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Obecnosc sil zbrojnych Rosji w Arktyce ma podloie ekonomiczne i wsparcie poli
tyczne wladz panstwa, w zwici.zku z tym istnieje groiba narastania zagrozen w re
gionie. Zasoby surowcowe i przebieg wainych szlak6w morskich - to czynniki ge
nerujci.ce roszczenia terytorialne i potencjalne sytuacje konfliktowe. Decyzja Rosji 
o rozbudowie infrastruktury i rozmieszczeniu dodatkowych sil i srodk6w oraz utwo
rzenie arktycznego Polci.czonego Dow6dztwa Strategicznego, kt6remu podlega mi~ 
dzy innymi Flota P61nocna, budzi obawy przez powrotem zimnowojennej retoryki. 

Arktyka, si/y zbrojne Federacji Rosyjskiej, bezpieczenstwo mi~dzynarodowe, 
Flota P61nocna, marynarka wojenna 

Wdoktrynie wojskowej Federacji Rosyjskiej podpisanej przez 
prezydenta Wlaclimira Putina 26 grudnia 2014 roku potwier
dzono strategiczne znaczenie Arktyki w polityce panstwa. 

W paragrafie 32 jako gt6wne zadania sil zbrojnych oraz innycb organ6w 
panstwowycb w czasie pokoju wskazano zabezpieczenie narodowych 
interes6w Federacji Rosyjskiej w Arktyce1• W poprzedniej doktrynie, 
przyj1<tej w 2010 roku, takiego zadania nie wymieniono. Uj1<cie go w no
wym dokumencie stanowi zar6wno formalne usankcjonowanie juz bu
dowanego potencjatu militarnego w Arktyce majcicego zabezpieczac ro
syjskie interesy ekonorniczne, jak i silne wsparcie polityczne wladz 
panstwowych.. Aspekt ekonorniczny wyrai:ono w definicji wojny lokal
nej, ok.reslono jci bowiemjako wojn1<, w kt6rej realizuje si~ ograniczane 

* W artykule autor wyraza swoje pogl<idY I nie prezentuje oficjalnego stanowiska Baltyckiej 

Akademii Obrony ani rz<id6w Estonii, Litwy I lotwy. 
1 Voennaa doktrina Rossijskoj Federacli. Moskva, 26.12.2014, par. 32, s. 15. http://news. 

kremlln.ru/media/events/files/ 41d527556bec8deb3530.pdf [ dostE:p: 17 .01.2015]. 
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cele militarno-polityczne, operacje wojskowe prowadzane sq w granicach panstw walczq
cych i kt6ra dotyczy zasadnicza tylko interes6w tych panstw (terytorialne, ekonomiczne, po
lityczne i inne)2. Z pewnoscill dwie pierwsze kategorie wojen lokalnych moi:na odniesc do 
Arktyki. Cz~sc jej terytorium, mi~zy innymi Grzbiet Lomonosowa3, budzi i:ywe dyskusje 
panstw, co bezposrednio przel<lada si1< na aspekt prawny i ekonomiczny - uzyskanie moili
wosci kontroli podmorskicb zasob6w zl6i: surowc6w naturalnych i dost~pu do nich. Nalei.y 
Sl!dzic zatem, i:e budowa potencjalu militarnego w Arktyce, zintensyfikowana na pocZl!tku 
obecnej dekady, nadal b1<dzie kontynuowana. 

W rywalizacji dui:e znaczenie odgrywa czynnik ekonomiczny, czyli dost1<p do zasob6w 
naturaJnych. Dia R?sji ma on dui.e znaczenie, zwtaszcza obecnie. Jak zauwai.a Julian Sk:rzyp, 
toczy sit:, wielka gra mocarstw o dostt:,p do tych surowc6w oraz drogi ich transportu, zwana 
przez niekt6rych geopolitykq rurociqg6w lub geoekonomiq. Geopolitykajutra [ ... ]to glo
balny konflikt o surowce strategiczne, gl6wnie o rapt:, i gat . W moi:liwe scenariusze z pew
noscill wpisuje si1< Arktyka, b~l!Ca priorytetem dla Moskwy, ale tei. regionem o dui:ym zna
czeniu dla Kanady i paii.stw skandynawskich oraz rosnllcym dla Stan6w Zjednoczonych, 
Chin i Japonii . Jakub Grygiel, analizuj:ic rol~ geopolityki w obr1<bie geografii, wskazuje na 
geograficzne rozmieszczenie centr6w surowcowych i linii komunikacyjnycb przypisujqce 
znaczenie poszczeg6Lnych lokalizacji zgodnie z ichstrategicznq watnosciq5• Surowce Arktyki 
i moi.liwosc ich dystrybucji drogami morskimi to niew:itpliwie czynniki wptywajl!ce na geo
strategi1< pa6stw jako na geograficzny kierunek polityki zagranicznej panstwa, kt6ra opisu
je to, gdzie panstwo koncentruje wysilki poprzez projekcjt:, sily i ukierunkowane wysilki dy
plomatyczne6. Obecnie takim kierunkiem geograficznym stata si1< Arktyka. 

Celem publikacji jest analiza wzrostu potencjalu militarnego Rosji w Arktyce w kontek
scie zabezpieczenia jej dtugofalowych narodowych interes6w ekonomicznych i stabilnosci 
regionu w dziedzinie bezpieczeiistwa. Pozwoli to na ocen1< kierunk6w tych proces6w oraz 
ich skutk6w w relacji do panstwa i regionu, a taki.e moi.liwych implikacji w relacjach mi1<
dzynarodowych. Wzrost obecnosci wojskowej Rosji zostat przeanalizowany jako sl<ladowa 
kompleksowa modernizacji sil zbrojnych przy silnym wsparciu politycznym wladz paii.stwa. 
Odniesiono si1< r6wniei: do znaczenia regionu dla innych paii.stw, takich jak kraje skandy
nawskie, Kanada i Stany Zjednoczone. Wskazano na zasadnicze przyczyny wzmocnienia 
potencjalu bojowego oraz zwil!Zane z tym decyzje o rozbudowie infrastruktury na potrzeby 
rozmieszczenia wyznaczonych sil i srodk6w. Uwag1< zwr6cono zwlaszcza na nowo utworzo
ne arktyczne Polllczone Dow6dztwo Strategiczne oraz podlegle mu rodzaje sil zbrojnych, 
w tyro Flot1< P6lnocnl!. 

Ze wst~pnej analizy wynika, i:e proces budowy potencjalu militarnego w Arktyce jest za
awansowany, co oznacza, i.e Arktykajest dla Rosji obszarem o zasadniczym znaczeniu stra
tegicznym. Poniewai: regionem tym coraz bardziej interesuj:i si1< r6wniei. inne paii.stwa, gl6w-

2 Ibidem, par. 8, s. 3. 
3 Roszczenia do Grzbietu lomonosowa wysuwaj& Dania, Kanada i Rosja. 
4 J. Skrzyp: Geopo/ltyka . wczora], dzls ljutro· . • Przegl&d Geopolityczny• 2010 t. 2, s. 23. 
5 J. Grygiel: Great Powers and Geopolitical Change. John Hopkins University Press, Baltimore 2006, s. 22. 
6 Ibidem, s. 22. 
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nie Kanada i Stany Zjednoczone, w clluzszej perspektywie zapewne b¢ll one dll:lyty do 
balansowania skutk6w rozbudowy potencjalu rosyjskiego. To za§ moze znamionowac ark
tyczny wyscig zbrojen. 

