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Wstęp Szefa BBN
Ministra Pawła Solocha

Przekazuję państwu sprawozdanie z aktywności Biura Bezpieczeństwa Narodowego,
wpisujących się w politykę bezpieczeństwa realizowaną przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę
w czasie kadencji w latach 2015-2020.
Sumę tej polityki stanowi zatwierdzona 12 maja 2020 r. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego
RP, do której na polecenie Prezydenta rekomendacje przygotowało BBN. Dotychczasowe
działania Prezydenta obejmowały każdy z czterech wskazanych w tym dokumencie filarów: (I)
bezpieczeństwa państwa i obywateli, (II) miejsca Polski w systemie bezpieczeństwa
międzynarodowego, (III) tożsamości i dziedzictwa narodowego oraz (IV) rozwoju społecznego
i gospodarczego, wraz z ochroną środowiska. Biuro – zgodnie z kompetencjami – realizowało
działania przede wszystkich w odniesieniu do dwóch pierwszych filarów – kwestii zarządzania
bezpieczeństwem narodowym, wzmacniania Sił Zbrojnych RP, budowania odporności państwa
i cyberbezpieczeństwa, a także realizacji celów w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii
Europejskiej, współpracy bilateralnej, regionalnej oraz w wymiarze globalnym. To w głównej
mierze tych obszarów dotyczy niniejsza publikacja.
Należy także zaznaczyć, że skuteczna realizacja przez Prezydenta Andrzeja Dudę polityki
bezpieczeństwa, była możliwa m.in. dzięki wypracowaniu skutecznych mechanizmów współpracy
z rządem – koniecznych w polskich uwarunkowaniach ustrojowych i rozdziale władzy wykonawczej.
W wymiarze systemowym, efektem tego była realizacja prezydenckiej idei związanej
z budowaniem silnego państwa oraz zdolności instytucji i obywateli do funkcjonowania
w sytuacjach kryzysowych. Z inicjatywy Prezydenta przeprowadzono pierwsze od 15 lat
ćwiczenia systemu obronnego KRAJ, uruchomiono prace nad ustawą o zarządzaniu
bezpieczeństwem narodowym. Powołano także Wojska Obrony Terytorialnej, pełniące dziś
istotną rolę w systemie zarządzania kryzysowego. Wypracowane dotychczas mechanizmy
współpracy zadecydowały o powodzeniu działań w walce z epidemią COVID-19. Dzięki szybkości
podejmowania decyzji, koordynacji i kompleksowemu podejściu do zagrożenia uniknęliśmy
kryzysu, który był rzeczywistością wielu rozwiniętych państw.
W odniesieniu do Sił Zbrojnych RP punktem ciężkości była inicjatywa Prezydenta dotycząca
zwiększenia nakładów obronnych, co uwolniło potencjał wzrostu liczebności armii oraz
przyspieszenia procesu modernizacji technicznej. W wymiarze organizacyjnym kluczowa była
opracowana z Ministerstwem Obrony Narodowej reforma systemu kierowania i dowodzenia,
przywracająca jednoosobowe dowodzenie Siłami Zbrojnymi RP oraz usprawniająca rozwiązania
dotyczące kierowania obroną państwa w czasie wojny.
Skuteczna koordynacja działań na poziomie państwa stała także za sukcesem Szczytu NATO
w Warszawie, którego efektem było ustanowienie obecności sił sojuszniczych w Polsce oraz
zacieśnieniem sojuszniczych więzów ze Stanami Zjednoczonymi, co zaowocowało deklaracjami
o współpracy obronnej przyjętymi przez prezydentów A. Dudę i D. Trumpa. Podobnie rzecz miała się
z udziałem Polski w rozwijaniu europejskiej polityki obronnej, budowaniu formatów regionalnej
współpracy czy powrocie, po dekadzie nieobecności, do udziału w operacjach pokojowych ONZ
Siłą rzeczy w niniejszym sprawozdaniu nie można przedstawić pełnego spektrum działań
podejmowanych przez Prezydenta oraz BBN. Niektóre, z uwagi na delikatną naturę spraw
bezpieczeństwa narodowego, muszą pozostać niejawnymi. Jednak w moim przekonaniu już
zaproponowany przegląd pokazuje, że po pięciu latach prezydentury Andrzeja Dudy Polska
– mimo funkcjonowania w burzliwych czasach i niestabilnym otoczeniu – jest państwem
bezpieczniejszym, powiązanym sojuszami, o silniejszej armii, z lepiej przygotowanym
i sprawdzonym systemem zarządzania bezpieczeństwem.
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Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP

12 maja 2020 r. Prezydent Andrzej Duda, na wniosek Prezesa Rady Ministrów Mateusza
Morawieckiego, zatwierdził nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego RP. Dokument został
opracowany w oparciu o rekomendacje przedstawione przez BBN.
Na polecenie Prezydenta Andrzeja Dudy, na początku 2018 r. BBN podjęło prace nad
rekomendacjami do nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP, która miała zastąpić
dokument z 2014 r. W grudniu 2018 r. rekomendacje zostały przekazane do Ministerstwa
Obrony Narodowej, odpowiedzialnego za koordynację rządowych prac nad projektem. Finalny
projekt Strategii został wypracowany przez utworzony na mocy zarządzenia Prezesa Rady
Ministrów z 20 września 2019 r. Międzyresortowy Zespół ds. Opracowania Strategii
Bezpieczeństwa Narodowego RP. W pracach gremium uczestniczyli także przedstawiciele BBN.
W końcowej fazie prac nad projektem (marzec 2020 r.) Prezydent polecił ponowną analizę treści
dokumentu i uwzględnienie w nim doświadczeń instytucji państwa zdobytych w czasie walki
z epidemią COVID-19.
Głównym celem nowej Strategii jest budowa silnego państwa – w wymiarze instytucjonalnym,
jak i obywatelskim – odpornego na zagrożenia o różnicowanym charakterze, militarnym,
jak i pozamilitarnym (m.in. katastrofy infrastrukturalne, naturalne, epidemiczne czy związane
z funkcjonowaniem w cyberprzestrzeni).
W tym celu Strategia postuluje działania mające zintegrować i usprawnić system zarządzania
bezpieczeństwem narodowym, w tym kierowania obroną państwa. Służyć ma temu
postulowane utworzenie stałego komitetu Rady Ministrów ds. bezpieczeństwa narodowego, ale
też inicjatywy w zakresie budowania odporności państwa i obywateli na zagrożenia,
m.in. poprzez budowę systemu obrony cywilnej w dużych aglomeracjach miejskich, szczególnie
narażonych na skutki sytuacji kryzysowych.
W wymiarze międzynarodowym nowa Strategia zwraca uwagę na rosnące zagrożenia
wynikające z agresywnej polityki Federacji Rosyjskiej. Strategia przywiązuje dużą wagę do
budowania więzi nie tylko w ramach NATO, Unii Europejskiej oraz wzmacniania relacji z USA,
ale także – w większym stopniu niż wcześniejsze dokumenty – do rozwoju współpracy
regionalnej, m.in. w oparciu o ustanowione przez Prezydenta formaty – B9 w wymiarze
obronnym, inicjatywy Trójmorza w wymiarze gospodarczym czy zacieśniania współpracy ze
strategicznymi partnerami NATO w regionie Morza Bałtyckiego (Finlandia i Szwecja).
Po raz pierwszy w dokumencie strategicznym tej rangi poruszone zostały także kwestie
morskiego położenia Polski i rozwoju Marynarki Wojennej, sprawy ochrony środowiska
naturalnego i walki ze skutkami zmian klimatycznych, a także rola silnej tożsamości narodowej.
Mając na uwadze negatywne doświadczenia z implementacji poprzednich Strategii, intencją
twórców nowej SBN było przygotowanie dokumentu, którego zapisy byłyby wdrażane w życie.
Dlatego w pracach nad nową Strategią brali udział przede wszystkim przedstawiciele instytucji
państwowych, finalnie odpowiedzialnych za realizację jej założeń. M.in. dlatego jedna
z rekomendacji dotyczyła przygotowania ustaw o obronie cywilnej oraz o zarządzaniu
bezpieczeństwem narodowym, mających wdrożyć kluczowe zapisy Strategii. Podjęcie prac nad
projektem ustawy o zarządzaniu bezpieczeństwem narodowym zostało zlecone podległym
instytucjom przez Prezydenta Andrzeja Dudę i Premiera Mateusza Morawieckiego już przy okazji
zatwierdzania nowej Strategii.
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Zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi RP

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego wspierało Prezydenta w realizacji zadań związanych ze
Zwierzchnictwem nad Siłami Zbrojnymi.
Prezydent Andrzej Duda objął zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi RP podczas uroczystości na
Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 6 sierpnia 2015 r. Zwierzchnictwo sprawował poprzez
dwóch Ministrów Oborny Narodowej: Antoniego Macierewicza (2015-2017) oraz Mariusza
Błaszczaka (2018-obecnie), przy wsparciu ze strony Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
Wśród priorytetów Prezydenta dotyczących Sił Zbrojnych RP znalazły się przede wszystkim
kwestie zwiększenia nakładów obronnych (co zostało osiągnięte przyjęciem stosownej ustawy
w 2017 r.), zwiększenia liczebności Sił Zbrojnych RP (w stosunku do 2015 r. liczebność wzrosła
o ponad 30 tys. żołnierzy, m.in. dzięki powołaniu Wojsk Obrony Terytorialnej), przyspieszenia
procesu modernizacji technicznej czy reformy systemu kierowania i dowodzenia Siłami
Zbrojnymi RP (przeprowadzonej w 2018 r.). Jedną z kluczowych zmian systemowych było
ustawowe przypisanie Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego zadań związanych
z przygotowywaniem się do roli Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych w czasie wojny.
Szczególnie ważne było dla Prezydenta polepszenie warunków służby żołnierzy zawodowych.
Korzystając z prerogatyw, aż trzykrotnie (w latach 2016, 2018 i 2019) w drodze rozporządzenia
podnosił wskaźnik, według którego obliczane są uposażenia żołnierzy. W 2015 r. wskaźnik ten
wynosił 2,95 i był jednym z najniższych wśród służb mundurowych, a w 2019 r. osiągnął wartość
3,81, co oznacza wzrost o prawie 30 proc.
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zorganizowało około 100 spotkań Prezydenta z żołnierzami
w ramach wizyt na poligonach, w jednostkach wojskowych, najwyższych dowództwach, podczas
wojskowych uroczystości czy roboczych spotkań w Pałacu Prezydenckim i BBN. Szczególne
znaczenie miało aż sześć wizyt w Polskich Kontyngentach Wojskowych (Kuwejt, Afganistan,
Łotwa, Rumunia, Bośnia i Hercegowina oraz Sycylia), podkreślających wagę przykładaną przez
Prezydenta do współpracy sojuszniczej w ramach misji zagranicznych.
Praktyczne zacieśnianie współpracy Sił Zbrojnych RP w ramach NATO odbywało się przede
wszystkim w ramach nowych misji sojuszniczych w Polsce i Państwach Bałtyckich (eFP) oraz
Rumunii (tFP), a także w ramach wspólnych ćwiczeń wojskowych związanych z obecnością sił
sojuszniczych w Polsce. W 2020 r. dyżur w Siłach Odpowiedzi NATO pełnią także polskie wojska
lądowe, w tym wojska chemiczne oraz siły specjalne. Podczas ostatniego szczytu NATO
w Londynie, z inicjatywy Prezydenta Polska zadeklarowała również znaczny wkład Sił
Zbrojnych RP w Inicjatywę Gotowości NATO, w ramach której Polska wystawi jedno z sześciu
dowództw brygadowych.
BBN wspierało Prezydenta, jako Zwierzchnika Sił Zbrojnych, w zakresie analizy i zatwierdzania
dokumentów strategicznych, takich jak Główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz ich
przygotowań do obrony państwa na lata 2021-2035, Polityczno-Strategiczna Dyrektywa
Obronna RP, Plany Użycia Sił Zbrojnych RP czy dotyczących Wojennego Systemu Dowodzenia.
Prezydent kierował także strategicznymi ćwiczeniami systemu obronnego pod kryptonimem
KRAJ-19.
Biuro przygotowywało udział Prezydenta w dorocznych odprawach rozliczeniowokoordynacyjnych kierowniczej kadry MON i Sił Zbrojnych RP, podczas których Zwierzchnik Sił
Zbrojnych odnosił się do kluczowych spraw dotyczących polskiej armii oraz wskazywał ich cele
na kolejne lata.
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Zwiększenie nakładów na obronność

Jednym z najważniejszych projektów zrealizowanych przez Prezydenta Andrzeja Dudę i Radę
Ministrów w latach 2015-2020 było zapewnienie warunków systematycznego zwiększania
budżetu obronnego, co pozwoliło na zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych RP,
ich modernizację, ale także wzmocniło pozycję Polski w NATO, jako państwa
wywiązującego się z sojuszniczych zobowiązań.
Inicjatywę zwiększania nakładów na obronność Prezydent Andrzej Duda przedstawił podczas
zorganizowanego przez BBN spotkania z udziałem premiera, ministrów obrony narodowej,
spraw zagranicznych i finansów, które odbyło się w czerwcu 2016 r. w Belwederze.
Jego efektem było przygotowanie przez Radę Ministrów ustawy o przebudowie i modernizacji
Sił Zbrojnych RP, podpisanej przez Prezydenta 23 października 2017 r.
Zawarte w ustawie rozwiązania zakładają systematyczne zwiększanie nakładów obronnych do
poziomu co najmniej 2,5 proc. PKB w 2030 r. (2,1 proc. PKB w 2020 r.; 2,2 proc. PKB w latach
2021-2023; 2,3 proc. PKB w latach 2024-2025; 2,4 proc. PKB w latach 2026-2029 oraz co
najmniej 2,5 proc. w 2030 r.). Dodatkowo zmieniono sposób obliczania budżetu obronnego,
wyliczanego teraz w oparciu o PKB roku bieżącego, a nie jak dotychczas, o PKB roku
poprzedniego, co zapewniło dodatkowe kilkaset milionów złotych na potrzeby obronne.
Dzięki wprowadzonym zmianom nakłady na obronność już w 2020 r. wynoszą 2,1 proc.
PKB i w stosunku do 2015 r. wrosły o ok. 15 mld zł. Prezydent oraz BBN kilkukrotnie podnosili
też kwestię przyspieszenia tempa zwiększania nakładów obronnych, aby zakładany poziom
2,5 proc. PKB osiągnąć już w 2024 r. Z inicjatywy Zwierzchnika Sił Zbrojnych postulat ten ujęto
m.in. w nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP. Ponadto w czerwcu 2020 r. Prezydent
zaproponował, aby określoną część budżetu obronnego wydzielić na potrzeby modernizacji
Marynarki Wojennej RP.
Rosnące nakłady obronne umożliwiły zwiększenie liczebności oraz przyspieszenie modernizacji
Sił Zbrojnych RP, ale także stały się ważnym atutem Polski w relacjach sojuszniczych. Polska jest
dziś w czołówce państw NATO realizujących postanowienia ostatnich szczytów NATO, gdzie
sprawa zwiększenia nakładów obronnych, należała do kluczowych w dyskusjach między
państwami członkowskimi.
Warto podkreślić rolę wysokiego poparcia społecznego dla sprawy odpowiedniego finansowania
Sił Zbrojnych RP, co świadczy o dużej odpowiedzialności obywateli w myśleniu
o bezpieczeństwie państwa.
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Reforma Systemu Kierowania
i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP

10 listopada 2018 r. Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą nowy system kierowania i
dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP, przywracającą funkcję dowódczą Szefowi Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego. Ustawa była efektem dwuletnich prac i konsultacji
prowadzonych przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego oraz Ministerstwo Obrony
Narodowej.
Reforma systemu kierowania i dowodzenia (SKiD) była jednym z priorytetów Prezydenta
Andrzeja Dudy. Wynikało to m.in. z faktu, że w czasie wojny to Prezydent RP, zgodnie
obowiązującym prawem, we współdziałaniu z Radą Ministrów kieruje obroną państwa. Z tego
powodu Prezydent, podpisując na początku 2017 r. nowelizację głównych kierunków rozwoju Sił
Zbrojnych RP oraz ich przygotowań do obrony państwa, formalnie uznał reformę SKiD
za priorytetowe zadanie transformacyjne w Wojsku Polskim.
Reforma była oczekiwana zarówno przez znaczną część środowiska żołnierzy, jak i polityczne
kierownictwo państwa, ponieważ dotychczasowy system kierowania i dowodzenia Siłami
Zbrojnymi RP, obowiązujący od 1 stycznia 2014 r., nie sprawdził się. Poprzez rozdzielenie funkcji
planowania strategicznego, przygotowania, utrzymywania i użycia Sił Zbrojnych RP między trzy
organy – Szefa Sztabu Generalnego WP, Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
i Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych – doprowadził do „rozmycia”
odpowiedzialności i nakładania się kompetencji najwyższych dowódców.
Na polecenie Zwierzchnika Sił Zbrojnych, BBN rozpoczęło prace analityczne i konsultacje w tym
zakresie. W toku analiz uznano, że jednoosobowe dowodzenie jest żelazną wojskową zasadą.
BBN zależało, aby nowe struktury i relacje były maksymalnie kompatybilne ze strukturami NATO.
W tym celu Szef BBN odbył szereg wizyt, w praktycznie wszystkich najważniejszych
dowództwach Sojuszu Północnoatlantyckiego, gdzie przedyskutowano rozwiązania, które
mogłyby zapewnić skuteczne współdziałanie polityczno-wojskowe Sił Zbrojnych RP z siłami
sojuszniczymi.
Wnioski jakie zostały wyciągnięte w trakcie prac analitycznych wskazały też na konieczność
wzmocnienia roli Szefa Sztabu Generalnego WP i uczynienia go głównodowodzącym Siłami
Zbrojnymi RP. Rekomendacje i spostrzeżenia BBN zostały pozytywnie ocenione i przyjęte przez
Zwierzchnika Sił Zbrojnych, a następnie przedstawione podczas odprawy kierowniczej kadry
MON i Sił Zbrojnych w kwietniu 2017 r.
10 listopada 2018 r. Prezydent podpisał ustawę zmieniającą system kierowania i dowodzenia
Siłami Zbrojnymi. Ustanowiono, że Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przejmuje
formalne dowodzenie nad Siłami Zbrojnymi RP i jest najwyższym, pod względem pełnionej
funkcji, żołnierzem w czynnej służbie wojskowej. Podporządkowano mu: Dowódcę Generalnego
Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Szefa Inspektoratu
Wsparcia Sił Zbrojnych. Ustalono też, że Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej będzie podlegał
bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej do czasu osiągnięcia przez WOT pełnej gotowości.
Nowe zasady, relacje, podległości i kompetencje obowiązują od 23 grudnia 2018 r.
Szersze przedstawienie koncepcji BBN dotyczących kierowania i dowodzenia znalazło
się w publikacji wydanej przez Biuro w kwietniu 2018 r.
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Strategiczne ćwiczenie KRAJ

Z inicjatywy Prezydenta Andrzeja Dudy po raz pierwszy od 15 lat odbyło się w Polsce
strategiczne ćwiczenie systemu obronnego pod kryptonimem KRAJ. W ćwiczeniu, którego
celem było sprawdzenie mechanizmów kierowania obroną, wzięły udział wszystkie
najważniejsze osoby w państwie.
Zrealizowane 29 maja 2019 r. ćwiczenie KRAJ było jednym z głównych instrumentów
weryfikujących w praktyce gotowość organów władzy wykonawczej na poziomie centralnym.
Organizacja przedsięwzięcia była wynikiem kilkumiesięcznych konsultacji i prac planistycznych
Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kierownikiem tego rodzaju ćwiczeń jest Prezydent RP,
który wcześniej zatwierdza ich plany. Kompetencje głowy państwa w tym obszarze
są konsekwencją jego roli ustrojowej, jako Zwierzchnika Sił Zbrojnych oraz kierującego obroną
państwa w czasie wojny, we współdziałaniu z Radą Ministrów. To właśnie Prezydentowi
bezpośrednio podlega Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych i to właśnie Prezydent, jako Zwierzchnik
Sił Zbrojnych, zatwierdza plany operacyjnego użycia sił zbrojnych przygotowane przez
Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych.
Ze względu na skalę realizowanego przedsięwzięcia, oprócz Prezydenta oraz Marszałków Sejmu
i Senatu, wzięli w nim udział również Prezes Rady Ministrów, Minister Obronny Narodowej oraz
pozostali członkowie Rady Ministrów. Stronę wojskową reprezentował Szef Sztabu Generalnego
Wojska Polskiego. Z uwagi na charakter poruszanych zagadnień ćwiczącymi byli też szefowie
służb specjalnych, a samo ćwiczenie zrealizowano z wyłączeniem jawności.
Wnioski z ćwiczenia zostały wykorzystane przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego w pracach
nad Strategią Bezpieczeństwa Narodowego RP oraz rekomendacjami do ustawy o zarządzaniu
bezpieczeństwem narodowym.
Obecnie trwają przygotowania do kolejnej części ćwiczenia, w ramach której odbędzie się gra
wojenna pod kryptonimem „Stolica”. Jej celem będzie doskonalenie współdziałania między
Prezydentem a Radą Ministrów w zakresie reagowania na zagrożenia w warunkach deficytu
czasowego oraz nieoczekiwanych zmian świadomości sytuacyjnej. Istotą ćwiczenia ma być
w zasadniczym stopniu odtworzenie przebiegu procesów decyzyjnych w warunkach wrogiego
oddziaływania i presji zewnętrznej.
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Rekomendacje do ustawy
o zarządzaniu bezpieczeństwem narodowym

Z inicjatywy Prezydenta Andrzeja Dudy, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego opracowało
rekomendacje do ustawy o zarządzaniu bezpieczeństwem narodowym, które
w czerwcu 2020 r. przekazano stronie rządowej.
Wstępne prace koncepcyjne dotyczące obszaru zintegrowanego zarządzania bezpieczeństwem
narodowym podjęto w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego w 2016 r. Na skutek przeglądu
kolejnych obszarów prawnych oraz wykorzystania doświadczeń z odbytych ćwiczeń – zwłaszcza
KRAJ-19 – łączących sferę cywilną i wojskową, stopniowo doprecyzowano zagadnienia
wymagające zmian legislacyjnych, a także opracowano propozycję struktury uniwersalnego
i zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem narodowym.
Jego założenia opierają się na dużej elastyczności, zwiększeniu tempa reakcji na zagrożenia,
budowaniu świadomości sytuacyjnej, jak również bardziej efektywnym wykorzystaniu własnego
potencjału na potrzeby bezpieczeństwa narodowego.
Wyniki tych prac zostały spożytkowane w pierwszej kolejności przy okazji prac nad nową
Strategią Bezpieczeństwa Narodowego RP. Szereg zawartych w niej zapisów zostało następnie
skonkretyzowanych w przygotowanych na polecenie Prezydenta rekomendacjach do ustawy
o zarządzaniu bezpieczeństwem narodowym.
Ustawa ma porządkować istniejące rozwiązania, budować ponadresortowy mechanizm
koordynacji działań oraz uprościć obszar planistyczny. Proponowane zmiany mają przełożyć się
na bardziej elastyczną i szybszą reakcję instytucji państwa na różnorodne zagrożenia,
zwiększenie przejrzystości i uproszczenie procedur oraz strukturalne powiązanie
funkcjonujących równolegle podsystemów w obszarze bezpieczeństwa narodowego.
Szczegółowe rekomendacje obejmują np. doprecyzowanie niektórych kompetencji Prezydenta
RP w sprawach bezpieczeństwa, m.in. poprzez rozwinięcie zadań Biura Bezpieczeństwa
Narodowego, powołanie komitetu Rady Ministrów ds. bezpieczeństwa narodowego,
rozszerzenie kompetencji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Rządowego
Centrum Bezpieczeństwa, zintegrowanie planowania cywilnego oraz obronnego, a także
skoordynowanie krajowego modelu zarządzania kryzysowego z systemem reagowania
kryzysowego NATO, czy uporządkowanie hierarchii dokumentów strategicznych.
Zgodnie z deklaracją Prezydenta oraz Premiera, 1 czerwca 2020 r. powołano międzyresortowy
zespół ds. opracowania projektu ustawy o zarządzaniu bezpieczeństwem narodowym,
w którego pracach uczestniczy także Szef BBN lub jego przedstawiciele.
Ponadto jednym z elementów zmian w systemie kierowania obroną państwa było powołanie
przez Szefa BBN Dyżurnej Służby Operacyjnej wykonującej zadania na potrzeby Prezydenta RP
oraz BBN. Komórka ta zapewnia obecnie stały dyżur na potrzeby gotowości obronnej państwa, a
także usprawniła system przepływu informacji oraz uruchamiania procedur dotyczących
kompetencji Prezydenta RP w sytuacjach kryzysowych.
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Budowanie pozycji w NATO

Sojusz Północnoatlantycki, jako jeden z zewnętrznych filarów bezpieczeństwa RP, był
w ostatnich latach ważnym polem aktywności międzynarodowej Prezydenta Andrzeja Dudy
i Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Działania Prezydenta doprowadziły do wzrostu znaczenia
Polski w NATO.
Prezydentura Andrzeja Dudy to okres konsekwentnego wzmacniania pozycji RP w Sojuszu
Północnoatlantyckim. Polska jest członkiem NATO, który nie tylko korzysta z gwarancji
sojuszniczych, ale w sposób wiarygodny przyczynia się do wzmacniania potencjału Sojuszu i jego
działań na rzecz wspólnego bezpieczeństwa obszaru euroatlantyckiego – zgodnie z optyką 360 .
Na podstawie decyzji Prezydenta z 2017 r., polscy żołnierze pełnią służbę w ramach sił eFP
NATO na Łotwie oraz w tFP NATO w Rumunii. Polskie samoloty regularnie uczestniczą w misji
patrolowania przestrzeni powietrznej państw bałtyckich (NATO Baltic Air Policing). Prezydent
postanowił także o zwiększeniu kontyngentu w misji Resolute Support w Afganistanie oraz
udziale Sił Zbrojnych RP w misji szkoleniowej NATO w Iraku. Polscy żołnierze nadal służą w misji
KFOR w Kosowie.
Co równie ważne, Polska znajduje się w gronie sojuszników przeznaczających co najmniej
2 proc. PKB na cele obronne. Prezydent podpisał w 2017 r. ustawę zakładającą stopniowy
wzrost tych nakładów do poziomu 2,5 proc. PKB w 2030 r.
Polska wypełnia również zobowiązania związane z gotowością Sił Zbrojnych RP do udziału
w obronie kolektywnej NATO. Na szczycie w Londynie (3-4 grudnia 2019 r.) Prezydent
zadeklarował objęcie przez Polskę funkcji jednego z państw ramowych dla sił lądowych
w Inicjatywie Gotowości NATO oraz – dodatkowo – wydzielenie dwóch eskadr lotniczych
i okrętów przeciwminowych. W 2020 r. Polska jest państwem wiodącym dla komponentu
lądowego sił szybkiego reagowania NATO (VJTF). W ostatnich miesiącach Polska udzieliła
pomocy państwom sojuszniczym najbardziej dotkniętym pandemią COVID-19 (m.in. Hiszpanii,
Włochom, Słowenii i USA), a pod auspicjami NATO dostarczyła środki ochronne do Kosowa i Iraku.
Udział w działaniach NATO na wszystkich kierunkach strategicznych, merytoryczny
i organizacyjny sukces szczytu Sojuszu w Warszawie w 2016 r., regularny dialog z Sekretarzem
Generalnym NATO oraz wzrost znaczenia inicjatyw takich jak B9, wzmacniających głos regionu
na forum Sojuszu, nie tylko buduje pozycję Polski jako wiarygodnego sojusznika, ale umożliwia
także skuteczniejsze zabiegi o sprawy najważniejsze, dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa
wschodniej flanki NATO. Przykładem tego jest ustanowienie na szczycie w Warszawie
wzmocnionej wysuniętej obecności sojuszniczej w Polsce i państwach bałtyckich oraz działania
podejmowane przez Prezydenta na szczycie w Londynie w 2019 r., których efektem była
polityczna akceptacja planów obronnych dla Polski i państw bałtyckich, przyjętych w lipcu 2020 r.
Ostatnie lata to także budowanie pozycji Polski jako państwa zabiegającego o wzmacnianie
relacji transatlantyckich, m.in. dzięki ścisłej polsko-amerykańskiej współpracy obronnej.
Świadectwem rosnącej roli Polski na forum NATO jest także udział polskiego przedstawiciela
w grupie refleksyjnej powołanej przez Sekretarza Generalnego, której zadaniem jest
wypracowanie propozycji wzmocnienia wymiaru politycznego Sojuszu. Minister Anna Fotyga
jest jedyną przedstawicielką naszego regionu w gronie 12 ekspertów. Z kolei Szef Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego generał Rajmund Andrzejczak jest oficjalnym kandydatem na
stanowisko Przewodniczącego Komitetu Wojskowego NATO, którego kandydatura również była
inicjatywą Prezydenta.
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Wzmocnienie wschodniej flanki NATO

Prezydentura Andrzeja Dudy przypadła na okres znaczącego pogorszenia sytuacji
bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO, wynikającej z agresywnych działań Rosji wobec
Ukrainy. Dzięki zabiegom Prezydenta oraz decyzjom podjętym m.in. na szczycie NATO
w Warszawie wzmocnieniu uległy zdolności Sojuszu do obrony regionu, m.in. poprzez
zwiększenie liczby obecnych wojsk.
Od początku kadencji Prezydent wskazywał na potrzebę wzmocnienia potencjału odstraszania
i obrony NATO jako odpowiedzi na zagrożenia ze strony Rosji. Działania Prezydenta aktywnie
wspierał Szef BBN Paweł Soloch, który w latach 2015-2020 odbył szereg wizyt w Kwaterze
Głównej NATO w Brukseli, a także odwiedził wszystkie najważniejsze dowództwa sojusznicze
w Europie i Stanach Zjednoczonych. BBN odgrywało także wiodącą rolę w przygotowywaniu
prezydenckiej administracji oraz Prezydenta do udziału w szczytach NATO.
Przełom w procesie wzmacniania wschodniej flanki nastąpił w 2016 r. przy okazji szczytu NATO
w Warszawie, którego gospodarzem był Prezydent Andrzej Duda. Podjęto wtedy decyzję
o ustanowieniu wysuniętej wojskowej obecności sił sojuszniczych w Polsce i państwach
bałtyckich. Oznaczało to zmianę paradygmatu bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej
polegającego na uzupełnieniu idei szybkiego wzmocnienia terytorium państw sojuszniczych
leżących na wschodniej flance przez ciągłą obecność Sojuszu „na miejscu”. Dziś widoczne są
efekty tej polityki – Polska jest w NATO, ale i NATO jest w Polsce. W trakcie kolejnych szczytów
Sojuszu zapadały dalsze decyzje wzmacniające zdolności NATO do odpowiedzi na zagrożenia dla
naszego regionu.
Jako największy regionalny sojusznik, Polska wniosła własny wkład wojskowy w te działania,
kierując kontyngenty wojskowe na Łotwę, w ramach wysuniętej obecności NATO, i do Rumunii,
w ramach dopasowanej obecności NATO, oraz – rotacyjnie – uczestnicząc w ochronie
przestrzeni powietrznej państw bałtyckich w ramach misji Baltic Air Policing. Dzięki temu
potwierdzono, że Polska jest nie tylko „konsumentem” bezpieczeństwa, ale też wnosi wkład
w jego zapewnianie.
Podczas specjalnego spotkania w Brukseli 25 maja 2017 r. Prezydent apelował do europejskich
sojuszników o zwiększenie nakładów obronnych i wzmocnienie potencjału militarnego, jako
właściwej odpowiedzi na zagrożenie płynące ze strony Rosji. Polska podawana była wówczas za
wzór, od lat przeznaczając ok. 2 proc. PKB na obronność. Spotkanie zakończyło się
uzgodnieniem procesu wdrażania do 2024 r. zobowiązań w tym zakresie.
Na szczycie NATO w Brukseli 11–12 lipca 2018 r. Prezydent zabiegał o kontynuowanie procesu
adaptacji strategicznej. Dziękując za skuteczną implementację postanowień szczytu
w Warszawie podkreślał skalę wyzwań wciąż stojących przed Sojuszem. Wskazywał m.in.
na znaczenie reformy Struktury Dowodzenia NATO oraz uaktualnienie wojskowej strategii
wzmocnienia. Polska włączyła się także w amerykańską propozycję ustanowienia Inicjatywy
Gotowości NATO, mającą na celu zwiększenie puli sił gotowych do natychmiastowego użycia.
Rocznicowe spotkanie przywódców NATO w Londynie 3–4 grudnia 2019 r. stanowiło sygnał
sojuszniczej jedności i solidarności, czego znaczenie wielokrotnie podkreślał Prezydent. Ponadto
w czasie szczytu Prezydent skutecznie zabiegał o polityczną akceptację zaktualizowanego planu
obronnego dla Polski i państw bałtyckich oraz zadecydował o zwiększeniu polskiego wkładu do
Sojuszniczej Inicjatywy Gotowości o dwie eskadry samolotów F-16, przesądzając o sukcesie
całego przedsięwzięcia.
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Współpraca z USA

