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Wizyta prezydenta Bronisława Komorowskiego  
w Mołdawii 
 

 2–3 grudnia 2012 r. prezydent Bronisław Komorowski złożył wizytę  
w Mołdawii, gdzie spotkał się z prezydentem Nicolae Timoftim, premierem 

Vladem Filatem i przewodniczącym parlamentu Marianem Lupu. W obecności 
obu prezydentów podpisano protokół końcowy z 3. posiedzenia międzyrządowej 
komisji do spraw współpracy gospodarczej. Prezydenci wzięli również udział  

w polsko-mołdawskim forum biznesu (polskiemu prezydentowi towarzyszyła  
w Mołdawii delegacja przedsiębiorców).  

 B. Komorowski zapewnił o konsekwentnym poparciu dla Mołdawii w jej 
zbliżeniu z Zachodem. Zadeklarował, że Polska będzie zachęcać instytucje UE, 
aby jak najszybciej wprowadzić ruch bezwizowy z Mołdawią. Stwierdził, że 

„Polska może być dobrym przykładem udanego dążenia do integracji ze światem 
zachodnim, co jest również celem Mołdawii”. B. Komorowski wyraził nadzieję, że 

podpisanie umowy stowarzyszeniowej UE–Mołdawia, obejmującej również 
umowę o utworzeniu pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu, będzie 
możliwe przed szczytem Partnerstwa Wschodniego w Wilnie planowanym na 

listopad 2013 r. 
 W trakcie wizyty doszło także do spotkania z przedstawicielami mniejszości 

polskiej. Wspólnie z prezydentem N. Timoftim, B. Komorowski złożył kwiaty pod 
tablicą pamiątkową przy ul. Lecha Kaczyńskiego w Kiszyniowie1. 

 
 Wizyta prezydenta B. Komorowskiego wpisuje się w ożywione kontakty 
dyplomatyczne Polski i Mołdawii. Duże znaczenie miała zwłaszcza wizyta 

ministrów spraw zagranicznych Polski i Szwecji w Kiszyniowie 8 grudnia 2010 r., 
będąca istotnym wsparciem dla umocnienia proeuropejskiego wektora  

w polityce Mołdawii. Kontaktom politycznym towarzyszą gospodarcze: rośnie 
poziom polskich inwestycji nad Dniestrem, a Mołdawia jest jednym  
z priorytetowych obszarów polskiej współpracy rozwojowej: w 2012 r. na 

projekty przewidziano ok. 4,5 mln zł. 
 Osią tych kontaktów jest zdecydowane wsparcie Polski dla integracji 

europejskiej Mołdawii (jako państwo konstytucyjnie neutralne, Mołdawia nie 
aspiruje do NATO). Polska opowiada się za skuteczną finalizacją rozmów na 
temat umowy stowarzyszeniowej. Wspomaga także proces wprowadzania  

w Mołdawii standardów europejskich, m.in. przez działające od 2010 r. Polsko-
Mołdawskie Forum Integracji Europejskiej. Polska jest także członkiem 

utworzonej w 2009 r. Grupy przyjaciół Mołdawii (formuła spotkań dyplomatów 
europejskich, której celem jest wspieranie prounijnych aspiracji Mołdawii). 
 Mołdawia w ostatnich trzech latach stała się liderem wśród państw 

Partnerstwa Wschodniego: jako pierwsza zrealizowała wstępną fazę planu 
zniesienia obowiązku wizowego w relacjach z UE. Negocjacje umowy 

stowarzyszeniowej z Unią przebiegają pomyślnie (odbyło się kilkanaście rund 
rozmów). Doceniając przeprowadzane w Mołdawii reformy, we wrześniu 2012 r. 
UE zapowiedziała – zgodnie z zasadą „więcej za więcej” – zwiększenie pomocy 

finansowej dla tego państwa. Wyrazem uznania dla europejskich aspiracji 
Mołdawii były także wizyty w Kiszyniowie: sierpniowa kanclerz Niemiec Angeli 

Merkel i listopadowa przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela 
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Barroso. Pośrednim potwierdzeniem sukcesu Mołdawii jest także przebiegająca 

bez przeszkód współpraca z Międzynarodowym Funduszem Walutowym 
(program pomocowy zrealizowany w latach 2010–2012).  