Wzrostznaczenia regionujako obszaru rywalizacji 
Rosjanie coraz bardziej akcentujl! swojl! obecnosc wojskowll w Arktyce, co daje wra:lenie wy

scigu zbrojen - d<tZenia do osiC1gnit;cia dominacji w celu zabezpieczenia interes6w narodowych 
w tym do niedawna zapornnianym regionie. Rosyjska aktywnosc budzi zainteresowanie innych 
panstw maj l!cych w Arktyce terytoria i interesy polityczno-ekonorniczne i r6wniez przeldada 
sit; na ich dll:lenie do zwit;kszenia obecnosci wojskowej. Odnosi sit; to zwlaszcza do Kanady 
i Stan6w Zjednoczonych, kt6re reagujl! nie tylko ze wzgl<;du na aspekty militarne, lecz tak:le 
z obawy przed asertywnl! politykl! Federacji Rosyjskiej. Panstwa te biorq pod uwag<; ewentual
lll! konfrontacjt;, tym bardziej :le silowe rozwil!zania w Gruzji i na Ukrainie nie pozwalajl! w pel
ni wykluczyc militarnego scenariusza. Ju:l obecnie kanadyjskie CF-18A Hornet patrolujll ob
szary Arktyki, by zaznaczyc zainteresowanie tym obszarem i interesy narodowe. Z kolei 
amerykarlskie sily powietrzne majq na Alasce w bazie lotniczej Eielson (Eielson Air Force Base), 
okolo 40 km od Fairbanks, samoloty F/A-22 Raptor, kt6re pozwalajl! na przechwytywanie bar
dzo aktywnych sil powietrznych Rosji, rni¢zy innymi samolot6w bombowych Tu-95MS Bear 
wykorzystywanych do zaznaczenia obecnoSci wojskowej i projekcji sily. 

Dll:leniom Rosji mogq zagrozic gl6wnie Kanada i Stany Zjednoczone. Premier Kanady 
Stephen Harper ocenil, :le kraj ma wyb6r,je§li chodzi o obron~ [ ... ] suwerennofci w Arktyce. 
Albo jq wykorzystamy, albo stracimy, gdyz Arktyka ma zasadnicze znaczenie dla naszej toi
samo§ci jako panstwa p6lnocnego. Jest cz~§ciq naszej historii. Reprezentuje tei ogromny po
tencjal naszej przyszlosci1. Jest to zatem nie tylko problem w relacjach rnit;dzynarodowych, 
lecz tak:le element polityki wewnt;trznej8• Wprawdzie rozpocz<;to prace nad rozbudowll ba
zy morskiej w Nanisivik i centrum szkoleniowego w zatoce Resolute Bay, ale Harper, odno
szqc sit; do Rosji, stwierdzil, :le nie dostrzegli§my, oczywiscie, tego rodzaju agresywnych za
chowan w Arktyce, Jakie zaobserwowano w Europie Wschodniej9. Wzajemna obserwacja 
jednak trwa. Kanada toczy tez sp6r ze Stanarni Zjednoczonyrni dotyczl!CY Przejscia P6lnocno
-Zachodniego, uznajqc je za wody narodowe, a nie rnit;dzynarodowe10• Ale w tym wypadku 
nie ma zagrozenia eskalacjl! sporu. 

W maju 2013 roku Stany Zjednoczone przyj<;ly dokument Narodowa strategia w Arktyce, 
dotyCZl!CY promocji interes6w narodowych, odpowiedzialnego zagospodarowania Arktyki 

7 A. Lytvynenko: Arctic Sovereignty . • Policy Review" przygotowane dla Ad Hoc Committee of Deputy Ministers on the Arctic, 

5.04.2011. http://www4.carleton.ca/cifp/app/serve.php/1355.pdf [dost~p: 14.01.2015]. 
8 Na temat roszczeri Kanady: K. Drummond: Cold wars: why Canada wants to claim the North Pole . • The Verge•, 9.12.2013. 

http://www.theverge.com/2013/12/9/51917 40/canada·russia-fight-over-north-pole-arclic [dostep: 14.01.2015). 
9 Stephen Harper concerned by Russia's growing military presence in Arctic . • Canadian Press·. 22.08.2014. 

http:/ / www.cbc.ca/news/ pol itics/stephen·ha rper-concerned-by-russla·s-growl ng-mllita ry-presence-in-arctlc-1 .2 7 44499 

[dost~p: 15.01.2015). 
10 The Arctic: Canada's legal claims. Parliamentary Information and Research Service. Publication PRB 08·05E. 24.10.2008. 

http://www.parl .gc.ca/contenVlop/researchpublicatlons/prb080~.pdf [dostep: 15.01.2015]. 
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i wzmocnienia wsp6lpracy mi~dzynarodowej 11 . W listopadzie tego samego roku Departament 
Obrony ogtosil Strategit:. dla Arktyki, w kt6rej zwr6cii uwag~ na koniecznosc wsp6tpracy 
z sojusznikami i partnerami oraz chronienja regionu i wspierania wladz cywilnych w zwil!Z
ku z zagroi:eniami wynikajl!cymi ze zwie<kszonej dziatalnosci czlowieka w Arktyce12• Nie 
bez znaczenia byla nowa strategia marynarki wojennej Arktyczna mapa drogowa marynar
ki wojennej USA 2014-203013• Jej wag~ podkreshl byly sekretarz obrony Chuck Hagel, za
pewniajl!C, i:e Stany Zjednoczane zamierzajq bye bardza zaangaiowane w Arktyce. 
Arnerykanska marynarka wojenna dlli:y do osillgni~ia do 2025 roku pelnej zdolnosci do 
prowadzenia operacji arktycznych14. Decyzje te przejdl! w faz~ wdrai:ania, choc ich zakres 
ogranicza obecne zaangai:owaille w rejonie Pacyfiku, w Europie i na Bliskim Wschodzie 
oraz ci~cia budi:etowe. Jest to wai:ne dla Moskwy, poniewai: tylko Waszyngton jest w stanie 
powstrzymywac jej ambicje. Obecnosc Stan6w Zjednoczonycb w Arktyce - zar6wno mili
tarna, jak i badawcza - nie jest niczym nowym, trwa bowiem od czas6w zimnej wojny. 

Do zwi~kszenia stanu posiadania dl!i:ll r6wniei: Dunczycy. Analizujl! prawa do Grzbietu 
Lomonosowa i zamierzajl! oficjalnie wystl!pic o arbitrai: ONZ. Choe post~p w regulacji gra
nic morskich osillglle(la Norwegia, podpisata bowiem umow~ o delirnitacji spornego akwe
nu Morza Barentsa, nie elimmuje to jednak obaw przed dalszym rozwojem sytuacji w regio
nie. Norwegia i Dania o prob Jemie bezpieczenstwa w Arktyce m6will na forum NATO i Unii 
Europejskiej, co pozwala zainteresowac tym obszarem r6wruei: inne panstwa czlonkowskie 
obu organizacji.15 

Arktykajui: stanowi obszar pokojowej rywalizacji, ale z uznaniem roli prawa rni~dzyna
rodowego (UN Convention on the Law of the Sea-UNCLOS; UN Commission on the Limits 
of the Continental Shelf) i takich organizacji, jak Rada Arktyczna utworzona w 1996 roku 
czy Mi¢zynarodowa Organizacja Morska. Rosja traktuje ten region priorytetowo. Wyrai:ane 
Sq r6i:ne opinie o rzeczywistych celach Moskwy. Dia przykladu, dr Dave Sloggett twierdzi, 
i:e Moskwa nie jest skoncentrowana na Europie Wschodniej, a obecny konflikt na Ukrainie 
to jedynie droga odwr6cenia uwagi od faktycznego celu, kt6rym jest Daleka P6lnoc, region 
powyiej kola polarnego16. Jest to uwarunkowane wieloma czynnikami, zwlaszcza zasobami 
surowc6w naturalnych, kt6re stanowill podstaw~ rosyjskiej ekonomii i wplyw6w do budi:e
tu panstwa. W 2014 roku podpisano tei: wai:ne umowy z Cbinami dotyczllce dostaw gazu 
i ropy naftowej. Okolo 2020 roku wydobycie ze zt6z syberyjskich osi<ignie szczytowe 