Strategiczne partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi jest ważnym filarem bezpieczeństwa
narodowego RP. Prezydent Andrzej Duda od 2015 r. skutecznie zabiegał o zwiększenie
dynamiki dwustronnych relacji i ugruntowanie polsko-amerykańskiej współpracy wojskowej.
Na przestrzeni ostatnich 5 lat skala kontaktów na linii Warszawa-Waszyngton osiągnęła
najwyższy w historii poziom – 7 wzajemnych wizyt na szczeblu prezydentów lub wiceprezydenta
USA oraz szereg roboczych wizyt Szefa BBN w Waszyngtonie i Norfolk, w trakcie których
spotykał się m.in. z przedstawicielami Pentagonu i Departamentu Stanu. Przyniosła ona
praktyczne rezultaty w trzech głównych obszarach.
Pierwszym z nich było wzmocnienie amerykańskiego zaangażowania wojskowego w Polsce.
Decyzję o ustanowieniu rotacyjnej obecności wojsk USA na terenie Polski prezydent Barack
Obama ogłosił na szczycie NATO w Warszawie. Dzięki niej, obok amerykańskiego wkładu
ramowego do grupy batalionowej NATO, w Polsce pojawiła się Pancerna Brygadowa Grupa
Bojowa, elementy śmigłowcowej Brygady Lotnictwa Bojowego oraz jednostki logistyczne
i wsparcia (łącznie ok. 4 tys. żołnierzy).
Dalsze decyzje o wzmacnianiu polsko-amerykańskiej współpracy podejmował prezydent Donald
Trump, m.in. po rozmowach z Prezydentem Andrzejem Dudą 6 lipca 2017 r. oraz 18 września
2018 r., zakończonych podpisaniem Wspólnej deklaracji o polsko-amerykańskim partnerstwie
strategicznym. Przy okazji kolejnej wizyty Prezydenta Andrzeja Dudy w USA 12 czerwca 2019 r.
podpisano Wspólną deklarację o współpracy obronnej, przewidującą wzmocnienie
amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce o ok. 1 tys. żołnierzy. Szczegóły tego planu
dopracowano w kolejnej deklaracji podpisanej 23 września 2019 r. w Nowym Jorku, w której
wskazano konkretne lokalizacje nowych amerykańskich baz na terytorium Polski. Wśród
dowództwa dywizyjnego w Poznaniu, wielonarodowego centrum ćwiczeń w Drawsku
Pomorskim oraz eskadry samolotów bezzałogowych w Łasku. Dodatkowo, w ramach prac na
forum NATO, zdecydowano o budowie w Powidzu składów amerykańskiego uzbrojenia i sprzętu
wojskowego dla sił wielkości brygady.
Drugim polem zacieśniania polsko-amerykańskiego partnerstwa strategicznego była współpraca
zbrojeniowa. W latach 2017–2020 podpisano umowy o sprzedaży Polsce najnowocześniejszego
amerykańskiego uzbrojenia obejmującego system obrony powietrznej Patriot, wyrzutnie
rakietowe HIMARS, samoloty F-35 oraz pociski przeciwpancerne Javelin. Wpisują się one
w potrzeby modernizacyjne Sił Zbrojnych RP, wynikające m.in. z konieczności wycofywania
przestarzałego uzbrojenia produkcji sowieckiej.
Trzecim obszarem była szeroka współpraca polityczna w sprawach bezpieczeństwa
międzynarodowego, wyrażająca się m.in. we wsparciu USA dla inicjatywy Trójmorza oraz
wspólnej organizacji warszawskiej Konferencji Bliskowschodniej 13–14 lutego 2019 r.
Wymownym, choć niezwiązanym bezpośrednio ze sprawami bezpieczeństwa, symbolem
doskonałego poziomu relacji polsko-amerykańskich, było ogłoszenie przez Donalda Trumpa
zniesienia obowiązku wizowego dla obywateli Polski, obowiązujące od 11 listopada 2019 r.
Współpraca polsko-amerykańska służyła także wzmacnianiu więzi USA z Europą i niwelowaniu
pojawiających się ostatnio napięć w tym obszarze. Silnym sygnałem była wizyta Prezydenta
Andrzeja Dudy 24 czerwca 2020 r. w Waszyngtonie, podczas której opowiedział się
zdecydowanie za utrzymaniem obecności sił USA w Europie.
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Europejska polityka obronna

Członkostwo w Unii Europejskiej to jeden z zewnętrznych filarów bezpieczeństwa Polski.
Aktywny udział w rozwoju Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE wpisywał
się w działania Prezydenta oraz Biura Bezpieczeństwa Narodowego na rzecz
bezpieczeństwa Polski.
W czasie kadencji Prezydenta Andrzeja Dudy utworzono nowe instrumenty służące europejskiej
obronności. Mowa w szczególności o Stałej Współpracy Strukturalnej (PESCO) oraz Europejskim
Funduszu Obronnym (EDF). Prezydent opowiadał się za aktywną i konstruktywną rolą Polski
w ich kształtowaniu.
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego angażowało się w promowanie polskiego udziału
w inicjatywie PESCO, czego wyrazem było opowiedzenie się Prezydenta jesienią 2017 r.
za przystąpieniem do projektu. Dzięki temu 11 grudnia 2017 r. Polska znalazła się w gronie
25 państw, które ustanowiły PESCO.
Następnie ośrodek prezydencki zachęcał stronę rządową do zwiększania zaangażowania Polski
w ramach projektów PESCO, szczególnie tych wspierających rozwój zdolności obronnych kraju
(np. w zakresie mobilności wojskowej), służących bezpieczeństwu flanki wschodniej,
stwarzających możliwości dla rodzimego przemysłu obronnego i angażujących partnerów
z naszego regionu, zwłaszcza z Grupy Wyszehradzkiej oraz Grupy Północnej, państw bałtyckich
oraz Szwecji i Finlandii.
Uzupełnieniem działań Prezydenta były zagraniczne inicjatywy Biura Bezpieczeństwa
Narodowego, ukierunkowane na pogłębianie współpracy dwustronnej, wielostronnej oraz
dialogu eksperckiego w sprawach bezpieczeństwa z państwami europejskimi.
W okresie prezydentury Andrzeja Dudy ugruntowała się współpraca prezydenckich doradców
ds. bezpieczeństwa w formacie bałtyckim – obejmująca Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię.
Z inicjatywy BBN w 2017 r. wznowiono dwustronny dialog ekspercki w formule „okrągłego
stołu” ds. bezpieczeństwa z partnerami z Niemiec. W 2018 r. Biuro Bezpieczeństwa
Narodowego zainicjowało podobną współpracę ze Szwecją. Obrady pierwszego polskoszwedzkiego „okrągłego stołu” nt. polityki bezpieczeństwa zainaugurował Prezydent Andrzej
Duda. W 2020 r. planowana jest inauguracja „okrągłego stołu” z Wielką Brytanią oraz
wznowienie, po pięciu latach przerwy, współpracy w podobnej formule z partnerami z Francji.
Biuro angażowało się także w wypracowanie formuły polskiego udziału w dowództwie
Eurokorpusu w Strasburgu, w którym Polska ma jedną z najliczniejszych reprezentacji. W tym
celu Szef BBN w marcu 2019 r. złożył wizytę w dowództwie i przedstawił polskie oczekiwania
dotyczące zaangażowania dowództwa, także w ramach operacji na wschodniej flance Sojuszu.
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Bukaresztańska Dziewiątka

Formalna współpraca w ramach Bukaresztańskiej Dziewiątki (B9) została ustanowiona przez
prezydentów Polski oraz Rumunii bezpośrednio przed szczytem NATO w Warszawie. Jej celem
było wzmocnienie głosu państw wschodniej flanki NATO oraz wypracowanie wspólnych decyzji
przedstawianych następnie na sojuszniczym forum.
Jednym ze źródeł sukcesu procesu wzmacniania wschodniej flanki NATO była aktywność
Prezydenta w polityce regionalnej, w szczególności współpraca w ramach Bukaresztańskiej
Dziewiątki (Polski, Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowacji i Węgier). Inicjatywa
ta należy do znakomitych przykładów aktywności międzynarodowej Prezydenta w obszarze
bezpieczeństwa, realnie wzmacniających znaczenie państw naszego regionu w ramach NATO.
Prezydent Andrzej Duda, w ścisłej współpracy z prezydentem Rumunii Klausem Iohannisem,
doprowadził do ukształtowania B9 jako forum poszukiwania inicjatyw służących zwiększeniu
zaangażowania NATO w bezpieczeństwo regionu oraz wzmacniania solidarności wschodniej
flanki NATO.
Prezydenci byli współgospodarzami pierwszego spotkania B9 w Bukareszcie 4 listopada 2015 r.,
na którym skoordynowano stanowiska państw regionu przed szczytem NATO w Warszawie. Silny
głos regionu w trakcie szczytu był jednym z elementów przesądzających o ustanowieniu
wysuniętej wojskowej obecności NATO na flance wschodniej.
Uzupełnieniem współpracy prezydentów B9 było też uruchomienie cyklu spotkań doradców ds.
bezpieczeństwa państw „dziewiątki”, które zorganizował w Polsce 2 marca 2016 r. Szef BBN
Paweł Soloch.
Kolejne spotkanie B9 na szczeblu prezydenckim odbyło się w Polsce 8 czerwca 2018 r. i służyło
podsumowaniu wdrażania istotnych z perspektywy regionu decyzji szczytu NATO w Warszawie
oraz koordynacji stanowisk państw B9 przed szczytem Sojuszu w Brukseli. Prezydent Andrzej
Duda podkreślał na nim potrzebę kontynuacji procesu adaptacji strategicznej NATO.
Trzeci szczyt „dziewiątki” w Koszycach 28 lutego 2019 r. pozwolił zademonstrować jedność
i wysoki poziom współpracy w sprawach bezpieczeństwa państw flanki wschodniej. Jego
uczestnicy zgodzili się w ocenie zagrożenia ze strony Rosji, realnego w całej przestrzeni – od
Morza Bałtyckiego po Morze Czarne.
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Misje zagraniczne

Współpraca z sojusznikami w ramach misji zagranicznych miała fundamentalne znaczenie dla
polskiej polityki bezpieczeństwa w latach 2015-2020. Ideą Prezydenta Andrzeja Dudy było
pokazanie, że Polska jest nie tylko „biorcą” bezpieczeństwa, ale także jego „dostarczycielem”,
gotowa angażować się we wspieranie sojuszników oraz zapewnianie bezpieczeństwa także
z dala od własnych granic.
W okresie prezydentury Andrzeja Dudy zwiększyło się zaangażowanie Sił Zbrojnych RP
w operacjach w ramach NATO, Globalnej Koalicji przeciw tzw. Państwu Islamskiemu, ONZ oraz
Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE. Już w 2017 r. pod względem zaangażowania sił
lądowych w operacje zagraniczne, Polska znalazła się na 6. miejscu w Sojuszu, wyprzedzając pod
tym względem takie państwa takie jak Niemcy, Kanada, Belgia czy Turcja.
Po szczycie NATO w Warszawie w 2016 r. Prezydent wydał postanowienia o udziale Sił Zbrojnych
RP w sojuszniczym wzmocnieniu wschodniej flanki – w ramach grup batalionowych na Łotwie
(eFP) oraz w Rumunii (tFP). W 2016 r. podjęto decyzję o użyciu Polskiego Kontyngentu
Wojskowego w składzie Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO (SNMG2)
w działaniach na Morzu Śródziemnym, Morzu Czarnym i Morzu Egejskim. W 2019 r. Prezydent
podpisał postanowienie o udziale okrętu ORP Generał K. Pułaski w składzie natowskiej grupy
morskiej SNMG1 na Oceanie Atlantyckim oraz morzach: Norweskim, Północnym, Bałtyckim
i Śródziemnym.
Ponadto Prezydent kilkukrotnie zatwierdzał zwiększenie liczebności polskich żołnierzy
w Afganistanie w ramach sojuszniczej operacji Resolute Support. W tym okresie Polska udzieliła
wsparcia Globalnej Koalicji przeciw tzw. państwu islamskiemu. W 2016 r. Prezydent podpisał
postanowienia o użyciu PKW w operacji Inherent Resolve. Polscy żołnierze rozpoczęli zadania
lotnicze w zakresie rozpoznania oraz działalność szkoleniową również w ramach misji NATO
w Iraku. Polska znacząco zwiększyła swój udział w stabilizacji południowego sąsiedztwa Europy
w ramach operacji Unii Europejskiej u wybrzeży Libii EUNAVFOR MED Sophia (od 2020 r.
– EUNAVFOR MED Irini).
Jednym z celów Prezydenta, wspieranym przez BBN, były zabiegi o ponowne zaangażowanie
PKW w misje prowadzone przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Dzięki tym staraniom, po
dziesięciu latach przerwy, w 2019 r. Polski Kontyngent Wojskowy powrócił do operacji
błękitnych hełmów w Libanie (UNIFIL). W ramach przygotowań do ustanowienia kontyngentu
w 2019 r. wizytę w Libanie złożył Szef BBN Paweł Soloch wraz dowódcą 12. Dywizji
Zmechanizowanej generałem dywizji Maciejem Jabłońskim.
Ponadto utrzymano dotychczasowy udział Sił Zbrojnych RP w operacjach poza granicami kraju,
m.in. w ramach misji ochrony przestrzeni powietrznej nad Litwą, Łotwą i Estonią (Baltic Air
Policing), międzynarodowych sił pokojowych NATO w Kosowie (KFOR), a także misjach
i operacjach UE w Bośni i Hercegowinie oraz Republice Środkowoafrykańskiej.
Prezydent złożył sześć roboczych wizyt w Polskich Kontyngentach Wojskowych. Odwiedzał
kolejno Kuwejt, Afganistan, Łotwę, Rumunię, Bośnię i Hercegowinę oraz Sycylię. Wizyty
Zwierzchnika Sił Zbrojnych stanowiły sygnał polityczny o wadze, jaką Polska przykłada do
funkcjonowania kontyngentów, ale przede wszystkim miały zapoznać Prezydenta z warunkami
służby polskich żołnierzy poza granicami kraju. Były też wyrazem docenienia wysiłku żołnierzy
biorących udział w operacjach, podobnie jak prezydencka nowelizacja ustawy o weteranach,
a także działania promujące Order Krzyża Wojskowego – najwyższe odznaczenie przyznawane za
wybitne czyny bojowe w czasie pokoju.
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ONZ i powrót do misji „błękitnych hełmów”

Jednym z sukcesów prezydentury Andrzeja Dudy było objęcie przez Polskę niestałego
członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, a także powrót – po dziesięciu latach przerwy
– do operacji pokojowych „błękitnych hełmów”.
Od momentu inauguracji prezydentury, Andrzej Duda angażował się na rzecz wzmocnienia
obecności i roli Polski na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych. Kwestia ta została
wskazana, jako jeden z priorytetów polityki zagranicznej Prezydenta. Osią pierwszego
wystąpienia Andrzeja Dudy podczas Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych
27 września 2015 r. była potrzeba przywrócenia ładu międzynarodowego opartego na
przestrzeganiu prawa międzynarodowego. Już wtedy Prezydent deklarował gotowość powrotu
Polski do operacji pokojowych pod egidą ONZ.
„Siła prawa, a nie prawo siły” było również hasłem przewodnim kampanii na rzecz członkostwa
Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ na lata 2018-2019, zakończonej sukcesem m.in. z powodu
aktywności Prezydenta. Dzięki inicjatywie Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ m.in. przyjęto
w 2019 r. przez rezolucję poświęconą osobom z niepełnosprawnościami w konfliktach zbrojnych
– pierwszego dokumentu tego typu w historii. Polska zainspirowała też przyjęcie przez
Zgromadzenie Ogólne ONZ w maju 2019 r. rezolucji ustanawiającej 22 sierpnia
międzynarodowym dniem pamięci ofiar aktów przemocy ze względu na religię lub wyznanie.
Również dzięki aktywności Prezydenta, Polska konsekwentnie działała na rzecz utrzymania
sprawy konfliktu na Ukrainie na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ, co wpisało się w umacnianie
znaczenia prawa międzynarodowego.
Jedną z inicjatyw Prezydenta związanych z niestałym członkostwem Polski w Radzie
Bezpieczeństwa był powrót Sił Zbrojnych RP do misji pokojowych pod auspicjami ONZ.
Z inicjatywy Prezydenta w listopadzie 2019 r. – po dziesięciu latach nieobecności – żołnierze
Wojska Polskiego powrócili do pełnienia służby w ramach misji pokojowej UNIFIL w Libanie,
kontynuując kilkudziesięcioletnie tradycje służby polskich żołnierzy w „błękitnych hełmach”.
Polski Kontyngent Wojskowy Liban liczy obecnie ponad 200 żołnierzy.
W ramach przygotowań do ponownego ustanowienia kontyngentu w 2019 r. wizytę w Libanie
złożył Szef BBN Paweł Soloch wraz z dowódcą 12. Dywizji Zmechanizowanej generałem dywizji
Maciejem Jabłońskim. W Bejrucie Szef BBN rozmawiał zarówno na szczeblu politycznym
z władzami libańskimi, jak też na szczeblu wojskowym, z dowództwem operacji UNIFIL.
Uroczyste pożegnanie kontyngentu wyjeżdżającego na misję odbyło się 8 listopada 2019 r.
w Szczecinie.
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Współpraca regionalna

Współpraca regionalna została w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP z 2020 r. uznana za
czwarty – obok NATO, UE i współpracy strategicznej z USA – zewnętrzny filar bezpieczeństwa
narodowego. Był to efekt aktywnej polityki Prezydenta Andrzeja Dudy na rzecz zacieśniania
współpracy w regionie.
O priorytetowym znaczeniu polityki regionalnej w agendzie Prezydenta świadczył wybór Estonii
za cel jego pierwszej wizyty zagranicznej, którą odwiedził 23 sierpnia 2015 r., nieco ponad dwa
tygodnie po objęciu urzędu. Przywiązanie do realizowania wspólnych interesów bezpieczeństwa
państw regionu w różnych formatach towarzyszyło Prezydentowi w czasie całej kadencji.
W wymiarze obronnym szczególnie cenne było ustanowienie współpracy w ramach
Bukaresztańskiej Dziewiątki. W wymiarze pozamilitarnym wyszczególnić należy inicjatywę
Trójmorza, czyli projekt mający na celu pogłębienie integracji gospodarczej i infrastrukturalnej
państw Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej od Estonii po Chorwację
i Bułgarię.
W ramach Trójmorza Prezydent zabiegał o zatarcie pozimnowojennego podziału Europy poprzez
budowę połączeń infrastrukturalnych, energetycznych i telekomunikacyjnych na osi północpołudnie, uzupełniającej analogiczne połączenia na osi wschód-zachód.
Prezydent Andrzej Duda brał także udział we wzmacnianiu współpracy w ramach Grupy
Wyszehradzkiej, regularnie uczestnicząc w szczytach prezydentów V4. Ponadto BBN brało udział
w konsultacjach z odpowiednikami z państw wyszehradzkich, organizowanych każdorazowo
przez państwo sprawujące przewodnictwo w V4.
Symbolem praktycznego zaangażowania Polski w bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO,
w szczególności Państw Bałtyckich, jest rozmieszczenie polskiej kompanii pancernej w składzie
batalionowej grupy bojowej NATO stacjonującej na Łotwie, utrzymywanie kontyngentu
wojskowego w ramach dopasowanej obecności sojuszniczej w Rumunii oraz obejmowanie przez
polskie myśliwce kolejnych dyżurów w ramach misji ochrony przestrzeni powietrznej państw
bałtyckich Baltic Air Policing.
Ważnym wymiarem prezydentury Andrzeja Dudy było także wzmocnienie współpracy
z partnerami z regionu nordycko-bałtyckiego. Bezpieczeństwo regionalne, zarówno w wymiarze
militarnym jak i energetycznym, a także współpraca obronna na forum Unii Europejskiej i NATO,
pozostawały ważnymi tematami oficjalnych wizyt Prezydenta w Norwegii (maj 2016 r.), Danii
(czerwiec 2016 r.), Szwecji (listopad 2016 r.) i Finlandii (listopad 2017 r.).
Istotnym uzupełnieniem działań Prezydenta były regionalne inicjatywy oraz regularne spotkania
Szefa BBN Pawła Solocha, ukierunkowane na pogłębianie współpracy dwustronnej
i wielostronnej oraz dialogu eksperckiego w sprawach bezpieczeństwa z doradcami
ds. bezpieczeństwa prezydentów państw regionu. Rozmowy te miały na celu wymianę opinii na
temat zagrożeń i wyzwań dla bezpieczeństwa naszego regionu, a także koordynację stanowisk
w toku kluczowych prac na forum NATO i UE. Wśród inicjatyw BBN w tym obszarze znajdowały
się spotkania w formule „okrągłych stołów” z udziałem ekspertów z Polski i Szwecji, a także
z udziałem Polski i Państw Bałtyckich.
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Polityka Wschodnia

Ważne miejsce w działaniach Prezydenta Andrzeja Dudy od początku kadencji zajmowała
polityka wschodnia, zwłaszcza w wymiarze bezpieczeństwa. Szczególną rolę w jego polityce
odgrywały Ukraina i Gruzja – państwa, które w ostatnich latach padły ofiarą rosyjskiej agresji.
Polska konsekwentnie wspiera europejskie i euroatlantyckie aspiracje tych państw, zarówno na
arenie międzynarodowej, jak i we współpracy dwustronnej.

Przykładem może tu być współpraca i doradztwo przy wdrażaniu reform, takich jak ukraińskie
reformy systemu oświaty, służb ratowniczych czy w resorcie obrony, udział polskiego eksperta
w pracach międzynarodowej Rady Doradczej ds. Reformy Obronnej na Ukrainie, czy też
wymiana doświadczeń sektorowych przy współpracy z Unią Europejską między Polską i Gruzją
w ramach tzw. Konferencji Tbiliskiej. Doskonałym przykładem polskiego wsparcia dla obecności
Ukrainy w NATO jest litewsko-polsko-ukraińska brygada im. Wielkiego Hetmana Konstantego
Ostrogskiego (LITPOLUKRBRIG) z siedzibą w Lublinie, która pomaga ukraińskim siłom zbrojnym
uzyskać interoperacyjność z wojskami Sojuszu.
Kolejnym z przejawów polskiego zaangażowania na rzecz wspierania podmiotowości Ukrainy
było otwarcie platformy wymiany doświadczeń na temat zagrożeń hybrydowych Ukraina-NATO.
Z inicjatywy Prezydenta konferencja inaugurująca działanie platformy odbyła się w październiku
2017 r. w Belwederze i była współorganizowana przez BBN.
Swoistym uzupełnieniem aktywności prezydenta w polityce wschodniej były wyjątkowo
intensywne kontakty Szefa BBN z jego ukraińskimi i gruzińskimi odpowiednikami – kolejnymi
Sekretarzami Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy oraz Sekretarzami Rady
Bezpieczeństwa Narodowego Gruzji. Wymiana doświadczeń dotyczących budowy odporności na
działania Rosji i przeciwstawiania się im jest niezwykle cenna również dla obronności Polski.
Polska była także jednym z pierwszych państw zachodnich, które wznowiły dialog z Białorusią
w dziedzinie bezpieczeństwa, angażując w niego i inne państwa. To właśnie w siedzibie Biura
Bezpieczeństwa Narodowego 31 sierpnia 2019 r. – w przeddzień obchodów 80. rocznicy
wybuchu II wojny światowej – doszło do spotkania doradców ds. bezpieczeństwa prezydentów
Polski, Stanów Zjednoczonych, Białorusi i Ukrainy. Rozmowy poświęcone były sytuacji w Europie
Środkowo-Wschodniej oraz omówieniu mechanizmów budowy stabilności w regionie służącej
zapewnieniu suwerenności, bezpieczeństwa i integralności terytorialnej państw. Po raz pierwszy
rozmowy odbywały się w takiej właśnie formule.
Ponadto Szef BBN odbył bilateralne rozmowy z Sekretarzem Państwowym Rady Bezpieczeństwa
Republiki Białorusi w listopadzie 2019 r. w Brześciu.
Aktywność Prezydenta Andrzeja Dudy w kwestiach wschodnich obejmowała również
dynamicznie rozwijający się region Azji Środkowej. Na polecenie Prezydenta Szef BBN nawiązał
bezpośrednie kontakty ze swoimi odpowiednikami z dwóch najważniejszych państw regionu
– Kazachstanu i Uzbekistanu i uważnie obserwując rozpoczynające się tam procesy integracyjne
wobec rywalizacji Rosji i Chin.
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Współpraca na Bliskim Wschodzie

Bliski Wschód, jako region o znaczeniu strategicznym, pozostaje ważnym obszarem w polskiej
polityce zagranicznej. Zwiększenie polskiego zaangażowania w stabilizację regionu – wpisujące
się również w optykę 360O NATO – było szczególnie istotne dla Prezydenta Andrzeja Dudy.
Polska wspiera współpracę UE z państwami Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, jak również
wysiłki polityczne i dyplomatyczne prowadzone pod auspicjami ONZ, które mają kluczowe
znaczenie dla przywrócenia pokoju i zapobieżenia wymuszonej migracji i uchodźstwu. Istotnym
przejawem zaangażowania Prezydenta w sprawy regionalnego bezpieczeństwa był udział
w warszawskiej konferencji bliskowschodniej, współorganizowanej przez Polskę oraz Stany
Zjednoczone w lutym 2019 r., inaugurującej tzw. proces warszawski.
Jednym z priorytetów Prezydenta, również w kontekście niestałego członkostwa Polski w Radzie
Bezpieczeństwa ONZ (2018-2019), był powrót Sił Zbrojnych RP do misji pokojowych ONZ. To
właśnie z inicjatywy Prezydenta Polska powróciła w 2019 r. – po dziesięciu latach przerwy – do
udziału w misji pokojowej UNIFIL w Libanie (wcześniej Siły Zbrojne RP były zaangażowane
w misję UNIFIL w latach 1992-2009). W ramach przygotowań do powrotu do misji na polecenie
Prezydenta Szef BBN złożył wizytę w Libanie (w tym w kwaterze głównej UNIFIL) w marcu
2019 r.
Aktywnie uczestnicząc w walce z terroryzmem, od 2016 r. Polska jest zaangażowana w działania
Globalnej Koalicji do walki z tzw. Państwem Islamskim (operacja Inherent Resolve). Siły Zbrojne
RP są również obecne – w ramach misji i operacji Sojuszu Północnoatlantyckiego – w Iraku
i Afganistanie.
Jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Prezydent Andrzej Duda wizytował Polskie Kontyngenty
Wojskowe w Kuwejcie (2017 r.) oraz Afganistanie (2018 r.) Ponadto w ramach aktywności
bliskowschodniej złożył wizyty w Jordanii (2016 r.) oraz Izraelu i Palestynie (2017 r.).
Na polecenie Prezydenta Szef BBN rozwijał kontakty z odpowiednikami z Turcji i Izraela
– szczególnie istotnymi partnerami Polski na Bliskim Wschodzie. Dwukrotnie odbyły się
konsultacje dwustronne z Radą Bezpieczeństwa Narodowego Izraela (w 2016 r., zorganizowane
przez BBN w Polsce oraz w 2018 r., połączone z wizytą Szefa BBN w Izraelu). Ponadto w 2017 r.
BBN zorganizował w Belwederze polsko-izraelski „okrągły stół”, w którym wzięli udział
przedstawiciele administracji i ośrodków analitycznych z obu państw. W 2019 r. dwukrotnie
odbyły się konsultacje z Radą Bezpieczeństwa Narodowego Turcji (w Ankarze i w Warszawie)
W ostatnich latach szczególnie rozwinęły się relacje polsko-jordańskie – zarówno w obszarze
polityki bezpieczeństwa (wizyty Szefa BBN i Zastępcy Szefa BBN w Jordanii w 2016 r.; nawiązanie
kontaktu z jordańskim odpowiednikiem Szefa BBN; robocze spotkania Prezydenta Andrzeja
Dudy z królem Abdullahem II w latach 2015-2019, m.in. podczas wizyty króla w Polsce
w 2016 r.), jak również w obszarze historii i kultury (wymiana eksponatów między muzeami
wojskowymi zainicjowana przez stronę jordańską, koordynowana przez BBN). Podczas wizyty
w Jordanii Szef BBN – w imieniu Prezydenta – udekorował księcia Hassana bin Talala Krzyżem
Wielkim Orderu Zasługi RP.
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Współpraca w regionie Bałkanów Zachodnich

Jednym z obszarów aktywności Prezydenta Andrzeja Dudy w wymiarze międzynarodowym
było zaangażowanie na rzecz wzmocnienia stabilności Bałkanów Zachodnich i wsparcie państw
regionu w dążeniach do integracji euroatlantyckiej.
W czasie prezydentury Andrzeja Dudy Polska konsekwentnie opowiadała się za polityką
otwartych drzwi w NATO uznając, że decyzja o rozszerzeniu Sojuszu to wyłącznie sprawa
członków NATO i państw ubiegających się o członkostwo, a państwa trzecie nie mają na nią
wpływu. Doświadczenie pokazało, że proces rozszerzenia wpływa stabilizująco i pozwala
wyzwolić nową dynamikę rozwoju państwa.
Polska opowiadała się także za polityką rozszerzenia Unii Europejskiej oraz dążyła do rozwoju
Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. To podczas Szczytu Bałkanów Zachodnich
w Poznaniu w 2019 r. Prezydent podkreślił, że „Polska nie godzi się na to, aby państwa tego
regionu brały udział w biegu, w którym nie widać mety”.
Polsce zależy na stabilnej sytuacji Bałkanów Zachodnich, stąd m.in. obecność Polskich
Kontyngentów Wojskowych w Bośni i Hercegowinie (EUFOR ALTHEA) oraz Kosowie (KFOR oraz
misja policyjna EULEX). W kwietniu 2019 r. odbyła się wizyta Prezydenta w PKW EUFOR ALTHEA,
gdzie polskie siły są obecne od 1995 r. Była to jednocześnie pierwsza wizyta polskiego
Prezydenta w Bośni i Hercegowinie.
Wybuch pandemii COVID-19 był dla Polski okazją do okazania solidarności z państwami regionu
Bałkanów Zachodnich. Przy wsparciu BBN i współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów,
Ministerstwem Obrony Narodowej oraz Ministerstwem Klimatu zrealizowana została
prezydencka inicjatywa przekazania środków ochronnych – maseczek i płynu do dezynfekcji – na
potrzeby ludności w wybranych państwach stacjonowania Polskich Kontyngentów Wojskowych,
m.in. w Kosowie oraz Bośni i Hercegowinie.
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Bezpieczeństwo morskie

Promowanie bezpieczeństwa morskiego państwa było jednym z priorytetów Biura
Bezpieczeństwa Narodowego w latach 2015-2020. Celem tych działań było podniesienie
kwestii wzmocnienia sił morskich, przede wszystkim Marynarki Wojennej RP, w środowisku
decydentów politycznych, gronach eksperckich oraz w debacie publicznej.
Polska od lat zmagała się z problemem braku strategii w obszarze spraw morskich. Efektem tego
był także brak inwestycji w Marynarkę Wojenną RP, która powoli traciła swoje zdolności.
Dlatego w 2015 r. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego rozpoczęło prace nad dokumentem
mającym określić spójną wizję rozwoju oraz wykorzystania sił morskich w wymiarze militarnym,
gospodarczym oraz politycznym.
W pracach nad nowym dokumentem – przy udziale Akademii Marynarki Wojennej oraz Rady
Budowy Okrętów – prowadzono konsultacje z zainteresowanymi instytucjami państwa
i środowiskami zaangażowanymi w kwestie bezpieczeństwa morskiego. Strategiczna Koncepcja
Bezpieczeństwa Morskiego RP została opublikowana 10 lutego 2017 r. w Gdyni. Dokument
pokazuje szanse, korzyści i zagrożenia, jakie wynikają z nadmorskiego położenia Polski.
Rekomenduje budowę polskiej floty, jako marynarki średniej wielkości, zdolnej do realizacji
zadań na rzecz obrony polskich obszarów morskich oraz – w ograniczonym zakresie – do
projekcji siły poza Bałtykiem i włączania się w działania na rzecz międzynarodowego
bezpieczeństwa morskiego.
Koncepcja spotkała się z pozytywnym odbiorem, zarówno środowisk zainteresowanych
bezpieczeństwem morskim, jak i sojuszników. Została pozytywnie oceniona m.in. przez
sojusznicze dowództwo sił morskich MARCOM, gdzie z zadowoleniem odebrano postulat
pozyskania przez Polskę wielozadaniowych jednostek zdolnych do udziału w operacjach
morskich NATO, prowadzenia obrony powietrznej oraz zwalczania okrętów podwodnych.
Biuro aktywnie angażowało się we współpracę z ośrodkami naukowymi i środowiskami
zainteresowanymi sprawami bezpieczeństwa morskiego, m.in. regularnie uczestnicząc
w wydarzeniach takich jak Forum Bezpieczeństwa Morskiego, targi BALT MILITARY EXPO czy
konferencja NATCON. 11 lutego 2020 r. w Gdyni BBN wraz z Akademią Marynarki Wojennej
zorganizowało pierwszy ogólnopolski Kongres Bezpieczeństwa Morskiego RP. Wydarzenie
– objęte patronatem honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy – było pierwszą w Polsce tak
szeroką debatą, z udziałem ekspertów oraz przedstawicieli administracji państwowej,
poświęconą wszystkim wymiarom funkcjonowania Polski, jako państwa morskiego, w tym
polityczno-militarnym, gospodarczym i społeczno-kulturowym.
Dzięki rekomendacjom BBN kwestie bezpieczeństwa morskiego państwa po raz pierwszy zostały
także zapisane w nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP.
Przedsięwzięciem o wymiarze symbolicznym było sprowadzenie do Polski doczesnych szczątków
admirała floty Józefa Unruga i jego Małżonki oraz umożliwienie i organizacja pochówku jego
podwładnych, zasłużonych Obrońców Wybrzeża z 1939 r., niewinnie oskarżanych, straconych
lub prześladowanych w okresie PRL.
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Modernizacja i przemysł obronny

