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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 

11

23

43

57



4  

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE nr I (25), 2013

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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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.
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