 Na europejskiej drodze Mołdawii występują jednak przeszkody związane ze 
sferą bezpieczeństwa. Od początku lat 90. XX w. nieuregulowany pozostaje 
problem separatystycznego regionu Mołdawii – Naddniestrza. Wizyta prezydenta 

Polski w Kiszyniowie stanowiła kolejny wyraz wsparcia Polski dla integralności 
terytorialnej Mołdawii. Polska wystawia najliczniejszy kontyngent w EUBAM, 

utworzonej w 2005 r. misji szkoleniowo-doradczej Unii Europejskiej na granicy 
Mołdawii i Ukrainy (działa m.in. na odcinku naddniestrzańskim). 
 Niepokój budzi retoryka stosowana w ostatnim czasie przez separatystów. 

Deklarują oni zamiar przyłączenia regionu do Unii Euroazjatyckiej tworzonej pod 
auspicjami Rosji. Negatywne wrażenie tworzą także niektóre rosyjskie działania, 

zwłaszcza naciski na Mołdawię w celu rezygnacji z projektów realnie zbliżających 
ją z UE, takich jak Wspólnota Energetyczna. 
 
 

Parlamentarne Forum Bezpieczeństwa 
 

 26 listopada 2012 r. odbyło się spotkanie szefa BBN Stanisława Kozieja  
z przedstawicielami wszystkich klubów parlamentarnych. Spotkanie było 

poświęcone omówieniu przebiegu oraz głównych rezultatów Strategicznego 
Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego (SPBN).  

 S. Koziej zaproponował ustanowienie stałego forum cyklicznych konsultacji 
poświęconych najważniejszym problemom szeroko rozumianego bezpieczeństwa 
Polski. Z uwagi na duże znaczenie SPBN parlamentarzyści zwrócili się do szefa 

BBN o przedstawienie informacji na temat rezultatów projektu na posiedzeniu 
sejmowej komisji obrony narodowej2. 

 

 Rezultaty Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego zawarto 
w Raporcie Komisji SPBN. Ich zasadniczą część stanowią wnioski  

i rekomendacje, które nie mają jednak nakazowego charakteru, podobnie jak 
fakt jednomyślnego przyjęcia rezultatów SPBN przez Radę Bezpieczeństwa 
Narodowego. Implementacja wymaga podjęcia i przeprowadzenia szeregu 

zmian ustawowych, a poparcie stabilnej większości parlamentarzystów będzie 
kluczowe dla powodzenia całego procesu.  

 Znaczna część rekomendacji SPBN dotyczy spraw legislacyjnych, dlatego 
dyskusja z parlamentarzystami pozwoliła na przybliżenie im istoty Przeglądu, 
wyjaśnienie wątpliwości oraz wskazanie na te elementy, które wymagają 

zaangażowania Sejmu i Senatu. Otwarta i rzeczowa dyskusja jest istotnym 
elementem  przygotowań do podjęcia prac w tym zakresie.   

 Uczestnicy spotkania z uznaniem wypowiadali się o rezultatach Przeglądu, 
podkreślając wielowątkowość tematyki, wewnętrzne uporządkowanie oraz 
reprezentatywność Komisji SPBN. Wskazywano na potrzebę integracji działań  

w dziedzinie bezpieczeństwa, szczególnie na szczeblu władzy wykonawczej. 
Dyskusja dotyczyła także znaczenia NATO, UE i partnerstwa ze strategicznymi 

sojusznikami (w tym USA) jako zewnętrznych filarów bezpieczeństwa Polski. 
Ważne miejsce w dyskusji zajęły także sprawy finansowania rozwoju polskich sił 
zbrojnych. 
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 Spotkanie z parlamentarzystami było trzecim – po uprzednich debatach  

z ekspertami oraz dziennikarzami – z cyklu przedsięwzięć BBN służących 
upowszechnianiu rezultatów SPBN. Kolejne spotkania w ramach forum debat  

o bezpieczeństwie zostały zaplanowane na 11 grudnia br. (z przedstawicielami 
organizacji pozarządowych) oraz na 17 grudnia br. (z przedstawicielami korpusu 
dyplomatycznego państw NATO, UE i sąsiadów Polski). 
 
