
WPROWADZENIE 

Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna jest 

państwem posiadającym znaczne możliwości  

w zakresie konstruowania i produkcji rakiet balistycz-

nych, a od czasu rozpadu Związku Radzieckiego jest 

także jednym z najbardziej aktywnych eksporterów 

kompletnych technologii i systemów rakietowych.  

Z punktu widzenia władz KRLD, rozwój programu rakie-

towego jest zarówno inwestycją służącą bezpieczeń-

stwu kraju, jak i sposobem na zwiększenie przychodów 

budżetu państwa. Interesujący jest fakt, że KRLD  

nie jest członkiem Organizacji Kontroli Technologii 

Rakietowych (MTCR – Missile Technology Control Regi-

me), ani Haskiego Porozumienia Przeciwko Rozprze-

strzenianiu Rakiet Balistycznych (HCOC – Hague Code 

of Conduct Against Ballistic Missile Proliferation), wsku-

tek czego społeczność międzynarodowa nie ma wglądu 

w postępy północnokoreańskiego programu rakiet 

balistycznych, z drugiej strony, KRLD potwierdziła człon-

kostwo w Traktacie o zasadach działalności państw  

w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej 

łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi  

oraz Konwencji o rejestracji obiektów wypuszczonych  

w przestrzeni kosmicznej, co miało miejsce krótko 

przed wystrzeleniem rakiety kosmicznej Unha–3-2 

(2012 r.). Biorąc pod uwagę wieloletnie zaangażowanie 

KRLD w rozwój broni rakietowej, jej program rakietowy 

charakteryzuje się stosunkowo niewielką ilością prze-

prowadzonych prób. Amerykańskie źródła szacują,  

że Korea Północna wystrzeliła około 600 rakiet Scud/

Hwasong w różnych wersjach, około 200 rakiet Rodong 

i mniej niż 50 rakiet Musudan i Taepodong, podczas 

gdy źródła południowokoreańskie określają tę liczbę 

jako jeszcze mniejszą. 

HISTORIA 

Pierwsze doświadczenia związane z technologią rakie-

tową KRLD zdobyła na początku lat 60. XX wieku, roz-

poczynając produkcję wieloprowadnicowych wyrzutni 

rakietowych. W 1965 roku utworzono Akademię Woj-

skową Hamhung, kształcącą specjalistów w zakresie 

projektowania, obsługiwania i bojowego użycia rakiet 

balistycznych. W latach 1967-71, budżet wojskowy 

KRLD wzrastał rokrocznie, osiągając poziom 30% PKB 

w 1971 r., z czego dużą część stanowiły wydatki zwią-

zane z programem rakietowym. Przypuszcza  

się, że głównym powodem podjęcia decyzji o rozwoju  

uzbrojenia  rakietowego  było  przekonanie Kim Ir Sena  
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Rakietowy pocisk balistyczny  

to pocisk rakietowy, którego 

najistotniejszymi cechami są: 

 lot po parabolicznej krzywej 

balistycznej z napędem silni-

kowym jedynie w części trasy; 

 wyposażenie w układ napro-

wadzania.  

Pociski balistyczne  mogą razić 

wybrane cele przy pomocy jednej 

lub kilku (MIRV) głowic bojowych  

o charakterze konwencjonalnym, 

jądrowym, chemicznym bądź 

biologicznym.  

PROGRAM RAKIET BALIST YCZNYCH  
KOREAŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWO -DEMOKRATYCZNEJ 

 

REZOLUCJE RADY BEZPIECZEŃSTWA ONZ  
W SPRAWIE KOREAŃSKIEGO PROGRAMU NUKLEARNEGO  

I RAKIETOWEGO  

 

o konieczności samodzielnego pokonania sił Republi-

ki Korei i USA w przyszłym konflikcie zbrojnym  

na Półwyspie Koreańskim. Przekonanie takie wynikało 

zarówno z rozwinięcia idei Juche (samodzielności),  

jak i z ograniczonego zaufania do sojuszników z Peki-

nu i Moskwy. 

Wczesny rozwój pocisków balistycznych 

Pod koniec lat 60. XX wieku KRLD stała się użytkowni-

kiem rakiet balistycznych, nabywając od ZSRR taktycz-

ne zestawy rakietowe FROG-5/7 (2K6 Luna  

i 9K52 Luna-M) oraz podjęła rozmowy na temat pozy-

skania radzieckich technologii i licencji umożliwiają-

cych samodzielną produkcję tego typu uzbrojenia, 

napotkała tu jednak na zdecydowaną odmowę.  