Podejście Prezydenta oraz Biura Bezpieczeństwa Narodowego do kwestii przemysłu obronnego
miało na celu ukierunkowanie jego rozwoju w stronę priorytetowego traktowania potrzeb Sił
Zbrojnych RP (nie wykluczając konkurencyjności na rynkach zagranicznych), a także
postrzegania polskiego przemysłu obronnego przez pryzmat firm państwowych i prywatnych.
Prezydent angażował się w szereg przedsięwzięć związanych z funkcjonowaniem przemysłu
obronnego. Czterokrotnie był gościem Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego
w Kielcach (lata 2015, 2016, 2017 i 2019), podczas których odwiedził kilkadziesiąt stoisk
– w większości polskich – przedsiębiorstw z branży zbrojeniowej. Przy tej okazji rozmawiał
z przedstawicielami największych koncernów i małych, często rozpoczynających działalność firm,
zapoznając się z problemami całego sektora.
Co roku podczas kieleckiego MSPO Prezydent nagradzał produkty służące podniesieniu
bezpieczeństwa polskich żołnierzy. Były to: zdalnie sterowany system wieżowy (ZSSW)
z wyrzutnią ppk SPIKE, integrowany z KTO ROSOMAK; przenośny przeciwlotniczy zestaw
rakietowy (PPZR) PIORUN; urządzenie IP-Krypto (wraz ze stacjami generacji i redystrybucji
danych kryptograficznych oraz oprogramowaniem do planowania, zarządzania
i monitorowania); okrętowy system zarządzania walką SCOT; oraz amunicja krążąca WARMATE.
Wśród zakładów zbrojeniowych, które odwiedził Prezydent znalazły się m.in. PZL-Świdnik,
MESKO S.A. w Skarżysku-Kamiennej, Huta Stalowa Wola oraz Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne
w Poznaniu.
Działania BBN w obszarze przemysłu obronnego koncentrowały się na zabiegach o profilowanie
produkcji polskich firm z myślą o potrzebach Sił Zbrojnych RP. Znalazło to odbicie w zapisach
nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP mówiących o konieczności stworzenia
warunków do zaspokajania, niezależnie od formy własności przedsiębiorstwa, długofalowych
potrzeb Sił Zbrojnych RP, m.in. poprzez wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych.
Jednocześnie Prezydent w wystąpieniach dotyczących krajowego przemysłu obronnego
apelował o postrzeganie tej branży gospodarki jako przemysłu krajowego, bez podziału na
prywatny i państwowy.
W 2016 r. w BBN zorganizowano spotkanie Prezydenta z przedstawicielami 17 firm polskiego
przemysłu obronnego. Jego celem było omówienie możliwości wspierania polskiej zbrojeniówki
na rynkach zagranicznych. Delegacje przemysłu zbrojeniowego kilkukrotnie towarzyszyły
Prezydentowi w czasie wizyt zagranicznych.
W czerwcu 2017 r. BBN zorganizowało na Politechnice Warszawskiej konferencję „Nowoczesny
przemysł obronny RP zasadniczym segmentem systemu bezpieczeństwa Państwa”.
Uczestniczący w niej Prezydent zwrócił uwagę, że istotne jest, aby w możliwe największym
stopniu polskie podmioty gospodarcze i naukowe wspólnie partycypowały w procesie
modernizacji Sił Zbrojnych RP oraz produkcji na rzecz obronności.
W ramach dyskusji o modernizacji wojsk pancernych Biuro Bezpieczeństwa Narodowego wydało
także publikację „Podstawowe problemy modernizacji technicznej Wojsk Lądowych Sił
Zbrojnych RP w perspektywie 2022 roku”.
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Cyberbezpieczeństwo

Jednym z istotnych elementów Prezydentury Andrzeja Dudy, ujętych także w Strategii
Bezpieczeństwa Narodowego RP z 2020 r. jest bezpieczeństwo cyberprzestrzeni. Od 2015 r.
eksperci Biura Bezpieczeństwa Narodowego angażują się w inicjatywy służące poprawie
polskiego cyberbezpieczeństwa, współpracując m.in. z Ministerstwem Cyfryzacji,
Ministerstwem Obrony Narodowej, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Państwowym
Instytutem Badawczym NASK.
Od 2016 r. w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego działał złożony z niezależnych ekspertów
Zespół ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP, który wypracował rekomendacje dotyczące
przyszłości polskiego cyberbezpieczeństwa. Na rzecz Zespołu pracowały cztery grupy robocze
zajmujące się: kształtem systemu ochrony cyberprzestrzeni, polityką badań i rozwoju w zakresie
technologii informatycznych oraz analityki danych, ochroną infrastruktury krytycznej oraz
obroną przed zagrożeniami hybrydowymi. Zestaw wypracowanych rekomendacji Szef BBN
przekazał instytucjom zaangażowanym we wzmacnianie cyberbezpieczeństwa RP, m.in.
Ministerstwu Cyfryzacji.
1 sierpnia 2018 r. Prezydent podpisał ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSBC),
porządkującą i formalizującą kwestie zarządzania bezpieczeństwem cyberprzestrzeni oraz
reagowania na incydenty komputerowe w Polsce. Jej projekt powstał w Ministerstwie Cyfryzacji
przy udziale ekspertów ze wszystkich resortów, służb i instytucji zajmujących się problematyką
cyberbezpieczeństwa. Przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa Narodowego uczestniczyli
w pracach nad projektem ustawy, jak też Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa RP,
finalnie zastąpionych w 2019 r. Strategią Cyberbezpieczeństwa RP. Dzięki tym wspólnym
wysiłkom Polska dysponuje obecnie sprawnym i nowoczesnym systemem cyberbezpieczeństwa,
obejmującym cywilne oraz wojskowe obszary tej sfery bezpieczeństwa.
Zgodnie z intencją Prezydenta bezpieczeństwo cyberprzestrzeni znalazło się również w nowej
Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP w ramach filaru I (Bezpieczeństwo Państwa
i Obywateli). Sukcesywnemu podnoszeniu poziomu cyberbezpieczeństwa w Polsce służyć ma
zwiększanie poziomu odporności systemów informacyjnych (m.in. dzięki pracom badawczorozwojowym w obszarze nowoczesnych technologii), wzmacnianie defensywnego potencjału
państwa w cyberprzestrzeni czy uzyskanie zdolności do prowadzenia pełnego spektrum działań
militarnych w cyberprzestrzeni. Równie istotny jest ciągły rozwój kompetencji oraz zwiększanie
świadomości zagrożeń i wyzwań wśród kadr administracji. Jest to zadanie horyzontalne, ważne
dla wszystkich instytucji państwa, podmiotów prywatnych, jak też Obywateli RP.
Przedstawiciele Prezydenta byli także aktywni na wielu forach eksperckiej debaty poświęconej
sprawom cyberbezpieczeństwa. Uczestniczyli m.in. w kolejnych edycjach Europejskiego Forum
Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC, gdzie podczas sesji otwierających odczytywane były listy
Prezydenta do organizatorów i uczestników Forum. Cyberbezpieczeństwo, będące
nieodzownym elementem rozwoju infrastruktury teleinformatycznej, stanowi również ważną
część prezydenckiej inicjatywy Trójmorza.
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Bezpieczeństwo energetyczne

Bezpieczeństwo energetyczne Polski jest jednym z kluczowych wyzwań bezpieczeństwa
narodowego w sektorze pozamilitarnym. Wynika to z faktu, że surowce energetyczne nie są
traktowane przez niektóre państwa producenckie wyłącznie jako przedmiot wymiany
handlowej, ale przede wszystkim jako instrument oddziaływania politycznego i narzędzie do
utrzymywania wpływów. Taka zależność występuje szczególnie w sytuacji dostaw surowców
energetycznych ze Wschodu.
Przyjęta w maju 2020 r. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP zdefiniowała kluczowe cele
strategiczne dotyczące wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa. Należy do nich
m.in. zwiększenie dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego i ropy naftowej do Polski. Wskazano na
konieczność rozbudowy mocy odbiorczej terminala LNG w Świnoujściu, budowę podmorskiego
gazociągu Baltic Pipe, łączącego Polskę ze złożami gazu na szelfie norweskim, oraz budowę
nowego terminala pływającego do odbioru gazu skroplonego w Zatoce Gdańskiej.
Jednocześnie zalecenia te powiązano z rekomendacją rozbudowy mocy przesyłowych
rurociągów gazowych mających rozprowadzać paliwo zarówno dla odbiorców w Polsce jak i dla
państw Trójmorza. Za sprawę kluczową uznano rozbudowę gazociągów lądowych na osi Północ–
Południe, aby gaz z Polski mógł trafić na Ukrainę, do Czech, na Słowację i dalej, na Węgry.
Aby umożliwić handel surowcem niezbędne jest wybudowanie w Polsce giełdy połączonej
z centrum dystrybucji gazu, zwanego potocznie hubem gazowym.
Rekomendowane przez BBN działania w sektorze bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego do
regionu Europy Środkowej zostały wzmocnione postulatem prowadzenia aktywnej
międzynarodowej dyplomacji energetycznej. Jednym z jej celów jest powstrzymywanie budowy
nowych rurociągów gazowych zwiększających uzależnienie regionu od dostaw gazu z Federacji
Rosyjskiej.
Bezpieczeństwo energetyczne dotyczy także sektora energii elektrycznej. Z tej przyczyny
z inicjatywy BBN w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego zapisano rekomendację dotyczącą
rozbudowy i modernizacji źródeł wytwarzania energii elektrycznej oraz takiego unowocześnienia
infrastruktury przesyłowej, aby ciągłość dostaw była zapewniona na całym terytorium państwa.
Postuluje się przy tym rozbudowę rozproszonych źródeł energii elektrycznej w sposób
dostosowany do możliwości pracy Krajowego Systemu Energetycznego.
W celu bieżącego monitoringu i wypracowywania odpowiednich rekomendacji z zakresu
bezpieczeństwa energetycznego państwa Prezydent RP powołał Zespół ds. Bezpieczeństwa
Energetycznego, którego obsługę zapewnia BBN. Zadaniem gremium jest doradzanie
Prezydentowi w kwestiach związanych z zagrożeniami i wyzwaniami dla bezpieczeństwa
energetycznego RP.
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Formacje mundurowe

Prezydent, posiadając szczególne kompetencje w dziedzinach bezpieczeństwa i obronności,
wykazał dużą aktywność w obszarze modernizacji służb mundurowych stojących na straży
porządku publicznego i bezpieczeństwa. Wszystkie zrealizowane działania były możliwe dzięki
ścisłej współpracy Prezydenta i Rady Ministrów.
W grudniu 2016 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę w sprawie ustanowienia Programu
Modernizacji Służb Mundurowych na lata 2017–2020. Ten, powstały z inicjatywy Prezydenta
oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji doprowadził do wzrostu skuteczności działań
Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa.
Na potrzeby modernizacyjne formacji podległych MSWiA przeznaczono ponad 9 mld złotych.
Dzięki tym nakładom możliwa jest wymiana sprzętu i wyposażenia funkcjonariuszy, a także
budowa nowych i przebudowa już istniejących obiektów. Przykładowo, każdego roku,
po konsultacjach z lokalnymi społecznościami, odtworzonych zostało kilkadziesiąt posterunków
Policji. Ich przywrócenie przekłada się na zwiększenie obecności patroli Policji, zapewniając
mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa. Potwierdzają to wysokie oceny jakości pracy tej
najliczniejszej w Polsce formacji mundurowej. Jednym z kluczowych elementów programu
modernizacyjnego jest też wzrost wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.
Kolejnym istotnym obszarem działań ośrodka prezydenckiego, służących poprawie
bezpieczeństwa powszechnego jest inicjatywa wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP).
W lutym 2020 r. Szef BBN, w imieniu Prezydenta, zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z wnioskiem o uruchomienie w 2020 r. 40 mln złotych ze środków rezerwy
celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz na dofinansowanie
zakupu wozów strażackich dla jednostek OSP. Szef BBN zwrócił się także z prośbą o jak
najszybsze procedowanie projektu nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej,
umożliwiającej m.in. obniżenie kosztów certyfikacji używanych wozów bojowych, które mogą
służyć Ochotniczym Strażom Pożarnym, a także zaapelował do MSWiA o kontynuację
wspierającego działalność strażaków-ochotników Programu 5000+, pomagającego jednostkom
OSP wyposażyć się w specjalistyczny sprzęt oraz akcesoria edukacyjne.
W efekcie działań Prezydenta także w przepisach przyjmowanych na potrzeby walki z epidemią
COVID-19 znalazły się zapisy służące usprawnieniu funkcjonowania służb mundurowych. Dzięki
nim wydłużono ważność orzeczeń lekarskich umożliwiających służbę strażaków ochotników,
a także ważność zaświadczeń o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
i uzyskaniu tytułu ratownika.
Służby mundurowe stanowią też jeden z fundamentów nowej Strategii Bezpieczeństwa
Narodowego, opracowanej m.in. na podstawie założeń przedstawionych przez BBN. Jeden
z filarów nowej Strategii – bezpieczeństwo państwa i obywateli – stawia za cel podniesienie
odporności państwa na zagrożenia poprzez tworzenie systemu obrony powszechnej oraz
redefinicję systemu obrony cywilnej i ochrony ludności. Aby nadać mu charakter powszechny,
szczególnie na obszarze dużych aglomeracji miejskich, konieczne jest wykorzystanie
doświadczeń, jak też zaangażowanie profesjonalnych służb mundurowych oraz formacji
ochotniczych.
Z inicjatywy BBN wzmocnione zostały także kompetencje Prezydenta RP w odniesieniu do Służby
Ochrony Państwa. Zgodnie z zaproponowanymi przez BBN i uzgodnionymi z rządem
rozwiązaniami, powołanie Szefa SOP przez Prezesa Rady Ministrów musi być obecnie
uzgadniane z Prezydentem RP. W przypadku Szefa Biura Ochrony Rządu, powołanie było
wyłączną kompetencja Prezesa Rady Ministrów.
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Dezinformacja i soft power

Kwestie zwalczania dezinformacji oraz budowania pozytywnego wizerunku Polski były w latach
2015-2020 istotnymi elementami działań Prezydenta oraz Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
W BBN organizowano cykliczne spotkania robocze z przedstawicielami instytucji i służb
zaangażowanych w monitorowanie aktywnych działań dezinformacyjnych oraz operacji wpływu,
wymierzonych w polską infosferę. Spotkania miały na celu wymianę informacji, analiz i prognoz,
jak też wypracowanie skoordynowanych działań instytucji państwa, ustalenie wspólnych celów
i zasad komunikacji strategicznej w różnych obszarach polityki państwa. Było to pierwsze tego
typu forum działające w kraju.
16 listopada 2016 r. przedstawiciele mediów, a także polscy i zagraniczni eksperci dyskutowali
o problemach związanych ze zjawiskiem dezinformacji w międzynarodowej przestrzeni
informacyjnej. Konferencję zorganizowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego we współpracy
z Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Centrum Eksperckim NATO w Rydze.
W ramach walki ze zjawiskami dezinformacji Biuro Bezpieczeństwa Narodowego wraz
z Ministerstwem Spraw Zagranicznych zorganizowało w październiku 2017 r. konferencję
w ramach platformy NATO-Ukraina, poświęconą zagrożeniom hybrydowym. Konferencja
zgromadziła ponad stu ekspertów z Polski, Ukrainy, państw sojuszniczych i partnerskich.
Utworzenie Platformy NATO-Ukraina ds. przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym to jeden
z głównych elementów pakietu pomocy dla Ukrainy przyjętego przez szefów państw i rządów na
szczycie NATO w Warszawie.
Prezydent Andrzej Duda wielokrotnie podkreślał, że pilnym zadaniem jest kreowanie
pozytywnego wizerunku Polski na świecie. Dlatego w 2018 r. w Biurze Bezpieczeństwa
Narodowego, w następstwie konferencji z udziałem przedstawicieli administracji, instytucji
kultury, naukowców oraz specjalistów zajmujących się kreowaniem wizerunku powstał pomysł
przygotowania zbioru esejów poświęconych mocnym stronom polskiej polityki soft power.
Wydana przez BBN publikacja zawiera teksty jedenastu naukowców, dziennikarzy oraz
pracowników instytucji kultury, reprezentujących różne środowiska oraz pokolenia, a także
ilustracje wykonane przez polskich artystów-grafików.
Efekty prac Biura Bezpieczeństwa Narodowego w obszarach cyberbezpieczeństwa, soft power
i zwalczania dezinformacji znalazły odzwierciedlenie również w nowej Strategii Bezpieczeństwa
Narodowego, wyznaczając kierunki polityki państwa w tym zakresie.
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Wsparcie działalności eksperckiej

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego w ostatnich latach zorganizowało oraz uczestniczyło
w kilkudziesięciu wydarzeniach eksperckich dotyczących spraw bezpieczeństwa – zarówno
o charakterze międzynarodowym jak i krajowym.
W latach 2015-2020 na zaproszenie Szefa BBN odbyły się w Warszawie liczne spotkania
w formule „okrągłego stołu” w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego oraz wielostronne
konsultacje z udziałem niezależnych ekspertów, doradców ds. bezpieczeństwa i sekretarzy rad
bezpieczeństwa, m.in. z państw Grupy Wyszehradzkiej, państw bałtyckich czy dziewięciu państw
wschodniej flanki NATO (Bukaresztańskiej Dziewiątki). Spotykania te służyły
m.in. wypracowywaniu wspólnej polityki w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz spraw
bezpieczeństwa Unii Europejskiej.
Warto także wspomnieć o konferencji inaugurującej praktyczną działalność Platformy NATOUkraina ds. przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym, która odbyła się 26 października
2017 r. w Belwederze. Zgromadziła ona ponad stu ekspertów z Polski, Ukrainy, a także innych
państw sojuszniczych i partnerskich. Utworzenie Platformy NATO–Ukraina ds. przeciwdziałania
zagrożeniom hybrydowym było jednym z głównych elementów pakietu pomocy dla Ukrainy,
przyjętego przez szefów państw i rządów na szczycie NATO w Warszawie w lipcu 2016 r.
W grudniu 2016 r. BBN zorganizowało we współpracy z MSZ konferencję nt. aspektów
bezpieczeństwa w polityce migracyjnej. Przy tej okazji doświadczenia wymienili przedstawiciele
korpusu dyplomatycznego, organizacji międzynarodowych – w tym Unii Europejskiej oraz
eksperci z Polski, Węgier, Włoch, Bułgarii, Czech, Słowacji, Holandii, Turcji, Macedonii i Ukrainy.
Przedstawiciele kierownictwa i eksperci BBN angażowali się w fora tematyczne poświęcone
sprawom Marynarki Wojennej, jak coroczne Forum Bezpieczeństwa Morskiego, targi BALT
MILITARY EXPO czy konferencja NATCON. BBN wraz z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni
zorganizowało 11 lutego 2020 r., z okazji setnej rocznicy zaślubin Polski z Morzem Bałtyckim,
pierwszy ogólnopolski Kongres Bezpieczeństwa Morskiego RP.
BBN regularnie współpracowało także z Fundacją Pułaskiego przy organizacji corocznego
Warsaw Security Forum oraz Europejskim Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC
organizowanym przez Instytut Kościuszki czy Forum Ekonomicznym w Krynicy.
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Polityka historyczna

Polityka historyczna jest jednym ze środków budowania potencjału państwa. Kreowanie
polityki historycznej, kształtowanie postaw patriotycznych umacniają tożsamość narodową,
a także budują ducha polskiej wspólnoty.
W latach 2015-2020 szczególną rangę nadawano obchodom Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych. W przedsięwzięciach związanych z jego upamiętnieniem uczestniczył
osobiście Prezydent Andrzej Duda – m.in. w Gdańsku podczas pogrzebu Danuty Siedzikówny
„Inki” i Feliksa Selmanowicza „Zagończyka”, czy w Warszawie – podczas państwowego pogrzebu
legendarnego oficera Wojska Polskiego i bohatera podziemia antykomunistycznego Zygmunta
Szendzielarza „Łupaszki”.
Symboliczne jest, że Prezydent przyjął zwyczaj wręczania nominacji generalskich właśnie w dniu
święta Żołnierzy Wyklętych. Podczas jednego z tych wydarzeń, przed Grobem Nieznanego
Żołnierza w marcu 2016 roku, Prezydent przedstawił także inicjatywę umieszczenia na filarach
Grobu tablic poświęconych antykomunistycznemu podziemiu niepodległościowemu. Inicjatywę
tę zrealizowano rok później.
W latach 2015-2020 BBN wydało we współpracy z historykami Instytutu Pamięci Narodowej
publikacje prezentujące sylwetki niezłomnych i nieobecnych w szerokiej świadomości społecznej
żołnierzy powojennego podziemia antykomunistycznego. W ostatnich pięciu latach Prezydent
dokonał szeregu pośmiertnych odznaczeń Żołnierzy Wyklętych, które zostały przekazane
rodzinom poległych. Byli to najczęściej żołnierze odnalezieni, ekshumowani i zidentyfikowani
w tzw. komunistycznych dołach śmierci.
Jedną z najważniejszych inicjatyw BBN poświęconych przywracaniu pamięci bohaterom,
zrealizowanych pod patronatem Prezydenta Andrzeja Dudy, było sprowadzenie z Francji do
Polski szczątków twórcy polskiej Marynarki Wojennej oraz dowódcy floty i Obrony Wybrzeża z
1939 r. admirała floty Józefa Unruga. Ponowny pogrzeb, po sprowadzeniu szczątków admirała
był możliwy po spełnieniu jego ostatniej woli. Admirał zastrzegł, że jego prochy będą mogły
wrócić do Ojczyzny dopiero, gdy będzie wolna, a jego podwładni – straceni przez komunistów
po sfingowanych procesach – zostaną zrehabilitowani i pochowani z honorami.
2 października 2018 r. na Cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni odbył się uroczysty,
państwowy pogrzeb śp. admirała floty Józefa Unruga i Jego małżonki Zofii Unrug. Szczątki
Państwa Unrugów zostały sprowadzone do Polski dzięki pomocy strony francuskiej, w tym
ambasady Francji w Polsce. Uroczystość stanowiła zwieńczenie dwóch lat przygotowań, którymi
kierował Komitet powołany przy BBN, w skład którego weszli przedstawiciele Ministerstwa
Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Obrony Narodowej, Instytutu Pamięci Narodowej,
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych,
a także władz Gdyni.
Dla BBN ważnym wydarzeniem było także odsłonięcie przez Prezydenta RP na budynku Biura
pamiątkowej tablicy poświęconej Szefom BBN – ministrowi Władysławowi Stasiakowi oraz
ministrowi Aleksandrowi Szczygło – którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem
10 kwietnia 2010 r.
Troska o pamięć i umacnianie tożsamości narodowej stanowią jeden z filarów nowej Strategii
Bezpieczeństwa Narodowego. Cele w tym zakresie obejmują budowanie pozytywnego
wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej na arenie międzynarodowej, jak też kształtowanie postaw
patriotycznych, budowanych na fundamentach ogólnoludzkich wartości wynikających
z chrześcijańskiego dziedzictwa Europy.
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Edukacja dzieci i młodzieży

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego aktywnie działa na rzecz edukacji oraz promowania postaw
patriotycznych wśród dzieci i młodzieży.
Do BBN cyklicznie zapraszani są uczniowie klas o profilu mundurowym ze szkół na terenie całej
Polski. Głównym celem ich wizyt jest zapoznawanie z rolą i zadaniami Prezydenta RP jako
Zwierzchnika Sił Zbrojnych oraz zasadami funkcjonowania Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
Współpracując z klasami mundurowymi Biuro promuje postawy proobronne wśród młodzieży.
Jest to również forma docenienia szkoły, a tym samym wyróżnienia uczniów klas o profilach
wojskowych, policyjnych, pożarniczych i ratownictwa medycznego, a także noszących mundury
straży granicznej czy służby więziennej.
W roku 2017, 2018 i 2019 Biuro zorganizowało akcję Bezpieczne Wakacje z Parą Prezydencką.
Przez ostatnie trzy lata w Ogrodach Pałacu Prezydenckiego i Belwederu gościło ponad tysiąc
dzieci w wieku 5-10 lat, ucząc się bezpiecznych zachowań podczas letniego wypoczynku. Para
Prezydencka zapraszała dzieci z warszawskich i podwarszawskich przedszkoli i szkół, a także
grupy z odległych zakątków Polski.
W akcję zaangażowane były: Policja, Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna,
Pogotowie Ratunkowe, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wojsko Polskie (Żandarmeria
Wojskowa, Saperzy, Warszawska Brygada Pancerna), Straż Miejska, Straż dla Zwierząt, Górskie
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (Legionowskie
i Mazurskie), NASK, Polski Czerwony Krzyż, Straż Graniczna i Straż Ochrony Kolei.
W 2019 r. podczas Bezpiecznych Wakacji Prezydent RP odznaczył czworo młodych bohaterów
Medalem za Ofiarność i Odwagę. W 2020 r., z powodu epidemii COVID-19, dzieci nie mogły
zostać zaproszone do prezydenckiego ogrodu. W zamian Para Prezydencka przygotowała dla
dzieci lekcję online.
Para Prezydencka od kilku lat aktywnie wspiera program stypendialny, skierowany do
podopiecznych Fundacji Dorastaj z Nami – dzieci żołnierzy i funkcjonariuszy służb publicznych,
którzy polegli lub zostali ranni w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.
Prezydent Andrzej Duda – jako pierwszy prezydent w Unii Europejskiej – osobiście zaangażował
się w ogólnoeuropejską inicjatywę Dnia Bezpiecznego Internetu. W jej ramach w Pałacu
Prezydenckim przygotowano wraz z PIB NASK i BBN lekcje cyberbezpieczeństwa dla
najmłodszych oraz cykl filmów promujących bezpieczne zachowania w sieci.
Od 2008 r. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego prowadzi projekt Wakacyjnych Staży
Studenckich. Przedsięwzięcie to umożliwia młodzieży zdobycie bezcennego doświadczenia oraz
poznania pracy w instytucji wykonującej zadania bezpośrednio dla Prezydenta RP. W ciągu
kilkunastu lat program stał się formą nabywania kompetencji na najwyższym szczeblu
administracji państwowej, a z przeszło setki dotychczasowych absolwentów programu, kilkoro
pracuje w BBN, a wielu nadal utrzymuje kontakty z ekspertami Biura.

31

Działania w czasie pandemii

Pandemia COVID-19, która wybuchła w 2020 r., jest wyzwaniem dla funkcjonowania państwa,
także instytucji działających w sferze bezpieczeństwa.
Pandemia COVID-19 stanowi podwójne wyzwanie dla funkcjonowania instytucji państwa, w tym
Prezydenta RP oraz BBN. Z jednej strony, mamy do czynienia z wyzwaniami związanymi
z hamowaniem rozwoju oraz niwelowaniem skutków epidemii, z drugiej zaś, państwo stanęło
przed wyzwaniem organizacji funkcjonowania w warunkach zaostrzonych rygorów sanitarnych.
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego stało się w tym czasie odpowiedzialne za zapewnienie oraz
utrzymywanie systemu stałej łączności Prezydenta RP z podmiotami zewnętrznymi. Rozmowy
Prezydenta z przywódcami innych państw, członkami rządu, przedstawicieli służb oraz Sił
Zbrojnych RP odbywały się w formie telekonferencji przy wykorzystaniu bezpiecznej
infrastruktury teleinformatycznej Biura.
W związku z wybuchem epidemii Prezydent dwukrotnie zwoływał posiedzenia Rady
Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem przedstawicieli rządu, parlamentu oraz głównych sił
politycznych. Aby w spotkaniach mogli uczestniczyć także przedstawiciele Konfederacji, nie
mającej w parlamencie klubu poselskiego, Prezydent postanowił o zmianie zarządzenia
regulującego funkcjonowanie RBN. Miało to na celu zbudowanie możliwie szerokiego
porozumienia w sprawie reagowania państwa w sytuacji epidemicznej.
Prezydent wydał także postanowienia o wsparciu działań Policji oraz Straży Granicznej przez
jednostki Sił Zbrojnych RP oraz podejmował działania związane z zabezpieczeniem sprawnego
funkcjonowania służb w warunkach epidemii. Na wniosek Prezydenta, do przygotowywanego
przez Radę Ministrów pakietu antykryzysowego zostały wprowadzone m.in. przepisy dotyczące
strażaków ochotników, zwalniające ich czasowo z obowiązku okresowych badań lekarskich oraz
egzaminu kwalifikacyjnego, jeśli tylko posiadają zaświadczenie o ukończenia właściwego kursu.
Szef BBN, jako przedstawiciel Prezydenta, uczestniczył w codziennych spotkaniach Rządowego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w ramach którego koordynowana była polityka państwa
w zakresie walki z koronawirusem.
Z inicjatywy Prezydenta BBN zorganizowało także – we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady
Ministrów, Ministerstwem Obrony Narodowej oraz Ministerstwem Klimatu – akcję pomocy
państwom, w których stacjonują polscy żołnierze. Przy wykorzystaniu okresowych lotów
wojskowych, wybranym państwom m.in. na Bałkanach oraz na Bliskim Wschodzie, przekazane
zostały środki ochronne w postaci maseczek i płynu dezynfekującego Inicjatywa Prezydenta
została pozytywnie odebrana w państwach stacjonowania PKW, co przełożyło się zarówno na
bezpieczeństwo polskich żołnierzy i ich możliwości współpracy z lokalnymi partnerami, jak
również umocniło wizerunek Polski w regionie, jako wiarygodnego i solidarnego partnera.
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Wizyty zagraniczne
Szefa BBN

