Za%cznik 2
Autoreferat do postypowania habilitacyjnego przedstawiajqcy
opis dorobku naukowego i osiqgniy6 naukowych

1. Imiq iNazwisko:
Zdzis%aw Sliwa

2. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe:
2. 1. Dyplom ukonczenia wytszych studi6w zawodowych i uzyskania tytulu zawodowego
inzyniera -dow6dcy w specjalnosci wojsk zmechanizowanych Nr 1 64/87 z dnia
30 sierpnia 1987, Wy;sza Szko}a Oficerska Wojsk Zmechanizowanych, Wroc}aw.
2.2. Dyplom ukoficzenia wyzszych studi6w o kierunku dow6dczo - sztabowym wojsk
lqdowych i uzyskania tytulu oficera dyplomowanego nr 968/96 z dnia 13 lipca 1996,
Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.
2.3. Dyplom ukoficzenia dwusemestralnych studi6w podyplomowych w Command and
General Staff College z dnia 2 czerwca 2000, Fort Leavenworth, Stany Zjednoczone.
2.4. Dyplom doktora nauk wojskowych w specjalnosci taktyka nadany uchwa% Rady
Wydzia%u Wojsk Lqdowych Akademii Obrony Narodowej z dnia 24 pazdziernika
2001, Warszawa.

Tytul rozprawy doktorskiej: ,,Tworzenie zgrupowan taktycznych -w obronie brygady
zmechanizowanej w terenie lesistym".
2.5. Swiadectwo ukoriczenia Pedagogicznego kursu kwalifikacyjnego w zakresie
dydaktyki szko#y wy,;szej nr 16/2004 z dnia l grudnia 2004, Wy2sza Szko%a
Oficerska Wojsk I4dowych, Wroc#aw.
2.6.Dyplom ukoriczenia dwusemestralnego podyplomowego Studium Obronno
Strategicznego na Uniwersytecie Obrony Narodowej Chiriskiej Armii Ludowo Wyzwolericzej nr 29219 z dnia 20 lipca 2008, Pekin, Chiny.
3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych:
3.1. 1992-1994 - instruktor Katedry Taktyki, Wy2sza Szko}a Oficerska Wojsk
Zmechanizowanych we Wroc#awiu;
3 .2. 1997-1998 - wykladowca Katedry Taktyki, Wyzsza Szko}a Oficerska im.
T. Kosciuszki we Wrociawiu;

3.3. 2001- 2002 - adiunkt Katedry Taktyki, Wyzsza Szko}a Oficerska im. T. Kosciuszki
we Wroclawiu;

3.4. 2002 - 2003 - kierownik Zakiadu Dydaktyki, Wy2sza Szko}a Oficerska Wojsk
I4dowych we Wroclawiu;
3.5. 2004 - 2006 - szef Katedry Zabezpieczenia Dzia+ari Bojowych, Wytsza Szko}a
Oficerska Wojsk I4dowych we Wroc#awiu;
3 .6. 2008 - 2009 - kierownik Zaktadu Studi6w Militarnych Instytutu Badafi
Strategicznych, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie;
3.7. 2009 - 2012 - wyk}adowca, Ba}tycka Akademia Obrony w Tartu, Estonia;
3.8. Od 2011- profesor wizytujqcy Akademii Obrony Narodowej w Rydze, totwa;
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3 .g. 2012 - obecnie - pracownik naukowo - dydaktyczny, Ba}tycka Akademia Obrony
w Tartu, Estonia,

3.10. Od kwiecieri 2012 - profesor Ba}tyckiej Akademii Obrony w Tartu, Estonia (ocena
dorobku dokonana przez Dr. Mark Conversino, Dziekan US Arrny War College
oraz gen. (rez.) Zoltan Szenes, profesor Narodowego Uniwersytetu Obrony
Wqgier).

4. Wskazane osiqgniqcia wynikajqce z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
(Dz.U. nr 65, poz. 595 z p6zn. zm.)
a) tytul osiqgniqcia naukowego:
,,Uwarunkowania bezpieczeAstwa Chin na poczqtku XXI wieku?
b) (autor/autorzy, tytul publikacji, nazwa wydawnictwa, miejsce i rok wydania):
Z. Sliwa, Uwarunkowania bezpieczeristwa Chin na poczqtku XXI wieku, Wy;sza
Szko}a Oficerska Si} Powietrznych, Dqblin 2015, 334 s., ISBN 978-83-64636-33-2,
monografia.
c) om6wienie celu naukowego ww. pracy i osiqgniytych wynik6w wraz
z om6wieniem ich ewentualnego wykorzystania:
Chiny to obecnie par'istwo o najwiqkszej liczbie ludnosci na swiecie, o drugim, co do
wielkosci obszarze, jest to druga gospodarka swiata biorqc pod uwagq PKB i potqga
handlowa. To r6wnie; po%,;ny arsena} nuklearny oraz ponad dwumilionowe, wciq2
modernizuj4ce siq si}y zbrojne budzqc niepok6j pafistw sqsiednich. Chiny budujq potqgq w
wielu wymiarach i me ograniczajq wp%yw6w jedynie do obszaru kontynentalnego. Wiqze siq
to z pewnq ostroznosciq paristw Azji w nawiqzywaniu kontakt6w politycznych z Pekinem
przy jednoczesnym dostrzeganiu potencjalnych korzysci ekonomicznych. Budzi to wiele
rozterek iwymaga podejmowania decyzji dotycz4cych kierunk6w rozwoju relacji
dwustronnych w Azji, co moze wp}yn46 na ewolucjq sytuacji geopolitycznej. Odbywa siq to
w cieniu dynamicznej modernizacji Chifiskiej Arrnii Ludowo-Wyzwoleficzej, gdzie wsr6d
trend6w wa,;ne miejsce zajmuje rozw6j mozliwosci projekcji si%y, by stawi6 czo}a
ewentualnym zagro;eniom pochodzqcym spoza Chin kontynentalnych. Potencja+ ten moze
sluzy6 r6wnie,; rozwiqzywaniu spornych problem6w regionu i skuteczniejszego
oddzia#ywania, niweluj4c rolq geograficznego oddalenia, co budzi obawy zw}aszcza
mniejszych paristw. Rozw6j odbywa siq w cieniu problem6w wewnqtrznych Chin, jak:
zlozona sytuacja rynku pracy, problemy socjalne spo}eczeristwa, rozwarstwienie spoleczne,
stall srodowiska. Decyzje podejmowane przez Komunistycznq Partiq Chin (KPCh) na
poczqtku XXI wieku wskazujq, 2e istnieje swiadomos6 tych wyzwafi i mo21iwych implikacji
dla partii i kraju. Podejmowane S4 wysi}ki, by zreformowa6 parxstwo tak, by jego rola w
obecnym stuleciu ewaluowa}a zgodnie zoczekiwaniami spotecznymi przy zachowaniu
przewodnictwa KPCh.
Poczqtek XXI wieku ujawni} szereg obszar6w stanowiqcych wyzwanie z jakimi must
siq zmierzy6 przyw6dztwo Chin, zwtaszcza wobec og61noswiatowego kryzysu

ekonomicznego. Majq one charakter zar6wno zewnqtrzny, jak iwewnqtrzny, oddzia+ujqc 4a
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wszystkie dziedziny funkcjonowania panstwa. Ich synergicznos6 wp+ywa na kierunki
ewolucji sposobu sprawowania w+adzy przez KPCh i rozw6j instrument6w si}y paristwa, tak,
aby sprosta6 obecnym i przyszlym zagrozeniom bezpieczeristwa, wykorzystujqc mozliwe
szanse oraz mocne strony pafistwa. Powoduje to potrze% podejmowania dzia+arr
pozwalajqcych na umocnienie roli Chin wregionie oraz dalsze utrwalanie podstaw do
odgrywania roli waznego podmiotu globalnego wsystematycznie tworz4cym siq
wielobiegunowym porz4dku swiatowym. Jest to pochodn4 zmian, jakim ulegl system
bezpieczeristwa oparty na dw6ch mocarstwach. Wraz z jego upadkiem, na arenie
miqdzynarodowej pozostato tylko jedno realne mocarstwo, kt6rego prestiz miqdzynarodowy
zostal os}abiony wobec braku osiqgniqcia cel6w wojen w Iraku i Afganistanie oraz
problem6w ekonomicznych. Mia+o to bardzo duze znaczenie dla Azji, kt6ra sta}a siq wa2nym
geopolitycznym i ekonomicznym centrum globu wynikajqcym z rozwoju pafistw azjatyckich,
w tym szczeg61nie Chin i Indii. Dla USA dynamika zmian Chin by}a wyzwaniem, gdy;
wyros}o ono na paristwo zdolne konkurowa6 z nimi, co podwazylo ich niekwestionowanq rolq
lidera swiatowego wraz z wynikajqcymi z tego korzysciami. Moze to oznacza6
dwubiegunowq rywalizacjq Stan6w Zjednoczonych i Chin, a w perspektywie r6wnie;2: innych
pafistw.

l

Kierunek przemian geopolitycznych Azji kofica ubiegiego i pocz4tku XXI wieku jest
przedmiotem miqdzynarodowego zainteresowania. Tworzq siq zrqby nowego porz4dku
z tendencjq do powstawania wielobiegunowego systemu miqdzynarodowego bqdqc obszarem
wyzwari dla bezpieczefistwa miqdzynarodowego. Przesuniqcie wysi}ku Waszyngtonu
wregion Azji i Pacyfiku skutkuje nasilajqcq siq asertywnq rywalizacj4, co zwiqksza
prawdopodobieristwo konfrontacji. Wymiarem tego jest sta%a obecnos6 USA w tym
strategicznie wa2nym regionie, r6wnie2 wojskowa, majqca tendencje progresywne po%czone
z zaciesnianiem dotychczasowych i tworzeniem nowych sojuszy. Jednoczesnie narastajq
zagrozenia asymetryczne, mog4ce powodowa6 %czenie wysi}k6w paristw itworzenie
doraznych koalicji, by uniknq6 bezposredniego ryzyka destabilizacji kraj6w
iniekontrolowanego chaosu o trudnych do przewidzenia skutkach. USA i Chiny mogq
wspos6b bezposredni lub posredni dqzy6 do zachowania obecnego stabilnego stanu
bezpieczeristwa, poniewaz potrzebujq tego dla osiqgniqcia w}asnych cel6w, przy czym me
wykluczajq konfrontacji, kt6ra mo2e przybra6 trudny do przewidzenia wymiar. Narodowe
interesy strategiczne to jednoczesnie czynnik, kt6ry w spos6b naturalny, w oparciu o wsp61ne
korzysci, moze wp+ywa6 na stabilizacjq w najblizszych latach. Generalnie w Azji dosz+o do
wzrostu napiq6 o zr6tnicowanym podlo,;u, w tym rywalizacji o wp}ywy, w efekcie przysz+e
zagrozenia s4 trudne do przewidzenia, a geopolityczna przysz}os6 kontynentu stawia wiele
znak6w zapytania.
Azja to me tylko problematyka polityczna i gospodarcza. Kontynent byi arenq
licznych wojen i konflikt6w o zr6znicowanym podlozu, kt6re wciqz destabilizujq rozw6j
podmiot6w parxstwowych na miarq ich oczekiwan. Wojny prowadzi}y paristwa regionu, co
bylo zwiqzane z interwencjami globalnych mocarstw, a historia wciqz odgrywa wazn.q rolq na
kontynencie. Obecnie, duze znaczenie ma wciqz trwajqca wojna z terroryzmem
wAfganistanie rzutuj4ca na bezpieczeristwo kraj6w sqsiednich, jak Pakistan bqdqcy
sojusznikiem Chin. Problem bezpieczefistwa Azji komplikujq liczne, nierozwiqzane 'kwestie
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sporne, kt6re nabierajq znaczenia wraz ze wzrostem potencja+u zainteresowanych stroll,
odkryciami surowc6w naturalnych i potrzebq ochrony interes6w narodowych. Maj4 podloze
polityczne, ekonomiczne, religijne, spo+eczne, etniczne, kulturowe, geograficzne. Sq tez
zwiqzane z dqzeniem do zjednoczenia narod6w, czego przykladem sq Chiny. Obok struktur
panstwowych zaanga,;owane sq w me organizacje miqdzynarodowe, ale te; ekstremistyczne
iterrorystyczne ztqczone ideologiq, narodowosci4 i dqzeniem do utworzenia wtasnego
paristwa. Problem bezpieczeristwa Azji jest z%ozony wewnqtrznie posiadajqc wiele dziedzin
ijest przedmiotem zainteresowania organizacji mi@dzynarodowych i parxstw, co stanowi
dodatkowe wyzwanie.
W kontekscie rosnqcego znaczenia Chin i przemian na kontynencie azjatyckim
przedmiotem monografii jest stall i perspektywy przyszlego statusu paristwa i jego wp#yw na
otoczenie zewnqtrzne, jako wsp6}zale;tne sk+adowe struktury systemu bezpieczefistwa.
Zwr6cono uwagq na interakcje paristwa ze srodowiskiem zewn@trznym wzasadniczych
dziedzinach jego funkcjonowania, co pozwala oceni6 ich stall i wskaza6 mozliwe kiemnki
rozwoju podmiot6w regionalnych oraz ponadregionalnych. Wa;nym elementem wzrostu
znaczenia panstwa i 5ego potencja#u, w ostatnich latach, byto wyciqganie wniosk6w z zasad
funkcjonowania swiata zewnqtrznego, gdyz o ile w przesz+osci by} to kraj zamkniqty, to
w efekcie reform Denga Xiaopinga i 5ego polityki ,,reforrn i otwarcia?, percepcja Chin uleg#a
zmianie. Nie jest to typowe kopiowanie wzorc6w czy idei, ale raczej ciqgia analiza zdarzen
iwdra2anie tego, co jest przydatne i dostosowane do reali6w pafistwa z,,chifiskq
charakterystykq". Za}o2enie realizowane jest z powodzeniem, a jednym zelement6w
dynamiki jest dostrze2enie wymogu inwestowania w kapital ludzki iinfrastrukturq.
Elementem }qczqcym kierunki rozwoju Pafistwa Srodka by%a 'Koncepcja naukowego
rozwoju', przyjqta i wpisana do statutu Komunistycznej Partii Chin podczas XVII Kongresu
w paidzierniku 2007 roku. Mia}a ona doprowadzi6 do zr6wnowa,;enia rozwoju chiriskiej
gospodarki poprzez walkq z korupcjq, wyr6wnanie r6;nic miqdzy bogatymi a biednymi,
rozw6j opieki socjalnej oraz ochronq srodowiska naturalnego, a w konsekwencji do powstania
'Harmonijnego spo}eczeristwa' prezydenta Hu i spe}nienia 'Chinskiego snu' prezydenta Xi na
miarq XXI wieku.
W relacji do ziozonej sytuacji problemowej celem monografii byta analiza Chin jako
wa;nego podmiotu regionalnego, ale tez globalnego w pe+nym wymiarze funkcjonowania
wsp6}czesnego swiata, iwplywu na stall bezpieczeristwa na kontynencie azjatyckim
wkontek<cie istniejqcych wyzwarx izagrozer'i ozr6znicowanym pod}ozu. Istotnym
problemem by}a odpowiedz na pytanie: W jaki spos6b sk%adowe bezpieczeristwa
zewnqtrznego i wewnqtrznego Chin wp}ywajq na kontynuacjq rozwoju paristwa w kontekscie
przemian w Azji na pocz4tku XXI wieku? Z uwagi na ziozonos6 wewnqtrznq problemu istnia#
wym6g zdefiniowania problem6w szczeg6}owych w postaci:
W jakim zakresie polityka paristw Azji i zaanga2owanie innych kraj6w wp}ywa na
polaryzacjq regionu oraz wzmacnianie i tworzenie stmktur bezpieczefistwa?
W jaki spos6b rozw6j i modernizacja potencja}u militarnego Chin wp#ywa na
utrzymanie obecnej, relatywnie stabilnej sytuacji w Az3i'?
Przed jakimi wyzwaniami wewnqtrznymi stojq Chiny na progu wieku i czy mogq one
(
eskalowa6, zagra2ajqc obecnemu statusowi partii rzqdzqcej?
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Jak istniejqce zagrozenia zewnqtrzne i wewnqtrzne wp%ywajq na politykq Chin
iewolucjq jego instrument6w si#y w odpowiedzi na przemiany sytuacji
bezpieczeristwa?
Posiadany stall wiedzy autora, osobiste doswiadczenia wynikajqce ze studi6w
strategicznych w Chinach oraz ciqgla obserwacja przemian w regionie pozwoli}y na
sformu+owanie hipotezy roboczej. Zak#adata ona, ze polityczna rola Chin zwiqksza siq wraz
ze zmianami kolejnych pokoleri lider6w paristwa, jednak zasadniczym wyzwaniem jest
izolacja kraju i brak sojusznik6w, co stawia kraj w niekorzystnej pozycji w stosunku do USA,
kt6re zwiqkszajq wp}ywy w regionie Azji i Pacyfiku. Wzrost znaczenia Chin narusza obecnq
strukturq bezpieczeristwa, jednoczesnie paristwo stoi w obliczu szeregu wyznawari
zewnqtrznych i wewnqtrznych stanowiqcych wyzwanie dla jego stabilnosci. Bezpieczeristwo
ekonomiczne pozwala na wsparcie polityki miqdzynarodowej przy za}ozeniu dalszego
wzrostu gospodarczego, kt6ry %dzie kontynuowany, jednak nalezy przy3sy', ze wolniej ni,;
zaktadano. Zasadnicze znaczenie dla pafistwa ma bezpieczeristwo militarne wzmacniane
rozwojem sil zbrojnych na potrzeby bezpieczeristwa zewnqtrznego iwewnqtrznego.
Wefekcie Chiny kontynentalne to potqga regionalna, jednak me globalna. Aspiracje
osiqgniqcia statusu mocarstwa globalnego zajmq dekady wobec asertywnosci i obaw
otoczenia orazproblem6w wewnqtrznych, kt6re narastajq, mog4c eskalowa6 w kr6tkim
czasie.