11 National Strategy for the Arctic Region. The White House, Washington, 10.05.2013, s. 2. http:// www.whitehouse.gov/ 

sites/ defaulVfiles/ docs/ nat_arctic_strategy.pdf [dostep: 15.01.2015]. 
12 Arctic Strategy. Department of Defense. Washington, November 2013, p. 7, 10. http://www.defense.gov/pubs/2013_ 

Arctic_Strategy.pdf (dostep: 15.01.2015). 
13 Vide: U.S. Navy Arctic Roadmap 2014-2030. Department of the Navy, Washington luty 2014. http://www.navy.ml1/ 

docs/ USN_arctic_roadmap.pdf (dostep: 16.01.2015). 
14 J.M. Cole: Militarization of the Arctic Heats Up, Russia Takes the Lead . • Diplomat", 6.12.2013. http://thediplomat. 

com/2013/12/militarization-of-the-arctic-heats-up-russia-takes-the-lead/ [dostep: 16.01.2015]. 
15 0 koniecznosci zwiekszenia roli NATO m6wil m.in. Espen Barth Eide, byly minister spraw zagranicznych Norwegil. 

w wywiadzle dla . NATO Review Magazine" por6wnal Arktyke do znaczenia Morza Ba!tyckiego, Sr6dziemnego i Czarnego 

dla par'istw organizacji. The changing Arctic: how involved should NATO be? http://www.nato.inVdocu/review/2013/ 

partnerships-nate>-2013/changing-artic-natcrinvolve/en/index.htm [dostep: 18.01.2015). 
16 D. Sloggett: Arctic Ambitions . • Air Force Monthly", January 2015, s. 4 7. 
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Mapka 1. Region arktyczny 

Zroolo: Udostepnlone przez Biblioteke Uniwersytetu Teksasu (the University ofTexas Libraries) Austin. http://www.lib.utexas.edu/ 

maps/lslands_oceans_poles/arctic_region_poi_95.jpg [dostep: 18.01.2015]. 
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http://www.lib.utexas.edu/maps/islands_oceans_poles/ arctic_russian_claims_2008.jpg [dostep: 18.01.2015). 
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mozliwosci, po czym - jak si1< ocenia - spadnie. Nowe zloia, zlokalizowane wtasnie w Arktyce, 
sit wi((C potrzebne. Opr6cz wzmocnienia obecnosci wymaga to kontynuowania juz szeroko 
zakrojonych prac badawczych, aby osiiign<ic gotowosc do prowadzenia wydobycia i w przy
sztosci dqi:yc do zr6wnowaienia eksportu. Do tego potrzeba jednak zaawansowanych tech
nologii, te zaS z powodu wsparcia separatyst6w na Ukrainie i zaj((cia Krymu S<l elementem 
ernbarga na dostawy do firm rosyjskicb. 

Nast((pny wazny czynnik: geograficzny to Przejscie P6tnocno-Wschodnie. Zapewnia ono 
tatwiejszy i szybszy dost((p do rynk6w azjatyckich oraz pozwaJa na eksport surowc6w natu
ralnych zar6wno z Syberii, jak i ze zl6z, kt6re Rosneft i Gazprom bl(dit eksploatowac 
w Arktyce. Ni~ bez znaczenia sit tez zasobne lowiska regionu. Jui tocz<i sil( spory z powodu 
zajl(cia statk6w rybackich i nielegalnych potow6w. Koniecznajest wil(c obecnosc wojskowa 
i stuzb panstwowych w celu monitorowania morskicb szlak6w komunikacyjnych oraz zabez
pieczenia wlasnej zeglugi i flot rybackich. 

W raporcie Akademii Obrony Wielkiej Brytanii stwierdzono, ze w wymiarze wojskowym, 
glownie dzit:,ki Flocie P6lnocnej, Rosja jest dominujqcq silq w regionie i wyglqda na to, ie 
w dalszym ciqgu zwit:,kszac bt:,dzie moi,liwosci wojskowe w trakcie obecnej dekady, tym bar
dziej zejako baza operacyjna i miejsce stacjonowania narodowejfloty okrt:,t6w podwodnych 
wyposaionych w SLBM, Arktyka ma bardza duie znaczenie dla bezPieczeristwa narodowe
go paristwa. Wydaje si~ zatem, ie istnieje bardzo duie prawdopodobieristwo, ie jesli zajdzie 
taka potrzeba, Rosja uiyje potencjalu militarnego, aby utrzymac swojqpozycjt:, w regionie 11• 

Wszelkie opcje pozostaj<i wil(c otwarte i Rosja jest przygotowana na kaid4 ewentualnosc 
w regionie, w tym uiycie sily, zaleinie od tego, czy wymagana bt:,dzie ,,arktyczna pi~sc" czy 
raczej bliska wsp6lpraca18• 

Proces militaryzacji Arktyki zostal znacznie zdynarnizowany w 2014 roku. Minister obro
ny Siergiej Szojgu w czasie spotkania rady obrony stwierdzil: ustanowilismy calkiem zna
czqce tempo w naszym podboju Arktyki, dodal r6wniez, ie do konca roku [2014 - przyp. 
Z.S.] rozmiescimy wi~kszosc naszych sit w regionie - od Murmariska do Czukotki19. Jest to 
zwiitzane z zapewnieniem wojskowej kontroli rosyjskiego wybrzeza arktycznego, kt6re ma 
dtugosc 6200 km. W dalszym ciiigu sit zapewniane srodki finansowe na programy zbroje
niowe i zrniany struktur organizacyjnycb, dyslokowane s<i wojska i jest rozbudowywana in
frastruktura. Dzialania te wspierajit wladze polityczne. 

Rozbudowa infrastruktury militarnej 
Armia rosyjska intensywnie rozbudowuje infrastruktur(( w Arktyce, by zapewnic woj

skom miejsca dyslokacji i prowadzenie operacji w regionie. W tym celu sit odtwarzane 

17 SJ. Main: If spring comes tomorrow ... Russia and the Arctic. Russian Series 2011, Defence Akademy or the United 

Kingdom, Shriven ham 2011. http://www.da.mod.uk(publications/library/russian-series/20111017-SJM-Arctic-paper.pdf/ 

view, s. I [dostep: 11.11.2014]. 

18 Ibidem, 20-21. 
19 A. Petrov: Russian Bases to Span Entire Arctic Border by End of 2014. RIA Novosti, 21.10.2014. http://rt.com/ 

news/197936-russia-arctic-military-shoigu [dostep: 26.10.2014]. 
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obiekty pozostaie po zimnej wojnie i budowane nowe. Pozwala to na stahi obecnosc woj
skowq oraz prowadzenie szkolenia majqcego przygotowac wszystkie rodzaje sil zbrojnych 
do operacji w trudnych warunkach terenowych oraz klimatycznych - w temperaturach sit(
gajqcych nawet-50°C. Celem dlugoterminowym jest zbudowanie kompleksu odpowiednio 
wyposai:onych baz wojskowych dla poszczeg6Lnych rodzaj6w sil zbrojnych, zwlaszcza dla 
sil morskich, w tym okrt(t6w podwodnych o napt(dzie atomowym i lodolamaczy, tak by m6c 
kompleksowo patrolowac wody arktyczne. Jak stwierdzil gen. Michail Mizincew, szef 
Narodowego Centrum Zarzqdzania Obronq, co najmnjej 13 lotnisk i JO stacji radarowych 
powstanie w Arktyce, aby zapewnic bezpieczenstwo militarne regionu20• Natorniast 
gen. Drnitrij Bulgakow, zastt(pca mjnistra obrony, potwierdzil, ze do konca 2015 roku zo
stanie odtworzonych 10 lotnisk wojskowych, tym samym do prowadzenia operacji bt<dzie 
gotowychjuz 14 lotnisk. 