 

Przyznanie Autonomii Palestyńskiej statusu 
nieczłonkowskiego państwo-obserwatora ONZ 
 

 29 listopada 2012 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyznało Autonomii 
Palestyńskiej status nieczłonkowskiego państwa–obserwatora. Za takim 

rozwiązaniem głosowało 138 państw, 9 było przeciwnych, a 41 – w tym Polska – 
wstrzymało się od głosu.  

 Izraelski rząd odrzucił tę rezolucję i w odpowiedzi wstrzymał 
przekazywanie Autonomii Palestyńskiej pieniędzy z podatków, co oznacza 
zamrożenie ok. 100 mln dolarów. Izrael zapowiedział także budowę 3 tys. 

domów we wschodniej Jerozolimie oraz na Zachodnim Brzegu Jordanu. Premier 
Izraela Benjamin Netanjahu powiedział, że głosowanie w ONZ w sprawie 

przyznania Autonomii Palestyńskiej nowego statusu „nie zmieni niczego  
w regionie”, a Palestyńczycy w ten sposób nie uzyskają państwowości3. 
 

 Czas pokaże, czy uznanie państwowości Autonomii stało się wydarzeniem 
historycznym. Podniesienie statusu AP na forum ONZ jest prestiżowym 

sukcesem Fatahu i jego lidera Mahmuda Abbasa – rządzących de facto 
Zachodnim Brzegiem – w rywalizacji z Hamasem, sprawującym kontrolę  
w Strefie Gazy, o poparcie Palestyńczyków. Decyzja formalnie wzmacnia pozycję 

międzynarodową M. Abbasa, szczególnie w świecie arabskim, jednak to Hamas 
był interlokutorem (co prawda pośrednim) Izraela w ostatnich tygodniach. Wraz 

ze wzrostem pozycji Autonomii Palestyńskiej w ONZ rosnąć będą również 
oczekiwania społeczności międzynarodowej wobec władz palestyńskich w kwestii 
wprowadzania standardów demokratycznych i przestrzegania praw człowieka. 

 Nowy status Autonomii prowadzi do wzrostu napięcia w relacjach  
z Izraelem i prawdopodobnie utrudni odmrożenie procesu pokojowego. Warto tu 

przypomnieć o niedawnym konflikcie zbrojnym Izraela z Hamasem, który 
zakończył się kruchym zawieszeniem broni. 
 Działania B. Netanjahu wzmacniają jego pozycję wewnętrzną, ale będą 

prowadzić do dalszego pogorszenia wizerunku Izraela w świecie arabskim oraz 
wśród państw zachodnich. Na tym tle wsparcie Stanów Zjednoczonych 

pokazuje, że mimo różnic między B. Obamą a B. Netanjahu sojusz amerykańsko
-izraelski jest nadal silny. Nikt zresztą nie spodziewał się poparcia Stanów 
Zjednoczonych dla takiego awansu międzynarodowego Autonomii Palestyńskiej. 

Jednak w drugiej kadencji B. Obamy konflikt izraelsko-palestyński będzie 
istotnym testem dla ewentualnych ambicji zapewnienia sobie „miejsca  

w historii”. Podzielona i osłabiona Palestyna jest na rękę Izraelowi, który będzie 
starał się dezawuować Autonomię. Z drugiej strony, wydaje się, że Izrael uznał 
obecnie, że zdeterminowany przeciwnik jest bardziej pragmatyczny, stąd 

nieoficjalne kontakty Izraela z Hamasem. 



