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Celem rozprawy było rozwiązanie problemu badawczego, który zawiera się

w pytaniu: jaka była rola Marynarki Wojennej w polityce i systemie bezpieczeństwa
narodowego Polski w latach 2007-2012, w kontekście istniejących uwarunkowań
geopolitycznych? Zdaniem autora, pomocne w osiągnięciu głównego celu badań, było
zrealizowanie celu pomocniczego, który polegał na dokonaniu oceny roli Marynarki
Wojennej RP w polityce bezpieczeństwa państwa w okresie od odzyskania niepodległości
w roku 1918, do roku 2006. Oba cele zostały osiągnięte poprzez weryfikację sformułowanych
hipotez oraz uzyskanie odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Było to możliwe dzięki
wykorzystaniu przyjętych teorii stosunków międzynarodowych oraz modelu badawczego
w prowadzonych badaniach, w odniesieniu do: a) pływu uwarunkowań geopolitycznych na
polską politykę bezpieczeństwa, b) polskich interesów ekonomicznych na obszarach morskich
c) założeń doktryn i strategii NATO oraz Unii Europejskiej, d) założeń dokumentów
normujących politykę i system bezpieczeństwa narodowego RP, e) zadań Marynarki
Wojennej RP, f) zmian potencjału Marynarki Wojennej RP, g) programów rozwojowych
i modernizacyjnych Marynarki Wojennej RP oraz h) wykorzystania Marynarki Wojennej RP
w ćwiczeniach i operacjach międzynarodowych.
Przyjęcie cezury czasowej na lata 2007-2012 spowodowane było trzema czynnikami.
Po pierwsze, rok 2007 był momentem wprowadzenia pierwszej Narodowej Strategii
Bezpieczeństwa (NSB), która tworzyła perspektywę systemową w projektowaniu i planowaniu
działań państwa w obszarze bezpieczeństwa narodowego. Po drugie, NSB z roku 2007, to
pierwszy dokument, który powstał w okresie członkostwa Polski zarówno w NATO, jak i UE.
Trzecim czynnikiem jest zaprezentowana w roku 2012 przez Ministerstwo Obrony
Narodowej Koncepcja Rozwoju Marynarki Wojennej, która zrywała z polityką modernizacji,
na rzecz wprowadzenia nowych jednostek.
Układ pracy zakłada podział na pięć rozdziałów, które umożliwiły prezentację założeń
teoretycznych, opisanie wyników badań oraz ocenę przyjętych hipotez przez pryzmat

przyjętego modelu badawczego. W pierwszym rozdziale zaprezentowane zostały kluczowe
pojęcia oraz ich rozumienie przez autora. Doprecyzowały one przyjęty model badawczy,
który został wykorzystany do badań opisanych w rozdziałach od drugiego do piątego.
W drugim rozdziale autor wychodząc od odzyskania przez Polskę niepodległości
w roku 1918, dokonał analizy tworzenia polityki bezpieczeństwa państwa w relacji do
uwarunkowań geopolitycznych oraz roli, jaką odegrała w tym procesie Marynarka Wojenna.
Podobny mechanizm miał zastosowanie do okresu funkcjonowania Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej oraz lat od rozwiązania Układu Warszawskiego.
Trzeci rozdział obejmuje okres od roku 1990 do pierwszych lat członkostwa Polski
w NATO. Autor dokonał w nim oceny zapisów dokumentów normujących polską politykę
bezpieczeństwa oraz uwarunkowania geopolityczne, które wpłynęły na przeorientowanie
polityki bezpieczeństwa na kierunek euroatlantycki. Ponadto przeanalizowany został
potencjał MW RP oraz jej zaangażowanie w operacji i ćwiczenia międzynarodowe.
Czwarty rozdział odnosił się do głównego celu rozprawy. Autor, obok analizy
uwarunkowań geopolitycznych i jej wpływu na politykę bezpieczeństwa państwa, przedstawił
tam wyniki analizy dokumentów konstytuujących politykę i system bezpieczeństwa RP.
Następnie dokonał analizy zadań, które miała wykonywać MW RP, w świetle przyjętych
założeń – polityki i systemu bezpieczeństwa narodowego, w zestawieniu z uwarunkowaniami
geopolitycznymi.
Ostatni rozdział został poświęcony ocenie decyzji politycznych względem rozwoju
i wykorzystania Marynarki Wojennej RP w polityce bezpieczeństwa. Było to możliwe, dzięki
analizie posiedzeń Komisji Obrony Narodowej Ministerstwa Obrony Narodowej oraz budżetu
MON. Ponadto przeanalizowano w nim zmiany potencjału MW RP oraz jej zaangażowanie
w operacje i ćwiczenia w układzie sojuszniczym.
Prezentacja wniosków, w relacji do postawionych hipotez oraz odpowiedzi na pytania
badawcze, została zawarta w podsumowaniu.
	
  