Reaktywowano tez dwie bazy wojskowe w rejonie miasteczka Alakurtti , polozonego oko
to 60 km od granicy z Finlandiq i okolo 250 km od Murmaiiska. W Alakurtti, kt6re znaj
duje sit( na obszarze Zachodniego Okrt<gu Wojskowego, zostanq rozmieszczone pododdzia
ly podlegajqce Polqczonemu Dow6dztwu Strategicznemu Floty P6lnocnej, Liczqce okolo 
3 tys. zolnierzy21. Ocenja sit( jednak, ze mogq one Li.czyc nawet 7 tys. i bt<dq to sily wzmoc
nionej brygady zmotoryzowanej22. W miasteczku jest r6wniez lotnisko wojskowe, kt6re za
pewnia wsparcie operacji w Arktyce i umoz[jwia wzmocnienie sil lqdowych drogq powietrz
nq w dowolnym regionie. Obiekty znajdujq sit( w git<bi paiistwa i Sq cbronione przed 
uderzeniami przeciwnika we wsp6ldzialanju z silarni Zachodniego Okrt<gu Wojskowego, 
w tym jego obronq powietrznq. Bazy w Alakurtti majq tez znaczenie polityczne i militar
ne, jesli oceniac je pod kqtem sqsiedztwa z Finlandiq. Wzmocniona zostaje obecnosc woj
skowa u jej granic, co ma wymowt( w kontekscie dyskusji o wstqpieniu tego panstwa do 
NATO. 

Waznq bazq w rosyjskiej Arktyce jest Kotielnyj, polozony na najwit(kszej z Wysp 
Nowosyberyjskich. Prace rozbudowy infrastruktury pozostalej po zimnej wojny Sq wspiera
ne przez lotnictwo transportowe - samolotami An-72 do przewozu cargo oraz zrzutami z sa
molot6w Il-76. Baza ma znaczenie strategiczne w odniesieniu do szlak6w komunikacyjnycb, 
kt6re bt(dzie mozna otworzyc przy dalszym zanikaniu zlodowacenia. Pozwala kontrolowac 
wa:lnq strategicznie Ciesnint( Beringa i umozliwia projekcjt( sil na obszar Oceanu Arktycznego. 
Na Wyspach dyslokowano trzy okrt(ty bojowe, w tym krqi;ownik rakietowy ,,Piotr Wielki" 
oraz siedem okrt(t6w wsparcia i cztery lodolamacze o napt(dzie atomowym23, co jest swoistq 

2o Vide: M. Fomitchev: Russia to Strengthen Arctic Border with 13 Airfields, 10 Radars. RIA Novosti, 15.10.2014. 

http://en.ria.ru/ russla/20141028/194 737 649/Russia-to-Strengthen-Arctic-Border-with-13-Alrfields-10-Radars.html; 

Russia to Strengthen Arctic Border with 13 Airfields, 10 Radars . • Sputnik News", 24.10.2014. http://sputniknews.com/ 

mllitary/20141028/1014050027.html [dostep: 20.11.2014]. 
21 V Murmanskoj oblasti planiruOt vosstanovit' dva voennyx gorodka. ITAR·TASS, 4.03.2014. http://itar-tass.com/ spb

news/1019919 [dostep: 22.11.2014]. 
22 Russia moves first troops to Arctic base near Finnish border . .. Barents Observer" .15.01.2015. http://barentsobserver. 

com/en/security/2015/01/russia-moves-first-troops-arctic-base-near-finnish-border-15-01 [dostep: 16.01.2015]. 
23 A. Staalesen: In remotest Russian Arctic, a new Navy base . • Barents Observer", 17 .09.2013. http://barentsobserver. 

com/en/security/ 2013/09/remotest-russian-arctic-new-navy-base-17-09 [dostep: 20.11.2014]. 
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demonstracjq sily24. Lokalne lotnisko Temp zostalo przygotowane do przyjmowania mi(idzy 
innymi samolot6w transportowych An-72, An-74 i Il-76, co pozwala - w razie potrzeby -
na wsparcie logistyczne oraz wzmocnienie sil. W bazie jest takZe oddzial podlegty minister
stwu ds. sytuacji nadzwyczajnych25, stacja meteorologiczna i zesp61 naukowo-badawczy. 
Rozbudowywaoe jest r6wniez lotnisko w Tiksi w Jakucj i, skqd po rozmieszczeniu sil po
wietrznych b(idzie mozna patrolowac znaczny obszar morski. 

Jesli na Wyspie Wrangla na p6:1nocno-wschodnim krancu Rosji na Oceanie Arktycznym 
zostanie utworzona baza26, to latwiej b(idzie mozna monitorowac Ciesnin(i Beringa oraz sle
dzic aktywnosc sil morskich Stan6w Zjednoczonycb i Kanady. Istotnym elementem Wysp 
b(idq miasteczkawojskowe, dla kt6rych, jak stwierdzil oficer prasowy Wschodniego Okr(igu 
Wojskowego pulkownik Aleksander Gordiejew, zostaly dostarczane moduly dla <,budowa
nia bazy wojskowej na Wysp~ Wrangla Cape Schmidt. Kompleks zastal <,budowany w formie 
gwiazdy, co pozwala personelowi wojskowemu poruszac si~ swobodnie w ramach obiektu, 
ograniczajqc ekspozycj~ na niskie temperatury, na tyle na ile jest to moiliwe27• Planowana 
jest baza lotnicza takze w kierunku bardziej zachodnim - na archipelagu Ziemia Franciszka 
J6zefa w p6lnocno-zacbodniej cz(isci Morza Barentsa. Stanowilaby ona istotny element sprzy
jajqcy operacjom powietrznym w relacji do kraj6w skandynawskich, zwtaszcza Norwegii. 

Budowanie potencjatu wojskowego 
Wszystkie rosyjskie jednostki w Arktyce zostaly podporzqdkowane nowo utworzonemu 

Polqczonemu Dow6dztwu Strategicznemu Flory P6:1nocnej28, kt6re przej(ilo w podporzqd
kowanie Flot(i P6tnocoq, brygady wojsk lqdowych, sily lotnictwa i. obrony powietrznej oraz 
niezb(idne pododdzialy wsparcia i zabezpieczenia dzialan bojowych. Dow6dztwo jest odpo
wiedzialne za ochron~ rosyjskiej ieglugi, rybol6wstwa oraz p6l roponosnych i gazawych 
w Arktyce oraz ochron~ granic paristwowych na p6tnocy29. Pozwalajq na to wi(iksze mozli
wosci planowania i prowadzenia operacji polqczonych oraz wykorzystania posiadanycb sil 
i srodk6w. Utworzenie dow6dztwa bylo podyktowane specyfik'l obszaru, jego duzym zna
czeniem oraz polozeniem geograficznym. Konstantin Siwkow, prezydent Akademii 
Problem6w Geopolitycznych, podkre§lil, :le zgrupowanie sil strefy arktycznej jest w trakcie 
formowania. Potrzebuje dow6dcy i wiodqcego rodzaju sil zbrojnych. Arktyka jest obszarem 

24 J. Mitchell: Russia's Territorial Ambition and Increased Military Presence in the Arctic . • Foreign Policy Journal", 

23.04.2013. http:j /www.foreignpollcyjourna l.com/2014/04/23/russias-territorial-ambitlon-and-increased-military

presence-in-the-arctic [dosti:p: 20.11.2014]. 
25 Pelna nazwa to: Ministerstwo do spraw obrony cywilnej, sytuacjl nadzwyczaj nych i likwidacji skutk6w klflSk iywio!owych. 
26 W pazdzierniku 2014 r. zaczi:ta pracowac stacja radarowa, ale wcicii jest rozbudowywana infrastruktura. 
27 A. Yudina: Russia Building Military Town in Arctic. RIA Novosti, 8.09.2014, http://en.ria.ru/mllitary_ 

news/20140908/1927 45152/Russia-Building-Military-Town-in-Arctic.html [dostllp: 15.11.2014]. 
28 Flota P61nocna - Po!ciczone Strategiczne Dow6dztwo (Northern Fleet-Unified Strategic Command). Vide: T. Pettersen: 

