm.).
69 Obowiązek taki wynikał również z przepisów rozporządzenia Rady 961/2010, które zostało uchy-

lone rozporządzeniem 267/2012.
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winno być pochodną kompetencji unormowanych na gruncie prawa kra-

jowego. Decyzja umożliwiłaby poszczególnym organom, w zakresie kon-

kretnych zadań nakładanych rozporządzeniem, działać na podstawie precy-

zyjnie określonych kompetencji. W Polsce dotychczas organ taki nie został 

formalnie wyznaczony. W 2010 r. zamieszczono komunikat na stronie inter-

netowej Ministerstwa Finansów, że do czasu wskazania właściwego organu 

informacje o transakcjach oraz wnioski o zezwolenie należy kierować do 

Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (Generalnego Inspektora)70. 

Zakres kompetencji Generalnego Inspektora, został precyzyjnie określony 

przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz fi nansowaniu 

terroryzmu71 i nie obejmuje zadań związanych z przeciwdziałaniem rozprze-

strzenianiu broni masowego rażenia. Generalny Inspektor wykonuje swoje 

zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej wyodrębnionej w tym celu 

w strukturze Ministerstwa Finansów. Departament Informacji Finansowej 

Ministerstwa Finansów, usytuowany jest w strukturach administracji i nie 

jest wyposażony w kompetencje o charakterze operacyjno-rozpoznawczym. 

Departament realizuje zadania analityczne, a komórka ta stanowi jednostkę 

analityki fi nansowej w rozumieniu przepisów międzynarodowych72. Zakres 

ten nie pozwala na gruntowną ocenę wszelkich aspektów, które mogłoby 

rzutować na precyzyjne określenie celu, charakteru oraz okoliczności transa-

kcji wymagających autoryzacji oraz pozwolić na wskazanie, czy ewentualna 

transakcja oraz podmioty jej dokonujące mogą mieć związek z rozprzestrze-

nianiem broni masowego rażenia poza granicami państwa. Jest to tym bar-

dziej problematyczne, że na podstawie informacji fi nansowych nie sposób 

dokonać rzetelnej oceny struktury własnościowej podmiotów irańskich oraz 

ocenić na ile ta struktura determinuje wykorzystanie środków na potrze-

by prowadzenia działań zakazanych na mocy rozporządzenia. Współpraca 

70 Komunikat w sprawie środków ograniczających w stosunku do Iranu, http://archwww.mf.gov.pl/

archiwum.php?dzial=80&const=7 (dostęp: 7 października 2012 r.).
71 Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz fi nansowaniu terro-

ryzmu (Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 ze zm.).
72 Zgodnie z defi nicją przewidzianą w art. 21 ust. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europej-

skiego i Rady (WE) z 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu fi nan-

sowego w celu prania pieniędzy oraz fi nansowania terroryzmu (Dz.Urz. UE L 309 z 25.11.2005, s. 15), 

jednostka analityki fi nansowej jest ustanawiana jako centralna jednostka krajowa. Do jej obowiązków 

należy przyjmowanie (oraz w dozwolonym zakresie żądanie), analizowanie i ujawnianie właściwym 

organom informacji, które dotyczą potencjalnego prania pieniędzy, potencjalnego fi nansowania ter-

roryzmu, jak również informacji wymaganych krajowymi przepisami ustawowymi lub wykonawczy-

mi.
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międzynarodowa Generalnego Inspektora jest zaś ściśle ograniczona do za-

dań ustawowych73.

Przepisy ustawy regulują aspekty związane ze stosowaniem szczególnych 

środków ograniczających. Ideą wprowadzenia tych przepisów było jednak 

uregulowanie kwestii mających na celu przeciwdziałanie terroryzmowi, 

które nie zostały unormowane na poziomie Unii Europejskiej. Ustawa za-

wiera ramy prawne w zakresie odnoszącym się do sankcji międzynarodo-

wych, ściśle w kontekście zamrażania wartości majątkowych należących 

do podmiotów wskazanych w przepisach Unii Europejskiej lub ewentual-

nym rozporządzeniu krajowym. Opisane w ustawie mechanizmy dotyczą 

zwłaszcza dokonywania zamrożenia wartości majątkowych bezpośrednio 

przez instytucje obowiązane74, a także tworzenia na poziomie krajowym 

listy podmiotów, których fundusze podlegają zamrożeniu. Ustawa zawie-

ra uregulowania dotyczące procedury zwolnienia z zamrożenia wartości 

majątkowych podmiotów, do których mają zastosowanie środki restryk-

cyjne. Zasadniczym celem ustawy jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy 