Wskazany uprzednio podmiot rozwazafi jest bardzo z%ozony wewnqtrznie
i funkcjonuje w wielowymiarowym otoczeniu, co wymaga}o kompleksowego doboru metod
badawczych. Wzwiqzku z tym przy3<to metody teoretyczne, jak: analiza por6wnawcza,
synteza material6w zr6d+owych, krytyczna ocena pismiennictwa dotycz:?ceg,o badanego
obszaru, a tak2e wnioskowanie i uog61nianie. Wykorzystano je w po}qczeniu z analogiq oraz
abstrahowaniem celem: szeregowania, przeciwstawiania i por6wnywania danych, zestawiania
wynik6w badari, grupowania i oddzielania tresci poznawczych. Pozwoli}o to na
zidentyfikowanie cech wsp61nych i rozbieznych w kontekscie podmiotu i przedmiotu badari
oraz usystematyzowanie uzyskiwanych wynik6w badan. Wykorzystano te2: wiedzq nabytq
wtrakcie nauki w Centrum Studi6w Strategicznych Uniwersytetu Obrony Narodowej
w Chinach oraz podczas konferencji i seminari6w dotyczqcych problematyki bezpieczefistwa,
gdzie istnia+a mozliwos6 wysluchania poglqd6w ekspert6w i dyskusji z prelegentami
pozwalajqc na poszerzenie wiedzy odnosnie problematyki bezpieczeristwa oraz podmiotu
i przedmiotu monografii.
Monografia sk}ada siq ze wstqpu, rozdzia}6w merytorycznych, w tym zakoriczenia.
W rozdziale pierwszym dokonano charakterystyki sytuacji problemowej oraz przedstawiono
zasadnicze za}ozenia metodologiczne publikacji. Om6wiono wybrane pojqcia zwiqzane
ztresciq merytorycznq kolejnych rozdzia}6w. Sq one u;2:ywane w monografii,
aumiejscowienie ich w pierwszym rozdziale pozwala na przedstawienie kategorii
po3e,ciovqch, zw}aszcza ze problematyka bezpieczeristwa jest szeroko rozpowszechniona
ir6,:nie interpretowana wpublikacjach naukowych. Omawiane kategorie pojqciowe s,q
zbiorem bardzo z}ozonym obejmujqcym zr6znicowane podej<cie do problematyki i jej bardzo
szerokiego zakresu. Wskazano na koncepcje narodowego bezpieczeristwa Chin, jak
,,wzajemnego bezpieczenstwa? (ang. mutual security), ,,bezpieczeristwa kooperatywnego?
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(ang. cooperative security) oraz ,,bezpieczeristwa kompleksowego? (ang. comprehensive
security). Ponadto, przedstawiono sposoby wykorzystania instrument6w si}y par'istwa:
,,twardq si+q" (ang. hard power:), ,,miqk?J si%q" (ang. soft power), ,,silq jednocz4cq" (ang.
bonding power), ,,potencja} tw6rczy" (ang. creative power) oraz ,narodowq si% woli? (ang.
national will power).
Rozdzia} drugi omawia przemiany zachodz4ce w srodowisku bezpieczefistwa Azji.
Zwraca szczeg61nq uwagq na region Azji i Pacyfiku i paristwa tego obszaru, gdzie dokonujq
si@ przeobrazenia w istotny spos6b wp}ywajqce na caly kontynent. W tym kontekscie zwraca
uwagq na bezposrednich sqsiad6w Chin w Azji Zachodniej, Indie i Rosjq, gdyz relacje z nimi
SE! bardzo z%o2one a ich rozw65 ma kluczowe znaczenie w d}uzszej perspektywie. Wa2ne
miejsce zajmuje om6wienie 'zewnqtrznych' aktor6w Azji, zwlaszcza Stan6w Zjednoczonych
Ameryki P6#nocnej, kt6re na poczqtku wieku przesunqly srodek ciqzkosci polityki
zagranicznej ku Azji. Tym samym s4 jednym z dw6ch g+6wnych parxstw kreujqcych
architekturq bezpieczeristwa poprzez sta% obecnos6 i utrzymywanie sojuszy regionalnych.
Rozdzia# trzeci przedstawia koncepcje rozwoju Chin pod przewodnictwem KPCh,
dokonuje zarysu ich rozwoju, ze szczeg61nym uwzglqdnieniem przewodnictwa politycznego
pocz4tku obecnego wieku. Omawia wsp6}pracq z wybranymi organizacjami
miqdzynarodowymi i regionalnymi bqdqc4 efektem polityki pafistwa w zakresie budowania
relacji sprzyjaj4cych rozwojowi kraju i unikania izolacji w Azji i poza niq.
Rozdzia} czwarty zwraca uwagq na zagrozenia dla rozvvo3u kraju, eksponuje wyznania
bezpieczenstwa wewnqtrznego w szerszym kontekscie. Porusza problematykq separatyzmu,
jako realnego niebezpieczeristwa dla jednosci kraju i przewodniej roli partii. Omawia r6wniez
rolq morskich spor6w terytorialnych na morzach zachodniego Pacyfiku, co pozwoli}o na
wskazanie mo21iwych konsekwencji zaostrzenia bardzo zlozonej sytuacji w otoczeniu Chin.
Rozdzia} piqty obejmuje problematykq rozwoju gospodarczego pafistwa i dokonuje
analizy dynamiki przemian ekonomicznych. Przedstawia rolq bezposrednich inwestycji
zagranicznych i sektora bankowego w rozwoju kraju i jego pozyc3i w gospodarce swiatowej,
jak te; zasadnicze uwarunkowania wsp6}pracy zwi,qzanej z zabezpieczeniem surowcowym
gospodarki. Odnosi siq r6wnie,; do problem6w wewnqtrznych zwiqzanych z rynkiem pracy,
sytuacjq klasy robotniczej, strukturq spo}ecznq i innych maj4cych d+ugoterminowe skutki dla
rozwoju gospodarki.
W sz6stym rozdziale uwagq poswiqcono si}om zbrojnym Chin, w tym siiom
bezpieczeristwa wewnqtrznego, kt6rych modernizacja jest od kilku lat obiektem szerokiego
zainteresowania panstw swiata. Budzi to wiele pytari i obaw dotycz4cych regionu
ijednoczesnie powoduje wym6g reformy si# zbrojnych innych paristw, samodzielnie lub
z pomocq sojusznik6w, posrednio napqdzajqc wyscig zbrojeri w Azji. W rozdziale dokonano
analizy politycznej kontroli partii nad si}ami zbrojnymi, bud,;etu wojskowego i tresci
kolejnych edycji strategii wojskowych (tzw. Bia}ych Ksiqg) zawierajqcych oceny sytuacji
bezpieczeristwa kraju i ksztahujqcych kierunki jego rozwoju, a w tym si} zbrojnych.
W si6dmym rozdziale wskazano na progresywne wymiary bezpieczenstwa, kt6re majq
obecnie rosnqce znaczenie ze wzglqdu na ich przydatnos6, potencjalne korzysci, prestiz
narodowy oraz potrzebq przygotowania odpowiedzi na zagrozenia z nich wynikajqce.
Dokonano oceny potencjalnego ich uzycia przez Chiny dla cel6w pozamilitarriych
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i militarnych jako narzqdzia oddzia+ywania na sytuacjq wewnqtrzn4 kraju oraz potencjalnego
przeciwnika w czasie pokoju i wojny.
Zakoriczenie zawiera wnioski wynikajqce z rozdzia}6w merytorycznych i odnosz4ce
siq do za}ozefi metodologicznych publikacji. Dokonano weryfikacji przyje,tej hipotezy
roboczej monografii.
Kazdy rozdzia} zawiera podsumowanie zawierajqce kluczowe konkluzje wynikajqce
z analizy poszczeg61nych dziedzin bezpieczeristwa w relacji do podmiotu badari, kt6rych
synteza zosta#a przedstawiona w zakoriczeniu publikacji, dokonujqc weryfikacji hipotezy
roboczej. Wpublikacji zamieszczono szereg rysunk6w, tabel i za%cznik6w, kt6re sluzq
zobrazowaniu przedstawianych tresci i sq om6wione stosownie do celowosci ich uzycia.
Publikacje, kt6re przedstawiono w bibliografii, sprzyjajq lepszemu zrozumieniu
zlozonosci problematyki bezpieczeristwa, wskazujqc na jej progresywny charakter. Stanowiq
wartosciowe zr6dla dla prowadzenia studi6w w zakresie problematyki monografii. Ich
autorzy poswiqcajq obecnie wiele uwagi Azji, a w szczeg61nosci Chinom, dostrzegajqc
narastanie sprzecznych interes6w, co prowadzi6 moze do konflikt6w regionalnych.
W przygotowaniu publikacji wykorzystywano zr6d}a pochodzqce z uznanych zagranicznych
ipolskich think-tank6w oraz instytucji, co jest efektem duzej dynamiki i sta#ych zmian,
powodujqcej koniecznos6 sledzenia rozwoju sytuacji. Zajmujq siq one problematykq
miqdzynarodowq i zamieszczajq analizy przedstawiajqce opinie dotyczqce aktualnych
wydarzefi oraz prognozy. Tak szerokie spektmm opinii i poglqd6w pozwala na
monitorowanie sytuacji w regionie i przygotowywanie analiz. Wa2nym zr6d}em inforrnacji SE!
r6wniet strony internetowe nalezqce do poszczeg61nych panstw i organizacji, prezentujqc
oficjalne stanowisko i oceny sytuacji w kontekscie interes6w narodowych. Wymagalo to
krytycznej analizy publikacji i materia}6w zr6dlowych, gdy,; wiele z nich reprezentuje
jednostronne stanowisko odpowiadajqce polityce paristw i organizacji.
Prowadzone badania pozwoli}y na ocenq realizacji polityki bezpieczefistwa Chin
wmysl za+ozen zawartych wdokumentach kszta#tujqcych zar6wno spos6b myslenia
o bezpieczerxstwie, jak te,; wskazujqcych srodki i sposoby praktycznego i konsekwentnego
wdra,;ania w dqzeniu do osi4gniqcia synergii instrument6w si}y paristwa. Jest to realizowane
w ramach strategicznej kultury Chin na trzech poziomach: chiriskiej filozofii, narodowej
kultury strategicznej i wojskowej, w mysl priorytet6w bezpieczenstwa narodowego, kt6re
kszta}towali przyw6dcy panstwa. Prezydent Xi wskaza} ich hierarchiq, jak bezpieczeristwo:
polityczne, terytorialne (jednos6 kraju), militarne, ekonomiczne, kulturowe, socjalne,
naukowe itechnologiczne, informacyjne, ekologiczne, surowcowe i nuklearne. Taka
hierarchia wskazuje na duze znaczenie zachowania kierowniczej roli KPCh oraz zagro;enia
wynikaj4ce z mozliwego wp}ywu czymiik6w zewnqtrznych i wewnqtrznych mogqcych
prowadzi6 do dezintegracji paristwa. By wesprze6 zasadnicze priorytety, duze znaczenie na
potencja} militarny i ekonomiczny stwarzajqc warunki do zar6wno odstraszania i pokonania
oponent6w (twarda si}a), jak i zachqcania do wsp61pracy w oparciu o wzajemne korzysci (si%a
jednoczqca, potencja} tw6rczy). Na dalszym planie znajdujq siq czynniki o charakterze
wewnqtrznym wynikajqce z wplywu tych pierwszych i wspieraj4ce je. Jest to posrednio
wyrazem dqzenia do stabilizacji sytuacji bezpieczeristwa Chin kontynentalnych, co pozwala
na wiqksze zaangazowanie w budowanie znaczenia pafistwa w skali globalnej.
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Tempo rozwoju Chin, mimo spowolnienia, utrzyma siq w przysziosci pozwalajqc na
zblizenie do poziomu rozwoju gospodarczego USA, a nastqpnie wyprzedzenie tego kraju
w ciqgu nastqpnych dw6ch - trzech dekad. Wa2ne znaczenie ma budowanie przez Pekin
relacji gospodarczych w Azji i poza niq (Europa, Afryka, Ameryka Po}udniowa), g+6wnie
wykorzystuj4c ,,miq$ si%? w postaci dyplomacji i ,,si}q jednoczqcq" poprzez gospodarkq.
Duze znaczenie ma polityka Chin w Azji oraz nawiqzywanie kontakt6w politycznych
ihandlowych ze wszystkimi parxstwami regionu. 84 to kontakty oparte na srodkach
pokojowych, cho6 istniejq kwestie sporne, w tym roszczenia terytorialne. Podpisanie
traktat6w granicznych m.in. z Rosjq ma du2e znaczenie dla stabilnosci i jest wajnym
sygnalem kierunk6w polityki paristwa. Sytuacja na kontynencie jest warunkowana posrednio
przez te kwestie sporne, wymagajqce dobrej woli i intensywnego dialogu.
Na drodze dalszego rozwoju stanq6 moze wiele czynnik6w, jak redystrybucja d6br
izwipane z niq niepokoje spo}eczne, kwestia Tajwanu czy tez problemy o podlozu
etnicznym i separatystycznym mogqce wstrzyma6 rozw63 Chin. S4 to kwestie bardzo z}ozone,
jednak 4enie do pokojowego rozwiqzania spor6w granicznych i wywa;one podejscie do
Tajwanu oraz brak otwartej konfrontacji na Morzu Po}udniowochiriskim sq pozytywnymi
sygna}ami. Jednoczesnie sq to problemy mogqce dynamicznie zaostrzy6 sytuacjq
destabilizujqc paristwo, ale r6wnie; gospodarkq i bezpieczeristwo regionalne i globalne. Obok
zagrozenia stabilnosci moze dojs6 do wewnqtrznego zmobilizowania siq spo}eczeristwa kraju,
czego obawiajq siq wiadze polityczne, gdy; stanowi zagro;enie dla roli partii. Poszukujqc
dr6g przezwyciqzenia wyzwari partia i rz4d planujq kompleksowq zmianq systemu
gospodarczego stymulujqc popyt wewnqtrzny i inwestujqc poza granicami. Po%czenie dziatafi
politycznych, ekonomicznych i finansowych moze odnies6 korzystne skutki w perspektywie
diugofalowej, pozwalajqc partii zachowa6 przewodniq rolq. Jak wskazujq badania, spory
historyczne, konflikty religijne i etniczne w powiqzaniu ze sporarni terytorialnymi sq
czynnikiem destabilizujqcym }4cz4c interesy wielu par'istw (np. Kaszmir, Morze
Po}udniowochiriskie). Jednoczesnie analizy wymiaru militarnego wskazujq, ze potencja#
wojskowy Chin ulega systematycznemu wzrostowi i juz obecnie zdolny jest skutecznie
przeciwstawi6 siq agresji zewnqtrznej, a w najbli2szych dekadach pozwoli na projekcjq si}y
poza kontynentem. Rozw6j ekonomiczny zapewnia kontynuacjq modernizacji si} zbrojnych
Chin, co narusza r6wnowagq sir w Azji i stwarza warunki do rozwiqzywania spor6w przy
uzyciu potencj a}u woj skowego.
Wydaje siq jednak, ze Chiny prowadzq dtugofalowq politykq opart;q na przemyslanej
strategii dzia}ania. Nie koncentrujq siq na wojskowym wymiarze, zdecydowano raczej na
oczekiwanie, jakie skutki przyniosq relacje polityczno - ekonomiczne ze Stanami
Zjednoczonymi. Wladze zdajq sobie sprawq ze slabych i mocnych stroll, co wskazano
wpublikacji, i me dq2q do wykorzystania ,,twardej si}y", a raczej prezentujqc rosnqcy
potencja+ wojskowy wykorzystujq ,,miqkkq si%?, ,,si%q jednocz4cq? i rosnqcy ,,potencja+
tw6rczy?, kt6re wsparte sq ,,narodowq si% woli?. W przysz+osci pozwoli to na uzyskanie
postqpu w realizacji 'Chiriskiego snu' oraz, prawdopodobnie, na dominacjq regionu Azji
i Pacyfiku.
W monografii dokonano kompleksowej analizy uwarunkowari rozwoju Chin na
pocz4tku obecnego wieku w kontekscie bezpieczeristwa wewnqtrznego i zewnqtrznego.
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Wskazano m.in. na potencja} pojqcia 'bezpieczenstwo', kt6re me jest zbiorem zamkniqtym