W takiej sytuacji władze w Phenianie zwróciły się  

o pomoc do ChRL. We wrześniu 1971 roku, Korea 

Północna podpisała umowę z Chinami w celu nabycia, 

rozwoju i produkcji rakiet balistycznych i innych syste-

mów uzbrojenia, zaś współpraca na szeroką skalę 

rozpoczęła się około roku 1977, kiedy to koreańscy 

inżynierowie dopuszczeni zostali do udziału w progra-

mie rozwijania chińskiego pocisku balistycznego  

DF-61. W tym samym czasie podjęto również próbę 

skopiowania rozwiązań zastosowanych w zakupionych 

od ZSRR lub Egiptu rakiet balistycznych krótkiego 

zasięgu Scud-B, czego efektem było wyprodukowanie  

i przetestowanie w 1984 r. Hwasong-5, rodzimej wer-

sji radzieckiego Scud-B. Rok później władze KRLD  

i Islamskiej Republiki Iranu podjęły decyzję o współ-

pracy w zakresie rozwoju rakiet balistycznych.  

W latach 1985-1986 władze KRLD rozbudowały bazy 

rakietowe na terytorium całego kraju, wyposażane 

początkowo (od 1987 r.) w pociski Hwasong-5,  

a od 1990 r. również Hwasong-6, które są kopią  

radzieckiego pocisku Scud-C. Pod koniec lat 80. XX w. 

KRLD rozpoczęła prace nad rakietami balistycznymi 

średniego zasięgu. W latach 1990-1991, kiedy ruszy-

ła seryjna produkcja Hwasong-6 (szacuje się, że pro-

dukowanych było około 10-12 pocisków miesięcznie), 

rozpoczęto prace nad prototypem rakiety  

Rodong-1/Nodong, rozwinięciem radzieckiego poci-

sku Scud-D. Również w tym samym czasie, władze 

KRLD zaczęły oferować transfer technologii rakietowej 

do zaprzyjaźnionych państw, takich jak Iran, Pakistan, 

Libia i Syria. 

PROGRAM RAKIET BALISTYCZNYCH KRLD  

Program rakiet balistycz-

nych Koreańskiej Republiki 
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Podział pocisków balistycznych wg 

terminologii NATO: 

 pociski międzykontynentalne  

(Intercontinental Ballistic Missi-

le – ICBM), zasięg powyżej 

5500 km 

 pociski zasięgu pośredniego 

(Intermediate-Range Ballistic 

Missile – IRBM), zasięg od 

3000 do 5500 km 

 pociski średniego zasięgu 

(Medium-Range Ballistic Missi-

le – MRBM), zasięg od 1000 do 

3000 km 

 pociski krótkiego zasięgu 

(Short-Range Ballistic missile – 

SRBM), zasięg do 1000 km 

 

Podział pocisków balistycznych wg 

terminologii rosyjskiej: 