oraz fi nansowaniu terroryzmu. W obowiązującym stanie prawnym ustawa 

nie odnosi się do zagadnień dotyczących przeciwdziałania fi nansowaniu 

rozprzestrzeniania broni masowego rażenia, czy stosowania sankcji mię-

dzynarodowych, w innym zakresie niż określony w ustawie. W kontekście 

stosowania sankcji międzynarodowych ustawa o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz fi nansowaniu terroryzmu przewiduje możliwość nałożenia 

kar pieniężnych. Kary te mają zastosowanie wyłącznie w razie niedopełnie-

nia obowiązku zamrożenia wartości majątkowych przez instytucję obowią-

zaną oraz nieprzekazania Generalnemu Inspektorowi informacji uzasad-

niających zamrożenie. Tym samym, poza zakresem ustawy pozostają oso-

by fi zyczne i prawne, które nie są instytucjami obowiązanymi. Ustawa nie 

reguluje również innych aspektów ograniczeń o charakterze fi nansowym 

73 Współpraca odpowiednich jednostek analityki fi nansowej z państw członkowskich, wyznaczona 

jest przepisami Decyzji Rady UE nr 2000/642/JHA z 17 października 2000 r. w sprawie zasad współ-

pracy między jednostkami analityki fi nansowej państw członkowskich w odniesieniu do wymiany in-

formacji. W przypadku państw spoza Unii Europejskiej podstawą wymiany informacji są dwustronne 

porozumienia (memorandum of understanding). Zakres tej współpracy jest ograniczony wyłącznie 

do przeciwdziałania praniu pieniędzy, a także przeciwdziałania fi nansowaniu terroryzmu, jeżeli tak 

zostało wskazane.
74 Katalog instytucji obowiązanych został określony w art. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz fi nansowaniu terroryzmu. Obejmuje on m.in. banki, oddziały banków zagranicznych, 

oddziały instytucji kredytowych, instytucje fi nansowe oraz instytucje płatnicze. 
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określonych w przepisach Unii Europejskiej75. Do dziś nie wprowadzono 

przepisów przewidujących kary mające zastosowanie w sytuacji naruszenia 

przepisów rozporządzenia76. Niedopełnienie obowiązku uzyskania zgody 

na dokonanie transakcji oraz niepoinformowanie o transakcji z podmiota-

mi z Iranu, zgodnie z wymogami rozporządzenia, nie wiąże się więc z żad-

nymi konsekwencjami prawnymi.

Przepisy rozporządzenia nie regulują procedury udzielenia zgody na 

dokonanie transakcji. W przypadku przepisów przewidujących udzielenie 

zgody w sposób dorozumiany brakuje również unormowań dotyczących 

zgłoszenia sprzeciwu, z wyjątkiem wskazania, że musi on być wyrażony 

w formie pisemnej. Kwestie te pozostawiono uregulowaniu w przepisach 

prawa wewnętrznego państw członkowskich. 

Najnowsze uregulowania Unii Europejskiej wymagają rzetelnej oceny 

oraz podjęcia kompleksowych działań, które bezpośrednio obejmowałyby 

aspekty fi nansowe związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu broni 

masowego rażenia. Od ponad dwóch lat realizacja przepisów rozporządzenia 

odnoszących się do autoryzacji transakcji w głównej mierze polega na współ-

pracy organów krajowych na podstawie przepisów rozporządzenia i w obec-

nym kształcie może być uznana za działanie wyłącznie tymczasowe.

Podsumowanie

Restrykcyjne uregulowania wprowadzone przepisami Unii Europejskiej 

zmieniły dotychczasowy model autoryzacji transakcji. Brak uregulowań kra-

jowych, uzupełniających w odpowiednim zakresie przepisy dotyczące autory-

zacji transakcji, może utrudniać stosowanie tego środka w sposób, który po-

zwoliłby na zachowanie celu rozporządzenia przy równoczesnym respektowa-

niu standardów określonych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. 