Russia to reorganize military forces in the Arctic . • Barents Observer", 17 .02.2012. http://barentsobserver.com/en/ 

security/ 2014/ 02/russia-reorga nize-military-forces-arctic-17 -02 [ dostllp: 28.11.2015]. 
29 Z. Keck: Russia to Establish Arctic Military Command . • Diplomat", 21.01.2014. http:/ /thediplomat.com/2014/02/ 

russia-to-establlsh-arctlc-military-command [dosti:p: 29.11.2014]. 
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oceanicznym, tak wi<~c marynarka wojenna musi przejqc wiodqcq rol~30. Powolanie dow6dz
twa zapewne b((dzie procentowalo w przyszlosci, gdy zwi((kszi:i sit'( mo:i:liwosci :i:eglugi 
Przejsciem P6lnocno-Wschodnim31 . W6wczas dow6dztwo b((dzie w pelni przygotowane pod 
wzgl<tdem struktur, procedur, wyposa:i:enia i obsady etatowej do kontroli tego szlaku mor
skiego. Wykorzystanie Przejscia nale:i:y rozpatrywac r6wnie:i: w kontekscie ewentualnej wsp6l:
pracy sil rnorskicb Floty P6lnocnej ze zwi<izkarni operacyjnymi Floty Oceanu Spokojnego, 
poniewa:i: umo:i:liwia ono koordynowanie i prowadzenie wsp6lnych operacji rnorskicb. 

W regionie Arktylci za operacje morskie odpowiada Flota P6lnocna, obecnie najlepiej wy
posa:i:ony i najsilniejszy morslci zwi'!Zek operacyjny marynark.i wojennej Federacji Rosyjsk:iej. 
0 jej sile stanowii:i zwl:aszcza nowoczesne okr({ty podwodne o nap({dzie atomowym i kon
wencjonalnym32. :Zasadnicze zadania Floty to: utrzymywanie morskich strategicznych sil j<i
drowych w stalej gotowosci jako elementu odstraszania nuklearnego, ochrona strefy ekono
micznej oraz obszar6w dzialalnosci przemyslowej, zwalczanie nielegalnych przedsi((wzi((c 
produkcyjnych i wydobywczych, a takZe zapewnienie bezpieczenstwa :i:eglugi oraz wyko
nywania innych zadan wsparcia polityk:i panstwa33. 

Flota P6l:nocna wykorzystuje swoje liczne bazy rozmieszczone wzdlui. wybrzezy Morza 
Barentsa i Morza Norweskiego i - jak zapowiedzial jej dow6dca admiral Wl:adimir Korol ow -
do 2020 roku zwi((kszy stan posiadania o ponad 40 okr((t6w34• Wynika to z wdro:i:enia pro
gramu reformy sil zbrojnych Federacji Rosyjskiej, kt6rego priorytetem S'l okr((ty podwod
ne, tak.ie jak: projektu 955 Borey o nap((dzie atomowym wyposazone w rakietowe pociski 
balistyczne; projektu 885 Jasie6 uzbrojone w pocislci manewruji:ice, a tilie konwencjonal
ne projektu 677 Lada oraz ich nast({pcy projektu Kalina. Unowoczesniane S'l taki.e okr((ty 
nawodne. Trwaj<i prace konstrukcyjne nad nowymi niszczycielarni, fregatami klasy 
Gorszkow i Krivak-IV, korwetami .klasy Stierieguszczyj oraz okr1ttarni desantowymi. 
Modernizowane sii r6wnie:i: kr<izowniki, a taki.e planowana jest budowa lotniskowca (ra
czej jako odJegly projekt)35. 

Sily morskie, zwlaszcza flota podwodna, z pewnosci<i b((d<t rozwijane i zasilane z bu
d:i:etu mimo slabn<icej kondycji gospodarki panstwa. Jednym z beoeficjent6w b1tdzie Flota 
P6l:nocna, potrzebna panstwu do projekcji sily w Arktyce. Swiadczy o tym przyj((cie do 
slu:i:by nowoczesnych okr((t6w podwodnych klasy Borey. Jui: w 2013 roku dwa okr((ty 
podwodne tej klasy: K-550 ,,Aleksander Newski" i K-535 ,,Jurij Dolgoruki ' weszly do 

30 Russia's Arctic troops to be beefed up with Northern Fleet In 2015, TV-Novosti, 30.12.2014. http://rt.com/news/218659-

russla-arctic-<:ommand-army [dostep: 17.01.2015). 
31 Przejscie P61nocno-Wschodnle to droga morska lqczqca EuroPll z Pacyfikiem, blegnqca wzdluz p61nocnych brzeg6w 

Eurazji , przez Morze Barentsa, Karskie Wrota, Morze Karskie, Ciesnine Wilkicklego, Marze laptiew6w, Marze 

Wschodniosyberyjskie, Ciesnine De Longa, Morze Czukockle I Ciesnine Beringa. 
32 Szerzej: K. Kubiak: Potencjal wojskowy Floty P6tnocnej. Armia 24, 10.07 .2012. http://www.armia24.pl/na-morzu/ 98-

marynarka-wojenna/1862-potencJal-wojskowy-floty-polnocnej [dostep: 12.01.2015). 
33 Severnyj flot. http://structure.mil.ru/structure/forces/type/navy/north.htm [ dostep: 12.01.2015). 
34 Flota P61nocna otrzyma ponad 40 okret6w. Radio Voice of Russia, 8.04.2014. http://polish.ruvr.ru/news/2014_04_08/ 

Flota-Polnocna-otrzyma-ponad-40-okretow-0300/ [dostep: 16.11.2014). 
35 D. Gorenburg: Russia's State Armaments Program 2020. Is the Third Time the Charm for Military Modernization? 

PONARS Eurasia Policy Memo 2010 No. 125, s. 3-4. http://www.gwu.edu/-ieresgwu/programs/ponars_memos.cfm/. 
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slui:by, przy czym K-535 wzmocnil sify Floty P6l:nocnej. W grudniu 2014 roku po pr6-
bach morskich okn(t K-551 ,,Wladimir Monomach" doh1czyl do jednostki K-550 ze skla
du Floty Oceanu Spokojnego. Okn(ty te Sq wyposai:one w rosyj skie trzystopniowe poci
ski balistyczne (SLBM)36 R-30 Bulawa (kod NATO: SS-NX-30) na paliwo stale, 
przeznaczone do przenoszenia gtowic jqdrowych, zaprojektowane wlasnie dla projektu 
955. Jednostki te wzmocnily arsenal nuklearny jako element potencjalu odstraszania, kt6-
ry jest wai:ny dla strategii rosyjskiej, a charakterystyki nowoczesnycb okrC(t6w podwod
nych zwiC(kszajq jej wiarygodnosc. 