 taktyczne, zasięg do 50 km 

 operacyjno-taktyczne, zasięg 

od 50 do 300 km 

 operacyjne, zasięg od 300 do 

500 km 

 operacyjno-strategiczne, zasięg 

od 500 do 1000 km 

 strategiczne, zasięg powyżej 

1000 km 

Rozwój pocisków balistycznych średniego zasięgu 

Nowy typ pocisku balistycznego średniego zasięgu, 

znany później jako Rodong-1/Nodong, wykryty został 

przez wywiad satelitarny USA w maju 1990 r. na poli-

gonie rakietowym Masudan-Ri. Pierwsze udane próby 

nowego pocisku odbyły się w maju 1993 r., a od 1995 

roku nowa broń zaczęła trafiać do jednostek wojsko-

wych Koreańskiej Armii Ludowej, a następnie do od-

biorców zagranicznych, przede wszystkim Iranu i Paki-

stanu. Drugim pociskiem balistycznym, opracowanym 

na przełomie lat 80. I 90. XX w. jest Taepodong-1, 

znany również pod nazwą Paektusan-1. Jest to kon-

strukcja dwustopniowa, będąca połączeniem rozwią-

zań konstrukcyjnych pocisku Rodong-1/Nodong (dolny 

człon), oraz Hwasong-6 (górny człon). 31 sierpnia 

1998 roku przy jego pomocy podjęto nieudaną próbę 

umieszczenia na orbicie pierwszego północnokoreań-

skiego satelity o nazwie Kwangmyongsong-1 – rakieta 

wraz z satelitą przeleciała nad Japonią pokonując 

około 1100 km, po czym spadła do Pacyfiku  

na wschód od wyspy Honsiu. W 2003 roku zdjęcia 

satelitarne wywiadu USA przedstawiły światu nowy 

pocisk balistyczny, znany pod kilkoma nazwami, mie-

dzy innymi jako Musudan, Rodong-B i Taepodong-X, 

który wydaje się być konstrukcyjnie oparty na radziec-

kim okrętowym pocisku R-27 (SS-N-6), o zasięgu  

4000 km, oryginalnie wystrzeliwanym z okrętów pod-

wodnych. Wersja północnokoreańska wystrzeliwana 

ma być z silosu podziemnego lub wyrzutni mobilnej.  

Do marca 2016 r. nie pojawiła się żadna informacja 

na temat testów poligonowych tego pocisku. 

Rozwój międzykontynentalnych pocisków balistycz-

nych 

W połowie lat 90. XX w. Korea Północna rozpoczęła 

pracę nad pociskiem Taepodong-2, występującym  

w wersji dwu– i trójstopniowej. Mimo awarii występu-

jących w trakcie prób nowej broni, amerykańskie 

źródła wywiadowcze (począwszy od 2001 do stycznia 

2011 roku) konsekwentnie twierdziły, że Taepodong-2 

może zaatakować cele w zachodniej części USA.  

W dniu 5 lipca 2006 roku, Korea Północna przepro-

wadziła test pocisków balistycznych, w tym między-

kontynentalnego Taepodong-2, który uległ zniszcze-

niu po około 42 s lotu. Północnokoreańskie MSZ 

określiło próby z 5 lipca jako "regularne ćwiczenia 

wojskowe w celu wzmocnienia samoobrony KRLD", 

jednakże innego zdania była Rada Bezpieczeństwa 

Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ), która 

w dniu 15 lipca 2006 r. jednogłośnie przyjęła rezolu-

cję nr 1695, pierwszą z wprowadzających sankcje 

gospodarcze przeciwko władzom KRLD w związku  

z kontynuacją przez te władze programu rakietowego 

i nuklearnego. W dniu 5 kwietnia 2009 r. o godzinie 

11:20 czasu lokalnego, Korea Północna podjęła 

próbę wystrzelenia w przestrzeń kosmiczną rakiety 

Unha-2, który jest zmodyfikowaną wersją Taepodong-

2. Wg źródeł oficjalnych, przedsięwzięcie to zakończy-

ło się sukcesem, źródła międzynarodowe natomiast 

twierdzą, że próba była nieudana i uszkodzona rakie-

ta wraz z wynoszonym przez nią satelitą spadła  

do Pacyfiku. W dniu 12 kwietnia 2012 r. o godzinie 

07:30 czasu lokalnego, z okazji 100. rocznicy urodzin 

Kim Ir Sena, Korea Północna podjęła kolejną próbę 

umieszczenia na orbicie sztucznego satelity. Rakietą 

nośną była Unha-3, również oparta na konstrukcji 

Taepodong-2. Próba ta, podobnie jak poprzednia, 

zakończyła się awarią i zniszczeniem rakiety po kilku 

sekundach lotu. Społeczność międzynarodowa uzna-

ła przeprowadzoną próbę za zerwanie przez KRLD 

rozmów rozbrojeniowych, i w efekcie wstrzymała 

pomoc żywnościową dla władz w Phenianie. W dniu 

12 grudnia 2012 r. o godzinie 07:39 czasu lokalne-

go, Korea Północna dokonała udanego wystrzelenia 

rakiety Uhna-3-2, która umieściła na orbicie satelitę 

Kwangmyongsong-3. W dniu 7 lutego 2016 r. o godzi-

nie 09:00 czasu lokalnego, Korea Północna dokonała 

udanego wystrzelenia rakiety Uhna-3-3, która umie-

ściła na orbicie satelitę Kwangmyongsong-4. 