idynamicznie ewoluuje stosownie do zmian politycznych, spo}ecznych, technologicznych
iinnych. Pozwala to na przeprowadzenie syntezy srodowiska bezpieczenstwa paristwa
wskazuj4c na wyzwania, szanse, zagro,;enia oraz trendy, kt6re okreslaj4 je(,o miejsce
w polityce regionalnej i globalnej oraz wp}ynq na jego ewolucjq. Przedstawione wyniki sq
efektem zainteresowania problematyk.q bezpieczefistwa Azji i wieloletnich dociekari
naukowych, kt6rych wymiarem byly publikacje naukowe. Monografia zawiera kompleksowe
ujqcie problematyki bezpieczefistwa wkontekscie instrument6w si+y Chin wskazuj4c na
interakcje pomiqdzy nimi jako element6w sp6jnej ca#osci. Pozwala to na usystematyzowanie
wiedzy w zakresie roli Chin oraz implikacji ich rozwoju wobec sytuacji wewnqtrznej kraju
i wp}ywu na srodowisko geopolityczne. Poznanie tych uwamnkowari mo2e w istotny spos6b
sprzyja6 lepszemu poznaniu Chin, a tym samym dokonaniu przewartosciowafi polityki
zagranicznej paristw w odniesieniu do Chin i Azji pozwalajqc na w}asciwq alokacjq sil
i srodk6w, me tylko wojskowych, by skutecznie osi4ga6 cele narodowe.
Monografia moze spotka6 siq z zainteresowaniem naukowc6w i specjalist6w
zajmujqcych siq problematyk4 bezpieczeristwa miqdzynarodowego, %dqc zr6d+em wiedzy
oraz wskazujqc mozliwe kiemnki dalszych dociekaff naukowych w zakresie poruszanej
problematyki.
Monografia w po%czeniu z dorobkiem naukowym jest przyczynkiem do rozwoju nauk
spo}ecznych, w tym do nauk o bezpieczeristwie. Przyczynia siq do poszerzenia teoretycznych
podstaw bezpieczeristwa miqdzynarodowego i narodowego na przyk}adzie Chin, jako
wschodzqcego mocarstwa globalnego. Wskazane w autoreferacie i wykazie dorobku prace
naukowe sq efektem obserwowania sytuacji bezpieczeristwa w Azji oraz osobistych
doswiadczeri, co pozwalalo na analizowanie dynamiki przemian na przestrzeni kilkunastu lat.
W zwiqzku z tym wartosciq dorobku jest mozliwos6 uzyskania wiedzy na temat rozwoju
sytuacji bezpieczeristwa w wielu jego dziedzinach w dluzszej perspektywie. Wyra2a siq to
wskazaniem wzajemnych zale2nosci pomiqdzy militarnyrn i niemilitarnym wymiarem
bezpieczeristwa na poziomie paristwa i regionu, oraz implikacjami globalnymi. Jest to
r6wnie2 zbi6r materia+6w zr6dlowych zwi4zanych z problematykq bezpieczenstwa, a w tym
zw}aszcza Azji. Ponadto, wktadem jest zwr6cenie uwagi na potencja} polityczny, gospodarczy
i ekonomiczny Chin i ich oddzia+ywania na sytuacjq bezpieczeristwa Azji i swiata wraz
zprzedstawieniem mozliwych konsekwencji tego wp}ywu w perspektywie dlugofalowej.
Sprzyja6 to moze lepszemu zrozumieniu z}ozonogci oraz wsp6izaleznosci dziedzin
bezpieczeristwa w odniesieniu do analizy ka2dego z podmiot6w miqdzynarodowych.
s. Om6wienie pozostalych osiqgn%6 naukowo-badawczych
W 1983 roku ukoriczy}em liceum og61nokszta}c4ce, po czym rozpoczqlem naukq
w Wy,;szej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wroc}awiu, kt6rq ukonczy}em
po z}o2eniu egzaminu dyplomowego w 1987 roku. Po zakorxczeniu nauki wyznaczony
zosta+em na stanowisko dow6dcy plutonu podchorqzych w uczelni, kt6re pelni+em do 1992
roku, gdy objlem stanowisko instruktora Katedry Taktyki. Wiqza}o siq to z prowadzeniem
zajq6 na wszystkich kierunkach studi6w i mia}o zr6znicowanq formq, jak wyk}ady, seminaria
oraz zajqcia praktyczne w uczelni i osrodkach szkoleniowych. W 1994 roku, p6 przejsciu
dw6ch etap6w egzamin6w, zosta+em zakwalifikowany do Akademii Obrony Narodowej,
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gdzie rozpoczq}em studia dyplomowe. Akademia stworzy}a warunki do profesjonalnego
rozwoju, jak tez poszerzy}a wiedzq i wyksztalci}a umiejqtnosci sprzyjajqce podjqciu
dzia}alnosci publicystycznej. Dwuletnie studia ukoriczytem z wynikiem bardzo dobrym
w 1996 roku. Moja praca dyplomowa Przebieg przedniego skraju obrony brygady (zwiqzku
taktycznego), zostaia wyr6,<niona w konkursie, a nastqpnie opublikowana w czasopismie
,,Mysl Wojskowa?. W trakcie nauki bra}em udzia} w realizacji dw6ch prac naukowo badawczych z kadrq naukowo - dydaktycznq Akademii Obrony Narodowej. Po ukoficzeniu
studi6w w uczelni i uzyskania tytu+u oficera dyplomowanego podjq}em s}uzbq
w 11 Brygadzie Zmechanizowanej na stanowisku dow6dcy batalionu, a nastqpnie szefa sekcji
szkolenia brygady. W moim zakresie odpowiedzialnosci znajdowa}o siq planowanie szkolenia
zo#nierzy i kadry zawodowej oraz praktyczna realizacja za3<c teoretycznych oraz
praktycznych, jak te,; nadz6r nad nimi. By} to okres bardzo intensywnej pracy i praktycznego
wdrazania wiedzy zdobytej w trakcie edukacji oraz zdobywania doswiadczer+. W 1997 roku
objq}em stanowisko wykladowcy Katedry Taktyki Wy;szej Szko%y Oficerskiej im.
T.Kosciuszki we Wroclawiu (WSO im. TK). W tym okresie prowadzi}em zajqcia
dydaktyczne, jednocze<nie bytem opiekunem prac dyplomowych s#uchaczy uczelni oraz
cz}onkiem komisji egzaminacyjnych przyjmujqcych prace. Rozpoczq#em dzia}alnos6
publicystycznq zwiqzanq w zakresem kszta}cenia i latach 1997 - 2000 opublikowa}em
s artykul6w w czasopismie naukowym WSO im. TK ,,Poglqdy i Doswiadczenia? oraz
15 artykul6w w ,,Przeglqdzie Wojsk I4dowych? popularyzujqc tematykq bqdqcq przedmiotem
ksztaicenia w uczelni. Bytem wsp6%autorem piqciu skrypt6w w zakresie obszaru kszta#cenia.
Przyczynilo siq to do doskonalenia umiejqtnosci w zakresie forrnu?owania poglqd6w w formie
pisemnej, pracy z materiaiami zr6dlowymi oraz dalszego rozwoju naukowego.
W 1998 roku podjq}em studia doktoranckie w Akademii Obrony Narodowej (AON)
wWydziale Wojsk I4dowych. W tym samym roku ukoficzy}em trzymiesiqczny Kurs
taktyczno - operacyjny integracji z NATO w AON, co zblizy+o mnie ze srodowiskiem
akademickim uczelni i pozwolilo na prowadzenie badan w zakresie tematu mojej pracy
doktorskiej. W 1999 roku skierowany zosta}em na dwusemestralne studia podyplomowe
wCommand and General Staff College (CGSC) w Fort Leavenworth w Stanach
Zjednoczonych. Poprzedzone byly kursem jqzyka angielskiego w Defense Language Institute
w Lackland Air Force Base w stanie Teksas. W uczelni ksztatci}em siq w srodowisku
miqdzynarodowym, co pozwoli}o na uzyskanie szerszego spojrzenia na problematykq
bezpieczerxstwa narodowego i miqdzynarodowego w ramach zajq6 dydaktycznych, prac
tematycznych, przedmiot6w fakultatywnych oraz dyskusji ze studentami pochodzqcymi
zponad 50 paristw. Studia umozliwi}y dostqp do zbior6w biblioteki CGSC i zebranie
materia#u badawczego w zakresie pracy doktorskiej. Dodatkowo, przeprowadzi}em badania
ankietowe w oparciu o przygotowany kwestionariusz, kt6rych wyniki zosta}y wykorzystane
w rozprawie doktorskiej. Po ukonczeniu nauki w 2000 roku powr6ci}em do Polski i obj.q}em
stanowisko adiunkta Katedry Taktyki Wyzszej Szko}y Oficerskiej im. T. Kosciuszki we
Wroclawiu. W pierwszej po}owie 2001 roku odbytem roczny sta,; naukowy w AON
w Katedrze Taktyki, co pozwoli}o kontynuowa6 studia doktoranckie i przygotowa6 rozprawq
doktorskq. W wyniku pozytywnej obrony pracy doktorskiej nt. Tworzenie zgrupowar't
taktycznych w obronie brygady zmechanizowanej w terenie lesistym Rada Wydzialu Wojsk
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Lqdowych AON w dniu 24 pazdziernika 2001 nadata mi stopieri doktora nauk wojskowych
w specjalnosci taktyka. Rozprawa zosta}a wyr6zniona w konkursie na najlepsz.q rozprawq
doktorskq.
W 2002 roku obj41em stanowisko kierownika Zak}adu Dydaktyki Wy2szej Szko+y
Oficerskiej Wojsk I4dowych (WSOWL4d) we Wroclawiu. W ramach zakresu
odpowiedzialnosci odpowiadalem za prowadzenie za3<c w obszarze dydaktyki szko}y
wy2szej, kszta}towanie program6w kszta+cenia jednostek uczelni oraz podlegtych ogrodk6w.
Odpowiada}em r6wnie2 za nadz6r nad jakosciq kszta%cenia i wdra2aniem rozwiqzari
pozwalajqcych na jej podnoszenie. W zwiqzku z wykonywanq funkcjq by+em cztonkiem
Senatu WSOWL4d. W 2004 roku objqlem kolejne stanowisko w Uczelni - szefa katedry
Zabezpieczenia Dzia+afi Bojowych, kt6re pe+nilem do 2006 roku. Jako szef katedry
odpowiadalem za realizacjq procesu dydaktycznego podleg%ych zak%ad6w oraz wspiera}em
iksztaitowa}em rozw6j profesjonalny i naukowy podleg}ej kadr naukowo - dydaktycznej
idydaktycznej. Zajmujqc stanowiska kierownika zakladu i szefa katedry aktywnie
uczestniczy#em w realizacji 12 prac naukowo - badawczych jako kierownik i cz}onek
zespo%6w badawczych. Zrealizowa#em tez projekt badawczy nr OT OOA 005 26 finansowany
przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji Sojusznicze i inne koncepcje wykorzystania
system6w broni obezwladniajqcej. W ramach projekt6w zac%ca}em do wsp6#pracy podleg%
kadrq, co sprzyja%o ich rozwojowi, a w efekcie podjqciu przez niq dalszej pracy naukowo badawczej. Kontynuowa}em r6wniez dzialalnog6 popularyzatorsk4 publikujqc w latach 20012002 cykl 9 artyku%6w w czasopismie naukowym WSO im. TK ,,Pogl4dy i Doswiadczenia?,
cykl 18 artykul6w w ,,Przeglqdzie Wojsk L4dowych? i ,,Przeglqdzie Morskim? w latach 2002
- 2010. Wramach opracowywania materia}6w na potrzeby kszta}cenia w uczelni bylem
wsp6}autorem 12podrqcznik6w, prac studyjnych i skrypt6w w latach 2001 - 2004.
Kontynuowalem r6wniez opiekq nad studentami w zakresie przygotowania prac
dyplomowych oraz by%em cz}onkiem komisji egzaminacyjnych.
W 2005 roku pe4ni%em obowiqzki szefa oddzialu operacyjnego miqdzynarodowych sil
pokojowych NATO Kosovo Force (KFOR) na terenie Kosowa w ramach operacji wsparcia
pokoju. Zakres odpowiedzialnos6 wymaga+ zapoznania siq z sytuacjq bezpieczeristwa regionu
oraz Kosowa, co pozwolilo na blizsze poznanie implikacji wewnqtrznego i zewnqtrznego
bezpieczeristwa na sytuacjq paristwa. By}o to istotne po%czenie wiedzy teoretycznej
zpraktycznym wymiarem realizacji zadafi pozwalajqc na zebranie wielu cennych
doswiadczen, kt6re by}y bardzo przydatne w p6zniejszej s}u2bie oraz kontynuacji dzia+alnosci
naukowo - badawczej w zakresie problematyki bezpieczenstwa. W dalszym ci4gu
kontynuowa#em realizacjq publikacji naukowych w kraju i poza granicami publikujqc m.in.
7 artykul6w i bqdqc wsp6tautorem jednej publikacji zwartej oraz wyglaszaj4c cztery referaty
na konferencjach i seminariach naukowych. Aktywnie uczestniczy+em te2 w Komitecie
Prograrnowym, Sympozjum Naukowo - Technicznego Problemy Eksploatacji uzbrojenia
isprzqtu wojskowego, EKSPLOLOG 2004 oraz przeprowadzeniu II Miqdzynarodowej
Konferencji Naukowej Katastrofy naturalne i cywilizacyjne prowadzqc obrady sekcji
problemowej Teoria terroryzmu.
W lipcu 2006 roku objq}em obowiqzki szefa Oddzia%u Planowania Operacyjnego
Dow6dztwa Operacyjnego Si+ Zbrojnych. W trakcie wykonywania obowiqzk6w
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w dow6dztwie m6j obszar zainteresowania dotyczy} m.in. par'istw, w kt6rych si%y zbrojne
Polski prowadzi}y operacje tzn. w Iraku i Afganistanu. Wiqzala siq z tym potrzeba poznania
sytuacji bezpieczeristwa region6w, ze szczeg61nych zwr6ceniem uwagi na wp}yw sytuacji
bezpieczeristwa w tych krajach oraz w ich bezposrednim otoczeniu na prowadzenie operacji
Polskich Kontyngent6w Wojskowych. Wzwipku z tym reprezentowalem dow6dztwo
wtrakcie trzech konferencji naukowych przygotowanych przez Uniwersytet Kardyna}a
Stefana Wyszyriskiego oraz Akademiq Obrony Narodowej, prezentujqc na kazdej z nich
wystqpienia zwiqzane zw}aszcza z Afganistanem w kontekscie zwiqkszenia polskiego
zaangatowania. Opublikowa}em m.in. dwa artyku}y w wydawnictwach zbiorowych na temat
Afganistanu.
W lipcu 2007 roku zosta}em skierowany na studia na dwusemestralnym Studiurn
Obronno - Strategicznym Uniwersytetu Obrony Narodowej Chiriskiej Armii Ludowo Wyzwolenczej w Pekinie. Studia byly bardzo waznq sk+adowq mojego rozwoju naukowego
w zakresie bezpieczenstwa. Wynika%o to faktu, 2e studenci pochodzili w wiqkszosci z parxstw
Azji, Afryki oraz Ameryki Po#udniowej, zas program ksztalcenia poruszai szereg problem6w
bezpieczeristwa miqdzynarodowego, ze szczeg61nym zwr6ceniem uwagi na Azjq.
Dodatkowo, dyskusje ze studentami pozwala#y na zapoznanie siq z ich poglqdami poszerzajqc
wiedzq teoretyczna o praktyczny wymiar sytuacji w poszczeg61nych pm'istwach. By+o to
bardzo cenne doswiadczenie, zw}aszcza, ze w trakcie nauki prowadzono wiele seminari6w
tematycznych pozwalajqcych na wymianq poglqd6w. Studia spowodowaly szersze
zainteresowanie siq problematykq Azji, a w szczeg61nosci Chin w kontekscie bezpieczeristwa
wewnqtrznego i zewnqtrznego. W trakcie kszta}cenia wyg+osilem referat nt. ,,Facing the
Three Devils. The Shanghai Cooperation Organization Case" w trakcie Miqdzynarodowego
Sympozjum Bezpieczeristwa przygotowanego przez Uniwersytet Obrony Narodowej
Chiriskiej Armii i bra+em udzia}em w panelu dyskusyjnym na temat bezpieczer+stwa.
Opublikowa#em tez, jako wsp6}autor, dwa artykuly w pismie naukowym Ministerstwa
Obrony Narodowej ,,Bellona" oraz przet}umaczy}em jeden artyku} przygotowany przez
studenta z Singapum.