Sily lqdowe podlegle dow6dztwu regionu bC(dq siC( skladac z sit rodzaj6w wojsk dla ochro
ny politycznycfJ i ekonomicznych interes6w w Arktyce do 2020 r. [osiqgnq gotowosc do 
2020 roku - przyp. Z.S.], w tym z pododdzial6w wojskowych, ochrony granic i straty wy
brzeia dla zagwarantowania rosyjskiego bez.pieczenstwa militamego w zr6inicowanych uwa
runkowaniach politycznych i wojskowych31. BC(dq to dwie brygady zmotoryzowane, jedna 
w Murmansku, a druga w Archangielsku. Pierwsza osiqgnie pelnq gotowosc do wykonywa
nia zadan jui: w 2015 roku, dlatego proces reorganizacji, uzbrajania i wyposai:enia jest za
awansowany. Dow6dztwu podporzqdkowano tei: nowo utworzonq 61 BrygadC( Piechoty 
Morskiej Czerwonego Sztandaru Kirkenes38, co zwiC(ksza moi:liwosci prowadzenia operacji 
desantowych w regionie39. Ponadto sily rozrnieszczone w Alakurtti bC(dq rozbudowane do 
brygady i przygotowane do wzmocnienia sil lqdowych w razie zagroi:enia. Brygady wojsk 
lqdowych zostanq wyposai:one i wyszkolone do dzialania w specyficznycb warunkach tere
nowych i klimatycznych Arktyki. Zdolnosc do przemieszczania i mobilnosc taktycznq za
pewniq zmodernizowane i dostosowane do warunk6w terenowych gqsienicowe transportery 
opancerzone MT-LBV. Prowadzone Sq prace nad dostosowaniem taki.e innego sprzC(tu na 
potrzeby rejonu dzialan, tak by zwiC(kszyc moi:liwosci taktyczne prowadzenia dzialan bojo
wycb w ramach rodzaj6w sil zbrojnych oraz operacji potqczonych w trudnym terenie ark
tycznym. Opracowywany jest srniglowiec Mi-8 nowej wersji - Mi-8AMTSz-WA Terrninator 
kt6ry be(dzie spelnial oczekiwania sil lqdowycb pod wzglC(dem zabezpieczenia transportu 
i wsparcia ogniowego poddzial6w w ekstremalnycb warunkacb klimatycznych. Ponadto 
zostanq dostarczone smiglowce rozpoznawcze i bojowe kolejnej generacji Ka-52 Aligator 
oraz zmodernizowane wielozadaniowe smiglowce Mi-24, oznaczone jako Mi-35M, do wy
konywania zadan transportowych oraz bojowycb w trudnych warunkach pogodowych dzien
no-nocnych. PodstawC( obrony przeciwlotniczej bC(dzie stanowil putk wyposai:ony w system 
rakietowy czwartej generacji S-400 Triumf typu ziemia-powietrze40, planowany do rozmiesz
czenia na wyspach archipelagu Nowa Ziernia w 2015 roku. Do zwiC(kszenia potencjalu sil 
obrony przeciwlotniczej przewidziano nowoczesny samobiezny przeciwlotniczy zestaw ar
tyleryjsko-rakietowy 96K6 Pancyr-Sl. Zakonczono juz testy tego zestawu w warunkacb 

36 SLBM (Submarine-Launched Ballistic Missile) - pocisk balistyczny klasy glebina wodna-ziemia. 
37 Russia to Field First Arctic Brigade in 2015. Ria Novosti, 2.02.2012. http://en.ria.ru/military_news/ 20120221/ 

171440711.html [dostep: 12.11.2014). 
38 Nazwa Kirkenes pochodzi od miejscowosci w Norwegii wyzwolonej przez Armie Czerwon<1 w czasie II wojny swiatowej. 
39 Russia's Arctic troops to be beefed up with Northern Fleet in 2015, op.cit 
40 Ibidem. 
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Tabela 1. Gf6wne okr~ty Floty P&nocnej Federacji Rosyjskiej 

Typ okr~tu Llczba Koci w j~zyku anglelsklm Uwagl 

Okret podwodny o napedzie jcidrowym 
SSBN (ship submersible ballstic 

do przenoszenia pocisk6w 10 
nuclear) 

balistycznych 

Okret podwodny o napedzie jqdrowym 
SSGN (ship submersible guided 

do przenoszenia pocisk6w 3 
kierowanych 

missile nuclear) 

Okret podwodny o n..apedzie jqdrowym I 13 SSN (ship submersible nuclear) 

Okret podwodny o napedzie 

I 7 I SSK (conventional attack 
konwencjonalnym submarine) 

Specjalne i ratownicze okrety 
7 I SSAN (submersible auxiliary 

I podwodne support vessel) 

Okret podwodny do test6w i badan 1 
SSA (submersible auxiliary okret klasy 
support vessel nuclear) Sarov 

Lotniskowiec I 1 CV (ai rcraft carrier) 
,Admiral 
Kuzniecow" 

Krcii:ownik rakietowy o napedzie 
CGHMN (cruiser, guided missile, ,Piotr Wielki", 

nuklearnym 
1 helicopter, SAM missile, okret flagowy 

nuclear-powered) Floty P61nocnej 

Krcii:ownik rakietowy I 1 
CGHM (guided missile, I w trakcie 
helicopter, SAM missile) nap raw 

DDGHM (destroyer, SSM 
jeden w trakcie 

Niszczyciel rakietowy 7 missiles, hel icopter, SAM 
remontu 

missile) 

Okrety patrolowe i obrony wybrzei:a 

I 3 
FSGM (corvette, SSM missile, I SSM (surface-

(korweta) SAM missile) surface missile) 
--

I~ FSM (corvette with SAM missile)-, SAM (su·~~ce-Okrety patrolowe i obrony wybrzei:a 
(korweta) air m1ss1 e 

I I wtrakcie Niszczyciel min oceaniczny 1 MHSO (mine hunter, oceanic) 
napraw 

I 
--

Tra/owiec oceaniczny 3 MSO (mine sweeper, oceanic) 

Tralowiec bazowy 8 I MSC (mine sweeper, coastal) I 
Okrety desantowe I 4 LST (landing ship, tank) I 
Okrety logistyczne i wsparcia 

ponad 
20 

Zr6dlo: Military Balance 2014. International Institute for Strategic Studies. Wydawnlctwo Routledge, s. 187; K. Kubiak: 

Potencjal wojskowy Floty P61nocnej. Armia 24, 10.07.2012. http://www.armia24.pl/na-morzu/98-marynarka-wojenna/ 

1862-potencjal-wojskowy-floty-polnocnej [dostep: 12.01.2015). 
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polarnych 41 . Jest to zestaw kr6tkiego i sredniego zasi((gu 0 dobrych parametrach taktyczno
-operacyjnych. 

Dyslokowane S<l sily powietrzne na nowo przygotowanych lub tez zmodernizowanych lot
niskach okresu zimnej wojny. Do 2017 roku sily powietrzne zamierzajq rozmiescic mysliw
ce przechwytujqce MiG-3 1 i samoloty taktyczne na lotnisku Tiksi w Republice Sacha 
(Jakucja) oraz na lotnisku w Anadyrze, stolicy Czukockiego Okre<gu Autonomicznego. 
Odleglosc z Anadyru do Alaski wynosi okolo 750 km i w przeszlosci lotnisko to juz wyko
rzystywano jako baze< lotnictwa dalekiego zasie<gu, poniewai: umozliwia prowadzenie dale
kich pa troli powietrznych oraz oddzialywanie na bazy rozmieszczone na Alasce42• 

Niewykluczone, ze w przyszlosci w regionie zostanq rozmieszczone samoloty mysliwskie 
piqtej generacji Suchoj PAK-FA (T-50) j ako odpowiedi na arnerykanskie samoloty F-22 
i F-35. Sily powietrzne zam6wity 55 egzemplarzy mysliwc6w T-50, a ich dostawa ma sie< 
rozpoczqc w 2016 i zakonczyc w 2020 roku43. Planowane jest r6wniez utworzenie pot<iczo
nych sit powietrznych i obrony powietrznej w ramach dow6dztwa arktycznego. Samoloty 
bombowe i rozpoznawcze, kt6re ostatnio wykonujq liczne loty patrolowe, Sq tankowane w po
wietrzu z wykorzystan.iem tankowc6w Il-78 Midas i eskortowane przez mysliwce. W celu 
zwie<kszenia mozliwosci projekcji sit lotnictwa do baz regionu be<d<i systematycznie dostar
czane samoloty specjalistyczne, mie<dzy innymi tankowce powietrzne, AWACS i rozpoznaw
cze, tak by zapewnic ciqglosc prowadzonych operacji powietrznych w rozleglej przestrzeni 
powietrznej. 