Arsenał 

Szacuje się, iż na uzbrojeniu Koreańskiej Armii Ludo-

wej znajduje się około 800-900 pocisków Hwasong, 

około 150-300 pocisków Rodong-1/Nodong  

oraz prawdopodobnie kilkanaście pocisków Taepo-

dong-2. Kwestią otwartą pozostaje, które z wyżej 

wymienionych pocisków przenosić mogą broń maso-

wego rażenia. Pośród analityków i naukowców bada-

jących północnokoreański program rakietowy, naj-

szerszej prezentowany jest pogląd, że wszystkie poci-

ski przystosowane są do przenoszenia głowic che-

micznych, natomiast głowice nuklearne przenosić 

może tylko pocisk Rodong-1/Nodong. 

PODSUMOWANIE 

Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna już od 

lat 90. XX w. dysponuje bronią rakietową, którą może 

zaatakować sąsiadów (Hwasong-5, Hwasong-6)  

oraz bardziej oddalone państwa, jak np. Filipiny, 

Wietnam, Mongolia (Rodong-1/Nodong, Rodong-B). 

Bezpośrednio zagrożone są bazy wojskowe USA  

m. in. na Okinawie i Guam, a także tradycyjni sojusz-

nicy USA na Dalekim Wschodzie – Japonia, Korea 

Południowa i Tajwan. Dodatkowo, udane wystrzelenie 

przez KRLD satelitów w przestrzeń kosmiczną  

w 2012 i 2016 roku pozwala przypuszczać, że pocisk 

balistyczny o zasięgu 7000/10000 km Taepodong-2, 

będący pierwowzorem rakiety kosmicznej Unha-3, 

osiągnął gotowość operacyjną, stając się tym samym 

zagrożeniem dla m.in. Alaski, Hawajów i Australii,  

a być może nawet zachodniego wybrzeża USA. Rozpa-

trując wszystkie aspekty, wydaje się, że najgroźniej-

szą bronią w arsenale KRLD pozostają pociski Ro-

dong-1/Nodong, przede wszystkim ze względu  

na spory ich zapas, budzący respekt zasięg —  

ok. 1500 km, prawdopodobną możliwość przenosze-

nia głowic nuklearnych oraz przypuszczalnie wysoki 

poziom wyszkolenia i zgrania obsad wyrzutni.  

Rys. 1. Porównanie wielkości i zasięgu północnokoreańskich poci-
sków rakietowych 

Źródło: http://www.globalsecurity.org 
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Fot. 1. Hwasong-6 na wyrzutni mobilnej 
Źródło: http://korearms.egloos.com/m/1192202 

Fot. 3. Musudan/Rodong-B na wyrzutni mobilnej 
Źródło: http://korearms.egloos.com/m/1192202 

Fot.4. Rakieta Unha 3-3 — zwieńczenie progra-
mu rakietowego i kosmicznego KRLD, 
technicznie jest to rakietowy pocisk bali-
styczny Taepodong-2 

Źródło: http://space.skyrocket.de/doc_lau_det/ 
unha-3.htm 

Nazwa  
pocisku 

Zasięg (km) Typ napędu Masa głowicy 
bojowej (kg) 

Ilość  
wyrzutni/ 
pocisków 

Status 

Hwasong-5, 

(火星-5), 

Scud-B 

300 pocisk  
jednostopniowy, 
silnik na paliwo 

ciekłe 

około 1000 około 30/ 
około 800-900 

na wyposażeniu 
Koreańskiej Armii 

Ludowej 

Hwasong-6, 
(火星-6), 
Scud-C 

600 pocisk  
jednostopniowy, 
silnik na paliwo 

ciekłe 

około 750 

Rodong-1/ 
Nodong 

1350-1600 pocisk  
jednostopniowy, 
silnik na paliwo 

ciekłe 

około 1000 około 15/ 
około 150-300 

na wyposażeniu 
Koreańskiej Armii 

Ludowej 

Musudan, 
Rodong-B, 

Taepodong-X 

2500-4000 pocisk  
jednostopniowy, 
silnik na paliwo 

ciekłe 

brak danych brak danych brak danych 

Taepodong-1, 
Paektusan-1, 

(白頭山-1) 

2500 pocisk  
dwustopniowy, 
silniki na paliwo 

ciekłe 

około 750 brak danych prawdopodobnie 
nie wprowadzony  

do użytku  
w Koreańskiej 
Armii Ludowej 

Taepodong-2, 
Paektusan-2, 

(白頭山-2) 

