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Słowo wstępne

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 