Wizyty zagraniczne Szefa BBN wpisywały się w realizację priorytetów Prezydenta RP
w sprawach bezpieczeństwa, w ramach których można wyróżnić siedem głównych obszarów
dotyczących: 1) współpracy sojuszniczej w ramach NATO; 2) europejskiej polityki
bezpieczeństwa; 3) współpracy bilateralnej ze Stanami Zjednoczonymi; 4) budowania pozycji
Polski na Bliskim Wschodzie oraz obecności Sił Zbrojnych RP w regionie; 5) współpracy
z państwami wschodniej flanki NATO (B9) oraz państwami basenu Morza Bałtyckiego;
6) polityki Wschodniej; 7) a także udziału Polski w operacjach wojskowych poza granicami
kraju. Poniższe zestawienie nie obejmuje wizyt, które Szef BBN odbył w ramach delegacji
Prezydenta RP.
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Współpraca sojusznicza w ramach NATO
Jednym z głównych obszarów aktywności Prezydenta RP było zaangażowanie w ramach Sojuszu
Północnoatlantyckiego, pozostającego głównym filarem bezpieczeństwa Polski oraz
przechodzącego obecnie proces adaptacji strategicznej, po agresji Rosji na Ukrainę. Znalazło to
odbicie w wizytach zagranicznych Szefa BBN, związanych przede wszystkim z realizacją
postanowień szczytu NATO w Walii (2014), przygotowaniami do szczytów głów państw i szefów
rządów w Warszawie (2016), Brukseli (2017 i 2018) i Londynie (2019). Wizyty miały także na
celu implementację rezultatów szczytów, dotyczących chociażby ustanowienia obecności
sojuszniczej w Polsce.
W ramach tych działań minister Paweł Soloch odbył cykl spotkań w dowództwach strategicznych
i operacyjnych NATO, gdzie omawiał polityczne oraz wojskowe aspekty adaptacji NATO, w tym
ustanowienie obecności sił NATO na wschodniej flance oraz reformę struktury dowodzenia
Sojuszu.
6–8 grudnia 2015 r. Szef BBN odbył wizytę w Kwaterze Głównej NATO i SHAPE, gdzie spotkał się
z SACEUR gen. P. Breedlovem oraz CMC gen. P. Pavelem. Rozmowy związane były
z przygotowaniami do szczytu NATO w Warszawie. 16-20 października 2016 r. był w Norfolk
w USA, gdzie rozmawiał w ACT NATO na temat wdrażania postanowień szczytu NATO
w Warszawie oraz adaptacji wojskowej Sojuszu. 8-10 marca 2017 r. był w Belgii, gdzie ponownie
odwiedził SHAPE oraz JFC Brunssum, odbywając rozmowy z SACEUR-em gen. C. Scaparrottim
oraz dowódcą JFC Brunssum gen. S. Fariną na temat wojskowego wymiaru wdrażania decyzji
szczytu w Warszawie. Szef BBN odwiedzał również inne dowództwa NATO w ramach wizyt
w Norwegii (JWC Stavanger), Hiszpanii (CAOC Torrejon) oraz Wielkiej Brytanii (MARCOM
Northwood) i Włoszech (JFC Neapol).
Z realizacją polityki w ramach NATO związane były także wizyty o charakterze politycznym
w szeregu państw członkowskich. 2-4 listopada 2015 r. odwiedził Rumunię, gdzie w ramach
wizyty Prezydenta RP Andrzeja Dudy odbył spotkanie bilateralne z doradcą prezydenta Rumunii
ds. bezpieczeństwa narodowego przede wszystkim na temat współpracy polityczno-wojskowej
oraz przygotowań do szczytu NATO w Warszawie.
7-8 kwietnia 2016 r. przebywał z wizytą w Berlinie w Niemczech na zaproszenie Christopha
Heusgena – głównego doradcy do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa kanclerz Angeli
Merkel. Wizyta związana była m.in. z przygotowaniami do zaplanowanego na lipiec szczytu
NATO w Warszawie, w tym przede wszystkim z kwestią ustanowienia ciągłej rotacyjnej
obecności sił Sojuszu na wschodniej flance.
16-18 listopada 2016 r. odbyła się wizyta Szefa BBN w Rumunii – na zaproszenie strony
rumuńskiej. Spotkanie z doradcą prezydenta Rumunii ds. bezpieczeństwa narodowego Ionem
Oprisorem, doradcą premiera Rumunii do spraw bezpieczeństwa narodowego Calinem Stoicą,
ministrem obrony oraz wiceministrem spraw zagranicznych na temat realizacji postanowień
szczytu NATO, sytuacji bezpieczeństwa w regionie oraz relacji dwustronnych.
26 lutego – 1 marca 2017 r. Szef BBN złożył wizytę w Wielkiej Brytanii, gdzie odbył konsultacje
w brytyjskich resortach obrony i spraw zagranicznych oraz spotkania ze swoim brytyjskim
odpowiednikiem i zastępcą przewodniczącego Izby Lordów. Odwiedził także Sojusznicze
Dowództwo Morskie w Northwood oraz Sojuszniczy Korpus Szybkiego Reagowania (ARRC) w
Gloucester; nadał również w imieniu Prezydenta RP ordery polskim kombatantom.
W czasie spotkań, m.in. z ministrem stanu ds. europejskich Alanem Duncanem oraz doradcą
premier Theresy May w zakresie bezpieczeństwa sir Markiem Lyallem Grantem, Szef BBN mówił
m.in. o zbieżności interesów obu państw w ramach NATO i obecności brytyjskich żołnierzy
w Polsce w ramach eFP na wschodniej flance Sojuszu.
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13-16 listopada 2017 r. P. Soloch był we Włoszech, gdzie odbył rozmowy polityczne nt.
współpracy dwustronnej, NATO i UE oraz wizytę w Połączonym Dowództwie NATO w Neapolu.
W Rzymie P. Soloch spotkał się m.in. z koordynującym służby specjalne Alessandro Pansą, swoim
odpowiednikiem – doradcą prezydenta Włoch ds. bezpieczeństwa generałem broni Roberto
Corsinim i przedstawicielami ministerstwa obrony Włoch. Zapewniał gospodarzy, że Polska
poważnie traktuje wyzwania zarówno na wschodniej, jak i południowej flance NATO, zgodnie
z optyką 360˚.
7-8 grudnia 2017 r. szef BBN złożył wizytę na Łotwie, gdzie wziął udział w spotkaniu „Baltic
Meeting” na szczeblu prezydenckich doradców ds. bezpieczeństwa z państw bałtyckich i Polski.
Minister Paweł Soloch spotkał się też z łotewskim ministrem obrony Raimondsem Bergmanisem
oraz odwiedził żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego na Łotwie, wchodzącego w skład
batalionowej grupy bojowej NATO. Otworzone przez prezydenta Łotwy Raimondsa Vejonisa
spotkanie bałtyckie było kolejną edycją konsultacji, które w tej formule zostały zainaugurowane
w 2013 r. Rozmowy służyły m.in. omówieniu sytuacji bezpieczeństwa w regionie oraz konsultacji
stanowisk przed szczytem NATO w Brukseli w 2018 r.
19-21 marca 2018 r. P. Soloch odwiedził Norwegię w celu odbycia konsultacji z partnerami
norweskimi przed szczytem NATO w Brukseli oraz złożenia wizyty w Joint Warfare Center NATO
w Stavanger. Kontekstem wizyty były plany budowy zdolności do wspólnej obrony
i formowaniem nowych dowództw - atlantyckiego i logistycznego - a także dowództw armijnych.
Rozmowy były prowadzone w dwóch wymiarach - związków między północną flanką NATO,
którą Sojusz zamierza wzmocnić m.in. przez budowę dowództwa operacji atlantyckich, a flanką
wschodnią, zwłaszcza z regionem Morza Bałtyckiego.
11-13 kwietnia 2018 r. Szef BBN był w Hiszpanii, gdzie spotkał się z przedstawicielami
ministerstw spraw zagranicznych i obrony, Hiszpańskiego Instytutu Studiów Strategicznych.
Złożył także wizytę w połączonym centrum operacji powietrznych (CAOC) oraz w Europejskim
Centrum Satelitarnym (EU SATCEN) w Torrejón. Było to jedno ze spotkań związanych ze
zbliżającym się szczytem NATO w Brukseli. Jak podkreślał, rozmowy na temat południowej flanki
Sojuszu służą budowaniu oglądu 360 stopni - utrzymania sojuszniczej aktywności wobec różnych
zagrożeń ze wszystkich kierunków.
18-20 kwietnia 2018 r. P. Soloch odwiedził Niemcy, gdzie na zaproszenie strony niemieckiej
wziął udział w polsko-niemieckim okrągłym stole ds. polityki bezpieczeństwa oraz odbył
konsultacje dwustronne przed szczytem NATO w Brukseli. Ważnym tematem była adaptacja
dotychczasowych postanowień i przygotowywana reforma sojuszniczego systemu dowodzenia.
Jednym z jej elementów było utworzenie dowództwa logistycznego na terenie Niemiec,
struktury, która ma zapewnić sprawne przybycie sił i środków w razie konfliktu na kierunku
wschodnim. Strona niemiecka była zainteresowana tym, żeby w dowództwie logistycznym byli
również oficerowie polscy.
Szczyt NATO, współpraca dwustronna, problemy bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego
w związku z aktywnością wojskową Rosji oraz zwiększenie roli Wielonarodowego Korpusu
Północny-Wschód w Szczecinie były tematami rozmów Szefa BBN Pawła Solocha w Danii, gdzie
przebywał 23-24 maja 2018 r. Szef BBN spotkał się z głównym doradcą premiera Danii ds.
bezpieczeństwa Michaelem Lund Jeppesenem, szefem obrony gen. Bjornem Ingemannem
Bisserupem oraz przedstawicielami ministerstwa obrony oraz spraw zagranicznych.
14 czerwca 2018 r. minister Paweł Soloch złożył wizytę w Budapeszcie na zaproszenie Józsefa
Czukora, głównego doradcy premiera Węgier ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.
Tematyka rozmów koncentrowała się przede wszystkim na polsko-węgierskiej współpracy
w obszarze bezpieczeństwa, zarówno w obszarze bilateralnym, jak i wielostronnym. Istotne
miejsce zajmowała również dyskusja nad przygotowaniami do lipcowego szczytu NATO
w Brukseli oraz sytuacją bezpieczeństwa w regionie.
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10-11 października 2018 r. odbyła się wizyta w Rumunii, gdzie Szef BBN prowadził rozmowy
z doradcą prezydenta Rumunii gen. Ionem Oprisorem, wiceministrem spraw zagranicznych
i ministrem obrony na temat współpracy wojskowej. Odbył również spotkanie z żołnierzami
Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Rumunii oraz wizytę w sojuszniczym Dowództwie
Wielonarodowej Dywizji Południe-Wschód.
15-18 stycznia 2019 r. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Paweł Soloch przebywał
z wizytą w Turcji. Szefowi BBN towarzyszył doradca Prezydenta RP Bogusław Winid. Celem
wizyty było wzmocnienie współpracy bilateralnej w sprawach bezpieczeństwa, a także
omówienie tematów dotyczących polityki NATO, relacji transatlantyckich oraz bezpieczeństwa
regionu Morza Czarnego i Bliskiego Wschodu. Szef BBN odwiedził także Centrum Eksperckie
NATO ds. Obrony przed Terroryzmem.
25-26 listopada 2019 r. Szef BBN minister Paweł Soloch przebywał z roboczą wizyta w Kwaterze
Głównej NATO w Brukseli. Celem wizyty było przekazanie stanowiska Prezydenta RP Andrzeja
Dudy na końcowym etapie przygotowań do spotkania przywódców państw i szefów rządów
Sojuszu Północnoatlantyckiego w Londynie (3-4 grudnia 2019 r.). Podczas pobytu Szef BBN
spotkał się m.in. z zastępcą Sekretarza Generalnego Mirceą Geoeaną, asystentem Sekretarza
Generalnego ds. operacji Johnem Manzą, asystentem Sekretarza Generalnego ds. polityki
obronnej i planowania Patrickiem Turnerem, zastępcą Przewodniczącego Komitetu Wojskowego
NATO gen. broni Scottem Kindsvaterem. Odbył także robocze spotkanie z ambasadorami
państw Bukaresztańskiej Dziewiątki (B9) przy NATO (Polski, Bułgarii, Czech, Estonii, Węgier,
Łotwy, Litwy, Rumunii, Słowacji) mające na celu przedyskutowanie stanowisk krajów wschodniej
flanki NATO przed szczytem, a także polskimi oficerami służącymi w instytucjach NATO i UE.

Europejska polityka bezpieczeństwa
Tematy związane z rozwojem europejskiej polityki bezpieczeństwa, realizowanej przede
wszystkim w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony poruszane były praktycznie
podczas wszystkich wizyt w państwach członkowskich UE. Najczęściej temat ten poruszany był
w ramach relacji bilateralnych z Francją. W ich ramach Szef BBN czterokrotnie odwiedził Francję.
Wizyta 21-24 listopada 2016 r. w Paryżu odbyła się na zaproszenie Sekretarza Generalnego
Obrony i Bezpieczeństwa Narodowego Francji. Szef BBN wziął udział w konferencji na temat
europejskiego bezpieczeństwa oraz odbył konsultacje dwustronne na temat współpracy
dwustronnej. Do kolejnych wizyt doszło 18-19 lutego, 18-20 marca oraz 23-25 października
2019 r. Pierwsza (wspólna z ministrem Krzysztofem Szczerskim) miała na celu przygotowanie
ewentualnej wizyty prezydenta E. Macrona w Polsce. Druga dotyczyła spotkania
w Eurokorpusie w Strasburgu w związku z decyzją Polski o utrzymaniu zaangażowania
w strukturze. W czasie ostatniej podróży w październiku 2019 r. P. Soloch odbył w Paryżu
konsultacje polityczne oraz otworzył konferencję „Obronność europejska i bezpieczeństwo
transatlantyckie. Perspektywy państw Grupy Wyszehradzkiej i Francji”.

Współpraca bilateralna ze Stanami Zjednoczonymi
Obok polityki w ramach NATO oraz UE głównym filarem bezpieczeństwa Polski jest sojusz
strategiczny ze Stanami Zjednoczonymi. Budowanie relacji z USA, dotyczących m.in. zacieśnienia
współpracy obronnej oraz zwiększania obecności wojsk amerykańskich w Polsce jest jednym
z najważniejszych obszarów działań Prezydenta RP. W ich ramach Szef BBN, nie licząc
wielokrotnego udziału w ramach wizyt Prezydenta RP, trzykrotnie odwiedzał Waszyngton. 23-28
kwietnia 2017 r. odbyła się wizyta Szefa BBN i doradcy Prezydenta RP Krzysztofa Szczerskiego,
której tematem były zagadnienia bezpieczeństwa, przyszłość NATO, walka z terroryzmem,
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polityka wobec Rosji, konflikty na Ukrainie i w Afganistanie. Podczas wizyty w USA prezydenccy
ministrowie rozmawiali z doradcą ds. bezpieczeństwa państwa H.R. McMasterem, Thomasem
Shannonem, podsekretarzem stanu ds. politycznych w Departamencie Stanu oraz wysokiego
szczebla urzędnikami Pentagonu odpowiedzialnymi za kształtowanie polityki wschodniej
amerykańskiego ministerstwa obrony.
26-30 listopada 2017 r. odbyła się kolejna wizyta Szefa BBN w USA. W Waszyngtonie P. Soloch
rozmawiał nt wdrażania postanowień szczytu NATO w Warszawie oraz o współpracy
dwustronnej w Departamencie Stanu USA i w Pentagonie.
Głównym tematem podróży Szefa BBN do Waszyngtonu 24-27 lutego 2019 r. była współpraca
dwustronna i kwestia wzmocnienia obecności wojskowej USA w Polsce. P. Soloch odbył
konsultacje polityczne w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, Departamencie Stanu,
Departamencie Obrony oraz spotkania z szefami wiodących think-tanków.
16–17 stycznia 2020 r. odbyła się kolejna wizyta Szefa BBN w Waszyngtonie. W jej trakcie
przeprowadził konsultacje w Białym Domu, Departamencie Stanu i Pentagonie. Głównym
tematem były postępy rozwoju dwustronnej współpracy obronnej w kontekście deklaracji
o współpracy obronnej przyjętych przez prezydentów Polski i USA.

Bliski Wschód
W czasie prezydentury Andrzeja Dudy Polska zwiększyła swoją obecność na Bliskim Wschodzie,
przede wszystkim w związku z udziałem w Globalnej Koalicji do Walki z tzw. Państwem
Islamskim, operacją NATO w Iraku, ustanowieniem kontyngentów wojskowych w Kuwejcie oraz
Jordanii, jak i powrotem do udziału w operacjach pokojowych ONZ.
14-18 marca 2016 r. odbyła się wizyta Szefa BBN w Jordanii, w tym rozmowy z księciem
Hassanem bin Talalem (i udekorowanie księcia, w imieniu Prezydenta RP, Krzyżem Wielkim
Orderu Zasługi RP), ministrem spraw wewnętrznych, przedstawicielami kierownictwa MSZ,
Połączonego Kolegium Szefów Sztabów Sił Zbrojnych Jordanii oraz wojskowych i cywilnych służb
specjalnych. Rozmowy poświecone bezpieczeństwu w regionie, współpracy dwustronnej oraz
zwalczaniu terroryzmu.
24-28 marca 2019 r. odbyła się wizyta Szefa BBN w Libanie. W czasie spotkań z ministrem
obrony narodowej, dowódcą Libańskich Sił Zbrojnych, ministrem spraw wewnętrznych, zastępcą
dowódcy UNIFIL oraz dowództwem kontyngentu irlandzkiego w UNIFIL P. Soloch rozmawiał na
temat powrotu polskich żołnierzy do misji UNIFIL.
Z kolei 9-11 września Szef BBN był na Cyprze, gdzie odbył konsultacje dwustronne
z prezydentem Cypru oraz ministrami obrony i spraw zagranicznych. Elementem pobytu
w Nikozji była wizyta w misji ONZ UNFICYP. Ponadto 9 września minister Paweł Soloch (wraz
z Panią Ambasador Ireną Lichnerowicz-Augustyn oraz attaché obrony płk. Zbigniewem Rybką)
wziął udział w uroczystości z okazji Dnia Wojska Polskiego połączonej otwarciem w imieniu
Prezydenta RP wystawy „Walka i cierpienie. Obywatele polscy podczas II wojny światowej”
w muzeum Centre of Visual Arts and Research (CVAR) w Nikozji.
Intensywny dialog prowadzony był także z Izraelem, w ramach którego Szef BBN dwukrotnie
złożył wizyty w tym kraju. W czasie wizyty Prezydenta RP w 16-19 stycznia 2017 r. towarzyszący
mu P. Soloch rozmawiał w Jerozolimie z przewodniczącym Gabinetu Bezpieczeństwa
Narodowego Izraela Jacobem Nagelem o kwestiach bezpieczeństwa, obecności Rosjan na
Bliskim Wschodzie oraz sytuacji bezpieczeństwa w regionie Afryki Północnej. 14-17 października
2018 r. Szef BBN ponownie odwiedził Izrael. Wizyta odbyła się na zaproszenie szefa Rady
Bezpieczeństwa Narodowego Izraela poświęcona relacjom dwustronnym, sytuacji
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bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, relacjom transatlantyckim. Odbyły się spotkania
z doradcą premiera Izraela ds. bezpieczeństwa narodowego; w MSZ oraz w Knesecie.
Tematy bezpieczeństwa regionu Bliskiego Wschodu poruszane były także podczas wizyty Szefa
Biura Bezpieczeństwa Narodowego ministra Pawła Solocha w Turcji 15-18 stycznia 2019 r.

Współpraca z państwami na wschodniej flance NATO
oraz państwami Morza Bałtyckiego
Współpraca regionalna związana była z wizytami Szefa BBN w państwach wschodniej flanki
NATO, w tym przede wszystkim Rumunii oraz Państwach Bałtyckich, a także państwach
północnej Europy, mających znaczenie m.in. dla bezpieczeństwa Morza Bałtyckiego.
Szczyt NATO w Warszawie, wysunięta obecność wojskowa na wschodniej flance, współpraca
Sojuszu z krajami partnerskimi i relacje NATO-UE, także w kontekście polityki Rosji, były
tematem rozmów Szefa BBN Pawła Solocha z jego odpowiednikami z krajów bałtyckich
w Tallinie 5-6 maja 2016 r. Delegacje państw spotkały się także z Prezydentem Estonii
Toomasem Ilvesem. Tuż przed szczytem, 27-28 czerwca 2016 r. Szef BBN był w Szwecji na
zaproszenie strony szwedzkiej, gdzie rozmawiał o współpracy NATO z tym państwem.
10–12 maja 2017 r. odbyła się wizyta na Litwie – konsultacje w sprawach bezpieczeństwa
regionalnego i polityki sojuszniczej z litewskim odpowiednikiem Szefa BBN oraz spotkania
z ministrami obrony i spraw zagranicznych Litwy. Ponadto, P. Soloch złożył wizytę
w Polskim Kontyngencie Wojskowym „Orlik 7” w bazie lotniczej w Szawlach.
7-8 grudnia 2017 r. odbyła się kolejna edycja konsultacji prezydenckich doradców
ds. bezpieczeństwa Polski i Państw Bałtyckich „Baltic Meeting” na Łotwie. W trakcie wizyty Szefa
BBN w tym państwie, odwiedził on także Polski Kontyngent Wojskowy na Łotwie (eFP) oraz
przeprowadził konsultacje dwustronne ze stroną łotewską.
23–25 stycznia 2019 r. P. Soloch złożył wizytę na Litwie, gdzie odbył konsultacje w sprawach
bezpieczeństwa regionalnego i polityki sojuszniczej z litewskim odpowiednikiem Szefa BBN oraz
ministrami obrony i spraw zagranicznych Litwy. Ponadto, złożył wizytę w Sztabie Generalnym
i Centrum Cyberbezpieczeństwa.
25–27 lutego 2020 r. Szef BBN odwiedził Litwę i Łotwę w celu przeprowadzenia konsultacji
z prezydenckimi doradcami ds. bezpieczeństwa obu krajów, a także odbycia rozmów
z ministrami spraw zagranicznych i obrony, szefem Sztabu Generalnego oraz przewodniczącym
Komisji Bezpieczeństwa i Obrony litewskiego Seimasu. Oprócz spotkań dwustronnych na Łotwie
P. Soloch odwiedził także Polski Kontyngent Wojskowy w Adazi.
18–19 kwietnia 2016 r. Szef BBN odwiedził Finlandię, gdzie odbył konsultacje w fińskich
ministerstwach spraw zagranicznych i obrony oraz biurze prezydenta dotyczące sytuacji
bezpieczeństwa w basenie Morza Bałtyckiego oraz współpracy partnerskiej Finlandii z NATO.
28 czerwca 2016 r. Szef BBN minister Paweł Soloch przebywał z wizytą w Sztokholmie, podczas
której odbył rozmowy m.in. z naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Szwecji gen. M. Bydénem oraz
ministrem obrony P. Hultqvistem. W programie wizyty znalazły się także konsultacje
z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz
Kancelarii Premiera, a także spotkanie z ekspertami Szwedzkiej Agencji Badań nad Obronnością
(FOI). Rozmowy z partnerami szwedzkimi koncentrowały się wokół zbliżającego się szczytu
NATO w Warszawie. Poruszono także kwestie oceny sytuacji bezpieczeństwa w regionie oraz
współpracy bilateralnej. Szef BBN przebywał w Sztokholmie na zaproszenie sekretarza stanu
w Ministerstwie Obrony Jana Salestranda.
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23-25 października 2017 r. minister Paweł Soloch towarzyszył Prezydentowi RP Andrzejowi
Dudzie w wizycie w Helsinkach. W trakcie jej trwania Szef BBN uczestniczył w spotkaniu
m.in. w Centrum Doskonalenia ds. przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym (The European
Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats - Hybrid CoE). Minister Paweł Soloch
odwiedził utworzone w tym roku w Helsinkach Europejskie Centrum Doskonalenia ds.
przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym. Inicjatorem powołania ośrodka była strona fińska.
18 września 2019 r. w Sztokholmie odbyło się spotkanie polsko-szwedzkiego okrągłego stołu
poświęconego tematyce bezpieczeństwa, z udziałem przedstawicieli resortów obrony, spraw
zagranicznych oraz think tanków z Polski i Szwecji. W uroczystym otwarciu konferencji wzięli
udział Szef BBN Paweł Soloch, szwedzki Minister Obrony Peter Hultqvist oraz Chargée d’affaires
a.i. RP w Szwecji Iwona Jabłonowska. W przeddzień obrad okrągłego stołu Minister Soloch odbył
także szereg spotkań z przedstawicielami szwedzkiej administracji. W programie wizyty znalazły
się m. in. rozmowy z Karin Wallensteen, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera, Janem-Olofem
Lindem, sekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony oraz wiceadmirałem Jonasem Haggrenem,
szefem Sztabu Obrony SZ Szwecji.
27 marca 2017 r. Prezydent RP Andrzej Duda przebywał w Słowenii z oficjalną wizytą; spotkał się
z prezydentem Borutem Pahorem. Prezydenci przyjęli wspólne oświadczenie dotyczące
przyszłości Unii Europejskiej. W czasie wizyty Prezydentowi towarzyszył Szef BBN minister Paweł
Soloch, który spotkał się za swoim odpowiednikiem – doradcą prezydenta Słowenii
ds. obronnych Urošem Krekiem. Podczas tej rozmowy poruszone zostały tematy dotyczące
współpracy dwustronnej, współpracy w ramach NATO, a także kwestii związanych z aktualną
sytuacją w regionie.

Polityka Wschodnia
Ważnym elementem działań Prezydenta RP jest polityka wschodnia, w tym przede wszystkim
związana ze wzmacnianie relacji z Gruzją oraz Ukrainą, szczególnie w kontekście agresji
rosyjskiej oraz aneksji Krymu.
14-15 grudnia 2015 r. w ramach wizyty Prezydenta RP na Ukrainie Szef BBN spotkał się
z sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. W czasie rozmowy ministra
Pawła Solocha z Ołeksandrem Turczynowem zostały poruszone tematy dotyczące przede
wszystkim problemów bezpieczeństwa w regionie, związanych głównie z konfliktem rosyjskoukraińskim. Ponadto omówiono kwestie procesu reform prowadzonych na Ukrainie i relacji
z Sojuszem Północnoatlantyckim. Szef BBN podkreślił także znaczenie współpracy Biura z RBNiO,
zapewniając jednocześnie o polskim wsparciu dla wszelkich działań Ukrainy, zmierzających do
zachowania jej integralności terytorialnej.
10-11 października 2016 r. odbyła się kolejna wizyta Szefa BBN na Ukrainie. Wizyta odbyła się
w ramach umowy dwustronnej pomiędzy Radą Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy
i BBN, zakładającej regularne spotkania Sekretarza RBNiO i Szefa BBN. P. Soloch rozmawiał
z Prezydentem Ukrainy P. Poroszenką oraz sekretarzem RBNiOO. Turczynowem, a także
ministrami obrony oraz spraw wewnętrznych na temat bezpieczeństwa regionu, ustaleń szczytu
NATO i współpracy dwustronnej.
4-5 października2018 r. P. Soloch odbył kolejną wizytę na Ukrainie w ramach dialogu z RBNiO.
Przeprowadził rozmowy z sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy
O. Turczynowem, ministrami spraw zagranicznych oraz obrony na temat sytuacji
bezpieczeństwa w regionie oraz współpracy dwustronnej.
Następną wizytę w Kijowie Szef BBN złożył 29-30 stycznia 2020 r. na zaproszenie Sekretarza
RBNiO Ołeksija Daniłowa. Poza rozmowami ze swoim ukraińskim odpowiednikiem, minister
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P. Soloch spotkał się w jej trakcie również z ministrem obrony, dyrektorem Narodowego
Instytutu Studiów Strategicznych oraz członkami Defense Reform Advisory Board.
4 listopada 2019 r. w białoruskim Brześciu Szef BBN minister Paweł Soloch rozmawiał
z Sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Republiki Białoruś Stanisławem Zasiem. Tematem spotkania
była współpraca dwustronna oraz bezpieczeństwo regionu.
22-25 czerwca 2016 r. P. Soloch odwiedził Gruzję. Wizyta odbyła się w przededniu szczytu
NATO, w ramach umowy dwustronnej pomiędzy Radą Bezpieczeństwa Gruzji i BBN zakładającej
regularne coroczne spotkania szefów instytucji. Była także spotkaniem przygotowawczym przed
wizytą Prezydenta RP w 2017 r. W jej ramach Szef Biura odbył rozmowy z prezydentem Gruzji
Giorgim Margwelaszwilim, sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego Gruzji Ireną
Imerliszwili, ministrem obrony i szefem sztabu. Szef BBN odwiedził również kwaterę główną
Misji Monitorującej UE.
18-21 czerwca 2018 r. Szef Biura przebywał w Kazachstanie na zaproszenie Sekretarza Rady
Bezpieczeństwa Kazachstanu Nurłana Jermiekbajewa. P. Soloch odbył rozmowy
z N. Jermiekbajewem oraz ministrem spraw zagranicznych, wiceministrem obrony,
wiceministrem spraw wewnętrznych i ministrem przemysłu zbrojeniowego, a także
kierownictwem Kazachstańskiego Instytutu Badań Strategicznych na temat przemysłu
obronnego, cyberbezpieczeństwa oraz walki z handlem narkotykami.

Misje zagraniczne
Jedną z podstawowych kompetencji Prezydenta RP w sprawach bezpieczeństwa jest
decydowanie o udziale Polskich Kontyngentów Wojskowych w operacjach zagranicznych. Szef
BBN odbył szereg wizyt związanych z przygotowaniem do funkcjonowania kontyngentów jak
i ich dalszym działaniem. Należały do nich m.in. wizyty w Rumunii (16-18 listopada 2016 r.,
10-11 października 2017 r.), związanej z ustanowieniem polskiego kontyngentu w ramach
dostosowanej obecności NATO na wschodniej flance; na Litwie (10-12 maja 2016 r.) związanej
z udziałem PKW w operacji kontrolowania przestrzeni powietrznej nad państwami bałtyckimi; na
Łotwie (7-8 grudnia 2016 r.), związanej z ustanowieniem PKW w ramach sojuszniczej wysuniętej
obecności na wschodniej flance; na Sycylii (18-21 maja 2019 r.), związanej z udziałem PKW
w unijnej operacji SOPHIA mającej na celu walkę z przemytem oraz nielegalnymi migracjami na
Morzy Śródziemnym; czy też wizytami w Libanie (24-28 marca 2019 r., Cyprze (9-11 września
2019 r.) związanymi z priorytetowym dla Prezydenta RP powrotem Polski do operacji
pokojowych ONZ i udziałem PKW w misji UNIFIL w Libanie.
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Teksty i wystąpienia

Zbiór obejmuje wybrane teksty Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Szefa Biura Bezpieczeństwa
Narodowego ministra Pawła Solocha pozwalające ukazać stanowiska w sprawach, które miały
szczególne znaczenie dla polityki bezpieczeństwa w latach 2015-2020 r.
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Wystąpienie Prezydenta RP podczas szczytu NATO w Warszawie, 8 lipca 2016 r.

Sojusz musi potwierdzić zasadę
niepodzielności swojego bezpieczeństwa
Jestem dumny z tego, że Warszawa – miasto, które reprezentuje żywotność i kreatywność polskiego
narodu, ale które jest także symbolem skomplikowanej historii mojej ojczyzny, gości nas w tym bardzo
ważnym momencie dla Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Od zakończenia zimnej wojny przeszliśmy długą drogę, zapewniając pokój i stabilność w ramach naszej
transatlantyckiej wspólnoty. Odnieśliśmy sukces, ponieważ głęboko wierzymy, że każdy naród ma prawo
cieszyć się korzyściami płynącymi z demokracji, wolności i wzrostu gospodarczego, w oparciu o prawo
międzynarodowe i wzajemny szacunek. Dziś te wartości są po raz kolejny osłabiane przez zagrożenia
i wyzwania. Niektórych z nich Europa nie doświadczała od dziesięcioleci.
Jesteśmy świadkami polityki agresji i notorycznego braku poszanowania dla prawa międzynarodowego,
wewnętrznej suwerenności i integralności terytorialnej. Mamy do czynienia z niestabilnością, a także
nowymi falami zagrożeń, takimi jak terroryzm i wojna hybrydowa. Te wyzwania wpływają na obywateli
wszystkich państw członkowskich. Dziś nasze społeczeństwa oczekują, że będziemy wypełniać nasze
zobowiązania. Dlatego właśnie szczyt musi przynieść stabilność w czasach niepewności, zamanifestować
naszą jedność w czasach podziału, a także zapewnić bezpieczeństwo w czasach zagrożeń. Po to, aby
sprostać tym oczekiwaniom, Sojusz musi raz jeszcze skupić się na swoim zasadniczym zadaniu, czyli na
kolektywnej obronie.
Musimy pozostać zjednoczeni i demonstrować solidarność, jednocześnie dostosowując się do
długofalowych zmian w sferze bezpieczeństwa. Odnieśliśmy sukces. Udało się wykonać pierwszy krok
w tym kierunku dwa lata temu w Walii. Przyjęto wówczas Plan Działań na rzecz Gotowości, by zwiększyć
nasz potencjał reagowania. Dziś musimy znaleźć właściwą odpowiedź na obecną sytuację. Odpowiedź ta
musi być oparta na przekonaniu, że zapewnienie bezpieczeństwa sojusznikom to nie jednorazowy akt,
lecz ciągły proces.
Dziś musimy uczynić kolejny krok, ustanawiając wielonarodową, wzmocnioną, wysuniętą obecność w celu
umocnienia obrony i zdolności odstraszania na wschodniej flance NATO. Sojusz musi być w stanie w pełni
potwierdzić zasadę niepodzielności swojego bezpieczeństwa.
Jeżeli chodzi o południowy wymiar Sojuszu, to potrzebujemy spójnej strategii, która pozwoli nam
skutecznie stawiać czoło kolejnym zagrożeniom. Stabilność regionu euroatlantyckiego jest zależna od
bezpieczeństwa również poza jego granicami. Dotrzymując swoich zobowiązań na rzecz obronności,
musimy jednocześnie pogłębiać współpracę z wszystkimi naszymi partnerami, zarówno w naszym
wschodnim, jak i południowym sąsiedztwie, poprzez wspieranie ich zdolności obronnych. NATO powinno
utrzymać politykę otwartych drzwi i cieszę się, że premier Czarnogóry jest tu dziś z nami. Jednak musimy
pamiętać, że zagrożeniem dla naszego wspólnego bezpieczeństwa nie jest konkretne państwo, czy naród,
ale polityka agresji i braku poszanowania dla ludzkiej godności.
Nie otaczają nas wrogowie. Otaczają nas wyzwania. Musimy podejmować je nie tylko poprzez obronę
i odstraszanie, lecz również poprzez dialog. Dlatego też pozostajemy gotowi do dialogu z każdym, kto
podziela naszą postawę. Zarazem zdecydowanie opowiadamy się po stronie naszych wartości
w przekonaniu, że dialog nie może narażać na szwank ani pokoju, ani zasad prawa międzynarodowego.
Dzisiaj jako przywódcy demokratycznych państw ponosimy szczególną odpowiedzialność wobec naszych
obywateli. Odpowiedzialność, aby upewnić się, że ludzie będą mogli czuć się bezpiecznie, cieszyć
dobrobytem, żyć w pokoju. Jestem głęboko przekonany, że wysiłki podjęte przez nas w najbliższych
dwóch dniach zaowocują decyzjami niezbędnymi do realizacji tego zobowiązania.
Chciałbym podziękować Panu, Panie Sekretarzu Generalny NATO, drogi Jensie, oraz całemu zespołowi
NATO, za przywództwo i determinację podczas przygotowań do naszego spotkania.
Chciałbym życzyć nam wszystkim owocnego i znaczącego szczytu!
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Wystąpienie Prezydenta RP podczas podpisania ustawy zwiększającej nakłady obronne,
23 października 2017 r.

