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AGENDA

• Podstawy koncepcyjne polskiego
bezpieczeństwa
• Środowisko bezpieczeństwa RP
• Priorytety strategii operacyjnej i
przygotowawczej
• Zadania wdrożeniowe:
 włączenie organizacji
proobronnych do systemu
bezpieczeństwa narodowego
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PODSTAWY KONCEPCYJNE
BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
STRATEGICZNY PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
2010-2012

RAPORT KOMISJI
STRATEGICZNEGO PRZEGLĄDU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
2012

BIAŁA KSIĘGA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP
2013

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP
2014

DYREKTYWA OBRONNA, PLANY, PROGRAMY
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DOKTRYNA
KOMOROWSKIEGO
Nieformalne określenie głównej myśli polityki realizowanej przez prezydenta
Bronisława Komorowskiego w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego

I
przeniesienie
głównego
wysiłku
militarnego
z udziału w
misjach
ekspedycyjnych
na zadania
obronne

II
własny
potencjał
obronny
to podstawa
gwarancji
narodowego
bezpieczeństwa
(chcesz liczyć
na innych,

najpierw licz na
siebie)

III
zdolności do
obrony
terytorium –
oraz
zdolności
„przeciwzasko
czeniowe”
to polskie
specjalizacje
w NATO i UE

IV
umacnianie
polskiej
podmiotowości
strategicznej na
arenie
międzynarodowej,
poprzez aktywne
uczestnictwo
w organizacjach
międzynarodowych
i ich kształtowanie
stosownie do
własnych
interesów
strategicznych

FUNDAMENT STRATEGICZNY:
zmiana polskich priorytetów strategicznych z zaangażowania zewnętrznego
2015-03-26
19 października 2013
na zadania związane z bezpośrednim
bezpieczeństwem (obroną) kraju”

4

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP

Główne kwestie:
• Polska jako strategiczny podmiot
bezpieczeństwa
• Środowisko bezpieczeństwa
• Koncepcja działań strategicznych
Strategia operacyjna
• Koncepcja działań przygotowawczych
Strategia preparacyjna
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ŚRODOWISKO BEZPIECZEŃSTWA
wymiar globalny
• Globalizacja i rewolucja informacyjna
• Asymetryzacja bezpieczeństwa
(np. bezpieczeństwa nuklearnego)
• Państwa upadłe i zbójeckie
• Proliferacja BMR i technologii wojskowych
• Terroryzm (państwo islamskie)
• Zorganizowana przestępczość
• Cyberzagrożenia
• Ekstremizmy i patologie społeczne
• Niewydolność międzynarodowych
organizacji i reżimów bezpieczeństwa
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ŚRODOWISKO BEZPIECZEŃSTWA
wymiar regionalny

Źródła zagrożeń:
 Konfrontacyjna polityka Rosji - konflikt
rosyjsko-ukraiński
 Sytuacja w regionie Afryki Północnej
i Bliskiego Wschodu - państwo islamskie
 Napięcia etniczne i religijne - terroryzm
wewnątrzeuropejski

Źródła ryzyk:
 Słabe możliwości NATO w zakresie
odstraszania przeciwko agresji hybrydowej
 Podmiotowa słabość strategiczna UE
 Zmniejszanie obecności USA w Europie
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ŚROOWISKO BEZPIECZEŃSTWA
wymiar krajowy

• Pogarszająca się sytuacja
demograficzna
• Wyzwania dla bezpieczeństwa
powszechnego i porządku
publicznego
• Szpiegostwo
• Korupcja
• Zagrożenia w cyberprzestrzeni
• Zależność energetyczna
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RODZAJE ZAGROŻEŃ DLA RP
• Zagrożenia polityczno-militarne:
o presja polityczno-militarna
o zagrożenia wojenne:
 agresja podprogowa
 konflikt na dużą skalę

• Zagrożenia niemilitarne:
o w cyberprzestrzeni
o w sektorze energetycznym
o terroryzm europejski?
Społeczne poczucie bezpieczeństwa
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STRATEGIA OPERACYJNA
priorytety polskiej polityki bezpieczeństwa

 Utrzymywanie własnej gotowości, determinacji
i wiarygodnych narodowych zdolności obronnych:
zapobieganie (zniechęcanie, powstrzymywanie,
odstraszanie) i obrona – zwłaszcza w sytuacjach
trudnokonsensusowych
 Wzmacnianie siły obronnej NATO, strategiczne
upodmiotowienie UE, utrwalanie strategicznych
partnerstw (w tym z USA)
 Wspieranie i selektywny
międzynarodowych

udział w operacjach
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STRATEGIA PREPARACYJNA
priorytety przygotowań systemu bezpieczeństwa
narodowego