7000-7500  
(dwustopniowa) 
10000-10500  

(trójstopniowa) 

pocisk  
dwustopniowy  

lub trójstopniowy, 
silniki na paliwo 

ciekłe 

około 750 prawdopodobnie 
kilkanaście  
pocisków 

prawdopodobnie  
w trakcie  

wprowadzania  
do użytku 

w Koreańskiej 
Armii Ludowej 

Fot. 2. Rodong-1 na wyrzutni mobilnej 
Źródło: http://nevskii-bastion.ru/no-dong-1/ 
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Bezpośrednim efektem północnokoreańskiego progra-

mów nuklearnego i rakiet balistycznych, oprócz wzrostu 

napięcia międzynarodowego na Dalekim Wschodzie,  

są rezolucje Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów 

Zjednoczonych, w wielu przypadkach skutkujące nałoże-

niem na władze w Phenianie sankcji politycznych i go-

spodarczych. Należą do nich: 

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 825 z dnia  

11 maja 1993 r. wezwała władze KRLD do wycofania 

się z decyzji o wystąpieniu z Układu o nierozprzestrze-

nianiu broni jądrowej, zaprzestania prób pocisków bali-

stycznych oraz domagała się dopuszczenia inspektorów 

Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA)  

do północnokoreańskich instalacji nuklearnych. Dzięki 

naciskom Chińskiej Republiki Ludowej, rezolucja nr 825 

nie nakładała sankcji politycznych ani gospodarczych. 

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1695 z dnia  

15 lipca 2006 r. wezwała władze KRLD do powstrzyma-

nia się od dalszych testów nuklearnych i rakietowych 

oraz do powrotu do negocjacji sześciostronnych w spra-

wie północnokoreańskiego programu nuklearnego. 

Rezolucja zakazała również wszystkim państwom człon-

kowskim ONZ jakiegokolwiek obrotu handlowego  

z KRLD w zakresie materiałów i technologii związanych 

z rozwojem i produkcją broni masowego rażenia  

oraz pocisków balistycznych.  

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1718 z dnia  

14 października 2006 r. wezwała władze KRLD do na-

tychmiastowego przerwania wszelkich działań związa-

nych z programem nuklearnym oraz rakietowym 

(„porzucenie wszelkiej broni nuklearnej i istniejących 

programów nuklearnych w sposób kompletny, weryfiko-

walny i nieodwracalny”) i bezzwłocznego powrotu  

do negocjacji sześciostronnych, bez żadnych warunków 

wstępnych. Rezolucja zobowiązała państwa członkow-

skie ONZ do zamrożenia zagranicznych aktywów osób  

i firm związanych z programami zbrojeniowymi KRLD 

oraz zakazała wpuszczania na swoje terytorium człon-

ków władz bądź osób związanych z programami zbroje-

niowymi KRLD, zakazała importu i eksportu techniki 

wojskowej w tym m.in. „czołgów, bojowych wozów opan-

cerzonych, systemów artyleryjskich dużego kalibru, 

samolotów bojowych, śmigłowców bojowych, okrętów 

wojennych, rakiet lub systemów rakietowych", a także 

eksportu towarów luksusowych do KRLD. Rezolucja 

dopuszczała również kontrolę obrotu towarowego kiero-

wanego do i z KRLD pod kątem obecności broni maso-

wego rażenia lub technologii służącej do produkcji takiej 

broni. 

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1874 z dnia  

12 czerwca 2009 r. wezwała władze KRLD do natych-

miastowego przerwania wszelkich działań związanych  

z programem nuklearnym oraz rakietowym i bezzwłocz-

nego powrotu do negocjacji sześciostronnych. Rozsze-

rzyła zakres sankcji przeciw KRLD: zakazany został 

jakikolwiek handel bronią z wyjątkiem broni strzeleckiej, 

państwa członkowskie ONZ upoważnione zostały  

do kontroli obrotu towarowego z KRLD zgodnie z ich 

ustawodawstwem wewnętrznym i zgodnie z prawem 

międzynarodowym „na lądzie, morzu i powietrzu”, ze-

zwolono również na niszczenie wszelkich przejętych 

towarów podejrzewanych o związek z programem nukle-

arnym KRLD. Rezolucja zabroniła udzielania kredytów  

i pożyczek na rzecz podmiotów z KRLD, z wyjątkiem 

sytuacji, kiedy środki finansowe służyć będą celom 

humanitarnym. Postanowieniem rezolucji RB ONZ  

nr 1874 ustanowiony został zespół ekspercki, monitoru-

jący funkcjonowanie systemu sankcji przeciwko wła-

dzom KRLD. 