i

Po ukoriczeniu studi6w w 2008 roku zosta%em wyznaczony na stanowisko kierownika
Zakiadu Studi6w Militarnych Instytutu Badari Strategicznych Akademii Obrony Narodowej
w Warszawie. Prowadzenie dzia#alnosci naukowej dotyczy+o problematyki bezpieczeristwa
miqdzynarodowego, co sprzyja}o poszerzeniu wiedzy teoretycznej i prowadzenie dalszych
badari w zakresie tej problematyki. Wykonujqc obowiqzki opublikowa%em cztery artykuly
naukowe, wyglosi}em dwa referaty na seminariach naukowych oraz bytem cz}onkiem Rady
Programowej Seminarium naukowego pt.: Strategiczne uwarunkowania bezpieczer'tstwa
Rzeczypospolitej Polskiej do 2020 roku. Bra#em te2 udzia} w opracowaniu ekspertyzy Ocena
stanu bezpieczeAstwa Przedsiqbiorstwa PoszukiwaA i Eksploatacji Zl62 Ropy i Gazu
,,Petrobaltic" SA zleconej do wykonania przez Instytut Badafi Strategicznych.
Przeprowadzone badania pozwoli%y na wsp6}autorstwo dw6ch monografii: Wsp61czesne
uwarunkowania bezpieczeAstwa Azji oraz Azja - konflikty i zagro2enia bezpieczer'tstsva
wydanych w Akademii Obrony Narodowej. Kontynuowa}em dzia%alnos6 publicystyczn.q
w kwartalniku Bellona, w efekcie zosta}em wyr6,;niony medalem okolicznosciowym z o3azji
l
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publicystycznq.
W 2009 roku rozpocz4em dziatalnos6 naukowo - dydaktyczn4 jako wyldadowca
Baltyckiej Akademii Obrony (Baltic Defence College - BALTDEFCOL) w Tartu w Estonii.
W 2012 roku w efekcie propozyc3i ze strony w}adz uczelni zakoriczy%em s}uzbq wojskowq
i podjqlem pracq w BALTDEFCOL jako pracownik naukowo - dydaktyczny. Wykonywanie
obowiqzk6w wipa}o siq z prowadzenie pracy dydaktycznej oraz kontynuowaniem pracy
naukowo - badawczej w zakresie bezpieczeristwa. W ramach dydaktyki w latach 2009-2015
prowadzi+em zajqcia na kursach organizowanych w uczelni: jednosemestralnym Higher
Command Studies Course, dwusemestralnym Joint Command and General Staff Course oraz
jednosemestralnym Civil Servant Course. Bra+em czynny udzia} w opracowywaniu
program6w ksztalcenia wskazanych kurs6w i ich modyfikacji stosownie do wytycznych
ministerstw obrony paristw baityckich. Byiem r6wnie; odpowiedzialny za przygotowanie
irealizacjq edukacji w ramach modut6w kszta+cenia. Tematyka zajq6 wiqza#a siq
z bezpieczeristwem militarnym oraz przygotowaniem studium przypadk6w zwiqzanych ze
wsp6+czesnymi oraz historycznymi wydarzeniami dokonujqc wieloaspektowej analizy na
potrzeby ksztalcenia. W ramach 6wiczer'i przygotowywa}em dokumentacjq szczebla
strategicznego wskazujqc na pod%oze konflikt6w oraz ich wp%yw na bezpieczefistwo
poszczeg61nych paristw i wp}yw otoczenia na sytuacjq. W 2011 roku bra#em czynny udzia}
we wdra,;aniu programu studi6w magisterskich w BALTDEFCOL we wsp6}pracy z Lotewskq
Akademiq Obrony Narodowej oraz w ramach programu by}em promotorem prac
magisterskich. Bra#em te,; udzia} w komisjach przyjmujqcych prace magisterskie i byiem ich
recenzentem oraz prowadzi}em seminaria magisterskie. Od 2011 roku jestem profesorem
wizytujqcym Akademii Obrony Narodowej w Rydze. W zwiqzku z aktywnym udzia#em
wprogramie studi6w magisterskich zosta}em wyr62niony TRADOC Medal for Honorable
Merits 3 klasy Akademii Obrony Narodowej Lotwy oraz srebrnym Baltic Defense College
Medal of Merit. W ramach pracy badawczej w BALTDEFCOL w latach 2009 - 2012 roku
opublikowaiem trzy monografie, by%em wsp6+autorem czterech monografii, w tym jednej
wjqzyku angielskim. Ponadto, przygotowaiem trzy rozdzia+y w dw6ch pracach naukowo
badawczych w 2011 i 2014 roku. Jako autor lub wsp6%autor opublikowa}em ponad 20
artykul6w naukowych w jqzyku polskim, angielskim, estor'iskim oraz firiskim. Na wniosek
dziekana BALTDEFCOL, w kwietniu 2012 roku, otrzymaiem stanowisko profesora
Ba}tyckiej Akademii Obrony w Tartu. Ocena dorobku dokonana zostala przez doktora Marka
Conversino, dziekana US Army War College, oraz gen (rez.) Zoltana Szenesa, profesora
Narodowego Uniwersytetu Obrony Wqgier. Obecnie kontynuujq pracq dydaktycznq
i naukowo - badawczq w Ba+tyckiej Akademii Obrony.
Szczeg61owy wykaz prac naukowych, jak te; informacjq o osi4gniqciach
dydaktycznych, wsp6+pracy naukowej i popularyzacji nauki przedstawione zosta}y
w za%czniku 4 do wniosku.
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Surnaryczne zestawienie mojego dotychczasowego dorobku naukowo-dydaktycznego
po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych przedstawia siq nastqpujqco:
5.1. Publikacje
Do czasu rozpoczqcia doktoratu oraz bezposrednio po jego zakoriczeniu tematyka
publikacji obejmowa}a problematykq zwiqzanq z pracq dydaktycznq. Okres ten pozwoli+ na
doskonalenie warsztatu naukowo - badawczego i doskonalenie w zakresie prowadzenia badar'i
i formutowania wynik6w w postaci publikacji, prac nauko - badawczych, podrqcznik6w. Od
2005 roku, w zwiqzku z wykonywaniem obowiqzk6w s}utbowych i pracy naukowo
dydaktycznej problematyka wymaga%a blizszego odniesienia siq do problematyki
bezpieczeristwa, czego wymaga}a praca w si+ach pokojowych w Kosowie i Dow6dztwie
Operacyjnym Sii Zbrojnych RP oraz w Akademii Obrony Narodowej i BALTDEFCOL.
Studia strategiczne w Chinach, w oparciu o ju; nabyte doswiadczenie w zakresie
bezpieczefistwa, spowodowa}y bli2sze zainteresowanie siq problematyJ bezpieczerxstwa
Azji, czego wyrazem by}y publikacje naukowo - badawcze. Wynikiem mojej dotychczasowej
dzia+alnosci naukowo-badawczej zwiqzanej z bezpieczefistwem sq publikacje obejmuj4ce:
autorstwo 3 monografii, wsp6}autorstwo 4 monografii, w tym jednej w jqzyku angielskim,
wsp6#autorstwo 12 podrqcznik6w akademickich i prac studyjnych oraz s skrypt6w, autorstwo
14 artyku}6w w czasopismach naukowych i popularno-naukowych, wsp6}autorstwo
20 artyku+6w (og6#em 14 artyku#6w w innych j@zykach) oraz 8 rozdzia}6w w wydawnictwach
zbiorowych.
By%em wsp6}autorem siedmiu publikacji w obszarze logistyki, w tyrn obejmujqcych
problematyk@ Chin, w ramach wsp6}pracy z Instytutem Logistyki Wy,;szej Szko}y Bankowej
we Wroclawiu.

Wsr6d publikacji 7 artykul6w znajduje siq w bazie Google Scholar, 2 w bazie
ProQuest, jeden w bazie Web of Science and Scopus. Ponadto, 11 publikacji znajduje siq
w bazie danych o zawartosci polskich czasopism technicznych BazTech.
Aktualnie przygotowujq do wydania materia}y z konferencji ,,9th International
Lessons Learned Conference", kt6re ukazq siq na poczqtku 2016 roku. Pracujq r6wniez nad
monogra% pod roboczym tytulem Dimensions of European Union relations with China we
wsp6}pracy z Center for Security and Strategic Research z Lotwy. Wys}a}em abstrakt mojego
artykuiu na temat China - Japan Relations in the Shadow of Island Disputes na konferencjq
,,Second Baltic Alliance for Asian Studies (BAAS)? organizowanq przez Uniwersytet w
Tartu, kt6ra odb@dzie siq w kwietniu 2016 roku.
Zasadnicza czqs6 dotychczasowych publikacji powiqzana jest om6wionym uprzednio
osiqgniqciem naukowym, a wsr6d najwazniejszych mo,;na wymieni6 nastqpujqce
w poszczeg61nych obszarach problemowych:
Bezpieczenstwo Azii