Zwiększenie nakładów obronnych to ważny element realizacji
programu budowy bezpiecznej i silnej Polski
Bardzo się cieszę. To dla mnie, jako Prezydenta Rzeczypospolitej, a zarazem najwyższego Zwierzchnika Sił
Zbrojnych RP, bardzo ważny i radosny moment ‒ dziś, gdy 23 października mogę podpisać tę ustawę.
Pamiętam rozmowę, którą odbyliśmy w Belwederze przed szczytem NATO. Był obecny Pan Minister
Obrony Narodowej, była obecna oczywiście Pani Premier, był Minister Spraw Zagranicznych,
rozmawialiśmy również z Ministrem Finansów i Ministrem Rozwoju – i tam mówiliśmy jednoznacznie:
konieczne jest generalnie zwiększenie budżetu na obronność, potrzebujemy więcej pieniędzy na
modernizację polskiej armii, na jej przebudowę, zwiększenie liczebności. Ale zarazem potrzebujemy
bardzo dobrych uregulowań prawnych po to, byśmy w klarowny sposób na podstawie dobrze
sformułowanych przepisów mogli realizować nasze zobowiązanie sojusznicze. Ono jest bardzo proste:
min. 2% Produktu Krajowego Brutto rocznie musi być wydatkowane na obronność.
Na czym polegał dotychczasowy problem? Między innymi na sposobie liczenia w naszym kraju tych 2
proc. PKB. Albowiem liczyliśmy je w stosunku do budżetu i wyników finansowych roku poprzedniego. W
kraju, który się rozwija – a mamy to szczęście, że Polska rozwija się dynamicznie także dzięki temu, że po
prostu państwo jest dobrze zarządzane i wzrost Produktu Krajowego Brutto w tym roku będzie większy,
niż się spodziewano. Jak Państwo wiedzą, agencje ratingowe podnoszą w tej chwili spodziewany wynik ‒
jeżeli chodzi o przewidywany wzrost PKB Polski ‒ do 4%.
Jeżeli weźmiemy pod uwagę choćby to, że właśnie ten wzrost PKB jest większy z roku na rok i że PKB samo w
sobie w związku z tym też rośnie z roku na rok, to jest oczywiste, że zawsze ‒ jeżeli mamy w roku bieżącym
większe PKB niż w poprzednim ‒ jeżeli te 2% liczymy do poprzedniego roku, będzie to mniej niż obecne 2%
PKB.
Stąd konieczność tej zmiany, aby liczenie 2% odnosić nie do roku poprzedniego, tylko do roku bieżącego –
i to jest pierwszy element zmian, które zachodzą w tej ustawie. I to właśnie dla sprawnego realizowania
zobowiązania sojuszniczego, abyśmy pod koniec kolejnych lat budżetowych nie mieli tego problemu, że ‒
patrząc na standardy natowskie ‒ troszeńkę mniej niż 2% jest w efekcie wydawanych na obronność.
Ale to nie jedyne postanowienie. Idziemy znacznie dalej: ta ustawa przewiduje generalny wzrost
wydatków na obronność do 2,1% Produktu Krajowego Brutto w roku 2020 i do 2,5% do roku 2030 i
później. Proszę Państwa, to duża zmiana, dlatego że 0,5%, o które w ciągu najbliższych 12 lat zostanie
stopniowo zwiększony budżet na obronność, to są ogromne kwoty. Jeżeli dodamy do tego element
wzrastającego co roku Produktu Krajowego Brutto, jest jasne, że pieniądze, które chcemy wydać na
przebudowę i modernizację polskich sił zbrojnych zgodnie z obowiązującymi ustawami, to będą naprawdę
ogromne kwoty.
A potrzeby są wielkie, bo realizujemy cały szereg programów, które mają rozwinąć i zmodernizować
polską armię, także zwiększyć bezpieczeństwo polskich żołnierzy, wreszcie – chcemy zwiększyć liczebność
polskiej armii. Ta ustawa zakłada, że zwiększy się ona do 200 tys., przy czym etaty żołnierzy zawodowych,
stanowiska służbowe to będzie co najwyżej 150 tys. ‒ po to, by stworzyć jeszcze możliwości rozwojowe,
budżetowe także dla nowego rodzaju wojsk, dla Obrony Terytorialnej.
Proszę Państwa, nikomu chyba nie trzeba tłumaczyć, że chcemy mieć polską armię silną, sprawną, taką, która
w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia dla Rzeczypospolitej będzie mogła adekwatnie zareagować i będzie w stanie
bronić polskich granic, bezpieczeństwa obywateli. Oczywiście bierzemy pod uwagę wszystkie zasady współpracy
sojuszniczej i jesteśmy przekonani, że Sojusz Północnoatlantycki będzie w razie niebezpieczeństwa realizował słynny
art. 5 Traktatu. Ale mimo wszystko stoimy tutaj jednoznacznie na stanowisku, że musimy mieć jak najsilniejszą, jak
najsprawniejszą polską armię, tak aby w jak największym stopniu zapewnić bezpieczeństwo naszym obywatelom.
Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ta ustawa może być dzisiaj podpisana przeze mnie jako
Prezydenta RP i wejdzie w życie, stanie się częścią polskiego porządku prawnego. Dziękuję w związku z tym
Panu Ministrowi, dziękuję bardzo jego współpracownikom. Dziękuję Panu Ministrowi Finansów, dziękuję Pani
Premier.
Dziękuję wreszcie posłom i senatorom, bo ta ustawa w zasadzie została przegłosowana w Sejmie
jednogłośnie ‒ 434 posłów zdecydowanie poparło ją jednoznacznie. A więc można powiedzieć, że jest to
takie przedłożenie, które zostało przegłosowane w polskim parlamencie ponad podziałami politycznymi,
nie budziło politycznych kontrowersji ‒ wszyscy rozumieją, że dla dobra Polski, dla bezpieczeństwa
Polaków to rozwiązanie jest konieczne. Ogromnie się cieszę, że jest to ważny element realizacji naszego
programu budowy bezpiecznej i silnej Polski.
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Wystąpienie Prezydenta RP podczas podpisania ustawy o weteranach oraz rozporządzenia ws. uposażeń,
17 października 2018 r.

Trzeba doceniać naszych żołnierzy,
którzy poświęcają się dla kraju
Bardzo się cieszę, że z uśmiechem zadowolenia mogłem podpisać te dwa ważne akty prawne. Po pierwsze
– ustawę, która skierowana jest do tych, którzy prowadzili działania w imieniu i dla Rzeczypospolitej
Polskiej, reprezentując ją; działania wojskowe, militarne poza granicami kraju.
To bardzo ważna grupa – grupa, która nas reprezentowała, poświęcała się dla ojczyzny, grupa, wśród
której są też żołnierze i funkcjonariusze, którzy zostali poszkodowani, odnieśli w czasie tych działań rany
i kontuzje. Są oni objęci ustawą z 2011 roku o weteranach działań poza granicami kraju. Ale były silne
głosy zarówno w środowisku wojskowym, także samych weteranów, jak i odbierane w Narodowej Radzie
Rozwoju, że ustawa nie była dotychczas do końca sprawiedliwa, ponieważ w istocie nie obejmowała
wszystkich, których można by określić jako rzeczywiście weteranów działań poza granicami państwa.
Chodziło zwłaszcza o art. 2 ustęp 1 tej ustawy, który mówił do niedawna, że weteranem jest ten, kto
w działaniach poza granicami państwa – w sensie ciągłym – spędził co najmniej 60 dni. Otóż zdarzały się
takie sytuacje, że dany żołnierz, dana osoba znacznie więcej dni w istocie spędziła na działaniach poza
granicami kraju, ale w krótszych odcinkach. Mogło to być kilka czy kilkanaście razy, ale nigdy nie były to
pełne 60 dni. Tylko jeżeli je zsumujemy, tych dni byłoby znacznie więcej niż 60, ale taka osoba statusu
weterana do tej pory uzyskać nie mogła.
Stąd ta propozycja legislacyjna przyjęta przez Sejm, propozycja prezydencka – a więc prezydencki projekt
ustawy – by wprowadzić dodatkową kategorię. Obok tej istniejącej, przewidzianej na co najmniej 60 dni
uczestnictwa w działaniach poza granicami kraju, wprowadzić jeszcze kategorię łącznego uczestnictwa
przez 90 dni – a więc także w krótszych odcinkach. Ale jeżeli tych dni w sumie było 90, to taka osoba
również uzyska status weterana i wszystkie związane z tym przywileje.
Chcę podkreślić jedno: jesteśmy generalnie bardzo wdzięczni wszystkim żołnierzom i funkcjonariuszom za
to, że udają się na misje zagraniczne, reprezentują Polskę, że realizują także interesy Rzeczypospolitej
Polskiej – bo przecież zawsze jest to realizacja interesów Rzeczypospolitej Polskiej – że się poświęcają. Ta
ustawa zmierza w związku z tym do tego, by stworzyć system bardziej sprawiedliwy niż dotychczas.
Ale mam nadzieję, że w najbliższym czasie zostanie także przygotowany kolejny projekt ustawy – tym
razem dodatkowo zwiększający jeszcze uprawnienia i weteranów, i weteranów poszkodowanych. Liczę na
to, że – zgodnie z postulatami środowiska – w niedługim czasie do Sejmu także taki projekt zostanie
skierowany. Mam nadzieję, że zostanie przez Sejm przyjęty.
Trzeba doceniać naszych żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy poświęcają się dla kraju, są gotowi własną
piersią bronić przecież także naszego bezpieczeństwa – bo zawsze jest to działanie także na rzecz
bezpieczeństwa RP i naszych obywateli. I to jest pierwszy z podpisanych dzisiaj aktów.
Natomiast drugi, także bardzo dla mnie radosny ‒ gdy mogę coś dać obrońcom naszej ojczyzny, naszym
żołnierzom, tym, którzy jej służą, zawsze jest to dla mnie moment wielkiej satysfakcji, i teraz tak właśnie
się dzieje – podwyższenie rozporządzeniem Prezydenta kontrasygnowanym przez Premiera
wielokrotności kwoty bazowej, według której ustalane jest wynagrodzenie żołnierzy zawodowych. Do tej
pory od 1 stycznia 2017 roku ten wskaźnik wynosił 3,20, teraz – od 1 stycznia 2019 roku – będzie wynosił
3,63. Więc jest to bardzo istotna zmiana.
Patrząc średnio, będzie to oznaczało podniesienie przeciętnego uposażenia przeciętnego żołnierza
zawodowego o ok. 540 zł. W związku z powyższym nie jest to kwota bagatelna. Cieszę się, że to
podwyższenie następuje – jest zgodne z założeniami ustawy budżetowej, jest to uzgodnione. Dziękuję,
Panie Ministrze, że Pan to przeprowadził, że była na to zgoda rządu. Podwyższamy.
Cieszę się, że żołnierze będą zarabiali więcej, bo jest sprawą oczywistą, że powinni być jak najlepiej
wynagradzani. Nie może być tak, że żołnierze zarabiają mniej niż inne służby mundurowe w państwie – są
obrońcami naszej ojczyzny. Tak jak powiedziałem: często reprezentują nas także w działaniach poza
granicami kraju. I to, żeby żołnierz mógł godnie żyć, na godnym poziomie utrzymać swoją rodzinę, żeby
w związku z tym miał spokój wewnętrzny także związany właśnie z poczuciem godnego wynagradzania
i doceniania jego służby przez polskie państwo, jest dla mnie kwestią niezwykle istotną.
Nie tylko jako dla obywatela – bo przecież tak jak dla każdego obywatela ta sprawa jest dla mnie ważna –
ale przede wszystkim jako dla najwyższego Zwierzchnika Sił Zbrojnych. Cieszę się ogromnie, że to
rozporządzenie zostaje wydane. Mam nadzieję, że nasi żołnierze będą z tego rozwiązania zadowoleni i że
przyczyni się to do podwyższenia poziomu życia rodzin żołnierzy zawodowych.
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Wystąpienie Prezydenta RP podczas dorocznej odprawy z kierowniczą kadrą MON i Sił Zbrojnych RP,
7 marca 2019 r.

17 celów dla Sił Zbrojnych RP
Dzisiejsza odprawa z kierowniczą kadrą Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych wpisuje się
w obchody 20. rocznicy wstąpienia Polski, a także Czech i Węgier, do grona państw Sojuszu
Północnoatlantyckiego. Sojuszu, który także w tym roku obchodzić będzie 70-ty jubileusz powstania.
Rad jestem również, że po raz pierwszy odprawa kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił
Zbrojnych RP została zorganizowana w Pałacu Prezydenckim, siedzibie Zwierzchnika Sił Zbrojnych, nadając
tym samym dzisiejszemu spotkaniu szczególną oprawę.
W ramach obchodów tzw. tygodnia NATO odbyłem już wizyty w Żaganiu i Orzyszu, gdzie mogłem spotkać
się z żołnierzami amerykańskimi Brygadowej Grupy Bojowej i żołnierzami państw NATO stacjonującymi
w naszym kraju w ramach wysuniętej obecności, by podziękować im za realizowaną w naszym kraju misję.
W poniedziałek będę w Szczecinie, gdzie spotkam się z dowództwem i kadrą Wielonarodowego Korpusu
Północny-Wschód, a we wtorek, dokładnie w rocznicę naszego przystąpienia do NATO, spotkam się
w Pradze z Prezydentami Czech i Węgier, a także Słowacji, by wspólnie świętować jubileusz członkostwa
w Sojuszu.
Odprawa nasza jest zatem doskonałym momentem do podkreślenia, jak ważną rolę odgrywa NATO
w budowaniu bezpieczeństwa Europy i jej otoczenia strategicznego oraz dla wzmacniania relacji
transatlantyckich.
Sojusz pozostaje fundamentem współpracy całego obszaru euroatlantyckiego mimo pewnych napięć
pojawiających się między Unią Europejską, a Stanami Zjednoczonymi. Polska będzie zawsze zabiegać
o wzmocnienie potencjału odstraszania i obrony Sojuszu. Jednocześnie Polska będzie angażować się
w projekty rozwijające europejską obronność, takie jak Stała Współpraca Strukturalna – PESCO,
czy Europejski Fundusz Obronny, zabiegając o to, aby były one komplementarne względem NATO.
Moje wizyty w bazach w Żaganiu, Orzyszu, wcześniejsza w Elblągu, czy w Szczecinie – były dla mnie okazją
by przekonać się o tym, że Polska staje się coraz istotniejszym hubem obecności wojskowej NATO
i Stanów Zjednoczonych w naszym regionie. Postrzegamy tę rolę nie tylko w kategoriach bezpieczeństwa
Polski, ale także bezpieczeństwa całej flanki wschodniej i basenu Morza Bałtyckiego, a co za tym idzie –
całej Europy. Idea hubu przynosi już konkretne efekty. Dwa tygodnie temu, przy okazji wizyty Pani
Prezydent Dalii Grybauskaite w Polsce, ministrowie obrony Polski i Litwy podpisali list intencyjny
zakładający m.in. wspólną afiliację polskiej 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej oraz litewskiej Brygady
Piechoty Zmechanizowanej Żelazny Wilk do natowskiego dowództwa dywizji w Elblągu. W zadaniach tego
dowództwa jest koordynowanie działań sojuszniczych batalionów NATO rozlokowanych dla wzmocnienia
wschodniej flanki, w tym batalionowej grupy bojowej operującej w Polsce, której państwem ramowym są
Stany Zjednoczone. Fakt ten pokazuje, iż sojusznicza i amerykańska obecność wojskowa staje się
w praktyce czynnikiem stymulującym regionalną współpracę obronną.
Dlatego w trakcie dzisiejszej odprawy jest właściwa chwila, by podkreślić nasz militarny wkład w rozwój
Sojuszu, jak również w bezpieczeństwo i budowę stabilności w naszym regionie i na świecie. Jest to też
okazja do podziękowania polskim żołnierzom za ich codzienną służbę. Służbę tu w kraju jak i za granicą.
Służbę ofiarną, wymagającą wielu wyrzeczeń, ale też służbę przynoszącą dużo satysfakcji i poczucia,
że robi się coś ważnego dla naszej Ojczyzny. I za to chcę bardzo podziękować wszystkim żołnierzom
i pracownikom wojska.
Tylko w ostatnim roku prawie 2400 żołnierzy i ponad 100 pracowników wojska zaangażowanych było
w realizację zadań w ramach różnego typu misji poza granicami kraju. Nasze siły zbrojne były obecne
w Afganistanie, Iraku, Kosowie, Rumunii i na Łotwie. Zakończyliśmy misję w Kuwejcie, w ramach której
piloci w niespełna dwa lata spędzili w powietrzu prawie 4 tys. godzin. Wojsko Polskie uczestniczyło też
w trzech misjach Unii Europejskiej: Althea w Bośni i Hercegowinie, Sophia na Morzu Śródziemnym
i szkoleniowej w Republice Środkowo-afrykańskiej.
Wysiłek ten kontynuujemy. Od początku 2019 r. Siły Powietrzne rozpoczęły – już po raz ósmy –
patrolowanie przestrzeni powietrznej państw bałtyckich. Fregata rakietowa ORP Gen. Kazimierz Pułaski po
raz trzeci rozpoczęła misję w Stałym Zespole Okrętów NATO Grupy Pierwszej. Od 1 lipca ponad tysiąc
naszych żołnierzy razem z Czechami, Słowakami, Węgrami i Chorwatami, tworzyć będzie Wyszehradzką
Grupę Bojową Unii Europejskiej. Trwają też przygotowania do objęcia przez Polskę dyżuru państwa
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ramowego w ramach tzw. szpicy NATO w 2020 roku. Przy okazji największego zeszłorocznego ćwiczenia
„Anakonda-18” przeprowadziliśmy certyfikację Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód
w Elblągu, która jest teraz podporządkowana szczecińskiemu Korpusowi. Co więcej, ponad 400 naszych
żołnierzy wzięło udział w ćwiczeniu Trident Juncture – największym, jaki Sojusz prowadził od czasów
zakończenia zimnej wojny. Rośnie w siłę również Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (Joint Force
Training Center - JFTC) w Bydgoszczy. W szkoleniach organizowanych w zeszłym roku w tym Centrum
wzięło udział niemal 5 tys. żołnierzy i pracowników cywilnych z ponad 30 krajów. W tym roku w wyniku
reformy struktury dowodzenia NATO, obsada Centrum zwiększy się aż o 40 procent.
Jako Prezydent RP wraz z Rządem angażujmy się w działania zwiększające zewnętrzne gwarancje naszego
bezpieczeństwa. W lipcu braliśmy aktywny udział w szczycie NATO w Brukseli. Był on kolejnym krokiem na
rzecz wzmacniania gotowości Sojuszu do obrony swych członków, po wcześniejszych szczytach w Walii
i w Warszawie. W jego trakcie przyjęta została np. Inicjatywa Gotowości Sojuszu, zatwierdziliśmy nową
strukturę dowodzenia, odnotowaliśmy wzrost wydatków na obronność wśród państw sojuszniczych.
To wszystko świadczy o sile Sojuszu, sile więzi transatlantyckich.
Dyskusje sojusznicze odbywały się też w Warszawie. W maju ubiegłego roku w Sejmie i Senacie RP odbyła
się sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, gdzie dyskutowaliśmy m.in. o wzmacnianiu polityki
odstraszania Sojuszu na wschodzie, czy też o przeciwdziałaniu zagrożeniom hybrydowym ze strony Rosji.
We wrześniu najważniejsi przedstawiciele wojskowi państw NATO obradowali w Warszawie nad tym jak
zwiększyć gotowość bojową sojuszniczych sił, a także jak wzmocnić relacje obronne z Unią Europejską.
Przed szczytem NATO zorganizowałem w Warszawie spotkanie Bukaresztańskiej Dziewiątki,
co pozwoliło państwom regionu wypracować wspólne stanowisko na ten szczyt.
Odbyłem też bardzo ważną wizytę w Waszyngtonie. W jej trakcie razem z Prezydentem Donaldem
Trumpem podpisaliśmy Wspólną Deklarację o Polsko-Amerykańskim Partnerstwie Strategicznym. Jej
ważnym elementem jest współpraca obronna. Na najwyższym szczeblu podniesiona została sprawa
zwiększenia i wzmocnienia obecności wojsk USA w Polsce. Bezpośrednie rozmowy prowadzą w tym
zakresie Ministerstwo Obrony Narodowej i Pentagon.
Trwają także zmiany w samych Siłach Zbrojnych RP. Mają one moje pełne poparcie jako Zwierzchnika Sił
Zbrojnych. Uruchomiliśmy ważne projekty modernizacyjne, przypomnę tutaj tylko programy „Wisła”
i „Homar”. Wprowadziliśmy pierwsze zmiany w systemie kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi,
przywracając kluczową rolę Szefa Sztabu Generalnego WP jako „pierwszego” żołnierza RP. Opracowane
zostały priorytetowe dokumenty strategiczne związane z operacyjnym użyciem sił zbrojnych. Rada
Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie „Szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji technicznej
Sił Zbrojnych na lata 2017-2026”. W grudniu podpisałem postanowienie o wydaniu PolitycznoStrategicznej Dyrektywy Obronnej RP, zaś Minister Obrony Narodowej zatwierdził „Program Rozwoju Sił
Zbrojnych na lata 2017-2026”. Z zadowoleniem też przyjąłem informację o podpisaniu nowego „Planu
Modernizacji Technicznej” do 2026 roku, obejmującego kluczowe obszary rozwoju sił zbrojnych, ale też
zakładającego znaczne zwiększenie budżetu na jego realizację. Ponadto, wydając odpowiednie
rozporządzenie – uruchomiliśmy z początkiem roku podwyżki w wojsku we wszystkich korpusach
osobowych.
Mając na uwadze potrzeby rozwoju i modernizacji Sił Zbrojnych RP w dalszym ciągu zamierzam zabiegać
o sukcesywne zwiększanie wydatków obronnych. Na mój wniosek Rząd przygotował projekt ustawy
zwiększającej budżet obronny do poziomu 2,5 procent PKB do roku 2030. Mając na uwadze założenia
obecnego Planu Modernizacji Technicznej i potrzeby sił zbrojnych podtrzymuję swój postulat, aby ten
poziom osiągnąć już w 2024 r.
Pamiętając też o weteranach – wyszedłem z inicjatywą, by uczestnicy misji zagranicznych, którzy
wielokrotnie brali udział w działaniach poza granicami kraju, ale jednorazowy czas ich trwania nie
przekraczał 60 dni, także mogli ubiegać się o status weterana. Dziękuję Parlamentowi za przyjęcie tej
ustawy.
Szanowni Państwo, wysiłek całych Sił Zbrojnych i kierownictwa resortu obrony narodowej był w zeszłym
roku znaczący. Wszystkim nam przyświecała idea wzmocnienia polskiej armii i potencjału obronnego
Rzeczypospolitej. Udowodniliśmy też, że na polu polityki bezpieczeństwa i obrony jesteśmy aktywnym
podmiotem, sprawdzonym sojusznikiem, kształtującym bezpieczne warunki życia nie tylko w najbliższym
otoczeniu naszego kraju, ale i na świecie. Za ten wysiłek szczególnie dziękuję całemu Wojsku Polskiemu.
(…)
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Chciałbym teraz przedstawić Państwu moje stanowisko, dotyczące pożądanych kierunków zmian,
w formie 17 celów, które w mojej ocenie przyczynią się do wzrostu zdolności obronnych naszego kraju.
(…)
UWAGA: Ze względu na wrażliwy charakter omawianych przez Prezydenta zagadnień, publikujemy jedynie
nazwy poszczególnych celów, pomijając jednocześnie ich szczegółowe omówienie przez Prezydenta RP.
Cel 1. Wzmocnić struktury sojuszniczego systemu dowodzenia na flance wschodniej NATO.
(…)

Cel 2. Określić poziom narodowych ambicji w związku z finalizacją reformy struktury dowodzenia NATO.
(…)

Cel 3. Określić poziom narodowych ambicji i zakres uczestnictwa w Inicjatywie Gotowości NATO.
(…)

Cel 4. Tworzyć warunki do przyjęcia zwiększonej obecności amerykańskich sił zbrojnych w Polsce.
(…)

Cel 5. Pragmatycznie angażować się w rozwój Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE, w tym
w ramach Stałej Współpracy Strukturalnej UE (PESCO), dążąc do zapewnienia komplementarnego
charakteru względem NATO.
(…)

Cel 6. Wzmacniać współpracę wojskową z partnerami europejskimi oraz zwiększać zaangażowanie
europejskich sojuszników w ramach NATO.
(…)

Cel 7. Zabiegać o zwiększenie zaangażowania Unii Europejskiej w działania na rzecz bezpieczeństwa we
wschodnim sąsiedztwie oraz aktywnie w nich uczestniczyć. Wspierać dążenia Ukrainy do włączenia
w euroatlantyckie i europejskie struktury, w tym m.in. poprzez dalszy rozwój wielonarodowej Brygady
litewsko-polsko-ukraińskiej.
(…)

Cel 8. Angażować się w działania rzecz umacniania formatów regionalnych.
(…)

Cel 9. Przystąpić do prac nad stworzeniem zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem
narodowym, w tym kierowania obroną państwa.
(…)

Cel 10. Kontynuować drugi etap reformy Systemu Kierowania i Dowodzenia oraz Wojennego Systemu
Kierowania i Dowodzenia (SKiD/WSyD) Sił Zbrojnych RP w korelacji z reformą dowodzenia NATO.
(…)

Cel 11. Koncentrować wysiłek obronny na rozwoju zdolności i gotowości sił zbrojnych, z uwzględnieniem
„ściany wschodniej”.
(…)

Cel 12. Opracowanie wspólnej strategicznej wizji rozwoju Marynarki Wojennej.
(…)

Cel 13. Utrzymywać wysiłki na rzecz stworzenia skutecznej obrony powietrznej, a także rozbudowy
zdolności Sił Zbrojnych RP do precyzyjnego rażenia celów na dalekie odległości.
(…)

Cel 14. Zwiększać zdolności mobilne wojsk, w tym położyć nacisk na inwestycje w niezbędną
infrastrukturę systemu wsparcia przez państwo-gospodarza zarówno w militarnej, jak i w pozamilitarnej
części.
(…)

Cel 15. Budowa i rozwój wojsk obrony cyberprzestrzeni.
(…)

Cel 16. Doskonalić system mobilizacyjny, w tym stworzyć nowy system odtwarzania szkolenia rezerw
osobowych.
(…)

Cel 17. Podjąć wysiłek na rzecz przyśpieszenia dynamiki wzrostu wydatków na obronę, osiągając poziom
2,5 procent PKB w 2024 r.
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Wystąpienie Prezydenta RP podczas uroczystości 20-lecia wstąpienia Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier
do NATO, 12 marca 2019

Jesteśmy dumni z tego, że możemy być dzisiaj członkiem NATO
Nigdy nie zapomnę tego niezwykłego uczucia, jakie miałem w 2016 roku, gdy będąc gospodarzem –
w znaczeniu miejsca – szczytu NATO w Warszawie, wieczorem w pierwszym dniu szczytu gościłem głowy
państw Sojuszu Północnoatlantyckiego w Pałacu Prezydenckim w Sali Kolumnowej na tzw. roboczej
kolacji. Wiedzą Państwo, skąd się brało to uczucie? Otóż w 1955 roku, dokładnie 14 maja, w tej samej sali
– Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego – podpisany został Układ Warszawski. Co to znaczy – wszyscy
na tej sali doskonale wiedzą.
Tymczasem wtedy, w 2016 roku, niecałe trzy lata temu, siedzieli na tej sali przywódcy państw Sojuszu
Północnoatlantyckiego – największego obronnego sojuszu wolnego świata, gwarantującego
bezpieczeństwo demokratycznym krajom wspólnoty transatlantyckiej, wspólnoty Zachodu. Jak się
Państwo domyślają, było dla mnie niezwykłym przeżyciem i dumą to, że siedzę pośród nich, reprezentując
Rzeczpospolitą Polską – państwo, które pragnęło tego od 1939 roku, od kiedy zostało rozdrapane przez
hitlerowskie Niemcy i Rosję sowiecką we wrześniu tamtego roku zdradziecką napaścią.
Dlaczego o tym mówię? Także dlatego, by [można] zrozumieć, jak Polak dzisiaj patrzy na członkostwo
swojego kraju w Sojuszu Północnoatlantyckim, tym – jak powiedziałem – największym obronnym sojuszu
na świecie, najbardziej skutecznym, przynajmniej jak do tej pory, ze wszystkich, jakie w ogóle zostały
zawarte. Otóż w 1939 roku Polska też była w sojuszu, miała dwoje sojuszników – była związana paktami
sojuszniczymi z Francją i Wielką Brytanią. Ale gdy hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę, te dwa państwa
wprawdzie wypowiedziały Niemcom wojnę, lecz ani nie zaatakowały Niemiec – a więc nie przystąpiły
czynnie do wojny – ani też nie pomogły Polsce.
Czasami ktoś mnie pyta: dlaczego od 2015 roku, gdy był Pan jeszcze prezydentem elektem swojego kraju,
od razu – od pierwszych spotkań z sojusznikami z NATO, a przede wszystkim z Sekretarzem Generalnym
Sojuszu, panem Jensem Stoltenbergiem – mówił o konieczności obecności wojsk NATO w Polsce,
na waszej ziemi? Otóż właśnie dlatego, by Polacy naprawdę wierzyli w Sojusz. Patrząc na ich
doświadczenia historyczne, jestem przekonany, że muszą czuć obecność tego Sojuszu.
A sytuacja geopolityczna, która otoczyła nas od 2008 poprzez 2014 rok, kiedy to Rosja napadła najpierw
na Gruzję, a następnie na Ukrainę, jednoznacznie powodowała powrót tamtych dawnych skojarzeń:
imperialnej polityki Rosji, dążenia na zachód, rozszerzania strefy wpływów, zajmowania kolejnych państw,
a przede wszystkim powrotu do swojej dawnej strefy wpływów, do której – nie muszę chyba nikomu tutaj,
w Pradze, mówić – żaden z naszych krajów wrócić nie chce.
I to dlatego tak niezwykle cenimy sobie w Polsce Sojusz Północnoatlantycki, cenimy obecność sojuszniczą
w naszym kraju i tak niezwykle poważnie traktujemy wynikające stąd zobowiązania. Otóż wierzymy
głęboko, że obecność wojsk sojuszniczych na naszym terytorium, w tym w szczególności armii Stanów
Zjednoczonych, zawsze była gwarancją bezpieczeństwa Europy. Bo gdy Europa znajdowała się
rzeczywiście w bardzo poważnym niebezpieczeństwie – powiedziałbym, że w dramatycznie tragicznej
sytuacji, jak w czasie I, a potem II wojny światowej – to właśnie przybycie wojsk amerykańskich pozwalało
przywrócić w Europie ład i pokój. Tak na to patrzymy w Polsce.
Ale przede wszystkim wierzymy w Sojusz, który – jak powiedziałem – jest największym sojuszem
militarnym na świecie i jest sojuszem, w którym braterstwo znaczy braterstwo, wsparcie znaczy wsparcie,
a art. 5 oznacza art. 5, a nie tzw. bratnią pomoc, o której tutaj, w Pradze, chyba nawet nie trzeba mówić.
Zapewniam, że wyciągamy wnioski z historii i traktujemy nasze zobowiązania sojusznicze niezwykle
poważnie. Jesteśmy dumni, że możemy być dzisiaj członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, który
gwarantuje bezpieczeństwo naszej części Europy i świata i dzięki któremu my także możemy
gwarantować bezpieczeństwo tym, którzy chcą żyć w wolnych, demokratycznych, suwerennych krajach;
którzy chcą się rozwijać i budować na świecie pokój.
Mówił nasz gospodarz, pan prezydent Miloš Zeman, o czeskich żołnierzach, którzy polegli, stając w
obronie pokoju w Afganistanie w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, w ramach zadań, które
Republika Czeska realizuje jako członek Sojuszu – odpowiedzialny sojusznik. Panie Prezydencie, polscy
żołnierze też giną, my też mamy straty z misji w Iraku, Afganistanie, z innych miejsc, gdzie polscy żołnierze
cały czas są obecni w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego – a tych miejsc dzisiaj na świecie jest kilka.
Nasi żołnierze są w ramach koalicji przeciwko państwu islamskiemu, są w Afganistanie – zresztą ich liczbę
ostatnio zwiększyliśmy do 400 – nasi piloci realizują dzisiaj misję Air Policing nad państwami bałtyckimi, są cały
czas na Bałkanach, służą w ramach Tailored Forward Presence w Rumunii. Jesteśmy obecni! Nasi żołnierze są
też w Afryce.
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Dlatego że uważamy, iż odpowiedzialny Sojusz Północnoatlantycki kieruje się zasadą NATO 360 .
Uważamy, że tak jak my oczekujemy, że państwa Sojuszu będą zwracały uwagę na sytuację na wschodniej
flance NATO, gdzie my, jako państwo leżymy, tak samo my będziemy zwracali uwagę na innych – to jest
właśnie odpowiedzialność sojusznicza, dbanie o bezpieczeństwo wolnego świata.
Dziękuję moim przyjaciołom, Panom Prezydentom, że wszyscy podchodzimy do tego w ten sam sposób.
Nasi żołnierze giną w obronie wolnego świata, ale także w obronie naszych państw i obywateli – chcę to
z całą mocą podkreślić. Bo gdyby ich tam, w tych miejscach, które są potencjalnie punktami zapalnymi, nie
było, kto wie, jakie byłyby losy nasze, naszych krajów i społeczeństw? Kto wie, czy gdyby tych żołnierzy nie
było i gdyby postawa Sojuszu Północnoatlantyckiego nie była taka, jaka jest, zwłaszcza w ostatnich latach,
czy nie byłoby dzisiaj bardzo poważnego zagrożenia bezpieczeństwa w naszej części Europy?
To właśnie ta gotowość, którą pokazało NATO w ciągu ostatnich lat – zwłaszcza od szczytu w Walii
poprzez szczyt w Warszawie, gdzie zapadły te niezwykle ważne decyzje o ustanowieniu wysuniętej
obecności na wschodniej flance – kto wie, jak dzisiaj wyglądałaby Europa i jej architektura
bezpieczeństwa? Niestety, zagrożenia, które nas niewoliły przez ponad 40 lat, dzisiaj wracają w trochę
innej postaci. Ale bez wątpienia wracają. Czy jest potrzebna nasza gotowość, gdy już jesteśmy częścią
rzeczywiście wolnego świata? Nie tylko mentalnie – jak, wierzę w to, byliśmy zawsze – ale także
politycznie i geopolitycznie? Czy powinniśmy na nie odpowiadać? Tak, powinniśmy – i to dobrze, że nasi
sojusznicy to dostrzegają. Także ci, którzy leżą tak bardzo daleko od wschodniej flanki NATO. Dziękuję, że
to rozumieją.
Ale przede wszystkim chcę podziękować obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, polskim urzędnikom
i politykom, a także wszystkim urzędnikom, politykom i obywatelom naszych państw za to, że wtedy –
przed 20 laty, a potem 15 laty – starali się, by nasze państwa stały się częścią tej wielkiej wspólnoty
bezpieczeństwa i wspólnoty wolnego świata.
Pamiętam, jak w 2008 albo 2009 roku, gdy w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej dyskutowaliśmy
na temat bezpieczeństwa, ówczesny prezydent pan prof. Lech Kaczyński, u którego miałem zaszczyt być
podsekretarzem stanu, ministrem w jego Kancelarii, powiedział: „Weszliśmy do NATO i jesteśmy częścią
wolnego świata. Ale cały świat zrozumie, że tutaj rzeczywiście nie ma już absolutnie cienia rosyjskiej strefy
wpływów wtedy, gdy będą tutaj wojska NATO. Będą naprawdę. I będą natowskie instalacje militarne,
w szczególności amerykańskie”. Dzisiaj są, i za to też jesteśmy ogromnie wdzięczni wolnemu światu
i wszystkim tym moim współobywatelom, którzy tak mocno przez te lata o to się starali.
Poważnie traktujemy – jak powiedziałem – nasze zobowiązania sojusznicze. Poważnie traktujemy także tę
wielką radość i to wielkie, z jednej strony, zobowiązanie, ale z drugiej – w jakimś sensie dar, że możemy
być członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dlatego realizujemy nasze zobowiązania poprzez zasadę
NATO 360 stopni, poprzez wysyłanie naszych żołnierzy wszędzie tam, gdzie są potrzebni, ale także
poprzez dotrzymywanie zobowiązań: wydatkowanie 2 proc. naszego PKB na cele obronne, modernizację
polskiej armii, zakupy, które tam realizujemy – od nowych czołgów poprzez system obrony
przeciwrakietowej Patriot czy supernowoczesne systemy artyleryjskie, rakietowe HIMARS, co do których
umowę na zakup podpisaliśmy ostatnio. Wierzę, że będziemy w stanie zmodernizować także naszą
Marynarkę Wojenną i wzmocnić lotnictwo poprzez zakup dla Polski samolotów piątej generacji.
Chcemy wydawać więcej na obronę, bo polskie społeczeństwo rozumie, że jest to potrzebne. Chcemy,
bo wiemy, że najlepsza sytuacja, jaką państwo może sobie wyobrazić, to taka, w której jest ono w sensie
bezpieczeństwa samowystarczalne, tzn. w której w jak największym stopniu jest ono w stanie obronić się
samo. To dla nas wielka – można powiedzieć – wytyczna na przyszłość: aby budować armię, która będzie
budziła respekt. Chcielibyśmy, żeby Polska taką armię miała.
Ale cieszymy się i jesteśmy bardzo dumni z tego, że stoimy dzisiaj pośród naszych sojuszników. Jestem
ogromnie dumny i wzruszony, że stoję dzisiaj tutaj, w Pradze, wobec której – patrząc na tamte ciemne
lata naszej historii, gdy byliśmy za żelazną kurtyną – Polska także ma swoje zobowiązanie.
Dziękuję, że jesteśmy tutaj razem. Panie Prezydencie, dziękuję za zaproszenie na to spotkanie. Chcę
powiedzieć, że Rzeczpospolita Polska zawsze będzie stała ramię w ramię obok Republiki Czeskiej, Węgier,
Słowacji – obok wszystkich tych, którzy stoją po stronie wolnego świata, po stronie wolności, niepodległości,
suwerenności, demokracji i samostanowienia państw. I rzeczywiście prawdziwej wolności – bez tzw. bratniej
pomocy.
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Wystąpienie Prezydenta RP podczas święta Wojsk Obrony Terytorialnej, 27 września 2019 r.