Zakres zagadnień, które powinny zostać uregulowane w przepisach prawa kra-

jowego, wykracza poza przepisy odnoszące się do kar za naruszenia przepisów 

rozporządzenia. W obecnie obowiązującym stanie prawnym nie ma wyzna-

75 Przepisy ustawy nie wprowadziły kar za naruszenie zakazu udostępniania funduszy podmiotom 

objętym środkami ograniczającymi.
76 Zgodnie z art. 47 rozporządzenia państwa członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące sankcji 

mających zastosowanie do naruszeń rozporządzenia i podejmują wszystkie środki niezbędne do za-

pewnienia ich wdrożenia. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. 

Państwa mają obowiązek poinformowania Komisji Europejskiej o wprowadzonych przepisach.
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czonego organu, brakuje też odpowiedniej procedury normującej udzielenie 

zgody na dokonanie transakcji. Regulacja taka, jeżeli zostałaby wprowadzona 

w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz fi nansowaniu 

terroryzmu powinna unormować kwestie związane ze zgłoszeniem transakcji 

i złożeniem wniosku nie tylko przez dostawcę usług płatniczych, ale również 

przez osoby dokonujące transakcji w formie innej niż elektroniczna. Celowe 

jest również wprowadzenie regulacji określającej działania podejmowane 

przez organy krajowe, w tym możliwość zgłoszenia przez określone instytucje 

zastrzeżeń uzasadniających odmowę udzielenia zgody na dokonanie transak-

cji. Równocześnie należałoby wprowadzić uregulowania dotyczące poinfor-

mowania klienta instytucji obowiązanej o zgłoszonym sprzeciwie i możliwo-

ściach dotyczących wniesienia środka odwoławczego. Co do zasady, w zakre-

sie stosowania przepisów rozporządzenia niezbędna jest szeroka współpraca 

międzyinstytucjonalna. Celowe jest więc wprowadzenie przepisów dotyczą-

cych gromadzenia, przetwarzania i analizowania oraz przekazywania infor-

macji o transakcjach fi nansowych w związku z przeciwdziałaniem rozprze-

strzenianiu broni masowego rażenia. Podjęcie inicjatywy legislacyjnej jest tym 

bardziej celowe, że restrykcje wobec Iranu uległy zaostrzeniu w porównaniu 

z rozwiązaniami sprzed 2 lat. Nie ma więc przesłanek, które pozwoliłyby za-

łożyć, że przepisy Unii Europejskiej dotyczące autoryzacji transakcji zostaną 

w najbliższym czasie uchylone.

W ostatnim roku nastąpiło zaognienie sytuacji międzynarodowej w regio-

nie. W odpowiedzi na zaostrzone sankcje nałożone przez Unię Europejską 

na eksport ropy naft owej z Iranu, irańskie władze zagroziły blokadą cieśniny 

Ormuz, co zaktywizowało Izrael sygnalizujący możliwość ataku na irańskie 

instalacje atomowe. Atomowe aspiracje Iranu budzą szczególny niepokój 

Izraela, do czego znacząco przyczyniła się również antyizraelska retoryka 

prezydenta Iranu Mahmuda Ahmadineżada. Deklarował on kilkakrotnie 

„zmiecenie Izraela z powierzchni ziemi” oraz podkreślał, że Iran dysponuje 

rakietami gotowymi do osiągnięcia celów w Izraelu77. Równocześnie władze 

Iranu oskarżały służby wywiadowcze Izraela o zabójstwa irańskich naukow-

ców zaangażowanych w rozwój programu nuklearnego. Izraelowi przypisuje 

się również stworzenie programów komputerowych, które uszkodziły pracę 

wirówek służących do wzbogacania uranu78. Izrael uznaje Iran za najwięk-

sze zagrożenie dla bezpieczeństwa w regionie, a prezydent Izraela na forum 

77 D. Raviv, Y. Melman, op.cit. s. 1-21.
78 M. Bar-Zohar, N. Mishal, Mossad, Najważniejsze Misje Izraelskich Służb, Rebis, Poznań 2012, 

s. 333-339.
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międzynarodowym podnosił konieczność zatrzymania wszelkimi sposoba-

mi rozwoju programu nuklearnego w tym państwie79.