Marynarka wojenna prowadzi intensywne cwiczenia w Arktyce z udzialem wszystkich sit 
i srodk6w. Przykladowo, w sierpniu 2014 roku 10 okr((t6w nawodnych i podwodnych (o na
pe<dzie nuklearnym i konwencjonalnym) byto wspieranych przez lotnictwo morskie w cza
sie cwiczen na Morzu Barentsa. Zasadnicze zadania wykonywane w trakcie cwiczen obej
mowaly elementy wojny minowej oraz zwalczanie okre<t6w podwodnych i nawodnych 
z uzyciem zar6wno okre<t6w, jak i baterii l<idowych wyposai:onych w przeciwokre<towe po
ciski manewrujqce44. Planowane S<l kolejne cwiczenia sil arktycznych, w tym z udzialem bry
gady piechoty morskiej oraz z desantami spadochronowymi, w celu ugruntowywania wy
szkolenia w planowaniu i prowadzeniu operacji na rosyjskich wybrzeiach Arktyki i wyspach 
regionu. Sity zbrojne kontynuuj<i cwiczenia w przemieszczaniu Sil powietrznodesantowych 
w wybrane, strategicznie wai:ne regiony, co pozwal_a wspierac, w ograniczonym czasie, mie<
dzy innymi jednostki rozmieszczone w bazach na wyspach m6rz Oceanu Arktycznego, a moz
Liwosci strategiczne ogranicwne sq jedynie zdolnosciami lotnictwa transportowego (WTA) 
- nie maw zasadzie zadnych ograniczen organizacyjnych i geograficznych45• Prowadzone 

41 A. Maciejewski: Polame testy zestawu przeciwlotniczego 96K6 Pancyr-51. Armia 24, 21.10.2012. http://www.armia24. 

pljna-ladzie/2009-pola rne-testy-zestawu-przeciwlotniczego-96k6-pancyr-s1 [ dosttlp: 17.11.2014 ]. 
42 Russia to Base MiG-31 /nterceptorsatArcticAirfield: Air Force Commander. RIA Novosti, 15.10.2014. http://en.ria.ru/ military_ 

news/20141015/194110681/Russia-to-Base-MiG-31-lnterceptors-at-Arctic-Airfield-Alr-Force.html [dosttlp: 17.1i2014]. 
43 N. Novich kov: Russia Plans to receive 55 PAK-FAs by 2020 .• Jane's Defence Weekly" 2015, Vol. 52, s. 14. 
44 V Barancevom morenaealos' dvuhstoronnee taktlkoteskoe yCenie raznorodnyh sit Severnogo flota. http://function.mll. 

ru/ news_page/ person/ more.htm?id=1198287 4@egNews#txt [dosttlp: 17 .11.2014]. 
45 M. Gaweda: Rosyjski desant rosnie w site. Defence24, 12.01.2015. http://www.defence24.pl/Analiza_rosyjskl-desant

rosnie-w-sile [dostep: 17.01.2015]. 
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jest r6wniei. szk:olenie poddzial6w rozpoznawczych sil: specjalnych na p6Jwyspie Kola w ra
mach specjalnych program6w szkoleniowych obejmujqcych symulowanie dzialan w terenie 
g6rzystym regionu polarnego. Opr6cz cwiczen w sldadzie floty Sq prowadzone manewry, 
pod kryptonimem ,,Barents", z sil:ami zbrojnyrni Norwegii w ramach operacji poszukiwaw
czo-ratunkowych (Search and Rescue - SAR). Majq one na celu podtrzymywanie gotowo
sci do prowadzenia tego typu rnisji, wymagajqcej stalej gotowosci ludzi i spm;tu, tak by po
moc zostala dostarczona jak najszybciej ze wzglttdu na trudne warunki pogodowe 
i klimatyczne. Utrzymanie tej gotowosci lei.y w interesie obu stron, a taki.e panstw, kt6rych 
zalogi znajdujq sitt w rejonie ze wzglttdu na wykonywane zadania. Wsp6lpraca sprzyja nie 
tylko szkoleniu, le~z taki.e budowaniu relacji mittdzy sil:arni zbrojnymi. Posrednio sprzyja 
tei. inicjatywom i rozmowom rnittdzypanstwowym dotyczqcym regulacji spomych kwestii. 

Zakonczenie 
Kompleksowe wzmocnienie potencjalu sH zbrojnych Federacji Rosyjskiej w regionie wraz 

z utworzeniem dow6dztwa integrujqcego rodzaje sil zbrojnych stanowi wai.ny element od
straszania potencjalnego przeciwnika od podejmowania agresywnych dzialan w obronie na
rodowych interes6w lub wywierania wplywu na zrniany statusu spornych obszar6w. Z ana
lizy ostatnich konflikt6w w Gruzji i na Ukrainie wynika, i.e Moskwa nie zawaha sitt ui.yc 
wszystkich dostttpnych instrument6w sily46 w celu zabezpieczenia swoich panstwowych in
teres6w. rym bardziej i.e w wyniku rnodernizacji sil zbrojnych potencjal rnilitarny Rosji sta
le sitt zwittksza. Jui. w 2012 roku Krzysztof Kubiak ocenil:, i.e mimo rozlicznych trudnotci, 
kt6re dotkn~ly marynarkt:, (w tym Flot~ P6lnocnq) i inne rodzaje sit zbrojnych, wsp6lczesnie 
Federacja Rosy} ska dysponuje za kotem podbiegunowym najwi~kszym potencjatem militar
nym ze wszystkich panstw uczestniczqcych w arktycznej rozgrywce. I chociai nie wydaje sit:, 
by argument sily militarnej w poruszanych kwestiach miat si~ okazac decydujqcy, to jednak 
nie moie bye on lekcewaiony47. Zasadnicze okrttty nawodne z wyposai.enia Floty P6lnocnej 
wymagajq modemizacji lub zastqpienia nowoczesnyrni jednostkarni. Gotowosc okrttt6w do 
prowadzenia operacji ocenia sitt na 40-70%48. Obecnie szereg kraj6w z r6inych region6w 
swiata stara si~ nabywac raczej mniejsze jednostki o wielko§ciach od fregaty do okr~tu pa
trolowego. Tradycyjny paradygmat kojarzqcy wielki tonai z wi~kszq silq ognia zmienia si~ 
radykalnie49. W zwiqzku z tym flota rosyjska otrzyma wittcej mniejszych okrttt6w typu fre
gata, korweta i mniej szych, tym samym odejdzie od koncepcji sit operujqcych na oceanach 
( ang. okreslenie ,. blue water navy") na sily dzialajqce na wodach przybrzeinychs0 . Oznacza 

46 Narodowe instrumentysily (national instruments of power) w NATO sq okre51anejako: militarne, polityczne, ekonomiczne 

i cywilne (military, political, economic, and civil - MPEC). Szerzej: Allied Command Operations Comprehensive Operations 

Planning Directive COPD Interim V2.0. SHAPE, Brussels, 4.10.2013, s. 1 - 9. 
47 K. Kubiak: Potencjal wojskowy Floty P61nocnej, op.cit. 
48 D. Gorenburg: Russian naval capabillties and procurement plans. Oxford Analytica brief, 3.10.2014. https://russiamil. 

word press.com/2015/01/ 14/ russia n-naval-ca pabllities·a nd·procu rement-pla ns ( dost~p: 17 .01. 2015 ]. 
49 B. Bender: Zmiana wiell<osc/ okr~t6w wojennych . • Jane's Defence Weekly" 2000 vol. 33 nr 16, s. 21. http://www.amw. 

gdynia.pl/title,l l_Zmiana_wielkosci_okretow_wojennych,pld,392.mid,2.html [dost~p: 17 .01.2015]. 
50 Ibidem. 
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to, ze skoncentruje sit< na obronie wybrzeza i platform wydobywczych Oceanu Arktycznego, 
czyli na wsparciu interes6w ekonomicznych. 