Pierwsze sztandary dla brygad Wojsk Obrony Terytorialnej
Muszę – zaczynając moje dzisiejsze wystąpienie – zdradzić Państwu pewien historyczny już szczegół,
ale ważny dla dzisiejszej uroczystości. Otóż 2,5 roku temu proszono mnie, by nadać sztandary brygadom
Obrony Terytorialnej, które wtedy były w absolutnym zarodku, dopiero powstawały, które nawet jeszcze
nie czyniły pierwszych kroków, tylko raczkowały. Było bardzo wielu oficerów i żołnierzy służby zawodowej,
którzy wtedy podśmiechiwali się i wątpili, czy Wojska Obrony Terytorialnej będą w ogóle cokolwiek warte.
Odmówiłem wtedy. Powiedziałem: „Nie, bo jednostki wojsk operacyjnych na tym etapie sztandarów nie
dostają. Nie chcę, by żołnierze wojsk operacyjnych i żeby sami żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej
odczuwali, że otrzymali coś za darmo. Że otrzymali coś, czego normalnie by się nie dostało”.
Po pierwsze – nie chciałem dlatego, by nikt nie mógł powiedzieć, że ich niańczymy, bo to nowa formacja,
nowy rodzaj wojsk, który jest niańczony przez tych, którzy go tworzą, przez władzę. A po drugie – nie
chciałem, by sami żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej uważali, że coś ot tak po prostu dostali. Chciałem,
żebyście czuli, co to znaczy mieć sztandar – że sztandar otrzymuje prawdziwy, sprawdzony w służbie
żołnierz, który na ten sztandar sobie zasłużył.
Dziś tak jest. Sprawdziliście się. Szanują Was – dziękuję za to. Szanują Was oficerowie Sztabu Generalnego
z szefem Sztabu Generalnego na czele, szanują Was żołnierze wojsk operacyjnych, którzy mieli możliwość
służyć razem z Wami przy różnych zdarzeniach, które miały miejsce, i na ćwiczeniach. Szanują Was
wreszcie ludzie, którym służyliście, służąc Rzeczypospolitej, niosąc im pomoc czy to przy klęskach
żywiołowych, czy przy działaniach poszukiwawczych.
Ogromnie się cieszę, że właśnie dzisiaj – w Dniu Polskiego Państwa Podziemnego, w dniu 80. rocznicy
utworzenia Służby Zwycięstwu Polski, w obliczu kombatantów – mam ten zaszczyt, że mogę w imieniu
Rzeczypospolitej Polskiej przekazać Wam te sztandary – w pełni zasłużone, piękne, godne. Składając
zarazem życzenia, by te sztandary Wam służyły i gromadziły Was, jak kiedyś – historycznie – polskie
rycerstwo gromadziło się pod Wielką Chorągwią Ziemi Krakowskiej. Niech będą dla Was znakiem, że
jesteście prawdziwymi polskimi żołnierzami, którzy mają swój sztandar dlatego, że sobie na niego
zasłużyli.
Dziękuję Wam z całego serca za tę służbę. Dziękuję za werwę, niezwykłą inwencję – za to, że dzięki swojej
pomysłowości i otwartości czynicie Wojsko Polskie bardziej innowacyjne, nowocześniejsze, bardziej
odpowiadające na wyzwania współczesności. Nie tylko w znaczeniu działania bojowego, lecz także
w zakresie komunikacji i samoorganizacji – tego wszystkiego, co wnosicie. Tego nowego ducha – także
wielkiego patriotyzmu i głębokiej woli służby ojczyźnie – który prezentujecie, który od Was bije i emanuje
na inne rodzaje polskich sił zbrojnych. Życzę Wam wszelkiego powodzenia – i w służbie, i życiu osobistym,
i zawodowym.
Niech żyje wolna, niepodległa, suwerenna Polska! Niech polski żołnierz zawsze wiernie jej służy. Boże,
błogosław Rzeczpospolitą! Błogosław, polskich żołnierzy!
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Tekst Szefa BBN ministra Pawła Solocha dla Naszego Dziennika, 6 września 2017 r.

Nowy System Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP
– obrona terytorium i współdziałanie z NATO
Dotychczasowy system kierowania i dowodzenia, wprowadzony 1 stycznia 2014 r., niestety nie
spełnił wszystkich oczekiwań. Dlatego priorytetem dla Prezydenta RP Andrzeja Dudy, ale i rządu, stało
się przeprowadzenie w nim zmian. Prezydent wskazał na konieczność wzmocnienia roli Szefa Sztabu
Generalnego WP oraz przywrócenia poszczególnych dowództw rodzajów Sił Zbrojnych. Wyraził także
oczekiwanie, że nowy system kierowania i dowodzenia powinien zapewnić zdolności do prowadzenia
działań połączonych oraz będzie kompatybilny ze strukturą dowodzenia NATO. Kluczowe powinno być
także rozdzielenie zadań o charakterze polityczno-strategicznym, od zadań związanych
z bezpośrednim dowodzeniem operacją obronną.

Podstawowym gwarantem bezpieczeństwa państwa i atrybutem jego suwerenności są własne siły
zbrojne, zdolne do skutecznego reagowania na wszelkiego rodzaju współczesne i przyszłe zagrożenia
polityczno-militarne.
System kierowania i dowodzenia
O skuteczności i zdolności sił zbrojnych do realizacji powierzanych im przez władze państwa zadań
decyduje poziom ich wyszkolenia, uzbrojenia i wyposażenia, ale także organizacja systemu kierowania
i dowodzenia nimi. To swoisty nerw, nie tylko armii, ale i całego systemu obronnego państwa w czasie
pokoju, kryzysu i wojny.
Dotychczasowy system, wprowadzony 1 stycznia 2014 r., niestety nie spełnił wszystkich oczekiwań.
Rozdzielone zostały w nim funkcje planowania, strategicznego przygotowania, utrzymywania i użycia Sił
Zbrojnych RP pomiędzy trzy organy: Szefa Sztabu Generalnego WP, Dowódcę Generalnego Rodzajów
Sił Zbrojnych i Dowódcę Operacyjnego Rodzajów SZ. Doprowadziło to do rozmycia odpowiedzialności,
nakładania się uprawnień i potencjalnych sporów kompetencyjnych. Ograniczenie roli Szefa Sztabu
Generalnego sprawiło też, że nie mógł być on równorzędnym partnerem dla swoich odpowiedników
z NATO.
Zwierzchnik Sił Zbrojnych wskazał kierunki
Dlatego też priorytetem dla Prezydenta Andrzeja Dudy, ale i całego obozu Prawa i Sprawiedliwości, stało
się przeprowadzenie zmian w systemie kierowania i dowodzenia.
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Nie ulega przy tym wątpliwości, że Prezydent RP, jako najwyższy zwierzchnik Sił Zbrojnych kierujący
obroną państwa i ponoszący za to konstytucyjną odpowiedzialność ma szczególny mandat do
formułowania oczekiwań co do kształtu bezpośrednio podległych mu w czasie kryzysu i wojny struktur.
Także w prerogatywach Prezydenta znajdują się decyzje dotyczące organizacji wojennego systemu
dowodzenia, będącego zasadniczą częścią całego systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi.
W celu wypracowania nowego modelu, już w 2016 r. Prezydent odbył szereg spotkań i konsultacji
w sprawie pożądanych kierunków zmian. Służyły temu narady w Sztabie Generalnym, Dowództwie
Generalnym i Operacyjnym, liczne indywidualne rozmowy Prezydenta z najwyższymi dowódcami
wojskowymi, a także konsultacje z sojusznikami, w tym głównodowodzącymi siłami NATO generałami
Philipem Breedlovem oraz Curtisem Scaparrottim.
Równolegle, na polecenie Zwierzchnika Sił Zbrojnych, prowadzono prace w Biurze Bezpieczeństwa
Narodowego. W ich trakcie m.in. złożyłem wizyty we wszystkich najważniejszych dowództwach NATO,
w czasie których dyskutowaliśmy o rozwiązaniach mogących zapewnić skuteczne współdziałanie
operacyjne Sił Zbrojnych RP z wojskami sojuszniczymi.
Na początku 2017 r. Prezydent podpisując nowelizację głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych RP,
formalnie uznał reformę systemu kierowania i dowodzenia za priorytet dla Sił Zbrojnych.
Szczegółowe rekomendacje co do kształtu systemu Zwierzchnik Sił Zbrojnych przedstawił 12 kwietnie br.
podczas odprawy kierowniczej kadry MON i Sił Zbrojnych, będącej najważniejszym dorocznym
merytorycznym spotkaniem z wojskiem. Prezydent wskazał wtedy na konieczność wzmocnienia roli Szefa
Sztabu Generalnego i przywrócenia poszczególnych dowództw Rodzajów Sił Zbrojnych. Wyraził także
oczekiwanie, że nowy system kierowania i dowodzenia zapewni zdolności do prowadzenia działań
połączonych, kompatybilność ze strukturą dowodzenia NATO, także wyodrębniony zostanie w nim
szczebel operacyjny, zwłaszcza na czas zagrożenia i eskalacji konfliktu militarnego.
Dowództwo Sił Połączonych
W ślad za rekomendacjami Prezydenta w BBN przygotowany został model systemu kierowania
i dowodzenia, w którym obok przywrócenia roli Szefa Sztabu Generalnego oraz dowództw Rodzajów Sił
Zbrojnych kluczowe stało się utworzenie Dowództwa Sił Połączonych. Za koniecznością jego powołania
przemawia szereg powodów istotnych dla funkcjonowania Sił Zbrojnych RP w czasie pokoju, kryzysu
i wojny.
Pierwszym z nich było zapewnienie zdolności w Siłach Zbrojnych do prowadzenia działań połączonych.
Należy mieć na uwadze, że każda współczesna operacja wojskowa, narodowa czy koalicyjna, będzie
operacją połączoną. Czyli taką, w której uczestniczyć będą komponenty z różnych rodzajów Sił Zbrojnych:
wojsk lądowych, sił powietrznych, marynarki wojennej, wojsk specjalnych czy wojsk obrony terytorialnej.
Dlatego konieczne jest wyraźne wyodrębnienie w strukturze dowodzenia instytucji na co dzień
odpowiedzialnej za przygotowanie, organizację oraz realizację takich działań, zwłaszcza w czasie
zagrożenia wojennego. Roli tej nie może objąć struktura, która już w czasie pokoju nie przygotowuje się
do pełnienia tego rodzaju funkcji.
Takiej struktury nie ma w propozycjach przedstawianych przez MON. Spotykamy się natomiast
z argumentacją, że „połączoność” uda się zapewnić na poziomie Sztabu Generalnego. Nasze analizy, jak
i doświadczenia wiodących armii sojuszniczych wskazują jednak, że konieczna jest wyodrębniona
struktura.
Poziom polityczno-strategiczny, a poziom operacyjny
Dla zrozumienia roli Dowódcy Sił Połączonych w systemie kierowania i dowodzenia, kluczowe jest
zrozumienie zadań powoływanego przez Prezydenta RP na czas wojny Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych.
Którym co do zasady mianowany powinien być Szef Sztabu Generalnego WP.
W warunkach operacji obronnej z dużym prawdopodobieństwem możemy zakładać, że mielibyśmy do
czynienia z działaniami charakteryzującymi się wysoką skalą zaangażowania sił, intensywnością działań,
niekoniecznie ograniczających się do terytorium RP. W takiej sytuacji zadaniem Naczelnego Dowódcy
byłoby koordynowanie przedsięwzięć wojskowych nie tylko w skali Sił Zbrojnych, ale także całego
państwa, jak i w wymiarze sojuszniczym i międzynarodowym.
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Naczelny Dowódca na poziomie polityczno-strategicznym odpowiedzialny byłby za współdziałanie
z kierownictwem politycznym państwa oraz prowadzenie konsultacji z najwyższymi władzami NATO. Jego
zadaniem – jako łącznika między władzami cywilnymi a Siłami Zbrojnymi – byłoby przekładanie celów
i decyzji politycznych na cele strategiczne dla całości Sił Zbrojnych. Innymi słowy określenie takiej strategii
działania wojsk, która umożliwi realizację zadań wskazanych przez władze państwa i Sojuszu.
Z kolei Dowódca Sił Połączonych, na podstawie wytycznych i rozkazów Naczelnego Dowódcy,
odpowiedzialny będzie za opracowanie i realizację planów na poziomie operacyjnym, a także
bezpośrednie dowodzenie operacją bądź operacjami militarnymi na teatrze działań wojennych.
Co istotne, siły jakie w czasie kryzysu decyzją Naczelnego Dowódcy wydzielane będą Dowódcy Sił
Połączonych do przeprowadzenia operacji militarnej, już w czasie pokoju przygotowywane będą przez
Szefa Sztabu Generalnego WP oraz dowódców Rodzajów Sił Zbrojnych.
Wobec oczywistych różnic w zadaniach szczebla strategicznego – związanych z koordynacją działań
z władzami państwa oraz Sojuszu – a szczebla operacyjnego – związanych z bezpośrednim
organizowaniem i dowodzeniem operacją militarną – oczywista staje się konieczność rozdzielenia tych
zadań pomiędzy dwie odrębne instytucje.
Idea ustanowienia Dowódcy Sił Połączonych, jest również zgodna z dotychczasową praktyką Sojuszu
Północnoatlantyckiego, znajdującą odbicie w dokumentach formułujących doktrynę obronną NATO.
Wskazują one wyraźnie, że dowodzenie operacją sojuszniczą na teatrze działań wojennych zawsze jest
realizowane przez dedykowane sojusznicze połączone dowództwo operacyjne.
Podsumowując: Dowódca Sił Połączonych odpowiadałby za działania połączone w czasie pokoju, sytuacji
kryzysu i wojny. Jako planista (force planner) i użytkownik (force user) na poziomie operacyjnym,
dowodziłby przydzielonymi siłami oraz odpowiadałby za planowanie, organizowanie i prowadzenie
operacji na terenie kraju i poza jego granicami.
Zapewnić współdziałanie z Sojuszem
W 2016 r. w czasie szczytu NATO w Warszawie osiągnęliśmy historyczny sukces ustanawiając ciągłą
obecność sił sojuszniczych na wschodniej flance, w tym w Polsce. Dziś zabiegamy o dalsze umacnianie tej
obecności, ale i zapewnianie jak najlepszych warunków ich współdziałania z Siłami Zbrojnymi RP. W czasie
kryzysu skuteczność takiego współdziałania przesądzić może o powodzeniu całej operacji obronnej.
Właśnie zapewnienie interoperacyjności i kompatybilności z NATO, było kolejnym argumentem
przemawiającym za koniecznością ustanowienia Dowództwa Sił Połączonych. Dzięki temu, że byłoby ono
bezpośrednim odpowiednikiem sojuszniczego dowództwa połączonego JFC Brunssum, bezpośrednio
odpowiedzialnego za operacje militarne Sojuszu na wschodniej flance, możliwe byłoby zapewnienie
sprawnej koordynacji i przyjęcia Sił Sojuszniczych na terytorium RP, a także skuteczne przekształcenie
narodowych działań zbrojnych w sojuszniczą operację połączoną.
Ustanowienie Dowództwa Sił Połączonych byłoby szczególnie istotne w kontekście wzmocnienia
wschodniej flanki NATO także z tego względu, że po procesie certyfikacji struktura ta mogłaby dowodzić
wydzielonymi siłami sojuszniczymi w ramach wspólnej operacji połączonej, co silniej wiązałoby Sojusz
Północnoatlantycki z bezpieczeństwem militarnym Polski.
Fakt, iż w NATO nie ma szczegółowych wytycznych mówiących jak organizować narodowe systemy
dowodzenia, nie zwalnia nas ze starań, aby funkcjonując w układzie sojuszniczym w maksymalnym
stopniu dostosowywać nasz system dowodzenia do wymogów ewentualnej sojuszniczej operacji
połączonej. Takie działania maja kluczowe znaczenie dla zwiększenia i umocnienia militarnej obecności
NATO w regionie.
Model proponowany przez BBN przywraca także dowództwa Rodzajów Sił Zbrojnych bez konieczności
tworzenia zwierzchniego w stosunku do nich Inspektoratu Szkolenia i Dowodzenia jak to jest
w propozycjach MON. W obecnej sytuacji, zadania jakie MON proponuje Inspektoratowi z większą
skutecznością mogą wypełnić poszczególne dowództwa Rodzajów Sił Zbrojnych z Dowództwem Sił
Połączonych włącznie.
Niezależnie od słabości i generalnie negatywnej oceny obecnego systemu kierowania i dowodzenia
powinniśmy mieć na uwadze dotychczasowe doświadczenia i próby z zapewnienia efektu połączoności
w Siłach Zbrojnych. Te lekcje powinny zostać wykorzystane w pracach nad nowym systemem.
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W lutym 2018 r., w ślad za uzgodnieniami między prezydentem Andrzejem Dudą a ministrem obrony
narodowej Mariuszem Błaszczakiem, powołany został wspólny zespół roboczy, w skład którego weszli
przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jego
celem jest przygotowanie rozwiązań w systemie kierowania i dowodzenia, opierających się na
doświadczeniach, analizach i rekomendacjach zarówno strony prezydenckiej, jak i rządowej. Mając
na uwadze podział kompetencji dotyczących zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi oraz kierowania
obroną państwa, prowadzenie prac w ścisłej współpracy, porozumieniu oraz przy uwzględnieniu
stanowisk wszystkich odpowiedzialnych w tym obszarze instytucji bezpośrednio przełoży się na
usprawnienie mechanizmów współdziałania w sytuacjach ewentualnego kryzysu i zagrożenia dla
bezpieczeństwa państwa.
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„Dziewiątka” coraz ważniejszą platformą sojuszniczej dyskusji
Na zaproszenie Prezydenta Andrzeja Dudy w Warszawie odbywa się dziś posiedzenie prezydentów
Bukaresztańskiej Dziewiątki – Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier.
Przywódcy spotykają się w przededniu szczytu NATO w Brukseli, który wyznaczy kierunki dalszego
dostosowywania polityki Sojuszu do obecnych zagrożeń. Podobnie jak w przypadku poprzedniego
spotkania w formacie B9 w Bukareszcie jesienią 2015 r., które kształtowało stanowisko państw flanki
wschodniej na szczyt w Warszawie, także i teraz głównym celem prezydentów jest wyartykułowanie
wspólnego głosu regionu, który najbardziej odczuwa skutki agresywnych działań Rosji.
Program szczytu obejmuje szeroki wachlarz zagadnień ważnych dla naszego regionu i całego Sojuszu.
Z polskiej perspektywy, cztery z nich mają charakter priorytetowy.
Po pierwsze, intencją gospodarza spotkania Prezydenta Andrzeja Dudy jest, aby służyło ono budowaniu
dobrego politycznego klimatu wokół relacji transatlantyckich. To dziś istotne, szczególnie wobec
pojawiających się różnic zdań dotyczących światowego bezpieczeństwa. Państwa B9 stoją na stanowisku,
że więź transatlantycka – której kluczowym elementem jest stała obecność sił Stanów Zjednoczonych na
kontynencie europejskim – jest podstawą siły NATO. Dlatego też wspólnie zamierzamy zabiegać o jej
wzmocnienie.
Od sojuszników europejskich wymaga to stopniowego zwiększenia budżetów obronnych do
uzgodnionego w Sojuszu poziomu 2 proc. PKB. Pamiętajmy jednak również, że ścisła współpraca
i obecność wojskowa w Europie leży także w interesie Stanów Zjednoczonych. Bezpieczna Europa jest
najlepszym sojusznikiem USA w działaniach na rzecz bezpieczeństwa transatlantyckiego.
Po drugie, spotkanie w Warszawie będzie potwierdzeniem wspólnoty interesów bezpieczeństwa państw
„dziewiątki” jeżeli chodzi o dalszą strategiczną adaptację NATO i wzmocnienie jego wschodniej flanki.
Skutkiem decyzji podjętych nad szczytach Sojuszu w Walii i Warszawie znacząco wzrosła sojusznicza
obecność w naszym regionie. Ten pozytywny trend wymaga jednak teraz konsolidacji w celu zwiększenia
realnych sojuszniczych zdolności do prowadzenia operacji obrony kolektywnej na dużą skalę. Dla państw
„9” kluczowe jest dalsze rozwijanie wojskowej obecności USA i innych sojuszników na flance wschodniej.
Polska niezmiennie będzie zabiegać o nadanie tej obecności stałego charakteru, co jest według nas
rozwiązaniem optymalnym z punktu widzenia bezpieczeństwa całego regionu.
Ważna jest też reforma Struktury Dowodzenia NATO, uwzględniająca potrzeby rozwijania skutecznego
wspólnego systemu dowodzenia w Europie Środkowo-Wschodniej. O takie rozwiązania, realnie
wzmacniające bezpieczeństwo naszego regionu, chcemy wspólnie zabiegać na szczycie w Brukseli.
Po trzecie, warszawskie spotkanie jest okazją do wyrażenia wspólnego stanowiska państw B9 wobec
działań Rosji. Mimo różnic w dwustronnych relacjach z Moskwą, ważne jest, że zgadzamy się co do
krytycznej oceny agresywnych rosyjskich działań w regionie oraz ich negatywnego wpływu na sytuację
bezpieczeństwa w Europie. Stoimy na stanowisku, że gotowość NATO do prowadzenia dialogu z Rosją
musi być oparta na wzmocnionym potencjalne sojuszniczego odstraszania i obrony, zwłaszcza na flance
wschodniej.
Po czwarte, Polska i jej partnerzy z regionu angażują się w nowe inicjatywy obronne Unii Europejskiej, jak
PESCO – czyli Stałą Współpracę Strukturalną. Jednocześnie dbamy, aby były one w pełni komplementarne
z NATO, zabiegając o jak najlepszą współpracę Sojuszu z UE. Liczymy, że jednym z najważniejszych
wspólnych projektów będzie tu wzmocnienie mobilności sił wojskowych, czyli wszechstronne
usprawnienie zdolności do przerzutu i działania wojsk sojuszniczych na wschodniej flance NATO. Mówił
o tym Prezydent Andrzej Duda podczas niedawnego spotkania Zgromadzenia Parlamentarnego NATO.
„Dziewiątka” staje się powoli coraz ważniejszą platformą sojuszniczej dyskusji. Co istotne spotkania B9
odbywają się również na szczeblu ministrów spraw zagranicznych, obrony, doradców ds. bezpieczeństwa
a nawet parlamentarnym Wbrew początkowym obawom nie służą one budowaniu wyizolowanego bloku
w ramach NATO. Wręcz przeciwnie, od samego początku ze spotkań B9 wysyłany jest silny sygnał
o znaczeniu sojuszniczej jedności. Państwa w pełni zdają sobie sprawę, że ich bezpieczeństwo zależy od
spoistości, wiarygodności i siły całego NATO.
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Wystąpienie Szefa BBN na Warsaw Security Forum 2018
Z dużą satysfakcją otwieram jedną z najważniejszych w naszym regionie konferencji poświęconych
bezpieczeństwu międzynarodowemu. Przede wszystkim chciałbym pogratulować organizatorom piątej
edycji Warsaw Security Forum: państwu Katarzynie i Zbigniewowi Pisarskim oraz całemu zespołowi
Fundacji Pułaskiego zgromadzenia tutaj po raz kolejny znamienitych ekspertów reprezentujących zarówno
administrację, ośrodki akademickie jak i pozarządowe think-tanki z całego świata.
Cieszę się, że kierowane przeze mnie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego wspiera organizację tego
istotnego przedsięwzięcia jako Partner Strategiczny, już od pierwszej edycji konferencji w 2014 r.
Pozwolą Państwo, że w swoim wystąpieniu wskażę cztery elementy, które w mojej ocenie będą
w najbliższym czasie kształtować główny nurt debat o bezpieczeństwie Polski, regionu i Europy.
Po pierwsze - Rosja jako strategiczne wyzwanie dla bezpieczeństwa
Niewątpliwie rosyjskie ambicje w Europie Środkowo-Wschodniej są najpoważniejszym wyzwaniem dla
bezpieczeństwa Polski oraz regionu. Działania Rosji trzeba postrzegać jednak szerzej, jako próbę
podważenia europejskiego – oraz światowego - porządku bezpieczeństwa.
Zagrożenia generowane przez agresywną politykę Rosji mają dziś charakter wielowymiarowy: od pełnego
spektrum wrogich działań o charakterze pozamilitarnym (informacyjnym, cybernetycznym,
energetycznym); przez niebezpieczne incydenty wojskowe i prowokacyjne manewry na wielką skalę; po
otwarte konflikty zbrojne, m.in. na Ukrainie. Najnowszym, oburzającym przykładem wrogich działań Rosji
było dokonanie ataku chemicznego na terytorium Wielkiej Brytanii wiosną tego roku.
W naszej ocenie W. Putin konsekwentnie realizuje swoją politykę odbudowy mocarstwowego znaczenia
Rosji, a plan ten wykracza daleko poza koniec jego prezydentury. Władze w Moskwie dążą do realizacji
tego celu wszelkimi możliwymi środkami, wykorzystując nie tyle własne siły, ile pewne słabości Zachodu.
Dlatego też bardziej niż kiedykolwiek ważna jest nasza jedność: nie tylko w ramach NATO czy Unii
Europejskiej, ale także w ramach całej demokratycznej wspólnoty Zachodu. Nasza odpowiedź na działania
Moskwy musi być skoordynowana i prowadzona w dwóch wymiarach: transatlantyckim oraz europejskim.
Po drugie – kondycja relacji transatlantyckich
Utrzymanie silnej więzi transatlantyckiej jest kluczowe zarówno dla Sojuszu jako całości, jak i dla poprawy
bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Dalsza strategiczna adaptacja Sojuszu, rozpoczęta podczas
szczytu NATO w Walii, a kontynuowana w Warszawie i Brukseli, leży w szczególnym interesie
bezpieczeństwa Polski.
Europa potrzebuje USA, tak jak i USA potrzebują Europy. Stoimy przed tymi samymi wyzwaniami
i zagrożeniami. Mamy wspólne interesy bezpieczeństwa, podzielamy wspólne wartości. Nasza ścisła
współpraca jest gwarantem bezpieczeństwa europejskiego.
Jednym z „gorących” tematów aktualnej międzynarodowej debaty o bezpieczeństwie jest stworzenie
europejskiej kultury strategicznej. Przypominam jednak, że nieodzowną częścią europejskiej kultury
strategicznej są bliskie więzi transatlantyckie, które pozwoliły Europie Zachodniej na przeszło 70 lat
pokoju i stabilności, a Europie Środkowej i Wschodniej umożliwiły integrację ze strukturami
euroatlantyckimi po upadku żelaznej kurtyny.
Po trzecie – zwiększenie obecności wojskowej USA w Polsce
Realia w naszej części kontynentu wskazują, że USA poważnie traktują zobowiązania sojusznicze - jednym
z przykładów są trwające od pewnego czasu rozmowy dotyczące zwiększenia amerykańskiej obecności
wojskowej w Polsce. Był to jeden z tematów niedawnej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu.
Chciałbym w tym miejscu podkreślić, iż ewentualne wzmocnienie amerykańskiej obecności USA w Polsce
traktujemy jako inwestycję w bezpieczeństwo całego naszego regionu.
Jesteśmy przekonani, że współpraca dwustronna – zgodnie z zapisami art. 3 Traktatu Waszyngtońskiego przyczyniać się będzie do zwiększania skuteczności, spójności i wiarygodności całego NATO. W tym duchu
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przedstawiamy informacje naszym sojusznikom. Był to także temat niedawnej rozmowy mojej oraz
ministra Czaputowicza z Sekretarzem Generalnym NATO.
Po czwarte – dynamizacja europejskiej współpracy obronnej
Zacieśniając nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi, jednocześnie konstruktywnie angażujemy się
w mechanizmy współpracy obronnej w ramach Unii Europejskiej, których dynamiczny rozwój od pewnego
czasu obserwujemy i z pewnością będziemy obserwować w najbliższych latach. Polska bardzo
pragmatycznie podchodzi do rozwoju Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony.
Aktywnie uczestniczymy w kształtowaniu nowych instrumentów: stałej współpracy strukturalnej oraz
Europejskiego Funduszu Obronnego. Zależy nam na tym, aby zwiększały one rzeczywiste zdolności do
obrony kolektywnej państw europejskich oraz sprzyjały wzmacnianiu europejskiego zaangażowania
w ramach NATO.
Chcemy dobrze wykorzystać tę europejską szansę nie tylko do wzmocnienia naszego potencjału
obronnego, ale i zacieśnienia współpracy politycznej, wojskowej oraz przemysłowej z partnerami
europejskimi.
Na zakończenie chcę podkreślić, iż tegoroczna edycja konferencji odbywa się w roku szczególnym,
w którym Polska – a także szereg naszych partnerów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej – świętuje
stulecie niepodległości.
Tak ważny jubileusz jest oczywiście okazją do zadumy na temat przeszłości; powinien jednak także
skłaniać do dyskusji na temat przyszłości. Taka refleksja jest szczególnie istotna w obliczu wielu wyzwań
dla naszego bezpieczeństwa.
Dlatego z uznaniem przyjmuję bogatą agendę dwudniowych obrad konferencji Warsaw Security Forum.
Dziękuje Państwu za uwagę i życzę owocnych dyskusji.
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Deklaracja Polska-USA to szansa dla całej Europy
Podpisana przez prezydentów Polski i USA deklaracja o współpracy obronnej wzmacnia bezpieczeństwo
Polski, ale też staje się istotnym elementem wzmacniającym bezpieczeństwo całej Europy. Jest
konstruktywną odpowiedzią wobec wyzwań czasów wielkiej niepewności i załamywania się architektury
bezpieczeństwa takiej, z jaką mieliśmy do czynienia po 1989 r.
Początkiem strategicznego otrzeźwienia wspólnoty Zachodu była agresja rosyjska na Ukrainę w 2014 r.,
choć preludium do niej stanowiła wojna przeciw Gruzji w roku 2008. Dzisiaj jesteśmy w przededniu
likwidacji i przejścia do historii traktatu INF (o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego
zasięgu), którego zapisy są notorycznie łamane przez Rosję.
Potrzeba wsparcia
Stajemy wobec zagrożeń spowodowanych ofensywnymi zbrojeniami Moskwy: budowa zdolności
antydostępowych w okręgu kaliningradzkim, militaryzacja Krymu i basenu Morza Czarnego. Mamy do
czynienia z nowymi technologiami i technikami prowadzenia agresji: działania hybrydowe, ataki na
systemy informatyczne, czy praktycznie już trwająca wojna informacyjna, której spektakularnym
przejawem jest wpływanie na wyniki wyborów. Wszystko to dokonuje się w cieniu nabierającej
kluczowego znaczenia globalnej rywalizacji między USA a Chinami.
Dzisiaj Europa, osłabiona przeciągającym się brexitem, nie jest w stanie samodzielnie sprostać nie tylko
zagrożeniom ze wschodu. Trudno jej też samotnie poradzić sobie z zagrożeniami na jej południowych
krańcach, w znacznej mierze spowodowanych rozpadem Syrii i Libii. Sytuacja w rejonie Morza
Śródziemnego wymaga brania pod uwagę ewentualnego użycia środków wojskowych, do czego bez
pomocy USA Europa samodzielnie nie jest zdolna. Podobnie, jak nie była do tego zdolna w ciągu ostatnich
30 lat. Tak było w czasach wojen na Bałkanach w latach 90., tak było w czasie wojny domowej w Libii
w 2011 r.
Administracja Donalda Trumpa – zwłaszcza wobec ogromnego wyzwania jakie stanowią Chiny
– postanowiła redefiniować swoją politykę bezpieczeństwa, również wobec sojuszników. Wbrew opiniom
głoszonym przez przeciwników obecnego prezydenta nie jest to polityka izolacjonistyczna. Najlepszym
tego potwierdzeniem jest właśnie podpisana przez prezydentów Polski i USA deklaracja. Dzisiaj Stany
Zjednoczone domagają się od swoich europejskich sojuszników zwiększenia nakładów na obronność, ale
też i zmiany reguł gry, jeśli chodzi o handel i współpracę gospodarczą. Rodzi to pewne napięcia między
państwami UE a Ameryką. Jednak zarówno w interesie Europy, jak Stanów Zjednoczonych jest sprawą
kluczową, aby napięcia te nie naruszały aksjomatu jedności transatlantyckiej wyrażanej najmocniej
poprzez sojusz północnoatlantycki, wzmocniony bliską współpracą między NATO a UE.
Wymiar konkretny
Zapewnienie bezpieczeństwa Polski poprzez utrzymanie sojuszniczej jedności między Waszyngtonem
a Europą w połączeniu z budową zdolności pozwalających NATO sprostać nowym wyzwaniom to główny
cel działań, jakie na arenie międzynarodowej od początku swojej kadencji podejmuje prezydent Andrzej
Duda. Wymownym tego znakiem było spotkanie z sekretarzem generalnym NATO Jensem
Stoltenbergiem, tuż przed wizytą w Waszyngtonie. W deklaracji podpisanej przez Donalda Trumpa
i Andrzeja Dudę, Polska i Stany Zjednoczone potwierdzają swoje zobowiązania wobec NATO. Zgodnie z jej
treścią zwiększona obecność „personelu wojskowego Stanów Zjednoczonych w Polsce wzmacnia NATOwskie wysiłki odstraszania oraz obronę Stanów Zjednoczonych, Polski i Sojuszu".
Deklaracja ma zarówno ogromne znaczenie symboliczne, jak i całkiem konkretny wymiar służący nie tylko
Polsce, ale i bezpieczeństwu całego naszego kontynentu. Zwiększona obecność amerykańska wzmacnia
więzi między USA a Europą, osłabiając wysiłki tych którzy dążą do ich rozbicia. Podpisany w Waszyngtonie
dokument, jest efektem konsekwentnych działań prowadzonych przez prezydenta i polski rząd po 2015 r.
Na działania te złożyły się liczne wizyty prezydenta w sojuszniczych stolicach i Brukseli w ramach
przygotowań do szczytu NATO w Warszawie w 2016 roku. Przygotowywały sukces polityczny
i organizacyjny samego szczytu, podczas którego zapadły decyzje o rozmieszczeniu sił sojuszu na jego
wschodnich granicach. Bardzo ważną inicjatywą wzmacniającą zaangażowanie Ameryki w Europie było
zaproszenie w 2017 r. przez prezydenta Dudę nowego prezydenta USA Donalda Trumpa, na szczyt państw
58