 Integracja podsystemu kierowania
bezpieczeństwem narodowym

 Profesjonalizacja podsystemów
operacyjnych (obronny, ochronne)
 Powszechność przygotowań
podsystemów wsparcia (społeczne
i gospodarcze)
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ZADANIA WDROŻENIOWE
• Ustawa o kierowaniu obroną państwa w czasie wojny

• Polityczno-Strategiczna Dyrektywa Obronna oraz gra
strategiczna „Kraj 2015” (sprawdzenie założeń PSDO)
• Ustawa o zwiększeniu wydatków obronnych –
nie mniej niż 2% PKB
• Realizacja kluczowych programów modernizacji SZ
(obrona powietrzna, w tym przeciwrakietowa, śmigłowce)
i ustanowienie nowych priorytetów: drony, obrona
w cyberprzestrzeni, systemy satelitarne na potrzeby
bezpieczeństwa
• Reformy w dziedzinach niemilitarnych (doktryna
cyberbezpieczeństwa, Obrona Cywilna itd.)
• Szczyt NATO w 2016 r. w Warszawie
• Wzmocnienie strategicznej odporności kraju na agresję
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STRATEGICZNA ODPORNOŚĆ KRAJU NA AGRESJĘ (1):
siły i środki

Wojska
Specjalne
Działania
przeciwdywersyjne

Narodowe Siły
Rezerwowe

i nieregularne

Niewojskowe
formacje
bezpieczeństwa

Wsparcie wojsk operacyjnych
(w tym działań przeciwdywersyjnych
nieregularnych WSpec)

Państwowe
i niepaństwowe
formacje
Społeczne
ochrony ludności (pozarządowe)
(nieuzbrojone,
organizacje
w tym OC)

proobronne

Działania przeciwdywersyjne oraz ochrona obiektów
infrastruktury krytycznej
Ochrona ludności

Przygotowania obronne obywateli i społeczności lokalnych
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STRATEGICZNA ODPORNOŚĆ KRAJU NA AGRESJĘ (2):
zadania organizacji proobronnych
1. STRATEGICZNE ZADANIE OPERACYJNE:
 kształtowanie i spożytkowanie proobronnych
postaw obywateli i społeczności lokalnych na
rzecz bezpieczeństwa państwa – zwłaszcza na
rzecz przygotowania rezerw mobilizacyjnych sił
zbrojnych – oraz przygotowanie ich do działania
w warunkach zagrożenia i wojny, w tym
realizacji powinności obronnych
2.




STRATEGICZNE ZADANIA PREPARACYJNE:
Organizacje i Stowarzyszenia
Klasy mundurowe
Grupy rekonstrukcyjne
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STRATEGICZNA ODPORNOŚĆ KRAJU NA AGRESJĘ (3):
włączenie organizacji proobronnych
w system bezpieczeństwa narodowego
1. Wykorzystanie potencjału organizacji proobronnych na
rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa państwa –
inicjatywa Prezydenta RP (wrzesień 2014):
 SFB z organizacjami proobronnymi w BBN
 nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego (12 odniesień)
 katalog potrzeb i możliwości (potrzeby państwa/możliwości
organizacji proobronnych)

2. Główne rekomendacje i wnioski katalog PiM:

 umożliwienie szerszego dostępu do wojskowych obiektów
szkoleniowych
 zwiększenie środków finansowych na aktywność organizacji
proobronnych
 korekta zakresu tematycznego rocznych planów współpracy MON
z organizacjami proobronnymi (organizacje – inicjator; państwo –
koordynator)
 stworzenie
stałej
platformy
współdziałania
z
organizacji
proobronnymi (federacja): inkluzywny charakter; „nie” dla
tworzenia „wojska poza wojskiem”
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STRATEGICZNA ODPORNOŚĆ KRAJU NA AGRESJĘ (4):
włączenie organizacji proobronnych
w system bezpieczeństwa narodowego – cd.
3. Dotychczasowe osiągnięcia:

 rekomendacje BBN (rozszerzona współpraca z NGO) + katalog
PiM – przekazane do MON
 powołanie Pełnomocnika MON ds. Społecznych Inicjatyw
Proobronnych (20.11.2014 r.) oraz nieetatowego zespołu ds.
SIP
 koncepcja doskonalenia współpracy MON z organizacji
proobronnymi, opracowana przez Zespół ds. SIP MON
 I. Kongres Organizacji Proobronnych i Klas Mundurowych (2021.03.2015 r.)
 powołanie Federacji Organizacji Proobronnych (20.03.2015 r.)

4. Kierunek dalszych działań – zintegrowane bezpieczeństwo narodowe:

 potrzeba włączenia innych resortów w definiowanie potrzeb
państwa i wspieranie działalności organizacji proobronnych
 ponadresortowy program rządowy jako ewentualna docelowa
formuła współpracy
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Dziękuję
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