TYGODNIK BBN Nr 114 6 

STRATEGIA I POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA  

 

Kryzys konstytucyjny w Egipcie  
 
 22 listopada 2012 r. prezydent Egiptu Mohammed Mursi wydał dekret,  

w którym wyłączył podejmowane przez siebie decyzje spod oceny ich legalności 
przez egipskie sądy. Wywołało to antyrządowe demonstracje4. 

 30 listopada br. Zgromadzenie Konstytucyjne przegłosowało projekt nowej 
konstytucji, w którym zawarto m.in. stwierdzenie, że zasady szariatu stanowią 
podstawę egipskiego prawa5. Podobny zapis istniał również w konstytucji 

obowiązującej za rządów Hosniego Mubaraka. Prezydent M. Mursi zapowiedział, 
że 15 grudnia odbędzie się referendum w sprawie zatwierdzenia nowej ustawy 

zasadniczej6. 
 
 Wiele wskazuje na to, że działalność prezydenta M. Mursiego i projekt 

nowej konstytucji znacząco wzmacniają egipskie ruchy islamistyczne (nie tylko 
Stowarzyszenie Braci Muzułmanów, SBM, ale także radykalnych salafitów),  

a także pieczętują zawarte między SBM a armią porozumienie przyznające 
wojskowym względną autonomię w zamian za przyzwolenie na realizację 
politycznych ambicji stowarzyszenia. 

 Choć działalność SBM początkowo zjednoczyła świeckie ruchy  
i ugrupowania uczestniczące w ubiegłorocznej rewolucji, to bojkot 

zdominowanej przez islamistów konstytuanty osłabia możliwość ich wpływu na 
przyszłość państwa. Ruchy islamistyczne są najpopularniejszymi siłami 
politycznymi w Egipcie, dlatego należy się spodziewać pozytywnego wyniku 

referendum.   
 Przedstawiony projekt konstytucji budzi kontrowersje zarówno wśród 

samych Egipcjan, którzy są politycznie podzieleni (co pokazały m.in. wybory 
prezydenckie), jak i zewnętrznych obserwatorów, którzy obawiają się 
uwstecznienia procesu demokratyzacji najludniejszego państwa arabskiego. 

Szczególne kontrowersje budzą kwestie związane z rolą islamu w państwie  
i zdefiniowanie relacji prawa muzułmańskiego – szariatu – do ustawodawstwa 

państwowego. Kolejne kwestie sporne dotyczą swobód i praw obywatelskich 
(zapisy nowej konstytucji już wywołały protesty niezależnych gazet), wolności 
religijnej i praw kobiet. Kontrowersje budzić może też gwarancja utrzymania 

przez wojsko większości dotychczasowych przywilejów, a także kontynuacja 
procesów wojskowych dla cywili. Negatywnie odbierana jest również dalsza 

centralizacja władzy w Egipcie (projekt konstytucji nie wzmacnia władz 
samorządowych). 

 Warto zwrócić uwagę, że nowa konstytucja, choć nie wprowadza systemu 
parlamentarnego, to zwiększa dotychczasowe prerogatywy parlamentu, 
ograniczając przy tym zakres władzy prezydenta. Ostrożność SBM w umacnianiu 

władzy wynika prawdopodobnie ze świadomości słabości egipskiej gospodarki  
i radykalnych oczekiwań społeczeństwa, a w konsekwencji konieczności 

współpracy z Zachodem. To, a także podziały wewnątrz SBM, kwestia jego 
dalszej współpracy z armią oraz potencjalna aktywizacja środowisk świeckich  
i liberalnych rodzą napiętą i nieprzewidywalną sytuację w Egipcie.  
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Przyjęcie przez Radę Ministrów założeń reformy 
organizacji systemu kierowania i dowodzenia Siłami 
Zbrojnymi RP 
 