Trójmorza w Warszawie. Wizyta prezydenta USA w Warszawie nadała relacjom Polski z nową
administracją bardzo impet. Równocześnie obecność prezydenta Trumpa na szczycie w Warszawie
podniosła znaczenie tej inicjatywy wobec Unii Europejskiej, przełamując początkowy sceptycyzm Unii
wobec Trójmorza.
Z kolei w 2018 r., polski prezydent – w ramach przygotowań do kolejnego szczytu NATO – gościł
w Warszawie szefów dziewięciu państw flankowych NATO (tzw. państwa grupy bukaresztańskiej – B9).
Wypracowane wtedy stanowisko było ważnym wkładem państw naszego regionu w sformułowania
miesiąc później wspólnego, wyrażającego sojuszniczą jedność komunikatu NATO w Brukseli.
Dwa miesiące po szczycie NATO w Brukseli prezydenci Polski i USA przyjęli w Waszyngtonie deklarację
o partnerstwie strategicznym obu państw. Wtedy przez prezydenta Andrzeja Dudę została podniesiona
i wyrażona publicznie kwestia zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Poruszenie tej
sprawy na najwyższym szczeblu stało się zasadniczym impulsem dla intensywnych działań prowadzonych
przede wszystkim przez nasze Ministerstwo Obrony w relacjach z Pentagonem, które ostatecznie
doprowadziły do podpisania deklaracji o współpracy obronnej przez prezydentów Polski i Stanów
Zjednoczonych.
Nowe otwarcie
Deklaracja w niezwykle istotny sposób podnosi poziom relacji polsko-amerykańskich w kluczowym
obszarze, jakim jest bezpieczeństwo. Wzmocnienie wojskowej obecności USA w Polsce, państwie
członkowskim NATO i UE stanowi szansę na nowe otwarcie w relacjach Europa – Stany Zjednoczone.
Podpisany przez obu prezydentów dokument stwarza możliwość przełamania groźby strategicznego
pęknięcia (strategic decoupling) w relacjach transatlantyckich. Przed tym zagrożeniem ostrzegają
środowiska eksperckie po obu stronach Oceanu Atlantyckiego, a o jego spełnieniu marzą nasi wrogowie.
Pierwsze pozytywne reakcje naszych sojuszników: NATO i państw bałtyckich, pozwalają wierzyć, że
znaczenie inicjatywy prezydentów Trumpa i Dudy zostanie docenione przez całą wspólnotę
euroatlantycką.

59

Szef BBN dla L’Opinion, 18 października 2019 r.

Współpraca Polski i Francji ma potencjał
Europa stoi dziś w obliczu poważnych wyzwań dla bezpieczeństwa. Od klasycznych zagrożeń wojskowych,
po te ze sfery informacyjnej i ekonomicznej. Napływających ze wszystkich kierunków strategicznego
otoczenia - Rosji, Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki. W świecie niepewnym, niestabilnym
i nieprzewidywalnym, dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzebna jest nam wspólna percepcja zagrożeń
i gotowość do wspólnego im przeciwdziałania. O potrzebie szerokiego, całościowego spojrzenia na
bezpieczeństwo wielokrotnie na forum międzynarodowym mówił Prezydent RP Andrzej Duda.
Współpraca Polski i Francji, ma
wrażliwości i perspektywy państw
Sprzyja temu ranga obu państw, a
percepcji zagrożeń, dzięki bliskiej
bezpieczeństwa.

potencjał do kreowania mechanizmów uwzględniających różne
będących sojusznikami w NATO i partnerami w Unii Europejskiej.
różnice wynikające z historycznych doświadczeń oraz współczesnej
współpracy mogą służyć budowaniu spójnej wizji europejskiego

***
Wyzwaniem dla bezpieczeństwa regionu staje się obecnie utrzymanie sojuszu Europy ze Stanami
Zjednoczonymi, którego najmocniejsze ramy tworzą dziś NATO oraz współpraca Sojuszu z Unią
Europejska.
Nie możemy dopuścić do rozłamu świata euroatlantyckiego. Do ukształtowania się w sprawach
bezpieczeństwa Europy dwóch wektorów. Europy borykającej się z zagrożeniami z kierunku
południowego, stawiającej w pierwszej mierze na Unię Europejską oraz drugiej, narażonej na klasyczne
zagrożenia z kierunku wschodniego, zainteresowanej mechanizmem obrony kolektywnej w NATO.
Taki rozłam byłby poważnym błędem strategicznym prowadzącym do fragmentaryzacji bezpieczeństwa na
kontynencie, a w konsekwencji prowadził do kryzysów w wymiarze globalnym.
Polska i Francja powinny szukać mechanizmów wzmacniających współpracę euroatlantycką, z należytym
uwzględnieniem komponentu europejskiego. Możliwości takie stwarza projekt Eurokorpusu
w Strassburgu, dedykowany do operacji wojskowych Sojuszu oraz UE. W jego działaniach znaleziony
powinien zostać balans między optyką europejską oraz euroatlantycką. W wymiarze konkretnym oznacza
to gotowość do realizowania zarówno operacji unijnych, jak i operacji bojowych o dużej skali.
Potrzebujemy również konsensu i wspólnego stanowiska w kwestiach wykorzystania europejskiego
potencjału. Uwzględniającego obawy i interesy bezpieczeństwa wszystkich państw obszaru
euroatlantyckiego. Konsensusu opartego na wzmacnianiu takich filarów bezpieczeństwa europejskiego
jak: NATO, Wspólnej Polityka Bezpieczeństwa i Obrony oraz formatów regionalnej i ponadregionalnej
współpracy.
NATO musi kontynuować proces strategicznej adaptacji do nowych warunków bezpieczeństwa tak,
by było zdolne do odstraszania i obrony przed jakąkolwiek agresją z kierunku wschodniego, jak
i południowego.
Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony powinna zwiększyć odpowiedzialność Europejczyków za swoje
bezpieczeństwo, ale i być komplementarną, a nie rywalizującą z Sojuszem Północnoatlantyckim.
Efektywnie wykorzystywane powinny być także inicjatywy regionalne i tematyczne, jak francuska
Europejska Inicjatywa Interwencyjna, niemiecka Koncepcja Państw Ramowych w NATO czy utworzone
przez Wielką Brytanię Połączone Siły Ekspedycyjne. Ale także formaty, jak „Bukaresztańska Dziewiątka”,
obejmująca państwa wschodniej flanki NATO, czy Grupa Wyszehradzka. Służą temu takie inicjatywy jak
odbywające się właśnie w Paryżu francusko-wyszehradzkie seminarium poświęcone współpracy
transatlantyckiej i europejskiej w sprawach bezpieczeństwa.
Jeżeli zapewnimy przy tym większe nakłady na obronność, zgodnie ze zobowiązaniami podjętymi
w 2014 r. na szczycie NATO w Walii i znajdziemy – niezależnie od bieżących napięć – trwały modus
operandi dla relacji transatlantyckich będziemy spokojniejsi o naszą przyszłość.
***
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Polska, pomimo oczywistego priorytetu, związanego z zagrożeniami na wschodniej flance NATO, stara się
realizować politykę sojuszniczą w perspektywie 360 stopni. Angażuje się zarówno w europejskie formaty
współpracy, jak i zwalczanie zagrożeń z Południa.
W zeszłym roku wyraziliśmy gotowość do zwiększenia zaangażowania w Eurokorpusie i rozpoczęcia
zabiegów o uzyskanie statusu państwa ramowego. Jesteśmy aktywni w kształtowaniu nowych
instrumentów Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony: Europejskiego Funduszu Obronnego i stałej
współpracy strukturalnej. Przykładem jest zaproponowany przez Polskę w ramach PESCO projekt centrum
szkolenia medycznego wojsk specjalnych.
W ostatnich latach Polska także znacząco zwiększyła swoje zaangażowanie wojskowe, zarówno w ramach
NATO, UE, jak i Globalnej Koalicji przeciw tzw. państwu islamskiemu. Jesteśmy jednym głównych państw
biorących udział w operacji Unii Europejskiej EUNAVFOR MED Sophia u wybrzeży Libii. Obok zwiększenia
liczebność polskich sił w Iraku i Afganistanie, wysłaliśmy kontyngenty wojskowe do Łotwy i Rumunii
w ramach NATO. Zgodnie z niedawnym postanowieniem Prezydenta Andrzeja Dudy Polska, po 10 latach
przerwy, powraca także do udziału w operacjach pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych –
wysyłając żołnierzy do Libanu w ramach misji UNIFIL. Od lipca, wraz z partnerami z Grupy Wyszehradzkiej
oraz Chorwacją, wystawiamy Grupę Bojową Unii Europejskiej.
Po 20 latach członkostwa w NATO i 15 latach obecności w UE Polska kształtuje swoje bezpieczeństwo
w ścisłym powiązaniu z bezpieczeństwem całego obszaru euroatlantyckiego. Nieodłącznym
tego elementem jest współpraca z Francją, jako ważnym sojusznikiem w NATO oraz czołowym państwem
w budowaniu europejskich zdolności obronnych. Liczymy, że współpraca ta nadal będzie rozwijana
w duchu solidarności, wspólnoty strategicznych celów oraz zrozumienia wzajemnych interesów.
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Szef BBN dla Rzeczypospolitej, 12 maja 2020 r.

Nowa Strategia Bezpieczeństwa – jedna wizja Prezydenta i Rządu
Zatwierdzona przez Prezydenta Andrzeja Dudę Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP została
napisana z uwzględnieniem perspektywy wspólnych działań podejmowanych przez Prezydenta i Radę
Ministrów wobec najważniejszej misji państwa, jaką jest zapewnienie bezpieczeństwa jego obywateli.
Wnioski i rekomendacje nowej Strategii to efekt ścisłej współpracy głowy państwa i rządu.
Kiedy pod koniec 2018 r. Prezydent aprobował przygotowane na jego polecenie rekomendacje Biura
Bezpieczeństwa Narodowego do nowej Strategii, nikt nie był w stanie przewidzieć wyzwań, przed jakimi
stanie kilkanaście miesięcy później nie tylko Polska, ale i cały świat. W momencie gdy koordynowany przez
MON międzyresortowy zespół, na podstawie rekomendacji i w kontakcie ośrodkiem prezydenckim,
przygotowywał ostateczny projekt Strategii, w Polsce rozpoczynała się epidemia koronawirusa
Dlatego z inicjatywy Prezydenta, w gronie przedstawicieli BBN, MON i KPRM, ponownie dokonano
przeglądu zapisów Strategii i po bezpośrednich rozmowach Prezydenta z Premierem wzmocniono zapisy
dotyczące zagrożeń epidemicznych. Pandemia jako wyzwanie jest oczywiście czymś zupełnie nowym
i niosącym ogromne, choć wciąż trudne do oszacowania, konsekwencje. Jednak jej wystąpienie nie mogło
pomniejszać znaczenia istniejących dotąd wyzwań.
W dziedzinie wewnętrznej to przede wszystkim bezpieczeństwo społeczne i ochrona rodziny (wraz
towarzyszącymi kwestiami demograficznymi), ekonomiczne, energetyczne, zdrowotne, a także ochrona
środowiska. W wymiarze zewnętrznym to zagrożenie agresywną polityką Rosji i utrzymanie jedności
transatlantyckiej, ale też wyzwanie, jakim staje się strategiczna rywalizacja między USA a Chinami. Równie
istotne, dotykające nas na co dzień są kwestie cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacyjnego.
Dziś najlepszą odpowiedzią na znane – jak też nieznane jeszcze – wyzwania i zagrożenia jest sprawne
państwo, silne swoimi instytucjami oraz procedurami. Jego byt i suwerenność są oczywiście określone
w kontekście sieci międzynarodowych powiązań, jednak to właśnie państwo, własność obywateli
stanowiących naród, jest i w przewidywalnej przyszłości będzie najważniejszą instytucją organizującą
nasze życie, realizującą nasze aspiracje, również w relacjach z innymi narodami. Nieprzypadkowo
w pierwszym z czterech filarów Strategii przedstawione są właśnie rekomendacje związane
z zarządzaniem bezpieczeństwem narodowym, odpornością (zdolnością do przetrwania) państwa i siłami
zbrojnymi.
O wadze, jaką Prezydent przywiązuje do kwestii wzmocnienia zarządzania bezpieczeństwem narodowym
świadczy chociażby inicjatywa przeprowadzenia i pokierowania przez niego w ubiegłym roku – pierwszego
takiego od piętnastu lat – ćwiczenia KRAJ-19, w którym wzięli udział przedstawiciele wszystkich
najwyższych władz państwowych. Wnioski z ćwiczeń dały początek zapowiedzianemu w Strategii podjęciu
prac nad ustawą o zarządzaniu bezpieczeństwem narodowym czy też rekomendacji utworzenia komitetu
Rady Ministrów, jako ponadresortowego mechanizmu koordynacji zarządzania bezpieczeństwem,
przełamującego wciąż jeszcze „silosowy” charakter działań państwa w tym zakresie.
W odniesieniu do wzmacniania odporności państwa na zagrożenia, prezydencką rekomendacją jest
postulat opracowania ustawy redefiniującej system obrony cywilnej i ochrony ludności. Chodzi o nadanie
mu powszechnego charakteru, opartego na ochotniczym zaciągu. Pewne elementy powszechności istnieją
już dziś w postaci Ochotniczych Straży Pożarnych. Są one jednak obecne głównie na obszarach wiejskich,
a w dużych aglomeracjach sytuacja wygląda pod tym względem dużo gorzej. Lukę w zakresie obrony
cywilnej z powodzeniem – zwłaszcza w ostatnim czasie – wypełniają Wojska Obrony Terytorialnej. Warto
wykorzystać w przyszłej ustawie ich doświadczenia, pamiętając jednocześnie, że WOT nie są, jak np. we
Włoszech, siłami protezione civile, a ich podstawową misją pozostają zadania i cele wojskowe.
Zapisy Strategii odnoszące się do Sił Zbrojnych RP wynikają wprost z zadań, jakie Prezydent stawia wojsku
podczas corocznych odpraw kadry kierowniczej MON. Zadania te zostały ujęte w Strategii w sposób
bardziej kierunkowy niż szczegółowy. Są one efektem wielokrotnych narad Zwierzchnika Sił Zbrojnych
z kierownictwem MON, dowódcami Sił Zbrojnych RP, a także licznych wizyt w jednostkach wojskowych,
jak też udziale w ćwiczeniach krajowych i sojuszniczych. Odzwierciedlenie w Strategii znalazły także
inicjatywy Prezydenta dotyczące wzrostu wydatków na obronność do 2,5% PKB czy dokończenie
adaptacji struktury kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP.
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W obszarze polityki zagranicznej Strategia potwierdza nasz dotychczasowy kierunek, został on jednak
nasycony postulatami wynikającymi z poświadczeń prezydenta oraz rządu. Jako jeden z głównych celów
wskazano utrzymanie i wzmocnienie wojskowej obecności NATO na flance wschodniej, o co Prezydent
intensywnie zabiegał u sojuszników przed szczytem NATO w Warszawie. Podobnie Strategia odnosi się do
rozwoju strategicznej współpracy z USA, będącej efektem wielokrotnych spotkań Prezydentów Andrzeja
Dudy i Donalda Trumpa. Symbolem tych relacji jest stale wzmacniana wojskowa obecność Amerykanów
w Polsce. Również współpraca NATO-UE i zapobieganie podziałom wewnątrz Unii Europejskiej, będące
jednymi z celów Strategii, odzwierciedlają kierunki działań podejmowanych w ostatnich latach przez
głowę państwa. Z kolei w zakresie współpracy regionalnej, wymienienie konkretnych projektów
infrastrukturalnych materializuje prezydencki projekt Trójmorza.
O znaczeniu przyjętej przez Prezydenta Andrzeja Dudę Strategii przesądzi zdolność i polityczna wola do
osiągnięcia postawionych celów, takich jak chociażby przyjęcie ustawy o bezpieczeństwie narodowym,
nowej ustawy o obronie cywilnej i ochronie ludności, czy też realizacja projektów infrastrukturalnych
w regionie Trójmorza. Szansę na ich osiągnięcie z pewnością zapewni dalsza, sprawna współpraca
Prezydenta i Rady Ministrów, współodpowiadających za sprawy bezpieczeństwa państwa.
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Szef BBN dla wPolityce, 29 maja 2020 r.

Czas na nowych bohaterów
Polacy od zawsze darzyli żołnierski mundur szczególnym szacunkiem. Historia nie raz nam pokazywała, że
kośćcem suwerennego, wolnego państwa jest silna armia oraz służby zapewniające bezpieczeństwo.
Tworzone na etosie służby Ojczyźnie i społeczeństwu. W budowaniu tego etosu odwołujemy się do
historii, ale każde nowe pokolenie powinno dokładać i swoją cegiełką. Uzupełniać współczesnymi
wzorcami, zapewniając ciągłość przekazu międzypokoleniowego. Tak, jak legioniści odwoływali się do
powstańców styczniowych, później odwoływano się do legionistów, a dekady później do etosu Polski
podziemnej.
Bolesną wyrwę w tej sztafecie stworzył okres komunizmu, kiedy służby mundurowe, armia, kojarzone były
z opresyjnym reżimem. Po 1989 roku, budując społeczeństwo obywatelskie, mogliśmy odwoływać się do
środowisk i nurtów opozycji demokratycznej, dzięki którym ciągłość propaństwowych postaw została
zachowana przez okres PRL. Jednak w przypadku Wojska Polskiego zostaliśmy tej ciągłości pozbawieni,
a etos żołnierza ulegał wypaczeniu.
Dziś, po 30 latach wolnej Polski zasługujemy na to, aby mieć współczesnych bohaterów w mundurach.
Tych, którzy swoimi postawami nawiążą do poprzedników z powstań narodowych, z Legionów, września
1939 roku, powstańców warszawskich czy żołnierzy podziemia niepodległościowego, świadcząc o ciągłości
Polski, jako państwa suwerennego. Bohaterów, którzy dla kolejnych pokoleń staną się fundamentem
budowy etosu służby w mundurze, z bronią w ręku.
Było to ideą ś.p. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, dla którego współczesnymi bohaterami byli uczestnicy
misji wojskowych poza granicami Państwa. Wielu z nich – jak ich poprzednicy z okres wojen – zapłaciło
najwyższą cenę krwi i życia w służbie Ojczyźnie. Wielu powróciło z ranami, które będą nosić do końca
życia. Wszyscy oni, zawiązując braterstwo broni z żołnierzami sojuszniczych armii, budowali
bezpieczeństwo Polski i wzmacniali jej pozycję na arenie międzynarodowej, jako państwa solidarnego,
stającego w obronie najwyższych wartości. To dla żołnierzy-misjonarzy Prezydent Lech Kaczyński
ustanowił honorowe odznaczenia – Gwiazdy – upamiętniające udział w misjach poza granicami państwa.
Z myślą o nich Lech Kaczyński ustanowił także Order Krzyża Wojskowego. Nawiązujący do historycznego
Virtuti Militari, będącego najwyższym odznaczeniem wojskowym przyznawanym w czasie pokoju. Wśród
wszystkich uczestników misji zagranicznych Kawalerowie Orderu Krzyża Wojskowego, którzy na polach walki
w Afganistanie czy Iraku wykazali się wybitną odwagą i kunsztem wojskowym, zajmują szczególne miejsce.
Ideę tę rozwija także Prezydent Andrzej Duda, wzbogacając etos zbudowany na tradycjach sprzed
dziesiątek lat o bohaterskie postawy czasów współczesnych. Dlatego podczas dzisiejszego święta
Weteranów Działań Poza Granicami Państwa, Prezydent nawiązał do Orderu Krzyża Wojskowego, jak
i poświęcenia wszystkich uczestników misji zagranicznych. Wcześniej Prezydent spotykał się z Kawalerami
Ordery, ich rodzinami, ale także wielokrotnie udawał się Polskich Kontyngentów Wojskowych, gdzie
rozmawiał ze służącymi tam żołnierzami. W ciągu zaledwie kilku lat Prezydent złożył sześć takich wizyt:
w Afganistanie, Kuwejcie, Rumunii, Bośni i Hercegowinie, na Łotwie oraz Sycylii. To więcej niż łącznie
wszyscy jego poprzednicy.
Świadomość odwagi i znaczenia czynów tworzy się powoli. Jest jeszcze wiele do zrobienia, aby młodzi
żołnierze, ale też my wszyscy, mogli czerpać z historycznych oraz współczesnych nam, najlepszych
wzorców. Są znakomite przykłady odważnych działań bojowych, ujętych chociażby w filmie Karbala,
opowiadającym o losach żołnierzy na misji w Iraku. Z bohaterami tych wydarzeń przed rokiem spotkał się
Prezydent Andrzej Duda. Zasługi w pielęgnowaniu i promowaniu świadectwa tych przykładów
bohaterstwa ma także rozwijające się dynamicznie Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
w Warszawie.
W naszej zbiorowej percepcji obecna i żywa jest pamięć o bohaterach września 1939 roku, organizujemy
niezliczone rajdy szlakiem Żołnierzy Wyklętych, co roku 1 sierpnia tłumnie oddajemy cześć powstańcom
na warszawskich cmentarzach. Do tych monumentalnych zdarzeń i postaci związanych z nasza
przeszłością warto dodać pamięć o dokonaniach żołnierzy ryzykujących życie w służbie odzyskanej przez
nas po 1989 r. suwerennej Rzeczypospolitej.
Cześć i chwała bohaterom! Tym znanym z historii oraz współczesnym!
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Kalendarium działań
Prezydenta RP Andrzeja Dudy
w sprawach bezpieczeństwa

Kalendarium obejmuje aktywności Prezydenta RP Andrzeja Dudy w latach 2015-2020 w
obszarze spraw bezpieczeństwa. Z uwagi na niejawny bądź roboczy charakter niektórych
przedsięwzięć, kalendarium ogranicza się jedynie do działań, o których informowano opinię
publiczną.
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2015
6 sierpnia 2015

Uroczystość przyjęcia Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.

7 sierpnia 2015

Prezydent wprowadził do Biura Bezpieczeństwa Narodowego nowego szefa BBN,
ministra Pawła Solocha.

11 sierpnia 2015

Na lotnisku Warszawa-Babice Prezydent odwiedził żołnierzy przygotowujących
się do udziału w uroczystościach Święta Wojska Polskiego.

13 sierpnia 2015

Prezydent spotkał się z żołnierzami 5. Pułku Inżynieryjnego.

13 sierpnia 2015

Prezydent uczestniczył w uroczystości zmiany na stanowisku dowódcy
Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie.

15 sierpnia 2015

Prezydent wziął udział w defiladzie oraz uroczystościach z okazji Święta Wojska
Polskiego.

22 sierpnia 2015

Prezydent wziął udział w uroczystej promocji na pierwszy stopień oficerski
absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

28 sierpnia 2015

Prezydent rozmawiał z Kanclerz Angelą Merkel nt. bezpieczeństwa, przyszłości
Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej oraz polityki migracyjnej.

1 września 2015

Na Westerplatte Prezydent wziął udział w obchodach 76. rocznicy wybuchu
II wojny światowej.

4 września 2015

Prezydent wziął udział w XXIII Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego
w Kielcach.

9 września 2015

Prezydent był gościem Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju.

17 września 2015

Prezydent wziął udział w uroczystości oficjalnego otwarcia Muzeum Katyńskiego
w Warszawie.

17 września 2015

Prezydent był gościem na spotkaniu urodzinowym gen. dyw. Janusza
Brochwicz-Lewińskiego ps. Gryf.

27-29 września 2015

Prezydent uczestniczył w 70. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów
Zjednoczonych.

29 września 2015

Prezydent wziął udział w spotkaniu grupy „Adriatyk-Bałtyk-Morze Czarne”
w Nowym Jorku.

5 października 2015

Prezydent uczestniczył w inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole
Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

20 października 2015

Prezydent obserwował ćwiczenie wojskowe DRAGON-15.

28 października 2015

Prezydent złożył wizytę we Francji.

3 listopada 2015

Prezydent złożył wizytę w Rumunii, gdzie rozmawiał m.in. na temat
bezpieczeństwa i zbliżającego się szczytu NATO.

4 listopada 2015

Z udziałem Prezydenta odbyło się spotkanie szefów państw wschodniej flanki
NATO w Bukareszcie.

6 listopada 2015

Prezydent odznaczył żołnierzy wojsk specjalnych Krzyżami Komandorskimi oraz
Krzyżami Kawalerskimi Orderu Krzyża Wojskowego.

11 listopada 2015

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości Prezydent wręczył odznaczenia
państwowe osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu.

14 listopada 2015

W związku z zamachami terrorystycznymi w Paryżu, Prezydent spotkał się z
kierownictwem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centrum
Antyterrorystycznego ABW.
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18 listopada 2015

Prezydent przeprowadził rozmowę telefoniczną z prezydentem Francji
François Hollande’m.

19 listopada 2015

Prezydent obserwował ćwiczenia „Common Challenge-15” w Drawsku
Pomorskim.

29 listopada 2015

Z udziałem Prezydenta odbyły się uroczystości z okazji Dnia Podchorążego.

14-16 grudnia 2015

Prezydent przebywał z oficjalną wizytą na Ukrainie.

22 grudnia 2015

Prezydent otworzył w Pałacu Prezydenckim konferencję poświęconą polityce
zagranicznej prof. Lecha Kaczyńskiego.

22 grudnia 2015

W 8. Bazie Lotnictwa Transportowego w Krakowie-Balicach Prezydent
uczestniczył w spotkaniu opłatkowym z żołnierzami Wojska Polskiego.

29 grudnia 2015

Przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie Prezydent oddał hołd
poległym w Powstaniu Wielkopolskim.

2016
12 stycznia 2016

Prezydent odwiedził Powstańca Warszawskiego Henryka Kończykowskiego
ps. Halicz w dniu jego 92. urodzin.

18 stycznia 2016

W siedzibie Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił Europy (SHAPE) w Mons
odbyła się rozmowa Prezydenta i gen. Philipa Breedlove’a.

18 stycznia 2016

Prezydent rozmawiał z Sekretarzem Generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem
przy okazji wizyty w Belgii.

3 lutego 2016

Prezydent wręczył Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari rodzinie
łączniczki Armii Krajowej Marii Swech ps. Myszka.

10 lutego 2016

Prezydent uczestniczył w uroczystych obchodach 96. rocznicy Zaślubin
Polski z Morzem.

12-13 lutego 2016

Prezydent wziął udział w 52. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

14 lutego 2016

Na marginesie 52. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa Prezydent spotkał
się z premierami Francji, Libanu i Czarnogóry, a także odbył spotkanie
z prezydentami Chorwacji, Słowenii, Estonii i Bułgarii.

1 marca 2016

Prezydent uczestniczył w centralnych obchodach Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych. Tego dnia wręczył nominacje generalskie, a także
odznaczenia państwowe osobom zasłużonym dla niepodległości RP
oraz w pielęgnowaniu pamięci o Żołnierzach Wyklętych.

2 marca 2016

Prezydent otworzył naradę szefów rad bezpieczeństwa i prezydenckich
doradców ds. bezpieczeństwa z państw Europy Środkowo-Wschodniej.

8 marca 2016

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o służbie wojskowej żołnierzy
zawodowych.

9 marca 2016

Odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, któremu
przewodniczył Prezydent Andrzej Duda. Tematem spotkania były aktualne
problemy związane z bezpieczeństwem państwa.

21 marca 2016

Prezydent podpisał specustawę w związku ze zbliżającym się szczytem NATO.

22 marca 2016

W związku z zamachami terrorystycznymi w Brukseli odbyło się spotkanie
Prezydenta z koordynatorem służb specjalnych, szefami Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
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23 marca 2016

W jednostce wojskowej w Kazuniu Nowym odbyło się wielkanocne spotkanie
Prezydenta z żołnierzami.

31 marca 2016

Prezydent odbył bilateralną rozmowę z prezydentem USA Barackiem Obamą,
zaaranżowaną przy okazji oficjalnej kolacji w Białym Domu dla uczestników
Szczytu Bezpieczeństwa Nuklearnego. Przy okazji szczytu, Prezydent spotkał się
z prezydentami Turcji, Ukrainy i Gruzji. Wygłosił też wykład w The National Press
Club nt. polskiej wizji bezpieczeństwa międzynarodowego.

11 kwietnia 2016

Prezydent wziął udział w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej
dwóch szefów Biura Bezpieczeństwa Narodowego – Władysława Stasiaka
i Aleksandra Szczygło, którzy zginęli w katastrofie pod Smoleńskiem.