Monografia Wsp61czesne uwarunkowania bezpieczeAstwa Azji, wyd. Akademii
Obrony Narodowej, Warszawa 2011 (wsp6+autorstwo). Przedstawiono wybrane paristwa oraz
organizacje azjatyckie oraz ich rolq w kontekscie regionalnym oraz globalnym. Wskazano ich
oddzia}ywanie na przemiany polityczne, ekonomiczne, wojskowe i socjalne w najblizszyrn
otoczeniu. Wgr6d nich szczeg61nq uwagq zwr6cono na Chiny, Rosjq i Indie, z}ozonq sytuacjq
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wewnqtrznq Pakistanu oraz rolq Iranu na Bliskim Wschodzie. Podjqto problematykq
jednoczenia wysi%k6w w Azji poprzez tworzenie regionalnych organizacji bezpieczeristwa,
jak Szanghajska Organizacja Wsp61pracy i Organizacja Ukladu o Bezpieczerxstwie
Zbiorowym. Om6wiono rolq GUAM, Stowarzyszenia Narod6w Azji Po+udniowo-Wschodniej
oraz Poludniowoazjatyckiego Stowarzyszenia Wsp6}pracy Regionalnej jako organizacji
ocharakterze polityczno - gospodarczym. Pozwoli+o to na analizq z+o2onosci sytuacji
kontynentu sprzyj ajqc zrozumieniu dynamiki i czynnik6w warunkuj4cych przemiany.
Monografia Azja - konflikffl i zagrozenia bezpieczeAstwa, wyd. Akademii Obrony
Narodowej, Warszawa 2011 (wsp6#autorstwo). W publikacji dokonano analizy
bezpieczeristwa Azji w kontekscie istniejqcych spor6sv miqdzypafistwowych biorqc pod
uwagq kryterium przestrzenne. Zwr6cono uwagq na kontekst rywalizacji o wp}ywy w Azji
Wschodniej i dokonano analizy sytuacji P6}wyspu Koreariskiego, Tajwanu oraz spor6w
morskich. Om6wiono rywalizacjq Chin i Stan6w Zjednoczonych. Dokonano oceny sytuacji
bezpieczeristwa Azji Centralnej i Azji Po}udniowej, w tym sytuacji w Afganistanie,
Kaszmirze i Kotlinie Fergana. Ponadto, zwr6cono uwagq na sytuacjq Bliskiego Wschodu
iIranu zwiqzane z napiqciami religijnymi oraz skutkami wojen w regionie. Przedstawiono
pod}oze zagrozeri, stanowiska i interesy stroll oraz mo21iwe kierunki rozwoju sytuacji.
Wskazano mozliwe szanse i potencjalne zagrozenia. Pozwoli}o to na kompleksowe spojrzenie
na wsp6}czesnq Azjq i bezpieczeristwo w kontekscie regionalnym i globalnym.
Rozdzial: Kierunki przemian polifflczno - ekonomicznych wsp61czesnych Chin,
Instytut Badari Strategicznych, [w:] A. Dawidczyk, (red. naukowa), Strategiczne
uwarunkowania bezpieczeAstwa Rzeczypospolitej Polskiej do 2020 roku, materia}y
z seminarium naukowego, wyd. Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2009. Rozdzia}
omawia zasadnicze uwarunkowania rozwoju Chin. Szczeg61nq uwagq zwr6cono na rolq
Komunistycznej Partii i Chin oraz sytuacjq kraju w obliczu kryzysu gospodarczego. Dzia}ania
podjqte przez paristwo w zakresie gospodarki pozwolity na unikniqcie zatrzymania rozwoju
ekonomicznego, co poddano analizie wskazujqc na skutki tych decyzji.
Artykuly naukowe: Maritime disputes in East Asia and Pacific region - stormy
waves of international relations, Security and Defence Quarterly nr 2, wyd. Akademii
Obrony Narodowej, Warszawa 2015; EezpieczeAstwo regionu Azji Poludniowo-wschodniej
aroszczenia terytorialne wobec Wysp Morza Poludniowochiriskiego, Zeszyty Naukowe
Akademii Marynarki Wojennej, ROK LI nr 2 (181), Gdynia 2010; Wplyw spor6w
terytorialnych na Morzu PoludniowochMskim na bezpieczeAstwo w Azii Wschodniej,
Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej, nr 4 (77), Warszawa 2009. Cykl artyku}6w
napisanych w r6,;nych latach omawia# z}ozonq sytuacjq na Morzu Poludniowochiriskim
stanowiqcq jedno z potencjalnych zagro2eri dla bezpieczefistwa miqdzynarodowego. Spory
o wyspy tego akwenu pomiqdzy panstwami Azji Wschodniej majq zr6znicowane pod}oze:
ekonomicznie, terytorialne, ale r6wniez militarne, polityczne i presti;owe. Kolejne publikacje
dokonywa%y oceny rozwoju sytuacji wraz z kontynuacjq sledzenia zaostrzajqcej siq sytuacji
w tym regionie, gdzie uzyte zosta}y m.in. si+y zbrojne.
Artyku} naukowy: Piractwo wyzwaniem dla bezpieczeAstwa, Bellona
Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa 2010 (wsp6tautorstwo). Dokonano
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wsp6}czesnego piractwa morskiego jako zjawiska ponadregionalnego oraz jego implikacji dla
gospodarkq swiatowq. Wskazano przyczyny zjawiska, szczeg61nie w odniesieniu do akwen6w
morskich wybrzezy Somalii i po}udniowo-wschodniej Azji. Dokonujqc oceny stanu
bezpieczefistwa 2eglugi morskiej oceniono podjqte srodki zapobiegawcze, zar6wno
wojskowe, jak i cywilne, zadania zwiqzane z ochronq fizycznq statk6w, majqce na celu
ograniczenie procederu piractwa. Wskazano mozliwe kierunki wsp6}pracy spo}ecznosci
miqdzynarodowej, aby zdecydowanie ograniczy6 piractwo morskie.
Artykul naukowy: Konflikt w Kaszmirze, Bellona nr 1, Ministerstwo Obrony
Narodowej, Warszawa 2009. Om6wiono znaczenie Kaszmim dla bezpieczeristwa
regionalnego, gdy; jest to jedno z bardziej niebezpieczniejszych miejsc na swiecie. Jest on
jednym z najbardziej zmilitaryzowanych region6w wsp6}czesnego swiata, z si}ami zbrojnymi
trzech paristw (Indie, Pakistan, Chiny) gotowych do podjqcia dzia%afi zbrojnych, nawet
zuzyciem broni nuklearnej. Wskazano pod+oze historyczne, religijne oraz spo}eczne
konflikt6w wraz z mo21iwymi drogami przezwyciq2enia zto2onej sytuacji bezpieczeristwa
przy wsp6}pracy stroll.
Bezpieczenshvo militarne Azii
Monografia Ksztaltowanie bezpieczeAstwa militarnego Azji Centrabnej, Wy;sza
Szkoia Oficerska Si# Powietrznych, Dqblin 2015. Publikacja podjq+a problematykq
bezpieczeristwa Azji Centralnej w tym: Kazachstanu, Kirgistanu, Tadzykistanu i Uzbekistanu,
kt6re nalezq do regionalnych stmktur bezpieczefistwa. Odniesiono siq do Turkmenistanu
prowadz,qcego politykq neutralnosci. Dokonano oceny potencja}u militarnego pafistw Azji
Centralnej w stawieniu czo}a zagro,;eniom zwipanym z sytuacjq w Afganistanie. Oceniono
wysi}ki pafistw we wsp61nym przeciwdzialaniu zagro2eniom asymetrycznym oraz relacje
pomiqdzy nimi. Om6wiono wp+ywy Rosji oraz politykq Chin oraz dqzenie USA do
kontynuacji obecnosci w Azji Centralnej. Wskazano na brak zdolnosci paristw do podjqcia
wsp61nych zintegrowanych wysi}k6w w celu budowania tozsamosci regionalnej w obecnym
ukladzie politycznym i brak przes}anek do zmiany sytuacji. Oceniono ograniczenia, jakie
maj4 si}y zbrojne w relacji do zagro2eri zewnqtrznych. Zwiaszcza, ze by}y wykorzystywane
raczej do realizacji wewnqtrznego wymiaru bezpieczeristwa, a armie poszczeg61nych paristw
znaczenie r62niq siq stopniem zaawansowania przemian, co dodatkowo r6;nicuje region.
Monografia The Air Power Role in Asia, Wy;sza Szko}a Oficerska Si} Powietrznych,
Dqblin 2015, jqzyk angielski, (wsp6}autorstwo). W monografii dokonano oceny przemian
sytuacji bezpieczerxstwa w kontekscie wymiaru militarnego, kt6ry nabiera coraz wiqkszego
znaczenia na kontynencie. Oceniono jak sytuacja polityczna i ekonomiczna wybranych
paristw, w tym m.in. Chin, Indii, Rosji, Japonii, ale te:2. USA wp}ywa na koncepcje rozwoju si}
zbrojnych. Szczeg61nq uwagq zwr6cono na si}y powietrzne tych pafistw %dqce jednym
z wa,;niejszych komponent6w sil zbrojnych ka;dego paristwa. W Azji majq one szczeg61ne
znaczenie ze wzglqdu na z}ozonq geografiq kontynentu i duze odleglosci. Wazne znaczenie
ma r6wniez potrzeba posiadania mo21iwosci projekcji si}y wobec zagro;efi zewnqtrznych, ale
te,; pozwalajqca na wspieranie roszczeri np. wobec spor6w o wyspy zachodniego Pacyfiku.
Om6wiono rolq USA jako paristwa wp}ywajqcego na sytuacjq bezpieczerxstwa Azji.

Dokonano analizy por6wnawczej si} powietrznych wskazuj4c na kierunki ich przeffiian.
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Rozdziai: Udzial Sil Zbrojnych RP w operacjach poza granicami kraju, [w:] Anna
Antczak-Barzan (kierownik naukowy), Projekt ,,POLSKA? Silne i bezpieczne paristwo?
Praca naukowo - badawcza, wyd. Vizja Press&IT, Wyzsza Szko#a Finans6w i Zarzqdzania
wWarszawie, Warszawa 2014. Dokonano oceny skutk6w politycznych, ekonomicznych
i wojskowych udzia}u si} zbrojnych RP w operacjach ekspedycyjnych w Iraku i Afganistanie
w kontekscie bezpieczenstwa wspomnianych paristw. Dokonano r6wniez analizy wp+ywu
tych operacji na bezpieczeristwo Polski, korzysci ekonomiczne oraz polityczne jako
sojusznika paristw bior4cych udzia} w tych operacjach. Du2e znaczenie mia}o zw}aszcza
prowadzenie operacji wraz z silami USA jako partnerowi strategicznemu. Podkreglono
znaczenie operacji we wzmacnianiu roli paristwa w ramach sojuszy i w relacjach
miqdzynarodowych oraz dla przemian w woj sku przy ma#ych korzysciach ekonomicznych.
Rozdzia#: Charaktery$ka Afganistanu i Iraku, jako <rodowiska dzialania sil
koalicji amyterrory$cznej, [w:] D. Kozerawski (red.), Operacje pokojowe
iamyterrory$czne w procesie utrzymania bezpieczeAstwa mi(adzynarodowego w latach
1948-2004, wyd. Adam Marsza}ek, Toruri 2006, (wsp61autorstwo); artyku} naukowy: Wplyw
terenu i klimatu na dzialania sil koalicji an@terrory$cznej w Afganistanie i Iraku, Zeszyty
Naukowe Wytsze3 Szko}y Oficerskiej Wojsk I4dowych nr 3, Wroclaw 2004
(wsp6iautorstwo). Publikacje dotyczyly przemian w zakresie uwarunkowari prowadzenia
operacji pokojowych w Afganistanie i Iraku. W artykule om6wiono uwarunkowania
srodowiska naturalnego, zas w rozdziale wskazano na srodowisko bezpieczefistwa
wszerszym kontekscie dokonujqc jego oceny. Duzq uwagq poswiqcono zagrozeniom
wynikajqcym ze specyfiki kraj6w, w kt6rych operacje prowadzi+y miqdzynarodowe si+y
pokojowe.
Artyku# naukowy: Wojsko Polskie - udzial w afgaAskiej prewencji, [w:]
A. Doraczyriska (red.), Afganistan. Militarny i pozamilitarny wymiar stabilizacji, materia}y z
konferencji naukowe, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2007. Artykul zostat
opracowany w zwiqzku z wystqpieniem na konferencji naukowej nt. ,,Afganistan 2007 r. misja dla pokoju? pod patronatem Ministra Obrony Narodowej. Om6wiono uwarunkowania
bezpieczeristwa wAfganistanie i wyzwania przed jakimi sta}y Polskie Kontyngenty
Woj skowe.
Artykuty naukowe: Central Asia's Securiffl Environment and Regional Defence
Capaciffl, Security Dimensions: International & National Studies nr 13 (1/2015), Publishing
House of WSBPiI 'Apeiron', Wyzsza Szko}a Bezpieczeristwa Publicznego i Indywidualnego
Krak6w 2015; Ksztaltowanie siq bezpieczeristwa militartiego regionu Azji Centralnej,
Zeszyty Naukowe Nr 2 (21) Wy;sza Szko+a Oficerska Sil Powietrznych, Dqblin 2013;

Wsp6}praca wojskowa paAstw Azji grodkowej, Bellona nr 3, Warszawa 2008
(wsp6+autorstwo). Przedstawiono srodowisko bezpieczefistwa Azji Centralnej i zagrozenia
wynikajqce ze specyfiki ca}ego regionu oraz poszczeg61nych pafistw. Om6wiono pocz4tki
par'istwowosci oraz wyzwania, przed jakimi stanqly rzqdy kraj6w w poszukiwaniu tozsamosci
narodowej. Zwr6cono uwagq na szczeg61nie niebezpieczne dla stabilnosci zagro,;enia
niemilitarne ocharakterze transgranicznym. Podjqto ocenq wsp6Apracy paristw regionu,

zwr6cono uwagq na skoncentrow;nie siq na sprawach wewnq'trznych oraz-wsp61ne 6wiczenia
17
?)

%

w ramach Szanghajskiej Organizacji Wsp61pracy. Organizacja, pod przyw6dztwem Rosji
i Chin, dq2y do zwalczania terroryzmu, separatyzmu i ekstremizmu zagra2ajqcych wszystkim
jej czlonkom oraz Azji Centralnej. Jest tez jednq z niewielu mo21iwosci wsp61nego dzia}ania
panstw Azj i Centralnej.
Artyku{ naukowy: Strategiczne interesy Rosji w Azji Centralnej, Bellona nr4,
Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa 2011, (wsp6}autorstwo). Azja Centralna by}a od
wiek6w terenem o duzych wpiywach Rosji, kt6ra poczula siq zagrozona aktywnosciq Stan6w
Zjednoczonych i Chin. Rosja utrzymuje v@lywy w tym regionie zw}aszcza w sferze
bezpieczeristwa w oparciu o powipania polityczne, ekonomiczne i historyczne, jednak must
czyni6 w tym kierunku wysiiku i inwestycje. Umozliwiajq to obecnie wieloletnie dwustronne
umowy gospodarcze, kontrola rurociqg6w i szeroki dostqp do rynk6w rosyjskich, w tym do
miejsc pracy. Istotne znaczenie ma r6wnie,; dobre rozurnienie uwarunkowari regionu
iumiejqtnos6 wsp6}pracy z jego przyw6dcami Jednak wewnqtrzne problemy Rosji mogq
negatywnie wptynq6 na kszta}towanie siq i ciqg#os6 jej polityki zagranicznej w tym obszarze
Azji. Jest to szczeg61nie wa;ne wobec nowej sytuacji geopolitycznej i presji ekonomicznej
Pekinu w regionie i pr6b powrotu USA.
Artykul naukowy: Rola sil powietrznych Chin w regionie, Bellona nr 3, Ministerstwo
Obrony Narodowej, Warszawa 2012, (wsp6}autorstwo). Przemiany geopolityczne w Azji
budz4 zainteresowanie miqdzynarodowe wobec rosn4cej roli Chin i wzrostu potencja%u Armii
Ludowo-Wyzwoleficzej (People's Liberation Army - PLA) i jej zdolnos6 projekcji si}y, by
przeciwdzia#a6 ewentualnym zagro2eniom pochodzqcym spoza Chin kontynentalnych.
Wskazano na wci0 ograniczone mozliwosci sir powietrznych (PLA Air Force - PLAAF),
kt6rych zwiqkszanie wymaga czasu i funduszy. Budzi to obawy innych paristw m.in. Rosji,
Indii, Japonii, Australii, i jest postrzegane jako zagro,;enie. Takze Stany Zjednoczone
zwiqkszajq obecnos6 wojskow4 w regionie. Analizie poddano tendencje rozwoju PLAAF oraz
oceniono ich wp}yw na modernizacjq sir zbrojnych innych kraj6w azjatyckich w kontekscie
ich wizji bezpieczeristwa narodowego.