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1928 z dnia  

7 czerwca 2010 r. przypomniała wcześniejsze rezolu-

cje RB ONZ w sprawie KRLD i przedłużyła do dnia 12 

czerwca 2011 r. mandat zespołu eksperckiego ustano-

wionego w rezolucji 1874 celem monitorowania funk-

cjonowania systemu sankcji przeciwko władzom KRLD. 

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1985 z dnia 

10 czerwca 2011 r. przypomniała wcześniejsze rezolu-

cje RB ONZ w sprawie KRLD i przedłużyła do dnia 12 

czerwca 2012 r. mandat zespołu eksperckiego ustano-

wionego w rezolucji 1874 celem monitorowania funk-

cjonowania systemu sankcji przeciwko władzom KRLD. 

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2050 z dnia 

12 czerwca 2012 r. rozszerzyła mandat ONZ do moni-

torowania sytuacji broni nuklearnej, chemicznej i biolo-

gicznej posiadanej przez KRLD. 

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2087 z dnia 

13 stycznia 2013 r. potępiła władze KRLD za wystrze-

lenie w przestrzeń kosmiczną w dniu 12 grudnia  

2012 r. rakiety Unha-3 z satelitą Kwangmyongsong-3, 

przez co naruszony został zakaz prowadzenia progra-

mu rakiet balistycznych. Rezolucja nr 2087 nie nakła-

dała dodatkowych sankcji politycznych ani gospodar-

czych. 

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2094 z dnia  

7 marca 2013 r. przypomniała wcześniejsze rezolucje 

RB ONZ w sprawie KRLD i wezwała członków ONZ  

do skutecznego egzekwowania postanowień wcześniej-

szych rezolucji. Zaostrzyła sankcje finansowe, blokując 

władzom KRLD dostęp do transferów finansowych, 

rozszerzyła listę dóbr luksusowych, których sprzedaż 

do KRLD jest zakazana o biżuterię, jachty, samochody 

luksusowe i samochody wyścigowe.  

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2270 z dnia  

2 marca 2016 r. wezwała władze KRLD do natychmia-

stowego przerwania wszelkich działań związanych  

z programem nuklearnym oraz rakietowym i bezzwłocz-

nego powrotu do negocjacji sześciostronnych. Rezolu-

cja nałożyła kolejne sankcje finansowe w celu zatrzy-

mania przepływu środków pieniężnych służących finan-

sowaniu nielegalnych działań władz KRLD oraz zakaza-

ła specjalistycznego kształcenia lub szkolenia obywate-

li północnokoreańskich w dyscyplinach które mogą być 

wykorzystane przy pracach związanych z programem 

nuklearnym bądź rakietowym KRLD.  

Międzynarodowy zespół ekspercki, monitorujący funk-

cjonowanie systemu sankcji przeciwko władzom KRLD 

wielokrotnie zwracał uwagę, iż kluczowym warunkiem 

skutecznego oddziaływania sankcji jest postawa władz 

ChRL, najważniejszego sojusznika oraz głównego part-

nera gospodarczego KRLD, dzielącego z Koreą Północ-

ną ponad 1400 km granicy lądowej. W przeszłości 

pojawiały się głosy, że system sankcji nie funkcjonuje 

skutecznie właśnie dzięki cichemu wsparciu udzielane-

mu władzom w Phenianie przez władze w Pekinie, 

jednakże od grudnia 2013 r., kiedy to na polecenie 

Kim Dzong Una stracony został jego wuj Jang Dzong 

Thaek, obserwuje się wyraźne pogorszenie relacji po-

między oboma państwami. Jednym z jego przejawów 

jest bardziej rygorystyczne przestrzeganie przez stronę 

chińską postanowień omówionych wcześniej rezolucji 

Rady Bezpieczeństwa ONZ i zmniejszenie wymiany 

(pomocy) gospodarczej dla KRLD, co pozwala progno-

zować dalsze pogarszanie sytuacji gospodarczej i zwią-

zane z tym dwa możliwe scenariusze: powrót władz 

KRLD do negocjacji sześciostronnych w sprawie rozbro-

jenia nuklearnego (wariant optymistyczny), bądź dalsza 

eskalacja napięcia na Półwyspie Koreańskim, łącznie  

z wybuchem wojny (wariant pesymistyczny). 

REZOLUCJE RADY BEZPIECZEŃSTWA ONZ 
W SPRAWIE KOREAŃSKIEGO PROGRAMU NUKLEARNEGO I RAKIETOWEGO 