Wprowadzone ograniczenia gospodarcze i fi nansowe nie skłoniły irań-

skich władz do podjęcia dialogu, nie brakuje jednak oceny, że wpływają na 

Irańczyków poprzez pogarszającą się sytuację gospodarczą. Iran posiada istot-

ne dla dochodu narodowego złoża ropy naft owej i gazu, którymi obrót został 

na skutek sankcji ograniczony. Koncentracja Iranu na wydobyciu i obrocie tymi 

surowcami doprowadziła w praktyce do zaniku innych gałęzi gospodarki ta-

kich jak rolnictwo, mimo dogodnych warunków geografi cznych80. Sankcje Unii 

Europejskiej i Stanów Zjednoczonych rzutują na wszelki obrót gospodarczy 

z Iranem. W praktyce niewiele instytucji kredytowych w Europie czy w Stanach 

Zjednoczonych realizuje transakcje z podmiotami z Iranu81. Restrykcje te mogą 

prowadzić do całkowitego zaniku obrotu z Iranem albo transakcje będą reali-

zowane poniżej progów przewidzianych przepisami rozporządzenia, które uza-

sadniają uzyskanie zezwolenia. Taki sposób przeprowadzania transakcji, przy 

szerokim wykorzystaniu przez Iran spółek fasadowych zakładanych w innych 

państwach, może pozwolić na omijanie ograniczeń fi nansowych. Kolejne mie-

siące pokażą, na ile szeroki zakres restrykcji wprowadzony w ciągu ostatnich 

2 lat wpłynie na podjęcie rozmów przez Iran. Dotychczas ograniczenia te przy-

czyniały się wyłącznie do pogorszenia sytuacji gospodarczej Iranu. Mechanizm 

autoryzacji transakcji czy zamrożenie funduszy irańskich banków nie miały 

wpływu na ograniczenie rozwoju irańskiego programu nuklearnego. Kolejna 

runda negocjacji i wypracowanie kompromisu pozwalającego na dostęp przed-

stawicieli MAEA do obiektów i dokumentacji, mogą stworzyć pozytywny kli-

mat dla dialogu, tym bardziej, że oczekiwania dotyczące pozytywnych ustaleń 

mają także inne państwa, w tym stali przedstawiciele Rady Bezpieczeństwa 

ONZ82. Rozmowy, które miały miejsce w trakcie szczytu w Kazachstanie oraz 

zapowiedź ich kontynuacji, są krokiem w dobrym kierunku83.

79 At UN General Debate, Israeli leader calls for ‘red line’ for action on Iran’s nuclear plans, http://www.

un.org/apps/news/story.asp?NewsID=43088&Cr=general+debate&Cr1 (dostęp: 25 marca 2013 r.).
80 T. Coville, Najnowsza historia Iranu: Republika Islamska, Dialog, Warszawa 2009, s. 162-165.
81 Ukaranie przez Stany Zjednoczone kilku banków wysokimi karami fi nansowymi za naruszenie 

uregulowań dotyczących sankcji nie sprzyja utrzymywaniu relacji biznesowych z Iranem. T. Erdbrink, 

Iran Sanctions Take Unexpected Toll on Medical Imports, „Th e New York Times”, 2 listopada 2012 r., 

http://www.nytimes.com/2012/11/03/world/middleeast/iran-sanctions-take-toll-on-medical-imports.

html?pagewanted=all&_r=0 (dostęp: 12 grudnia 2012 r.).
82 V. Lincy, More Talks With Iran Set on January, Wisconsin Project on Nuclear Arms Control, 

grudzień 2012 r., http://www.iranwatch.org/update/archive.htm (dostęp: 22 stycznia 2013 r.).
83 R. Takeyh, Seal the Deal With Iran, „Th e New York Times”, 8 marca 2013 r. http://www.nytimes.

com/2013/03/09/opinion/global/seal-the-deal-with-iran.html (dostęp: 25 marca 2013 r.).
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