I

Artykui naukowy: Wsp61praca wojskowa Chin i Rosji, Bellona nr 2, Ministerstwo
Obrony Narodowej, Warszawa 2010. Przyblizono miqdzynarodowe wyzwanie dla
bezpieczeristwa jakim jest terroryzm i zbli2one obawy Chin i Rosji wobec wzrostu zagrozen
asymetrycznych w Azji. Om6wiono budowq struktur wojskowych celem zwalczania tych
zagro;efi poprzez przygotowanie siq w ramach wsp6}pracy wojskowej i 6wiczefi wojskowych.
Wsp61ne 6wiczenia, prowadzone od 2005 roku, zmierzajq do doskonalenia wsp6ipracy
wojskowej oraz budowy partnerstwa w celu stworzenia warunk6w do utrzymania stabilnosci
w razie eskalacji zagrozeri regionalnych. Dqzy siq do wdro;enia zintegrowanego systemu
planowania idowodzenia operacjami i uzyskania gotowosci do prowadzenia
miqdzynarodowych operacji antyterrorystycznych. Ma to duze znaczenie dla zaprezentowania
mozliwosci obu pm'istw wutrzymaniu stabilizacji w Azji bez potrzeby anga;owania siq
paristw i sojuszy spoza regionu.
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Rola regionalnych struktur bezpieczenstwa

Monografia Kierunki rozwoju Szanghajskiej Organizacji Wsp61pracy, Akademia Obrony
Narodowej, Warszawa 2012. Zaprezentowano rolq i znaczenie Szanghajskiej Organizacji
Wsp6}pracy, kt6ra staje siq wa,;nym elementem struktur bezpieczeristwa i wsp61pracy
regionalnej. Podlega ona ciqg#emu rozvvo5owi i zyskuje znaczenie i wp}ywy, %dqc istotnym
podmiotem w Azji. Om6wiono wsp6}pracq w ramach SOW w wymiarach politycznym,
militarnym i ekonomicznym, wskazujqc kierunki rozwoju tych obszar6w. Przedstawiono
uwarunkowania powstania organizacji, kt6rej prekursorem by%a tzw. ,,Szanghajska Piqtka?.
Wskazano cele, strukturq oraz uwarunkowania geopolityczne wp+ywajqce na kooperacjq
wewn4trz SOW i dokonano oceny jej znaczenia dla poszczeg61nych cztonk6w oraz panstw
obserwator6w. Om6wiono si%y zbrojne kraj6w czlonkowskich wskazujqc na duze znaczenie
wsp6}pracy wojskowej jako obszam aktywnosci paristw czlonkowskich. Wymiar militarny
poszerzono o analizq wsp61nych 6wiczefi, realizowanych przez paristwa organizacji, kt6rych
cele, zaanga;owanie sir i srodk6w oraz rejony prowadzenia pozwalajq na ocenq priorytet6w
organizacji. R6wnie dynamicznie rozwija siq obecnie wsp61praca gospodarcza, co budzi
obawy innych paristw, dotyczqce zabezpieczenia w}asnych interes6w w regionie. Interesy
ekonomiczne oraz pr6by zaciesnienia i zwiqkszenia obszar6w kooperacji wspierajq takie
koncepcje, jak ,,Nowy Jedwabny Szlak? i ,,Klub Energetyczny?. Wskazano rozwijajqce siq
dziedziny kooperacji, wskazujqce na poszukiwanie zbli2enia w in?nych obszarach niz
pierwotnie to zak%adano wynikajqce z dokument6w normatywnych. Om6wiono szanse
i zagrozenia w ocenie poszczeg61nych paristw organizacji oraz mo21iwe kierunki zwiqkszania
liczby paristw cztonkowskich. Wa2nym elementem bylo wskazanie kierunk6w przysztego
rozwoju wsp6tpracy, co moze w zasadniczy spos6b zmieni6 obecny balans wp+yw6w
i sytuacjq bezpieczerxstwa w ca?ej Azji.
Rozdzia}: Facing the Three Devils. The Shanghai Cooperation Organization Case,
[w:] Materia}y z Miqdzynarodowego Sympozjum Bezpieczeristwa, 23-24 czerwiec 2008,
Uniwersytet Obrony Narodowej Chiriskiej Armii Ludowo-Wyzwoleficzej, Pekin 2008.
Przedstawiono spojrzenie na Szanghajsk4 0rganizacjq Wsp6}pracy z perspektyw europejskiej.
Om6wiono rolq i znaczenie organizacji bezpieczenstwa jako gwarant6w stabilnosci parxstw
i region6w. W tym kontekscie wskazano na szanse i zagrozenia, przed jakimi stoi SOW.
Artykul naukowy: Szanghajska Organizacja Wsp61pracy, Bellona nr 2, Ministerstwo
Obrony Narodowej, Warszawa 2008, (wsp6}autorstwo). SOW to efekt zbieznych obaw
iinteres6w Rosji oraz Chin zwiqzanych z bezpieczeristwem, co spowodowa+o powstanie
w 1996 roku tzw. Szanghajskiej Piqtki (Shanghai Five), kt6ra przekszta}ci+a siq w SOW.
Pozwolito to zwiqkszy6 wp+ywy Rosji i Chin w Azji Centralnej i wsp61nie tamowa6
narastanie wp+yw6w pafistw zachodnich. Dwuznaczny charakter SOW oraz pytanie, czy jest
to sojusz antyterrorystyczny (w szerokim ujqciu), czy te2 organizacja bezpieczenstwa
regionalnego, wynika}o z jednej strony z jej cel6w zwiqzanych ze zwalczaniem terroryzmu,
a z drugiej ze skali organizowanych miqdzynarodowych 6wiczeri wojskowych. Om6wiono
znaczenie SOW dla poszczeg61nych paristw i ich wsp61ne oraz narodowe cele.

Artyku+ naukowy: Organizacja Ukladu o Bezpieczeristwie Zbiorowym, BeMona nr 3,
Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa 2010, (wsp6}autorstwo). Analizie poddano
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Organizacjq Uk}adu o Bezpieczeristwie Zbiorowym (Collective Security Treaty Organization
- CSTO). Przedstawiono jej zasadnicze cele i zadania oraz dotychczasowe osiqgniqcia
wzwiqkszeniu kolektywnego bezpieczeristwa. Om6wiono znaczenie organizacji dla jej
cz#onk6w, strukturq oraz udzia+ najwy;szych w}adz pafistwowych w jej pracach, co swiadczy
o istotnym miejscu CSTO w polityce poszczeg61nych pafistw cz#onkowskich, jak te,; duzym
znaczeniu w zabezpieczeniu interes6w Rosji w Eurazji.
Bezpieczenshvo ekonomicznie i energetyczne

Rozdzia#: Obszary rozwoju relacji Polski z krajami azjafflckimi, [w:] Anna AntczakBarzan (kierownik naukowy), Projekt ,,POLSKA" Silne i bezpieczne paAstwo? praca
naukowo - badawcza, wyd. Vizja Press&IT, Wy;sza Szko%a Finans6w i Zarzqdzania
w Warszawie, Warszawa 2014. Wskazano na duze znaczenie Polski w Europie, co uczyni#o jq
po;tqdanym partnerem dla paristw azjatyckich, stwarzajqc zachqty i mozliwosci wsp6}pracy
w nowym ukladzie geopolitycznym. Kontakty przeanalizowano w relacji do uwarunkowan
rozwoju wsp6+pracy politycznej z krajami azjatyckimi i kontakt6w handlowych. Oceniono
r6wnie; relacje w dziedzinie wojskowosci, kt6re wciqz pozostajq obszarem bardzo slabo
rozwini@tym, co wynika z odmiennych priorytet6w w zakresie bezpieczer+stwa i r6tnego
spektrum zagrozeri. Oceniono mozliwosci promowania Polski wsr6d narod6w azjatyckich.
Szczeg61nq uwagq zwr6cono na wiodqce kraje Azji, jak Chiny, Indie, Japoniq oraz pafistwa
ASEN oraz duzy potencja} rozwoju wsp6#pracy.
Rozdzia#: Eudowanie relacji Unii Europejskiej z paAstwami aziafflckimi - szanse
izagrozenia, [w:] Anna Antczak (kierownik naukowy), Europa - bezpieczny komynent?
Potencjalne ir6dla zagroeeA bezpieczeristwa europejskiego, praca naukowo - badawcza,
wyd. Vizja Press&IT, Warszawa 2011. Dokonano oceny kontakt6w Unii Europejskiej
zChinami, Indiami oraz paristwami ASEAN zwracajqc uwagq gl6wnie na relacje
ekonomiczne. Om6wiono je w kontekscie sytuacji bezpieczefistwa Azji, w tym zagrozefi dla
szlak6w handlowych, kt6re mogq spowodowa6 zak}6cenia wsp6}pracy. Wskazano, ze dla UE
zasadnicze znaczenie, w odniesieniu do Azji, ma petna koordynacja polityki zagranicznej
zar6wno w samej organizacji, pomiqdzy Rad4 Europejskq, Rad4 Unii Europejskiej, Komisjq
Europejskq, Parlamentem Europejskim i Wysokim przedstawicielem Unii do spraw
zagranicznych i polityki bezpieczeristwa, ale tez z politykq zagranicznq paristw
czlonkowskich, kt6re majq wiasne priorytety, stanowiqce dla nich wyznacznik polityki
ZagranlCZneJ.

Artyku}y naukowe: China's Strategic Growth Sustainment: Accidental Leader?
Com'iections Fall 2010, the Partnership for Peace Consortium (PfPC), GarmischPartenkirchen 2010; L'tmergence strattgique chinoise intentionnelle ou accidentelle?
Revue Defense Nationale, Tribune grudziefi, Paryt 2010, (wsp6}autorstwo). Przedstawiono
ocenq sytuacji gospodarczej Chin na poczqtku wieku wskazujqc na rolq gospodarki dla
kontynuacji wzmacniania roli regionalnej i globalnej. Szczeg61nq uwagq zwr6cono na role
surowc6w energetycznych dla ekonomii. Dokonano tego w kontekscie wsp6}pracy
regionalnej z Rosjq w ramach relacji dwustronnych oraz w ramach organizacji, jak SOW.
Wskazano na poszukiwanie nowych zr6det zaopatrzenia w ropq, gaz i inne wazne surowce
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naturalne omawiajqc r6wnie; drogi importu. Om6wiono implikacje przemian regionalnego
bezpieczeristwa i wsp6}pracy na sytuacjq gospodarcz4 Chin.
Artykul popularno - naukowy: Logistiikkakeskusten rooli Kiinan talouskehifflksessa,
Huoltoupseeri Journal Issue 1 / 2013, Helsinki 2013, (wsp6%autorstwo). Wskazano rolq
rozbudowy infrastruktury logistycznej w Chinach jako czyn?nika wspomagajqcego rozw6j
gospodarczy. Om6wiono r6wniez ich rolq we wzmacnianiu rozwoju gospodarczego Chin
centralnych i zachodnich. Pozwala to na zr6wnowazenie rozwoju poszczeg61nych prowincji
oraz wp}ywa na bezpieczeristwo poprzez niwelowanie czymiik6w sprzyjajqcych tendencjom
separatystycznym.

Artykul naukowy: Azja Centralna a bezpieczet'stwo etxergefflczne Chin, Bellona nr 1,
Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa 2011, (wsp6#autorstwo). Dokonano oceny
zapotrzebowania Chin na surowce energetyczne oraz perspektywicznie potrzeby i zwiqzane
z tym decyzje o zaciesnieniu wsp6tpracy z pafistwami sqsiednimi, zapewniajqc zr6dta dostaw.
Skupiono uwagq na bliskim geograficznie regionie - Azji Centralnej, %cz4cej z Chinami
zblizone wyzwania bezpieczeristwa, jak separatyzm i terroryzm oraz wsp61ne granice.
Problematykq bezpieczeristwa energetycznego rozpatrywano w relacji do paristw Azji
Centralnej na podstawie oceny kontakt6w handlowych i mozliwych kierunk6w wsp6}pracy.
Odniesiono siq do rywalizacji Rosji i Chin o wp}ywy, ale te2 ich dqzenia do utrzymania
stabilnosci regionu, niezak}6conego przep}ywu dostaw ropy naftowej i gazu w oparciu
w w?asne interesy narodowe.
Przemiany w dziedzinie bezpieczenstwa

Monografia Wojna :OJ Wieku. Poczqtki wojny ,,trzeciej fali", wyd. Vizja Press&IT
Warszawa 2016, (wsp6#autorstwo). W publikacji opracowano trzy rozdzia}y merytoryczne
(s.91-158). Dokonano analizy wybranych koncepcji prowadzenia walki zbrojnej we
wszystkich wymiarach. Wskazano na militarne wykorzystanie cyberprzestrzeni jako
wyzwanie wieku informacji, gdzie technologie stanowiq jeden z wymiar6w bezpieczerxstwa.
Zmieni+o to funkcjonowanie spo}eczeristw w wymiarze globalnym i dotyczy r6wnie2
obronnosci mogqc parali2owa6 lub ogranicza6 zdolnosci system6w bezpieczeristwa paf+stw
oraz organizacji. Zwr6cono uwagq na postrzeganie tego wymiaru w kontekscie militarnym
ipolityczno-ekonomicznym i d4zenia do sprostania wyzwaniom w ewoluujqcej
cyberprzestrzeni. Rozw6j technologiczny stworzy+ nowe mozliwosci w zakresie militarnego
i cywilnego zastosowania system6w autonomicznych, kt6re om6wiono w kolejnym rozdziale.
Wskazano zastosowania wojskowe we wsparciu operacji konwencjonalnych
i asymetrycznych, zw}aszcza dla pafistw wysoko rozwiniqtych dla osiqgniqcia przewagi na
polu walki. Praktyczne zastosowanie system6w autonomicznych sprzyja uzyskaniu przewagi,
zw%aszcza w sferze informacji, ale tez w prowadzeniu operacji wojskowych. Wskazano rolq,
zadania oraz zastosowania bezzatogowych system6w pola walki, jak te,; ograniczenia
technologiczne, prawne i moralne. Om6wiono problematykq militaryzacji przestrzeni
kosmicznej, gdyz wykorzystanie system6w orbitalnych wp}ywa na koncepcje prowadzenia
operacji wojskowych oraz funkcjonowanie par'istw i spo}eczefistw. W kontel=";cie militarnym
wsparcie z kosmosu jest elementem prowadzenia operacji militarnych dajqc, przewagq
pafistwom dominujqcych w tym srodowisku. Mozliwosci wykorzystania przestrzeni
P?
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kosmicznej to kwestia otwarta, ograniczona jedynie ludz% innowacyjnosciq i postqpem
technologicznym. Om6wiono militarne mozliwosci wykorzystania kosmosu, zwr6cono uwagq
na rolq tego wymiaru dla wybranych pm'istw oraz mozliwe skutki i zagrozenia, co bqdzie
prowadzi6 do ,,gwiezdnych wojen? tworzqc nowq dziedzinq bezpieczeristwa.
Bezpieczenstwo Arktyki
Artykul naukowy: Militaryzacja Arkfflki - wzrost obecnotci wojskowej Federacji
Rosyjskiej wregiotiie, Bellona nr 02/2015, Warszawa 2015. Arktyka to obecnie jeden z
wazniejszych region6w, gdzie rozpoczq}a siq rywalizacja pafistwa o wp}ywy i korzysci
ekonomiczne. Zaangazowanie Rosji ma duze znaczenie ze wzglqdu na jej geostrategiczne
po}ozenie i zdecydowanq politykq w tym obszarze. Obecnos6 sil zbrojnych Rosji w Arktyce
ma podloze ekonomiczne i realizowane jest przy wsparciu politycznym w#adz pafistwa;
w zwiqzku z tym istnieje grozba narastania zagrozen i potencjal konfliktowy. Dokonano
analizy zasob6w surowcowych i przebiegu wa2nych szlak6w morskich generujqcych
roszczenia terytorialne i w%czanie siq innych kraj6w, jak Chiny. Decyzja Rosji o rozbudowie
infrastruktury irozmieszczeniu dodatkowych sil i srodk6w oraz utworzenie arktycznego
Po%czonego Dow6dztwa Strategicznego, kt6remu podlega miqdzy innymi Flota P6#nocna,
budzi obawy przez powrotem zimnowojennej retoryki.
Artyku} naukowy: Russian Comprehensive Approach toward Arctic Race, Security
Dimensions: International & National Studies nr 12, Publishing House of WSBPi? 'Apeiron',
Wyzsza Szko#a Bezpieczeristwa Publicznego i Indywidualnego, Krak6w 2014. Om6wiono
dzia#ania podjqte przez Rosjq w odniesieniu do Arktyki wskazuj4c na bardzo kompleksowe
podejscie do region. Przeanalizowano aspekty polityczne, ekonomiczne, spoleczne i militarne
decyzji podejmowanych przez paristwo w dqzeniu do zapewnienia dlugoterminowych
korzysci wynikajqcych z dominujqcej pozycji w Arktyce. Wskazano korzysci, jakie stwarza
Arktyka, zw}aszcza w wymiarze ekonomicznym.
Artykuty naukowe: Arctic - A Region of Dissonant International Interests, Security
and Defence Quarterly nr 4/2014, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2014,
(wsp6}autorstwo); Arctic - the New?Great Game" or Peaceful Cooperation ? Baltic Security
and Defence Review Volume 16 wyd. 1, Tartu, Estonia 2014, (wsp6}autorstwo). Analizie
poddano wp}yw ocieplenia klimatu na dostqp do zl6z Arktyki oraz szacunkowe dane
w zakresie zasob6w surowc6w naturalnych. Om6wiono podstawy prawne odnosz4ce siq do
roszczefi paristw w regionie. Wskazano na stanowiska poszczeg61nych paristw (Kanada, USA,
Chiny, Japonia, Rosja) oraz organizacji (NATO i UE) wobec Arktyki i dzia}ania
podejmowane w celu wzmocnienia pozycji regionalnej. W tym zakresie sposoby podejscia
r62niq siq w wielu aspektach, tym bardziej ze interesy narodowe s4 rozbiezne. Nie bqdzie to
prowadzi6 do konflikt6w militarnych, gdy,; me jest to korzystne dla 2adnego z uczestnik6w,
jednak bqdzie powodem napiq6 pomiqdzy paristwami wobec ich asertywnosci i zdecydowanej
postawy.