 4 grudnia br. Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu Ustawy  
o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych 

ustaw, kończąc w ten sposób pierwszy etap prac legislacyjnych nad 
przygotowaną przez rząd – przy udziale Biura Bezpieczeństwa Narodowego – 

reformę systemu kierowania i dowodzenia (SKiD) Siłami Zbrojnymi RP.  
 Myślą przewodnią reformy, zapowiedzianej w postanowieniu prezydenta RP 
z 8 listopada 2011 r. w sprawie określenia Głównych kierunków rozwoju Sił 

Zbrojnych RP oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 2013–2022, jest 
usprawnienie strategicznego kierowania i dowodzenia nimi oraz dostosowanie 

ich do nowoczesnych tendencji tworzenia połączonych organów dowodzenia przy 
zachowaniu konstytucyjnej zasady cywilnej, demokratycznej kontroli nad armią.   
 

  W stosunku do obecnego modelu, którego podstawową słabością jest 
skupienie w gestii szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego jakościowo 

różnych funkcji centralnego kierowania siłami zbrojnymi, nowa organizacja 
systemu kierowania i dowodzenia zakłada powierzenie odpowiedzialności za 
każdą strategiczną funkcję tego dowodzenia odrębnej instytucji podległej 

bezpośrednio ministrowi obrony narodowej. Konsekwencją przyjęcia reformy 
stanie się przypisanie szefowi Sztabu Generalnego odpowiedzialności za 

planowanie strategiczne oraz doradztwo i nadzór strategiczny. Jednocześnie 
obecne organy dowodzenia zostaną zintegrowane w dwa dowództwa 
strategiczne – jedno odpowiedzialne za ogólne dowodzenie wojskami (dowódca 

generalny rodzajów Sił Zbrojnych RP) i drugie  odpowiedzialne za dowodzenie 
operacyjne w czasie wojen i kryzysów oraz dowodzenie wojskami 

poszczególnych rodzajów sił zbrojnych, wydzielonymi do zagranicznych misji 
(dowódca operacyjny). 
 Obecny system kierowania i dowodzenia jest obarczony istotnymi 

słabościami. Planowanie rozwoju sił zbrojnych, dowodzenie oraz nadzór nad 
wykonaniem rozkazów skupiony jest w Sztabie Generalnym WP, który de facto 

pełni rolę sztabo-dowództwa (planuje, realizuje i kontroluje własne działania). 
 W obszarze kierowania podjęta reforma ma na celu urealnienie kierowania 
przez ministra obrony narodowej siłami zbrojnymi i dowodzenia nimi za 

pośrednictwem struktur wojskowych, poprzez bezpośrednie ustawowe 
podporządkowanie ministrowi obrony narodowej: szefa Sztabu Generalnego WP, 

dowódcy generalnego oraz dowódcy operacyjnego, a także uaktualnienie 
przepisów statuujących jego ustrojową pozycję w systemie prawa. W tym 

zakresie warto zaznaczyć, że obowiązująca definicja, określająca ministra 
obrony narodowej jako naczelny organ administracji państwowej w dziedzinie 
obronności państwa, nie odwzorowuje pozycji nadanej mu przez postanowienia 

art. 134 ust. 2 oraz art. 149 Konstytucji RP. Ich treść normatywna wskazuje na 
spełnianie przez ministra obrony narodowej podwójnej roli. Z jednej strony jest 

on odpowiedzialny za stan gotowości sił zbrojnych, będących w myśl Konstytucji 
RP podstawowym narzędziem sprawowania przez państwo swojej 
najistotniejszej funkcji, z drugiej zaś pełni rolę „łącznika” między prezydentem – 
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jako najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych i strażnikiem suwerenności, 

bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium 
– a premierem i Radą Ministrów, w składzie której kieruje on działem obrony 

narodowej.  
 
