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Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej stanowią jeden z kluczowych
instrumentów, za których pomocą państwo zapewnia obywatelom bezpieczeństwo i ochronę, a także wnosi istotny wkład w budowanie międzynarodowego porządku, opartego na stabilizacji, demokracji i pokoju.
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, występując w moim imieniu –
w imieniu zwierzchnika Sił Zbrojnych RP – podjęło się organizacji ważnej
i niezwykle potrzebnej konferencji, dotyczącej przyszłości naszego wojska.
Tym samym zainicjowało pogłębioną międzyresortową debatę na temat
docelowego modelu polskiej armii, a także jej umiejscowienia w szeroko
rozumianym systemie bezpieczeństwa narodowego. Nie może to bowiem
być oderwane od powiązań z innymi elementami systemu, który powinien
działać jak spójny, jednolity mechanizm nastawiony na efektywne wykonywanie zadań na rzecz bezpieczeństwa i suwerenności Rzeczypospolitej
Polskiej.
Zaprezentowana problematyka zasługuje na uwagę i zainteresowanie
wielu instytucji administracji państwowej. Dlatego też z satysfakcją przyjąłem informację o licznej obecności i randze zaproszonych na konferencję
gości, o interesującej i owocnej dyskusji, jaką wywołały zaproponowane
przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zagadnienia, a także o rezultatach prac i wypracowanych w ich toku wnioskach. Jednym z nich jest
konieczność dalszego wzmacniania ponadresortowego podejścia do problemów bezpieczeństwa i obronności państwa. Stąd cieszy mnie udział w debacie ministra i wiceministra spraw wewnętrznych i administracji, a także
przedstawicieli organizacji pozarządowych, zainteresowanych przedstawioną tematyką.
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Polskie siły zbrojne wymagają zdecydowanej modernizacji i usprawnienia. Muszą one być w stanie odpowiadać możliwie skutecznie na wyzwania,
przed jakimi stajemy. Tworzona dziś wizja wojska nie może być jednak
oderwana od rzeczywistości i realnego potencjału naszego kraju. Wierzę,
że spotkania, debaty i współdziałanie, czego przykładem jest zorganizowa-

na przez BBN konferencja, przyczynią się do skonfrontowania koncepcji,
projektów i planów z możliwościami państwa, a także do wspólnego wypracowania optymalnej drogi osiągnięcia założonych celów.
Jestem przekonany, że opublikowanie rezultatów konferencji Wizja Sił
Zbrojnych RP zainspiruje Państwa do dalszych, pogłębionych analiz i dyskusji w tym zakresie. Mam nadzieję, że stanie się także początkiem skutecznej, ponadinstytucjonalnej współpracy, mającej swoje odzwierciedlenie
w opracowywaniu przyszłych aktów prawnych i decyzji, o których realizację jako prezydent i zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
będę dbał i które będę nadzorował.

Lech Kaczyński
Prezydent RP
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Bardzo dziękuję za udział w zorganizowanej przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego konferencji poświęconej wizji Sił Zbrojnych RP.
Podjęcie tematyki związanej z przyszłością naszej armii wydaje mi się
ważne w momencie, kiedy trwająca od kilkunastu lat reforma Wojska
Polskiego wchodzi w decydującą fazę. Ostatnio powstało wiele koncepcji i
projektów, dotyczących docelowego modelu naszych sił zbrojnych. Podczas
obrad chcieliśmy poddać je gruntownej analizie i dyskusji, gdyż skonfrontowanie zawartych w nich założeń moim zdaniem powinno przyczynić się
do wygenerowania pożądanego kształtu organizacyjnego Sił Zbrojnych RP
w obliczu nowych wyzwań i zagrożeń.
Siły Zbrojne RP są częścią potencjału bezpieczeństwa narodowego.
Z tej perspektywy trzeba o nich myśleć, rozmawiać i podejmować działania. Bardzo ważne jest bowiem, aby plany rozwoju sił zbrojnych były
żywotnie związane ze stanem i kierunkami rozwoju wszystkich instytucji
Rzeczypospolitej Polskiej – stosownie do potrzeb naszego państwa.
Jestem świadomy, że konferencja tego rodzaju, głównie ze względu na
ograniczenia czasowe, nie zastąpiła długofalowej pracy analityczno-badawczej
zespołów eksperckich. Jednakże ostatecznie uwidoczniła rzeczywisty stan Sił
Zbrojnych RP oraz wskazała kierunki i zakres zmian, tworząc w ten sposób
podstawę do dalszych, rzetelnych badań w tym obszarze problemowym.
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Prezydent RP jako zwierzchnik sił zbrojnych sprawuje nadzór między
innymi nad przeobrażeniami, jakie zachodzą w polskiej armii. Jest zwolennikiem szybkich i gruntownych zmian, które powinny doprowadzić do
jej unowocześnienia i profesjonalizacji. Swoje zwierzchnictwo realizuje za
pośrednictwem BBN i dlatego też podczas konferencji przyjęliśmy rolę
inicjatora, a zarazem mediatora pomiędzy instytucjami, które Państwo reprezentowali. Dzięki Waszemu zaangażowaniu współpraca w obszarze reformowania wojska będzie bardziej efektywna. Wierzę głęboko, że wypracowane w toku konferencji wnioski będą inspiracją dla przyszłych decyzji.

Władysław Stasiak
Sekretarz Stanu – Szef BBN