Bezpieczenstwo regionu baltyckiego
Artykuty naukowe: The Geopolitical importance of the Baltic Region from Polish

Perspective, Bepieczerxstwo. Swiat - Region - Polska. (Security. World - Region - Poland),
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Zeszyty Naukowe nr l (3)/2013, Wy;sza Szkota Administracji Publicznej im. Stanislawa
Staszica, Bialystok 2013, (wsp6+autorstwo); Securiffl Cooperation between Poland and the
Baltic Region, Baltic Security and Defence Review Volume 15 wyd. 2, Tartu, Estonia 2013,
(wsp6}autorstwo). Dokonano oceny wsp6tpracy Polski z krajami ba+tyckimi w zakresie
bezpieczeristwa. Wskazano na percepcjq regionu w odniesieniu do poszczeg61nych par'istw:
Estonii, Litwy oraz Lotwy, akcentujqc ich odmiennos6 i zr6,;nicowane postrzeganie zagro2en.
Om6wiono zbie,;ne zagro,;enia oraz wynikajqcy z tego wym6g solidarnosci regionalnej.
Odniesiono siq do bezpieczeristwa militarnego, ekonomicznego i mozliwych kierunk6w
przezw)'cl(:2anla zagroZel'l

Artyku}y naukowe: Ealtian Alueen Energiaturvallisuus - Euroopan Solidaarisuus
Koetuksella, Huoltoupseeri Journal Issue 2 / 2013, Helsinki 2013), (wsp6}autorstwo); Baltic
Region Energy Securiffl-The Trouble with European Solidariffl, Baltic Security and
Defence Review Volume 15 wyd. 1, Tartu, Estonia 2013, (wsp6}autorstwo);
Energiaturvallisuus ja toimitusvarmuus Euroopan huolena, Huoltoupseeri, Journal Issue 4/
2014, Helsinki 2014, (wsp6#autorstwo). Oceniono stall bezpieczeristwa energetycznego
paristw ba}tyckich wskazujqc na du2e zr6,;nicowane w poszczeg61nych paristwach.
Om6wiono ro%: kraj6w sqsiednich w przezwyciq2eniu izolacji energetycznej w tym: Polski,
Finlandii oraz Unii Europejskiej.
W ramach wsp6#pracy z Instytutem Logistyki Wyzszej Szko+y Bankowej we
Wroc}awiu opracowano artyku%y dotyczqcej problematyki logistycznej. Byto to posrednio
skutkiem doswiadczefi ze sprawowania funkcji szefa Katedry Zabezpieczenia Dzia%ari
Bojowych oraz studi6w w Chinach, gdzie transport %dowy star siq powa2nym wyzwaniem
dla rozwoju ekonomicznego. Podobnie bezpieczeristwo i duze obciqzenie szlak6w morskich
jest jednym w wyzwm'i dla pafistw Azji. W ramach wsp6%pracy opublikowano:
Logistyka transportu

Rozdzia}y: Kierunki przemian w logi$ce dystrybucji w ujgciu miqdzynarodowym,
[w:] Systemy logi$czne - Teoria i praktyka, IV Miqdzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna, Politechnika Warszawska, Rawa Mazowiecka 2009, (wsp6#autorstwo);
Technological support for logistics transportation systems, [w:] J. Mikulski (red.) Transport

Systems Telematics: 1(1" Conference TST 2010, wyd. Springer-Verlag, Heilderberg 2010,
(wsp6%autorstwo); artykuiy: Zautomafflzowane autostrady podziemne, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne S.A., Gospodarka Materia+owa i Logistyka nr 12, Warszawa 2010,
(wsp6}autorstwo); Challenges and the Future of Intermodal Transport in Poland, Crisis
Management nr 2, Uniwersytet w Zilinie, Zilina 2007, (wsp6+autorstwo). Dokonano analizy
rosnqcego wolumenu towar6w przewozonych przez firmy logistyczne, kt6ry systematycznie
rosnie w skali regionalnej i globalnej. Powoduje to, ze wymagania stawiane wobec us+ug
transportowych zwiqkszajq siq wskazujqc na potrzebq wdrazania nowoczesnych,
efektywniejszych rozwiqzan. Problemy w tym zakresie S4 widoczne zw}aszcza w rejonie
aglomeracji miejskich. Przedstawiono koncepcjq podziemnych, zautomatyzowanych
autostrad, kt6ra moze przyczyni6 siq w przysz}osci do czqsciowego pokonania wyzwan
logistyki transportu. Przedstawiono zr6dla powstania koncepcji oraz jej zasadnicze za}ozenia.
Zwr6cono uwagq na zalety i zagro;enia zwi4zane z wdra2aniem proponowanych?rozwiqzari
I
23

(

S'J,
l

i wskazano przyk}ady praktycznego wdrozenia. Ponadto, przedstawiono mozliwq przysz}os6
nowoczesnych autostrad w oparciu o prowadzone badania i projekty. Oceniono wyzwania
wobec transportu w odniesieniu do Polski i mozliwe rozwiqzania celem usprawnienia sytuacji
w przysz%osci.
Artyku} naukowy: Zagrozenia terrorystyczne transportu intermodalnego, Logistyka
nr 3, Warszawa 2009; dodatek na CD, (wsp6tautorstwo). Om6wiono zagro,;enia
terrorystyczne wodniesieniu do bezpieczeristwa transportu wymagaj4ce realizacji
wielop#aszczyznowych, kosztownych projekt6w badawczych w tym zakresie oraz
wypracowanie strategii ich wdra2ania. Dokonano oceny wsp6}pracy miqdzynarodowej w
dobie globalnej ekonomii, co ma kluczowe znaczenie, gdy,; terroryzm to zjawisko globalne
uderzajqce bezposrednio wkazde pafistwo. Przedstawiono mozliwe strategie i projekty
badawcze, kt6re mogq by;' realizowane w wielu r6;nych obszarach stosownie do specyfiki
zagrozet'.

Artyku}y naukowe: Nowe wyzwania i kierunki przemian w logi$ce dystrybucji w
ujyciu mi(dzynarodowym, Prace naukowe Politechniki Warszawskiej, Zeszyt 71, Warszawa
2009, (wsp6}autorstwo); Uwarunkowania przemian w logi$ce wojskowej, Wojskowa
Akademia Techniczna, Systemy Logistyczne Wojsk Zeszyt 33, Warszawa 2009,
(wsp61autorstwo). Przeanalizowano europejski rynek dystrybucji oraz skutki i kierunki
poszerzenia UE powodujqce nowe wyzwania wobec logistyki dystrybucji, zwtaszcza poprzez
polaryzacjq geograficznq. Jest to widoczne szczeg61nie w Europie Centralnej i Wschodniej
poprzez konkurencjq rynku uslug logistycznych, rozwiqzania prawne, trendy biznesowe oraz
nowe technologie. Miqdzynarodowa struktura tych rozwiqzari wymusza dostosowanie podazy
towar6w do popytu rynkowego, zorganizowanie sprawnych przep}yw6w fizycznych
gotowych wyrob6w oraz decyzji menadzerskich. Skuteczna realizacja tych wyzwafi wymaga
wdra;ania nowych koncepcji logistycznych, metod i rozwi4zari pozwalaj4cych sprosta6
konkurencji na rynku us+ug logistycznych w }aricuchu dostaw. Wskazano na duze powiqzania
cywilnego systemu logistycznego z wojskowym oraz wzajemne relacje i poszukiwanie
wsp61nych wzorc6w.
5.2. Referaty wygloszone na krajowych i miqdzynarodowych konferencjach
i seminariach naukowych oraz aktywny udziat w komitetach organizacyjnych
miqdzynarodowych i krajowych konferencji naukowych
Przed rozpoczqciem doktoratu bra}em udzia} w sympozjach zwiqzanych z obszarem
badari, jak r6wnie; wyg+asza}em na nich wystqpienia. Udzia} w konferencjach i seminariach
naukowych stanowil bardzo istotnq skladowq rozwoju naukowego pozwalajqc na
zaprezentowanie poglqd6w. Sprzyjaio to r6wniez mozliwosci spotkania autorytet6w
iekspert6w z dziedziny bezpieczeristwa stwarzajqc mozliwos6 wys#uchania ich opinii
oraz poglqd6w. By#o to istotne zw+aszcza po skoncentrowaniu pracy naukowo - badawczej
i dydaktycznej na problematyce bezpieczeristwa. W ramach miqdzynarodowych i krajowych
konferencji i seminari6w naukowych wyg}osi}em 18 referat6w w larach 2001 - 2014, kt6re
wwiqkszosci zosta}y opublikowane w materia}ach z tych przedsiqwziq6 lub yv innych
publikacjach zwartych. Bra}em czynny udzial w ponad 20 miqdzynarodowych i krajowych
l
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konferencjach, seminariach, warsztatach roboczych w latach 2004 - 2015 biorqc udzia+
wpracach grup roboczych, prowadz4c panele dyskusyjne oraz wymieniajqc pogl4dy
zuczestnikami tych spotkari naukowych. Bytem aktywnym uczestnikiem spotkan
zprzedstawicielami nauki i polityki, kt6rych zasadnicza problematyka dotyczy}a
bezpieczeristwa.
Bqd4c pracownikiem naukowo - dydaktycznym BALTDEFCOL bratem udzia}
wprzygotowaniu i prowadzeniu m.in.: miqdzynarodowej konferencji 9th International
Lessons Learned Conference w czerwcu 2015 w Tartu, a obecnie przygotowujq
miqdzynarodowq konferencjq 7th Atmual Ealtic Military History Conference nt. From the
Great War to the post-Cold War era: The Baltic Region as an Imernational Crossroad from
1900 to 2020, kt6ra odbqdzie siq w Ba#tyckej Akademii Obrony w Tartu marcu 2016 roku. Na
zaproszenie organizator6w w 2015 roku bra}em udzial w miqdzynarodowej konferencji:
,4nnua/ Ealtic Cotiference on Defence (ABCD) pt. Who's Afraid of Hybrid
Far7are?zorganizowanej przez International Centre for Defence and Security (ICDS)
wTallinnie oraz Ministerstwo Obrony Narodowej Estonii we wrzesniu 2015 roku oraz
w miqdzynarodowej konferencji bezpieczeristwa: The Riga Conference 2015 zorganizowanej
przez Latvian Transatlantic Organization Ryga w listopadzie 2015 roku. Prowadziiem obrady
sekcji problemowej Teoria terroryzmu w trakcie II Miqdzynarodowej Konferencji Naukowej
Katastrofy naturalne i cywilizacyjne w 2006 roku, uczestniczy}em w Komitecie
Programowym Sympozjum naukowo - technicznego Problemy Eksploatacji uzbrojenia
isprr4tu wojskowego, EKSPLOLOG 2004 oraz w Radzie Programowej seminarium
naukowego Instytutu Badari Strategicznych Akademii Obrony Narodowej pt.: Strategiczne
uwarunkowania bezpieczeAstwa Rzeczypospolitej Polskiej do 2020 roku w 2009 roku.
Przeprowadzi{em Academic Workshop on Small State Deployment Experiences w marcu
2011 roku oraz seminarium nt. Regional Securiffl in the Face of ConJ'lict in Ukraine ze
studentami the School of Advanced Military Studies (SAMS) Command and General Staff
College (CGSC) oraz BALTDEFCOL. Wsp6+organizowalem seminarium naukowe Securiffl
Policy and Strategic Thinking w ramach wsp6+pracy BALTDEFCOL ze Swedish National
Defence College (SNDC) w grudniu 2014 roku oraz przeprowadzi}em seminarium z udziaiem
przedstawiciela National Institute for Defense Studies (NIDS) w Japonii nt. Securiffl
Environment in East Asia w 2015 roku.