 

Pierwsza runda polsko-ukraińskiego dialogu 
strategicznego 
 

 Przegląd współpracy w obszarze bezpieczeństwa i obrony, a także 
możliwości i perspektywy jej pogłębienia były tematem  pierwszej rundy polsko-
ukraińskiego dialogu strategicznego. Przewodniczącym polskiej delegacji  

i gospodarzem spotkania, które odbyło się 28–29 listopada 2012 r., był 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do spraw polityki 

obronnej Robert Kupiecki. Stronie ukraińskiej przewodniczył I zastępca ministra 
obrony Ukrainy Oleksandr Oliinyk. 

 Głównymi tematami dialogu były: postępy we wdrażaniu projektu 
wielonarodowej brygady litewsko-polsko-ukraińskiej (LITPOLUKRBRIG)  
i określenie możliwych obszarów współpracy sił zbrojnych obu państw, w tym 

także w sferze techniki wojskowej. Dodatkowo omówiono ofertę staży dla 
personelu ukraińskiego Ministerstwa Obrony i Sztabu Generalnego w polskich 

instytucjach partnerskich. Poruszono również tematykę NATO i Unii 
Europejskiej, a także kwestie współpracy regionalnej. 
 W trakcie pobytu w Polsce ukraińska delegacja złożyła wizytę w Biurze 

Bezpieczeństwa Narodowego.  
 

 Polska od dawna jest orędownikiem Ukrainy w Europie, zarówno  
w wymiarze polityczno-gospodarczym, jak i w sferze bezpieczeństwa i obrony. 
Dialog strategiczny potwierdza wzajemne zainteresowanie rozwijaniem  

i pogłębianiem współpracy oraz dostrzeganie wspólnych interesów w tej 
dziedzinie. Polska z uwagą obserwuje procesy przemian demokratycznych na 

Ukrainie, które zachodzą w złożonych uwarunkowaniach politycznych.  
O potencjale współpracy może świadczyć częstotliwość spotkań najwyższych 
władz obu państw, również prezydentów. W sferze obronnej warto zauważyć, że 

Ukraina kontynuuje transformację sił zbrojnych, dostosowując je do standardów 
i wymogów NATO, mimo deklarowanej pozablokowości w środowisku 

międzynarodowym. Polscy i ukraińscy żołnierze wielokrotnie współdziałali  
w ramach międzynarodowych operacji. Dobrą ilustracją skali współpracy 
wojskowej był udział Ukrainy w irackiej operacji w składzie międzynarodowej 

dywizji pod polskim dowództwem, gdzie ukraińscy żołnierze stanowili drugi co 
do wielkości kontyngent. Projekt wspólnej brygady polsko-litewsko-ukraińskiej  

i możliwość wspólnego udziału w operacjach pokojowych należy traktować jako 
próbę praktycznego wykorzystania dotychczasowych doświadczeń oraz budowy 
pozytywnego wzorca wspierającego proces przekształceń ukraińskich sił 

zbrojnych. 
 Współpraca Polski i Ukrainy ma znaczenie dla procesów integracyjnych  

w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Państwa mają za sobą świeże 
doświadczenie, jakim były mistrzostwa EURO 2012. Podobne wzorce można 
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przenosić na inne obszary współpracy. Polsko-ukraiński dialog strategiczny, 

kontynuowany mimo trudności wewnętrznych na Ukrainie, jest bardzo 
pozytywnym doświadczeniem. BBN wspiera tę inicjatywę, a także angażuje się 

we współpracę ze swoim ukraińskim odpowiednikiem – Aparatem Rady 
Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.  
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http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-zagraniczne/art,222,bedziemy-konsekwentnie-wspierali-moldawie.html
http://www.bbn.gov.pl/portal/pl/2/4247/Parlamentarne_Forum_Bezpieczenstwa.html
http://stooq.pl/n/?f=675676&c=0&p=4+18+22
http://www.rferl.org/content/israel-palestinian-authority-tax-transfers/24787150.html
http://edition.cnn.com/2012/11/22/world/meast/egypt-morsy-powers/index.html?hpt=hp_t1
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-20551575
http://stooq.pl/n/?f=676774&search=mursi