Utworzenie Poh1.czonego Dow6dztwa Strategicznego w Arktyce i przejt<cie przez nie od
powiedzialnosci za region geograficzny to wyraz coraz wit<kszego znaczenia tego obsza
ru dla Rosji, gl6wnie ze wzglt<du na zasoby surowcowe tak potrzebne rosyjskiej gospodar
ce. Jest to r6wniez region, z kt6rego odptywa ludnosc, co moze spowodowac ekspansjt< 
demograficzn& innych panstw, w tym r6wniez w rejon Syberii. Zwit<kszona obecnosc woj
skowa to istotny czynnik odstraszaj&cy i wskazuj&cy na p61noc jako wainy element pan
stwowosci Federacji Rosyjsk.iej. Duze znaczenie Arktyki i jej specyfika mog& spowodo
wac, ze w przy~zlosci zostanie w niej utworzony okrt<g wojskowy. Jui: obecnie dow6dztwo 
ma duze mozliwosci planowania i prowadzenia operacji polqczonych z uzyciem znaczne
go potencjalu militarnego wydzielonych sil. Liczne bazy morskie i stocznie rozmieszczo
ne wzdluz arktycznych wybrzezy Rosji stanowiq podstawt< stalej obecnosci wojskowej 
wzdluz calego regionu, wspieraj& dowodzenie i kierowanie w czasie pokoju i kryzysu oraz 
zapewniaj& zabezpieczenie logistyczne. Ponadto w razie kryzysu si!y i srodki podlegle 
okr~gom wojskowym: Wschodniemu, Centralnemu i Zachodniemu Sq w stanie wesprzec 
dzialania jednostek lqdowych, morskich i sil powietrznych podporz&dkowanych dow6dz
twu arktycznemu . 

Militaryzacja Arktyk.i jest procesem szybko post~puj&cym i nieodwracalnym, cow spo
rach terytorialnych moze zach~cac do wywierania presji grozbq uzycia sity. Sytuacja 
w Arktyce zmienia si~ i obecnie nie jest to tylko hipotetyczny obszar scierania si~ intere
s6w zainteresowanych panstw, Jeez jest to rejon realnego budowania potencjalu militarne
go w celu wspierania interes6w politycznych i ekonomicznych. Wymusza to spojrzenie na 
region z perspektywy mozliwego konfliktu i interes6w, tym bardziej ze zmiany zachodz& 
dynamicznie w cieniu takich wydarzen geopolitycznych, jak konflikt na Ukrainie, walka 
z Panstwem Islamskim i wycofywanie komponentu bojowego NATO z Afganistanu. Arktyka 
jui: stala si~ jednym z waznych obszar6w o znaczeniu strategicznym dla Rosji, Kanady 
i zostala dostrzezona przez USA. Panstwa nordyckie, gl6wnie Norwegia i Dania, Sq zwiq
zane z tym obszarem historycznie i geograficznie i korzystaj& z rozrnieszczonych tam za
sob6w, co wplywa na ich sytuacj~ ekonornicznq. Jednoczesnie Sq zbyt slabe, by samodziel
nie zabezpieczyc swoje interesy narodowe, dlatego dqi:& do jednosci wysilk6w panstw 
skandynawskich i poszukuj& partner6w wewnqtrZ organizacji mi~dzynarodowych (Unia 
Europejska, NATO, Rada Arktyczna). Wi~kszosc panstw zainteresowanych Arktykq jest 
czlonkami. NATO lub UE i ma to znaczenie zwlaszcza w odniesieniu do artykulu 5 trak
tatu waszyngtonskiego i grozby wywolania konfliktu o szerszym zasi~gu . W tyro kontek
scie balans,jaki stworzy Waszyngton swoim wi~kszym zaangai:owaniem, moze sluiyc po
wstrzymywaniu zagrozen, poniewaz bez przyw6dczej roli USA i wsparcia rozwiqzan 
dyplomatycznych odnosnie spornych roszczen i potencjalnych konflikt6w, region ( Arktyka) 
mot.e eksplodowac w szalenczy wyscig po jego surowce51• Jest to r6wniei: istotne militar
nie, gdyz amerykanskie okr~ty wojenne Sq w lepszym stanie technicznym i majq wi~ksze 

51 LW. Brigham: Think Again: The Arctic. Washington, 16.08.2010. http://www.foreignpolicy.com/ articles/ 2010/ 08/ 16/ 

think_again_the_arctic [dostep: 18.01.2015]. 
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mozliwosci prowadzenia dzialan oceanicznych w oddaleniu od wlasoych baz morskich, 
r6wniez w kontekscie mozliwosci korzystania z wieloaspektowego wsparcia sojusznik6w 
w regionie w rarnach NATO. 

Mimo ograniczefi budzetowych, jakie b((d<t konsekwencjq siabszej kondycji gospodarki 
rosyjskiej, Arktyka pozostanie jednym z priorytet6w prograrnu rozbudowy i modernizacji 
sii zbrojnych, poniewaz obecnie, a tyro bardziej w przyszlosci, jest ona panstwu po prostu 
potrzebna. General Walerij Gierasimow, szef sztabu generalnego sil zbrojnycb Federacj i 
Rosyjskiej i pierwszy zast((pca ministra obrony, ocenii, ze w 2015 r. gl6wny wysilek 
Ministerstwa Obrony skoncentruje si~ na zwi~kszeniu potencjalu bojowego sit zbrojnych 
[ .. . ] wiele uwagi po.fwi~ci si~ zgrupowaniom na Krymie, w Kaliningradzie i w Arktyce52• 

Tyro samym DaleJ<a P6inoc pozostanie jednym z waznych obszar6w aktywnosci wojsko
wej majqcej na celu wsparcie interes6w politycznych i ekonomicznych Rosj i. Z pewnosci<t 
wyzwaniem b((dzie drugoterrninowe zabezpieczenie coraz wi((kszych potrzeb sil zbrojnycb 
ze wzgl((du na kryzys ekonomiczny Rosji oraz koniecznosc rywalizowania z innymi pan
stwami takZe zainteresowanymi regionem. Moze to przybrac ksztalt rywalizacji okresu 
zimnej wojny, kiedy to Zwiqzek Radziecki nie byi w stanie kontynuowac wyscigu zbro
jen, co z kolei doprowadzilo do upadku tego systemu. Sytuacja na rynk.u ropy naftowej 
r6wniez zdaje si(( wskazywac oa kryzys podobny do tego, kt6ry stat si(( przyczynq proble
m6w gospodarczych Moskwy w przeszlosci. Mozna jednak si(( spodziewac, ze sily 
w Arktyce b((d<t rozbudowywane, nawet kosztem innycb region6w, przy wsparciu wiadz 
panstwa, tak by w dhlzszym terminie zapewnic sobie korzysci plynqce z posiadania ugrun
towanej roli w regionie53. • 

52 Na temat priorytet6w: J. Bender: Russia Is Constructing An Arctic Stronghold 30 Miles From The Finnish Border. 

Bussi ness Insider, 14.01.2015. http://www.businessinslder.com/ russia n-arctic-base-mlles-from-fi nnish-border-

2015-1#ixzz30tUu9PXr ; J. Bender: Russia Is Reinforcing 3 Crucial Geopolitical Front/ines. Bussiness Insider, 13.01.2015. 

http://www.busi nessi nsider.com/russia-reinforcing-geopolltica 1-f rontlines-2015-1 [ dosltW 15.01.2015]. 
53 Na temat interes6w Rosji i perspektyw: SJ. Main: If spring comes tomorrow .... op.cit, s. 51- 58. 
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