Szczeg6#owy wykaz konferencji, w kt6rych aktywnie uczestniczylem, znajdujq siq
w za%czniku 4 do wniosku.
5.3. Kierowanie oraz udzial w projektach badawczych
Realizacja projekt6w badawczych stanowi#a istotny element rozwoju naukowego, kt6ry
mia} miejsce po zakonczeniu studi6w doktoranckich realizowany byt w latach 2001 - 2007
wzwi4zku z zajmowaniem stanowisk dydaktycznych i naukowo- dydaktycznych
wWSOWJ?4d. Uczestniczyiem w 13 pracach naukowo - badawczych, w tym w 4 jako
kierownik oraz w 9 jako czionek zespo#u badawczego. Zrealizowa}em pracq naukowo badawczq w ramach projektu badawczego nr OT OOA 005 26 finansowanego przez
Ministerstwo Nauki i Informatyzacji - Sojusznicze i inne koncepcje wykorzystania system6w

broni obezwladniajqcej jako elementu wsp6+pracy WSOWl4d z Wydzia}em Wojsk 'L4dowych
{
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Akademii Obrony Narodowej w 2005 roku. Problematykq bezpieczeristwa na poczqtku
obecnego wieku analizowaiem w ramach pracy naukowo - badawczej nt. Wplyw broni
obezwladniajqcej na dzialania komponent6w wojsk lqdowych w srodowisku bezpiecze'shva
na poczqtku XXI wieku, w latach 2005-2006. W 2011 roku uczestniczy+em w realizacji pracy
naukowo - badawczej Europa - bezpieczny kontynent? Potencjalne zr6dla zagro:2eA
bezpiecze'stwa europejskiego opracowuj4c jeden rozdzial, zas w 2014 roku przygotowujqc
dwa rozdzia}y do pracy naukowo - badawczej Projekt ,,POLSKA" Silne i bezpieczne
paAstwo? Rozdzia%y zwipane byty z problematyka azjatyckq.
5.4. Dziatalnos6 dydaktyczna oraz informacja o wsp61pracy miqdzynarodowej

l

Dzia}alnos6 dydaktycznq rozpoczq%em w 1992 roku jako instruktor prowadzqc zajqcia
wramach wyktad6w oraz 6wiczeri praktycznych. By}a ona kontynuowana na stanowisku
wyk}adowcy oraz adiunkta, przy czym zakres zmienia} siq stosownie do obowiqzk6w, gdyz
prowadzi}em wyk}ady, seminaria i egzaminy oraz prace dyplomowe. Profil pracy
dydaktycznej zmieni} siq w czasie pe4nienia obowipk6w kierownika zak}adu i szefa katedry,
gdyz obok prowadzenia zajq6 odpowiada}em za planowanie procesu dydaktycznego i jego
nadz6r. W tym okresie przygotowywa}em i prowadzi}em m.in. Pedagogiczne kursy
kwalifikacyjne w zakresie dydaktyki szko#y wy,;szej dla kadry uczelni. Odpowiada}em za
kszta}cenie pedagogiczne podleg%ej kadry dydaktycznej d4zqc do podnoszenia jej kwalifikacji
oraz celem podwytszenia jakosci procesu dydaktycznego. W latach 2009 - 2015 w ka;dym
roku akademickich prowadzilem oko}o 300- 350 godzin za3q6 dydaktycznych.
W ramach dziaialnosci dydaktycznej w Ba}tyckiej Akademii Obrony prowadzi}em
zajqcia dydaktyczne na wszystkich kursach uczelni w ramach wyk#ad6w, seminari6w oraz
pracy w syndykatach. By}em organizatorem kszta+cenia w ramach modul6w edukacyjnych,
aw roku akademickich 2014/2015 odpowiada}em za standardy ksztaicenia w ramach
departamentu. W trakcie 6wiczeri praktycznych pe#nilem funkcjq wyktadowcy prowadz4cego
(Head Teacher) oraz wspierajqcego (Assisant Head Teacher) prowadzqc zajqcia i monitorujqc
pracq student6w wraz z ocenq indywidualnq i bqdqc mentorem. Przygotowywa}em tez
dokumentacjq szczebla strategicznego obejmujqcego m.in. sytuacjq bezpieczeristwa region6w.
W latach 2014-2015 prowadzi}em zajqcia w ramach seminari6w fakultatywnych dotyczqcych
bezpieczeristwa regionalnego oraz studium historycznych. Odpowiada}em za przygotowanie
iprzeprowadzenie wojskowo - historycznej podr6zy studyjnej student6w Bahyckiej
Akademii Obrony w Norwegii nt. German Armed Forces' Norway Campaign 1940 w 2014
roku oraz w Polsce nt. Battle of Warsaw 1920 w 2015 roku. Wiqza#o siq to z przygotowaniem
material6w dydaktycznych i prac4 ze studentami przed oraz w trakcie realizacji tych
zamierzen m.in. prowadzqc fakultatywne seminaria. W ramach podr6zy uczestniczy}em w
wizytach w ministerstwach obrony, dow6dztwach wojskowych oraz osrodkach naukowych
poszczeg61nych paristwach gdzie m.in. omawiano sytuacj@ bezpieczenstwa paristw
i region6w. Obecnie przygotowujq podr6,; studyjnq do Niemiec i Polski.
W ramach seminari6w magisterskich prowadzi}em zajqcia ze studentami w latach 20092015 oraz uczestniczy}em w programie studi6w magisterskich jako opiekun prac, recenzent
oraz jako cztonek komisji powo}anych do wstqpnej i koricowej obrony prac magisterskich.
Program studi6w magisterskich realizowany jest w ramach wsp6}pracy w .Lotewskq
Akademiq Obrony w Rydze. W trakcie 6wiczeri cyklu Wiking prowadzonych 'w Szwecji
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(2010, 2011, 2013, 2014, 2015) z udzialem student6w z Austrii, Finlandii, Szwajcarii,
Szwecji oraz BALTDEFCOL pe}ni}em funkcjq mentora, dokonuj4c jednocze<nie oceny
student6w w zakresie wykonywanych obowi4zk6w.
W ramach wsp6}pracy miqdzynarodowej uczelni prowadzi}em zajqcia w Wy,2:szej
Szkole Oficerskiej Si} Powietrznych w Dqblinie oraz w Akademii Marynarki Wojennej
wGdyni. Wsp6}pracuj4c z Cranfield University w Wielkiej Brytanii uczestniczy#em
w przygotowaniu i przeprowadzeniu modulu kszta}cenia dla Higher Command Study Course:
Defence management w dnia 11-22 maja 2015 w Tartu, Estonia. Ponadto, aktywnie
uczestniczy}em w grupie roboczej : A Feasibility Study for a Nordic-Baltic Military Education
Programme at the Strategic Level w latach 2013 - 2014 powo#anej w ramach wsp6#pracy
ministerstw obrony paristw baRyckich, Nordic Defence Cooperation, Baltic Defence College,
Royal Danish Defence College, Finnish National Defence University, Swedish National
Defence College oraz Norwegian Defence University College. Miala ona na celu
wypracowanie koncepcji kurs6w szczebla strategicznego, kt6ry m6g+by zosta6 prowadzony
wsp61nie przez kadrq naukowo-dydaktycznq kraj6w uczestnicz,qcych w studium dla sluchaczy
cywilnych i wojskowych ministerstw obrony i spraw zagranicznych. Zadanie zosta+o zlecone
przez NORDEFCO oraz ministerstwa obrony paristw uczestnicz4cych w projekcie. W latach
2013 - 2014 w ramach obowi4zk6w oraz jako pracownik naukowy uczestniczy+em we
wsp61pracy BALTDEFCOL z NATO Energy Security Center of Excellence w Wilnie, kt6ra
dotyczy#a bezpieczeristwa energetycznego w wymiarze praktycznym oraz jako przedmiot
kszta#cenia. W zwiqzku w tym bralem udzia} w trzech konferencjach miqdzynarodowych,
gdzie wyglosi#em dwa referaty i aktywnie uczestniczy}em w pracach grup roboczych.
W 2014 roku wziqiem udziai w pracach grupy roboczej powo}anej do wypracowania
iwdro;enia projektu 'Vision 2020" dotyczqcego nowej koncepcji kszta}cenia kadry
wojskowej i pracownik6w cywilnych trzech paristw baffyckich. Od czerwca 2015 roku jestem
zaangazowany w projekt Ba}tyckiej Akademii Obrony i Potomac Foundation z USA
aHegemon' dotycz4cy bezpieczeristwa kraj6w ba%tyckich. Projekt zakonczony zostanie
w kwietniu 2016 roku i przejdzie w fazq wdro2enia. W ramach pracy naukowo - badawczej
wsp6+pracujq z Center for Security and Strategic Research z Lotwy, Wyzszq Szkota Oficerskq
Sil Powietrznych w Dqblinie oraz Wyzszq Szko}q Finans6w i Zarz4dzania w Warszawie.
Publikowa+em r6wnie; artykuty naukowe w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz
w zakresie logistyki wsp6}pracowa}em z Wyzszq Szko}a Bankow.q we Wroclawiu.
5.5. Dziatalnosc promotorska, opieka naukowa nad studentami oraz opieka naukowa
nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora pomocniczego.
By}em promotorem 10 prac magisterskich, z kt6rych piq6 dopusci%em do pozytywnie
zakonczonej obrony. W latach 2011 - 2015 by#em recenzentem prac magisterskich. Bqdqc
recenzentem prac magisterskich uczestniczylem r6wniez w obronach wstqpnych i obronach
koncowych prac magisterskich zaaprobowanych przez promotor6w. Obecnie jestem
promotorem 7 prac magisterskich oraz piqciu prac dyplomowych. W ramach dzia#alnosci
promotorskiej w trakcie pracy w Wyzszej Szkole Oficerskiej Wojsk L4dowych by+em
opiekunem wielu prac dyplomowych student6w oraz wykonywa+em recenzje prac
dyplomowych i uczestniczylem w obronach oraz egzaminach dyplomowych. Bra}em
udzia} w pracach ko}a naukowego student6w Katedry Taktyki. Jako dow6dca
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podchor$ych prowadzi}em zajqcia i sprawowa}em opiekq merytorycznq na podleglymi
s}uchaczami w latach 1987 - 1991. Pracujqc w Baityckiej Akademii Obrony pod moim
kierunkiem przygotowano i obroniono z wynikiem pozytywnym 33 prace dyplomowe w
jqzyku angielskim, student6w pochodzqcych z dziesiqciu paristw. Byli to studenci trzech
kurs6w: Higher Command Studies Course, Joint Command and General Staff Course oraz
Civil Servant Course. Tematyka 27 prac dotyczy#a problematyki zwiqzanej z bezpieczeristwa
w ujqciu regionalnym i globalnym. W latach 2009-1015 by}em recenzentem prac
dyplomowych w uczelni i braiem udziai w komisjach egzaminacyjnych egzaminach
w poszczeg61nych obszarach kszta%cenia.
W roku akademickich 2009/2010 pelni}em obowiqzki opiekuna dydaktycznego
syndykatu sktadajqcego siq z dziewiqciu student6w z sze<ciu pafistw. Wi4za}o siq z tym
prowadzenie zajq6 oraz praca indywidualna ze studentami, jak te; opiniowanie postqpu
w ramach edukacji.
5.6. Staze naukowe

W ramach wsp6}pracy z innymi osrodkami naukowymi i akademickimi odbytem
w200l roku p6#roczny staz naukowy w Katedrze Taktyki Akademii Obrony Narodowej
zwiqzany z przygotowaniem rozprawy doktorskiej. Pracujqc w BALTDEFCOL
uczestniczy}em w wymianie doswiadczeri na temat dzia}alnosci dydaktycznej oraz
prowadzi}em wyk#ady w jqzyku angielskim w Wy;szej Szkole Oficerskiej Si} Powietrznych
w Dqblinie, nt. Sil Powietrznych w operacjach polqczonych w styczniu 2013 roku. W marcu
iczerwcu 2015 roku odbylem staz naukowy i przeprowadzilem zajqcia nt. modernizacji si#
zbrojnych Federacji Rosyjskiej i bezpieczeristwa regionu ba}tyckiego na studiach
licencjackich, magisterskich i kursach wojskowych Akademii Marynarki Wojeru'iej w Gdyni.
5.6. Czlonkoshvo w m%dzynarodowych i krajowych organizacjach i towarzystwach
naukowych

Jestem cz}onkiem European Association for Security oraz Polskiego Towarzystwo Nauk
Politycznych, Oddzia} Wroclaw.
5.7. Udzial w zespolach eksperckich i konkursowych
Bralem udzia} w 2009 roku w przygotowaniu ekspertyzy Ocena stanu bezpieczenstwa
Przedsigbiorstwa PoszukiwaA i Eksploatacji Zl6z Ropy i Gazu ,, Petrobaltic" S.A. wykonanej
przez Instytut Badafi Strategicznych Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. W tym
okresie, jako kierownik Zak}adu Studi6w Militarnych Akademii Obrony Narodowej,
udzieli}em trzech wywiad6w eksperckich dla portalu Wirtualna Polska dotyczqcych sytuacji
bezpieczefistwa w Afganistanie, na Bliskim Wschodzie oraz w Korei P6}nocnej.
Recenzowa}em projekt naukowo - badawczy pt. Russian Information Wadare against the
Ukrainian State and Defence Forces: April- December 2014. Combined Analysis opracowany
we wsp6#pracy Tartu University (Institute of Social Studies), NATO Strategic
Communications Centre of Excellence, Estonian National Defence College oraz Dow6dztwa
Si} Zbrojnych Estonii (Strategic Communication Department) w listopadzie 2015 roku.
Zajmujqc stanowiska w WSOW{4d recenzowa}em artykuly naukowe do ,,Zeszyt6w
Naukowych Poglqdy i Do:<wiadczenia", a w BALTDEFCOL by%em recenzentem arty'.
artyku}6w
28

/Th,

%.? J?

naukowych przeznaczonych do publikacji w ,,Baltic Security and Defence Review".
Skierowano do mnie do recenzji artykul do magazynu ,,Journal of Corporate Responsibility
and Leadership". Uczestniczytem, jako ekspert, w konsultacjach nt. przygotowaniu nowej
formuly kwartalnika naukowego Estoriskiej Akademii Obrony Proceedings of ENDC,
(Estonian National Defence College) w kwietniu 2014 roku w Tartu. Jestem r6wnie;
cz#onkiem komitetu redakcyjnego Proceedings of ENDC. Bylem konsultantem
merytorycznym raportu Fundacji im. Kazimierza Pu+askiego: Sily Zbrojne RP stall,
perspektywy i wyzwania modernizacyjne w 2014 roku i opracowa%em wprowadzenie do
rozdzia}u II. Opiniowalem tez raport Fundacji nt. Program modernizacji Sil Zbrojnych
Federacji Rosyjskiej - stall realizacji i perspektywy powodzenia w 2015 roku. Reprezentuj4c
uczelniq przygotowalem i przedstawi}em ekspertyzq nt. The security situation in the context of
current developments in the Russian Federation and its neighbourhood w ramach panelu
dyskusyjnego z udzia}em przedstawicieli parlamentu Lotwy na czele z marszatkiem sejmu
w dniu s czerwca 2015 w Tartu.

W trakcie 6wiczen cyklu aWiking' prowadzonych w Szwecji z udzia%em student6w
z Austrii, Finlandii, Szwajcarii, Szwecji oraz BALTDEFCOL uczestniczytem z zespole oceny
6wiczenia wraz z pracownikami naukowo - dydaktycznymi Szwedzkiej Akademii Obrony,
przygotowujqc wnioski z przebiegu 6wiczeri i rekomendacje.
Uczestniczy#em w komisjach oceny i wyboru pracownik6w na konkursowe stanowiska
naukowo - dydaktyczne w BALTDEFCOL. W ramach komisji dokonywa}em wstqpnej oceny
aplikacji, uczestniczy}em w wywiadach z wybranymi osobami i bra}em udzia+
wprzygotowywaniu rekomendacji. W latach 2009 - 2015 by}em cztonkiem komisji
odwo}awczych Ba}tyckiej Akademii Obrony w zakresie przestrzegania standard6w
akademickich w przygotowaniu prac magisterskich i dyplomowych.
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