13 kwietnia 2016

W ogrodach Pałacu Prezydenckiego Andrzej Duda wziął udział w uroczystości
zasadzenia Dębu Pamięci – będącej symbolicznym hołdem ofiarom zbrodni
katyńskiej.

14 kwietnia 2016

Odbyło się spotkanie Prezydenta z sekretarzem Rady Bezpieczeństwa
Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksandrem Turczynowem. Wśród tematów
rozmowy znalazły się m.in. kwestia współpracy wojskowej, bezpieczeństwa
Polski, UE i Ukrainy.

15 kwietnia 2016

Prezydent wziął udział w uroczystościach z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski.

18 kwietnia 2016

Prezydent spotkał się w Sofii z prezydentem Bułgarii Rosenem Plewnelijewem.

23 kwietnia 2016

Prezydent spotkał się z prezydentem Słowenii. Rozmowa dotyczyła
m.in. zbliżającego się szczytu NATO w Warszawie.

24 kwietnia 2016

Prezydent uczestniczył w pogrzebie śp. płk. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”.

25 kwietnia 2016

Z udziałem Prezydenta odbyła się odprawa kierowniczej kadry Ministerstwa
Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych RP.

2 maja 2016

Prezydent wziął udział w uroczystościach z okazji Dnia Flagi RP.

3 maja 2016

Prezydent uczestniczył w obchodach 225. rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 maja.

4 maja 2016

Prezydent, Zwierzchnik Sił Zbrojnych, z dniem 7 maja 2016 r., mianował generała
Mieczysława Gocuła na ponowną kadencję na stanowisku Szefa Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego.

4 maja 2016

Prezydent wziął udział w centralnych obchodach Dnia Strażaka.

9-10 maja 2016

Prezydent spotkał się z kanadyjskim premierem Justinem Trudeau
i gubernatorem generalnym Kanady. Wizyta w Kanadzie dotyczyła m.in.
wzmocnienia wschodniej flanki NATO, polityki klimatycznej, relacji
gospodarczych i konfliktu na Ukrainie.

10 maja 2016

Prezydent odwiedził kanadyjską bazę wojskową Petawawa.

13 maja 2016

Prezydent wziął udział w uroczystości rozpoczęcia budowy bazy amerykańskiego
systemu obrony balistycznej w Redzikowie.

16 maja 2016

Prezydent rozpoczął trzydniową wizytę we Włoszech. Spotkał się z premierem
i prezydentem Włoch, a także wygłosił wykład w Akademii Obrony NATO
w Rzymie.

20 maja 2016

Prezydent podpisał ustawę o zasadach pobytu sojuszniczych wojsk na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

23-25 maja 2016

Prezydent przebywał z oficjalną wizytą w Norwegii. Spotkał się z królem
Haraldem V i premier Erną Solberg. Odbył też rozmowy w bazie Dowództwa
Operacyjnego Sił Zbrojnych i wygłosił wykład w Norweskim Instytucie
Noblowskim.
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30 maja 2016

Odbyło się spotkanie Prezydenta z Sekretarzem Generalnym NATO.

31 maja 2016

Prezydent nadał pośmiertnie Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Andrzejowi Urbańskiemu.

2 czerwca 2016

Prezydent spotkał się z Wysoką Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych
i Polityki Bezpieczeństwa Federicą Mogherini.

7 czerwca 2016

Odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, poświęcone
zbliżającemu się szczytowi NATO w Warszawie.

9-10 czerwca 2016

Prezydent złożył wizytę w Królestwie Danii. Kluczowymi tematami wizyty były:
szczyt NATO, współpraca w regionie Morza Bałtyckiego oraz gazociąg Baltic Pipe.

13 czerwca 2016

Prezydent obserwował realizację zadań szkoleniowych, prowadzonych w ramach
ćwiczenia Anakonda-16.

15 czerwca 2016

Prezydent podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach, dotyczących
organizacji szczytu NATO w Warszawie.

17 czerwca 2016

Prezydent podpisał postanowienia o użyciu dwóch Polskich Kontyngentów
Wojskowych w operacji Inherent Resolve.

18 czerwca 2016

Prezydent wziął udział w uroczystości nadania terminalowi LNG w Świnoujściu
imienia śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

20 czerwca 2016

Prezydent RP i Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping podpisali
oświadczenie w sprawie ustanowienia wszechstronnego strategicznego
partnerstwa między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową.

21 czerwca 2016

Prezydent odbył z Prezydentem Francji François Hollandem rozmowę
telefoniczną poświęconą tematowi zbliżającego się szczytu NATO
w Warszawie.

22 czerwca 2016

Prezydent podpisał ustawę o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej.

22 czerwca 2016

Prezydent podpisał ustawę o działaniach antyterrorystycznych.

26 czerwca 2016

Odbyło się spotkanie prezydentów Polski i Estonii. Rozmowy dotyczyły
bezpieczeństwa globalnego w kontekście zbliżającego się szczytu NATO.

29-30 czerwca 2016

Prezydent złożył oficjalną wizytę na Słowacji.

30 czerwca 2016

Prezydent rozmawiał telefonicznie z sekretarzem generalnym NATO Jensem
Stoltenbergiem nt. stanu przygotowań do szczytu NATO.

5 lipca 2016

Prezydent wręczył płk. Andrzejowi Kowalskiemu, szefowi Służby Wywiadu
Wojskowego, akt mianowania na stopień generała brygady.

5 lipca 2016

Prezydent rozmawiał z premier i ministrami obrony, spraw zagranicznych oraz
finansów na temat szczytu NATO i wydatków obronnych.

7 lipca 2016

Prezydent odbył z sekretarzem generalnym NATO ostatnie konsultacje przed
rozpoczęciem warszawskiego szczytu Sojuszu.

8-9 lipca 2016

Prezydent uczestniczył w szczycie NATO w Warszawie.

8 lipca 2016

Przy okazji szczytu NATO w Warszawie odbyło się spotkanie prezydentów Polski i
Stanów Zjednoczonych.

16 lipca 2016

Prezydent wziął udział w obchodach Święta Policji.

1 sierpnia 2016

Prezydent uczestniczył w obchodach 72. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego.

15 sierpnia 2016

Prezydent wziął udział w obchodach Święta Wojska Polskiego. Wręczył
nominacje generalskie, odznaczenia państwowe oraz pamiątkowe ryngrafy
generałom odchodzącym w stan spoczynku.
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15 sierpnia 2016

Prezydent podpisał rozporządzenie o podwyżkach dla żołnierzy.

24 sierpnia 2016

Prezydent przebywał w Kijowie z okazji 25. rocznicy niepodległości Ukrainy.

26 sierpnia 2016

Prezydenci Polski i Litwy rozmawiali o implementacji decyzji warszawskiego
szczytu NATO.

27 sierpnia 2016

Na terenie 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w poznańskich Krzesinach
z udziałem Prezydenta odbyły się uroczystości Święta Lotnictwa Polskiego
oraz 10-lecia służby samolotów F-16 w Polskich Siłach Powietrznych.

1 września 2016

Prezydent wziął udział w obchodach 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej na
Westerplatte.

2 września 2016

Prezydent wręczył akty mianowania na pierwszy stopień generalski szefowi Biura
Ochrony Rządu, a także siedmiu oficerom Policji.

3 września 2016

W Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Prezydent wziął udział
w uroczystości wyróżnienia funkcjonariuszy służb podległych MSWiA, którzy
zabezpieczali szczyt NATO w Warszawie oraz Światowe Dni Młodzieży.

9 września 2016

Prezydent wziął udział w XXIV Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego
w Kielcach.

18-22 września 2016

Prezydent przebywał z wizytą Nowym Jorku na 71. sesji Zgromadzenia Ogólnego
ONZ, gdzie m.in. zabiegał o poparcie kandydatury Polski na członka Rady
Bezpieczeństwa w latach 2018-2019.

28 września 2016

Prezydent rozmawiał z przedstawicielami polskich ośrodków analitycznych
o realizacji postanowień szczytu NATO w Warszawie.

25 października 2016

Prezydent, na wniosek ministra obrony narodowej, mianował pośmiertnie na
stopień generała brygady pułkownika Ryszarda Kuklińskiego.

26 października 2016

Prezydent spotkał się z byłym naczelnym dowódcą Sił Sojuszniczych w Europie
gen. Philipem Breedlove'm.

29 października 2016

Prezydent rozmawiał w Dowództwie Operacyjnym RSZ o systemie kierowania
i dowodzenia.

3 listopada 2016

Rozmowy prezydentów Polski i Estonii o współpracy w sprawach
bezpieczeństwa.

7 listopada 2016

Wizyta Prezydenta w Jordanii.

9 listopada 2016

Spotkanie Prezydenta z kadrą Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
nt. przewidywanych zmian w systemie dowodzenia wojskiem, modernizacji
technicznej i planowanych szkoleń.

10 listopada 2016

Prezydent wziął udział w uroczystości odsłonięcia na filarze Grobu Nieznanego
Żołnierza tablicy poświęconej pamięci Żołnierzy Niezłomnych.

11 listopada 2016

Udział Prezydenta w centralnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości.

23 listopada 2016

Prezydent mianował 15 oficerów Sił Zbrojnych RP na stopnie generalskie.

25 listopada 2016

Podczas wizyty w 8. Bazie Lotnictwa Transportowego w Krakowie, Prezydent
wręczył awans generalski weteranowi II wojny światowej płk. Ludwikowi
Krempie.

28 listopada 2016

Prezydenci Polski i Niemiec złożyli wizytę w Kwaterze Głównej Wielonarodowego
Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie.

29 listopada 2016

Prezydent uczestniczył w Gdyni w obchodach 98. rocznicy odtworzenia
Marynarki Wojennej RP, gdzie wręczył akt mianowania na stopień kontradmirała
dowódcy 3. Flotylli Okrętów kmdr. Krzysztofowi Jaworskiemu.
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29 listopada 2016

Prezydent podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim wręczył akty mianowania
na stopnie generalskie 14 oficerom Sił Zbrojnych RP.

7 grudnia 2016

Prezydent przekazał rodzinie Jana Karskiego – słynnego emisariusza Polskiego
Państwa Podziemnego, akt nominacji na stopień generała brygady.

9 grudnia 2016

Zmiany w systemie kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi były tematem
rozmów Prezydenta w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego.

13 grudnia 2016

Prezydent rozmawiał z dowództwem polsko-litewsko-ukraińskiej brygady.

13 grudnia 2016

Wsparcie dla produkcji obronnej i eksportu było jednym z tematów spotkania
Prezydenta z przedstawicielami branży obronnej.

15 grudnia 2016

Prezydent uczestniczył spotkaniu świątecznym z żołnierzami w 7. Dywizjonie
Lotniczym w Nowym Glinniku k. Tomaszowa Mazowieckiego.

21 grudnia 2016

Prezydent podpisał ustawę o Wojskach Obrony Terytorialnej.

30 grudnia 2016

Prezydent mianował generała brygady Sławomira Wojciechowskiego na
stanowisko Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

30 grudnia 2016

Prezydent mianował generała brygady Wiesława Kukułę na stanowisko Dowódcy
Wojsk Obrony Terytorialnej.

30 grudnia 2016

Prezydent podpisał postanowienia w sprawie użycia Polskich Kontyngentów
Wojskowych w misjach poza granicami kraju.

2017
10 stycznia 2017

Prezydent mianował generała brygady Sławomira Wojciechowskiego na stopień
generała dywizji.

10 stycznia 2017

Dowódca operacyjny generał dywizji Sławomir Wojciechowski i dowódca Wojsk
Obrony Terytorialnej generał brygady Wiesław Kukuła odebrali nominacje z rąk
Prezydenta.

30 stycznia 2017

Na poligonie w Żaganiu Prezydent uczestniczył w inauguracji polskoamerykańskich szkoleń wojskowych z udziałem amerykańskiej Pancernej
Brygadowej Grupy Bojowej (ABCT).

31 stycznia 2017

Generał broni Leszek Surawski został mianowany przez Prezydenta nowym
szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

7 lutego 2017

Prezydent uczestniczył w spotkaniu prezydenckich doradców ds. bezpieczeństwa
Polski, Litwy, Łotwy, Estonii oraz Szwecji i Finlandii.

8 lutego 2017

Prezydent wręczył akt mianowania na stanowisko Dowódcy Generalnego
Rodzajów Sił Zbrojnych generałowi dywizji Jarosławowi Mice.

9 lutego 2017

Prezydent podpisał postanowienie w sprawie określenia głównych kierunków
rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 2017–
2026.

17 lutego 2017

Prezydent mianował pośmiertnie pułkownika Alfonsa Maćkowiaka, instruktora
Cichociemnych i żołnierza 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej, na stopień
generała brygady.

17-18 lutego 2017

Prezydent uczestniczył w Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Odbył także
rozmowy dwustronne m.in. senatorem USA Johnem McCainem, prezydentem
Słowenii Borutem Pahorem oraz z prezydent Chorwacji Kolindą Grabar-Kitarović.
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1 marca 2017

Prezydent wziął udział w uroczystym Apelu Pamięci z okazji Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

16 marca 2017

Prezydent wziął udział w gali wręczenia stypendiów podopiecznym fundacji
Dorastaj z Nami – dzieciom, których rodzice zginęli lub zostali ranni w czasie
pełnienia służby.

31 marca 2017

Odbyło się spotkanie Prezydenta z ministrem obrony narodowej Antonim
Macierewiczem nt. zobowiązań sojuszniczych, spraw kadrowych, obrony
terytorialnej i modernizacji armii.

12 kwietnia 2017

Prezydent wziął udział w odprawie kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony
Narodowej i Sił Zbrojnych RP.

13 kwietnia 2017

Prezydent spotkał się z Naczelnym Dowódcą Sił Sojuszniczych w Europie
generałem Curtisem M. Scaparrottim. Prezydent odznaczył generała Orderem
Zasługi RP.

13 kwietnia 2017

Na poligonie w Orzyszu Prezydent uczestniczył w powitaniu Batalionowej Grupy
Bojowej NATO.

13 kwietnia 2017

Prezydent podpisał postanowienie o użyciu PKW w składzie Sił Sojuszniczych
Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w misji wojskowego nadzoru
przestrzeni powietrznej Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej i Republiki
Łotewskiej.

14 kwietnia 2017

Prezydent złożył wizytę w 12. Bazie Bezzałogowych Statków Powietrznych
w Mirosławcu.

27 kwietnia 2017

Prezydent podpisał postanowienie o użyciu PKW w składzie wielonarodowej
brygady sił dostosowanej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu
Północnoatlantyckiego w Rumunii.

27 kwietnia 2017

Prezydent podpisał postanowienie o użyciu PKW w składzie batalionowej grupy
bojowej sił wzmocnionej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu
Północnoatlantyckiego w Republice Łotewskiej oraz Republice Estońskiej
i Republice Litewskiej

2 maja 2017

Prezydent powołał generała dywizji Andrzeja Reudowicza na Kanclerza Orderu
Krzyża Wojskowego.

3 maja 2017

Prezydent wziął udział w obchodach 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

5 maja 2017

Prezydent wskazał generał broni Leszka Surawskiego, jako osobę przewidzianą
do mianowania na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych.

6 maja 2017

Prezydent wziął udział w centralnych obchodach Dnia Strażaka, połączonych
z jubileuszem 25-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej oraz promocją
oficerską.

16 maja 2017

Na Rynku Wielkim w Zamościu Prezydent wziął udział w obchodach Święta Straży
Granicznej. Prezydent nadał też stopnie generalskie dwóm oficerom SG.

22 maja 2017

Prezydent i kanclerz Niemiec odbyli rozmowę telefoniczną nt. bezpieczeństwa
i zobowiązań sojuszniczych w ramach NATO.

25-26 maja 2017

Prezydent wziął udział w spotkaniu szefów państw i rządów państw NATO
w Brukseli oraz w forum GLOBSEC 2017 w Bratysławie.

26 maja 2017

Prezydent rozmawiał z sekretarzem generalnym NATO nt. planów Polski
w sprawie zwiększenia wydatków obronnych do 2,5 proc. PKB do 2030 r.

8 czerwca 2017

Prezydent zapoznał się z niejawnym raportem ze Strategicznego Przeglądu
Obronnego, przygotowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
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12 czerwca 2017

Prezydent spotkał się w ogrodach Pałacu Prezydenckiego z dziećmi, które brały
udział w akcji „Bezpieczne Wakacje z Parą Prezydencką”. Odznaczył także osoby,
które wykazały się odwagą niosąc pomoc innym

28 czerwca 2017

Prezydent podpisał postanowienie o przedłużeniu użycia PKW w Siłach
Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice
Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie.

28 czerwca 2017

Prezydent podpisał postanowienie o przedłużeniu okresu użycia PKW w misji
RESOLUTE SUPPORT Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej
Republice Afganistanu.

28 czerwca 2017

Prezydent podpisał postanowienie o przedłużeniu użycia PKW w szkoleniowej
misji wojskowej UE w Republice Środkowoafrykańskiej.

28 czerwca 2017

Prezydent podpisał postanowienie o przedłużeniu okresu użycia PKW w operacji
INHERENT RESOLVE w Państwie Kuwejt, Republice Iraku oraz Państwie Katar.

30 czerwca 2017

Prezydent wziął udział w centralnych obchodach Święta Służby Więziennej,
inaugurujących obchody 100-lecia powstania tej formacji.

30 czerwca 2017

Prezydent wziął udział w konferencji „Nowoczesny przemysł obronny RP
zasadniczym segmentem systemu bezpieczeństwa państwa”.

30 czerwca 2017

Prezydent podpisał postanowienie o użyciu PKW w działaniach Globalnej Koalicji
w Republice Iraku, Jordańskim Królestwie Haszymidzkim oraz Państwie Kuwejt.

4 lipca 2017

Prezydent przebywał z roboczą wizytą w ośrodku szkolenia poligonowego
Jednostki Wojskowej GROM im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK.

6 lipca 2017

Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się spotkanie Prezydentów Polski
i USA. Politycy wzięli udział w inauguracji Szczytu Inicjatywy Trójmorza.

23 lipca 2017

Podczas centralnych obchodów Święta Policji w Centrum Szkolenia Policji
w Legionowie Prezydent wręczył nominacje generalskie dwóm oficerom tej
formacji.

1 sierpnia 2017

Prezydent uczestniczył w obchodach 73. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego.

14–15 sierpnia 2017

Prezydent wziął udział w uroczystościach związanych z obchodami Święta Wojska
Polskiego.

24 sierpnia 2017

Prezydent przyjął w Belwederze sekretarza generalnego NATO Jensa
Stoltenberga.

1 września 2017

Z udziałem Prezydenta odbyły się w Wieluniu obchody 78. rocznicy wybuchu
II wojny światowej.

13 września 2017

Prezydent podpisał postanowienie o przedłużeniu użycia PKW w składzie Sił
Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w misji wojskowego
nadzoru przestrzeni powietrznej Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej
i Republiki Łotewskiej

17 września 2017

W 78. rocznicę sowieckiej agresji przeciw Polsce Prezydent złożył wieniec przed
Pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie.

19-20 września 2017

Prezydent uczestniczył w debacie generalnej 72. sesji Zgromadzenia Ogólnego
ONZ. Prezydent odbył również spotkania dwustronne z przywódcami m.in.
Ukrainy i Łotwy.

20 września 2017

Prezydent rozmawiał z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem.

21 września 2017

Prezydent spotkał się z kadetami z West Point i jako pierwszy polski prezydent
wygłosił wykład dla kadetów tej akademii wojskowej.
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25 września 2017

Prezydent spotkał się z dowództwem Sojuszniczego Korpusu Szybkiego
Reagowania (Allied Rapid Reaction Corps, ARRC) z Gloucester w Wielkiej Brytanii.

26 września 2017

Prezydent na poligonie w Drawsku Pomorskim obserwował ćwiczenie
Dragon-17.

23 października 2017

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej
oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo
zamówień publicznych; stopniowo zwiększającą nakłady obronne do poziomu 2,5
proc PKB, zwiększającą maksymalną liczebność Sił Zbrojnych RP oraz dającą
możliwość wypłacania większych zaliczek na sprzęt wojskowy oraz uzbrojenie.

25 października 2017

Podczas wizyty w Finlandii Prezydent odwiedził bazę wojskową w Santahamina.

8 listopada 2017

Prezydent podpisał postanowienie o przedłużeniu użycia PKW w operacji
wojskowej UE w Bośni i Hercegowinie.

11 listopada 2017

Prezydent uczestniczył w centralnych uroczystościach z okazji Narodowego
Święta Niepodległości.

16 grudnia 2017

W Gdyni, z udziałem Prezydenta, odbył się uroczystości państwowego pogrzebu
„trzech komandorów” – śp. kontradmirała Stanisława Mieszkowskiego,
śp. kontradmirała Jerzego Staniewicza oraz śp. komandora Zbigniewa
Przybyszewskiego – ofiar zbrodni komunistycznej.

18 grudnia 2017

W Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie Prezydent wziął
udział w świątecznym spotkaniu z żołnierzami.

19 grudnia 2017

W Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie Prezydent odwiedził
rannego pilota samolotu MiG-29, który rozbił się pod Mińskiem Mazowieckim.

21 grudnia 2017

Prezydent przebywał z wizytą w Kuwejcie, gdzie spotkał się z żołnierzami PKW,
uczestniczącego w operacji Inherent Resolve, wymierzonej w tzw. Państwo
Islamskie.

29 grudnia 2017

Prezydent podpisał postanowienie o przedłużeniu użycia PKW w operacji
Inherent Resolve w Państwie Kuwejt, Republice Iraku oraz Państwie Katar.

29 grudnia 2017

Prezydent podpisał postanowienie o przedłużeniu okresu użycia PKW w misji
Resolute Support Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej
Republice Afganistanu.

29 grudnia 2017

Prezydent podpisał postanowienie o przedłużeniu okresu użycia PKW
w działaniach Globalnej Koalicji w Republice Iraku, Jordańskim Królestwie
Haszymidzkim oraz Państwie Kuwejt.

29 grudnia 2017

Prezydent podpisał postanowienie o użyciu PKW w składzie wielonarodowej
brygady sił dostosowanej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu
Północnoatlantyckiego w Rumunii oraz Republice Bułgarii.

29 grudnia 2017

Prezydent podpisał postanowienie o przedłużeniu użycia PKW w szkoleniowej
misji wojskowej UE w Republice Środkowoafrykańskiej.

29 grudnia 2017

Prezydent podpisał postanowienie o przedłużeniu użycia PKW w składzie
batalionowej grupy bojowej sił wzmocnionej Wysuniętej Obecności Organizacji
Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Łotewskiej oraz Republice
Estońskiej i Republice Litewskiej.

29 grudnia 2017

Prezydent podpisał postanowienie o przedłużeniu użycia PKW w Siłach
Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice
Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie.
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2018
19 stycznia 2018

Prezydent wygłosił wystąpienie podczas Debaty Wysokiego Szczebla Rady
Bezpieczeństwa ONZ.

29 stycznia 2018

Prezydent spotkał się z kierownictwem MON, aby rozmawiać o najważniejszych
wyzwaniach stojących przed Siłami Zbrojnymi RP.

31 stycznia 2018

Prezydent podpisał postanowienie o użyciu PKW w operacji wojskowej UE
w południowym rejonie środkowej części Morza Śródziemnego.

1 marca 2018

Prezydent wręczył 14 nominacji generalskich w Siłach Zbrojnych RP.

5 marca 2018

Prezydent podpisał ustawę umożliwiającą sojusznikom korzystanie z broni
polskich sił zbrojnych.

8 marca 2018

Prezydent odbył roboczą wizytę w Sztabie Generalnym WP.

13 marca 2018

Prezydent przyjął w Pałacu Prezydenckim grupę kadetów Akademii Wojskowej
Stanów Zjednoczonych z West Point.

15 marca 2018

Prezydent wziął udział w odprawie kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony
Narodowej i Sił Zbrojnych RP.

26 marca 2018

Prezydent złożył wielkanocną wizytę żołnierzom biorącym udział w misji PKW
Afganistan.

28 marca 2018

Prezydent uczestniczył w ceremonii podpisania umowy na zakup systemu
rakietowego Patriot.

19 kwietnia 2018

Prezydent wziął udział w Święcie Dowództwa Garnizonu Warszawa.

16 maja 2018

Z okazji Święta Straży Granicznej Prezydent przyznał odznaczenia państwowe
zasłużonym jej funkcjonariuszom.

17 maja 2018

Prezydent wystąpił podczas debaty Rady Bezpieczeństwa ONZ.

18 maja 2018

Prezydent odwiedził bazę Gwardii Narodowej Illinois.

28 maja 2018

Prezydent wystąpił na posiedzeniu Zgromadzenia Parlamentarnego NATO.

30 maja 2018

Prezydent złożył wizytę w Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych.

30 maja 2018

Prezydent na poligonie w Nowej Dębie po raz pierwszy spotkał się z żołnierzami
Wojsk Obrony Terytorialnej.

4 czerwca 2018

Z udziałem Prezydenta odbyło się polsko-szwedzkie spotkanie ekspertów
ds. bezpieczeństwa.

8 czerwca 2018

Prezydent uczestniczył w spotkaniu grupy B9 w Warszawie.

11 czerwca 2018

Prezydent wziął udział w wydarzeniu „Bezpieczne wakacje z Parą Prezydencką”.

12 czerwca 2018

Z udziałem Prezydenta odbyły się obchody Święta Służby Ochrony Państwa.

13 czerwca 2018

Prezydent wziął udział w obchodach Święta Żandarmerii Wojskowej.

20 czerwca 2018

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą znaki Wojsk Obrony Terytorialnej.

24 czerwca 2018

Prezydent uczestniczył w obchodach Święta Marynarki Wojennej.

28 czerwca 2018

Prezydent złożył wizytę w bazie wojskowej w Ādaži na Łotwie.

29 czerwca 2018

Prezydent mianował generała dywizji Rajmunda Andrzejczaka na stanowisko
Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
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29 czerwca 2018

Prezydent podpisał postanowienie o przedłużeniu użycia PKW w misji Resolute
Support Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice
Afganistanu.

29 czerwca 2018

Prezydent podpisał postanowienie o użyciu PKW w działaniach Globalnej Koalicji
w Republice Iraku, Jordańskim Królestwie Haszymidzkim, Państwie Katar oraz
Państwie Kuwejt.

29 czerwca 2018

Prezydent podpisał postanowienie o przedłużeniu użycia PKW w składzie
wielonarodowej brygady sił dostosowanej Wysuniętej Obecności Organizacji
Traktatu Północnoatlantyckiego w Rumunii oraz Republice Bułgarii.

29 czerwca 2018

Prezydent podpisał postanowienie o przedłużeniu użycia PKW w składzie
batalionowej grupy bojowej sił wzmocnionej Wysuniętej Obecności Organizacji
Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Łotewskiej oraz Republice
Estońskiej i Republice Litewskiej.

29 czerwca 2018

Prezydent podpisał postanowienie o przedłużeniu użycia PKW w Siłach
Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice
Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie.

30 czerwca 2018

Prezydent wziął udział w obchodach Święta Służby Więziennej.

11-12 lipca 2018

Prezydent uczestniczył w szczycie NATO w Brukseli.

18 lipca 2018

Prezydent mianował sześciu oficerów Policji na stopnie generalskie.

20 lipca 2018

Z udziałem Prezydenta odbyły się obchody Święta Policji.

2 sierpnia 2018

Prezydent podpisał ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

8 sierpnia 2018

Prezydent mianował 11 oficerów Wojska Polskiego na pierwszy oraz kolejne
stopnie generalskie i admiralski.

9 sierpnia 2018

Prezydent wskazał generała broni Rajmunda Andrzejczaka, Szef Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego, jako osobę przewidzianą do mianowania na
stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych.

14 sierpnia 2018

Prezydent skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o weteranach działań
poza granicami państwa.

15 sierpnia 2018

Prezydent uczestniczył w obchodach Święta Wojska Polskiego, których częścią
była Wielka Defilada Niepodległości.

28 sierpnia 2018

Prezydent wziął udział w obchodach Święta Lotnictwa Polskiego, podczas których
na warszawskich Powązkach odsłonięto pomnik „Chwała Lotnikom Polskim”.

1 września 2018

Prezydent uczestniczył w obchodach Dnia Weterana Walk o Niepodległość RP.

5 września 2018

Prezydent wziął udział w XXVI edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu
Obronnego w Kielcach.

6 września 2018

Prezydent mianował generała dywizji Tomasza Piotrowskiego na Dowódcę
Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

18 września 2018

Prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych podczas spotkania w Białym Domu
podpisali polsko-amerykańską deklarację dotyczącą współpracy w dziedzinie
bezpieczeństwa i obronności, energetyki oraz wymiany handlowej i inwestycji.

19 września 2018

Prezydent podpisał postanowienie o przedłużeniu użycia PKW w szkoleniowej
misji wojskowej UE w Republice Środkowoafrykańskiej.

24 września 2018

Prezydent wziął udział w debacie generalnej 73. Sesji Zgromadzenia Ogólnego
ONZ.

2 października 2018

Prezydent uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych śp. admirała floty Józefa
Unruga i jego małżonki.
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17 października 2018

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o weteranach działań poza granicami
państwa oraz rozporządzenie określające wielokrotność kwoty bazowej,
stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych.

25 października 2018

Prezydent wziął udział w obchodach 100. rocznicy powstania Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego.

7 listopada 2018

Prezydent mianował dziewięciu oficerów Wojska Polskiego na pierwszy oraz
kolejne stopnie generalskie i admiralski.

7 listopada 2018

Prezydent podpisał postanowienie o przedłużeniu użycia PKW w operacji
wojskowej UE w Bośni i Hercegowinie.

10 listopada 2018

Prezydent podpisał ustawę reformującą system kierowania i dowodzenia Siłami
Zbrojnymi RP, przywracającą Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego rolę
najwyższego dowódcy.

11 listopada 2018

Z udziałem Prezydenta odbyły się obchody Setnej Rocznicy Odzyskania
Niepodległości.

24 listopada 2018

Prezydent wziął udział w uroczystości nadania imienia „Bielik” samolotom
M-346, których matką chrzestną została Pierwsza Dama.

27 listopada 2018

Prezydent mianował dwóch oficerów Wojska Polskiego na pierwszy stopień
generalski i admiralski.

29 listopada 2018

Podczas obchodów Dnia Podchorążego, Prezydent wręczył nominację generalską
i admiralską oficerom SZRP.

5 grudnia 2018

Prezydent mianował trzech oficerów Wojska Polskiego na pierwszy oraz kolejne
stopnie generalskie.

6 grudnia 2018

Prezydent złożył wizytę w Dowództwie Wielonarodowej Dywizji PółnocnyWschód w Elblągu w związku z zakończeniem ćwiczenia Anakonda-18,
certyfikowaniem Dowództwa oraz przekazaniem w podporządkowanie
Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód w Szczecinie.

7 grudnia 2018

Prezydent podpisał postanowienie o użyciu PKW w składzie Sił Sojuszniczych
Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w misji wojskowego nadzoru
przestrzeni powietrznej Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej i Republiki
Łotewskiej.

18 grudnia 2018

Prezydent złożył wizytę w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Rumunii.

20 grudnia 2018

Prezydent podpisał postanowienie o przedłużeniu użycia PKW w Siłach
Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice
Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie.

20 grudnia 2018

Prezydent podpisał postanowienie o przedłużeniu użycia PKW w składzie
batalionowej grupy bojowej sił wzmocnionej Wysuniętej Obecności Organizacji
Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Łotewskiej oraz Republice
Estońskiej i Republice Litewskiej.

21 grudnia 2018

Prezydent wziął udział w uroczystym apelu w związku z wejściem w życie nowego
systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi.

21 grudnia 2018

Prezydent spotkał się z żołnierzami w 1. Bazie Lotnictwa Transportowego.

29 grudnia 2018

Prezydent podpisał Postanowienie o wydaniu Polityczno-Strategicznej Dyrektywy
Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej.

29 grudnia 2018

Prezydent podpisał postanowienie o przedłużeniu użycia PKW w misji Resolute
Support Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice
Afganistanu.
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29 grudnia 2018

Prezydent podpisał postanowienie o użyciu PKW w Republice Iraku, Jordańskim
Królestwie Haszymidzkim, Państwie Katar oraz Państwie Kuwejt.

29 grudnia 2018

Prezydent podpisał postanowienie o przedłużeniu użycia PKW w szkoleniowej
misji wojskowej UE w Republice Środkowoafrykańskiej.

29 grudnia 2018

Prezydent podpisał postanowienie o przedłużeniu użycia PKW w operacji
wojskowej UE w południowym rejonie środkowej części Morza Śródziemnego.

29 grudnia 2018

Prezydent podpisał postanowienie o przedłużeniu użycia PKW w składzie
wielonarodowej brygady sił dostosowanej Wysuniętej Obecności Organizacji
Traktatu Północnoatlantyckiego w Rumunii oraz Republice Bułgarii.

2019
24 stycznia 2019

Prezydent spotkał się w Davos z Sekretarzem Generalnym NATO Jensem
Stoltenbergiem.

30 stycznia 2019

Prezydent podpisał postanowienie o przedłużeniu użycia PKW w operacji
wojskowej UE w południowym rejonie środkowej części Morza Śródziemnego.

30 stycznia 2019

Prezydent podpisał postanowienie o użyciu PKW w składzie Stałego Zespołu
Morskiego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego – Grupa 1 w działaniach
na Oceanie Atlantyckim, Morzu Norweskim, Morzu Północnym, Morzu Bałtyckim
i Morzu Śródziemnym.

13 lutego 2019

Prezydent oraz wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Michael Pence spotkali się
z polskimi i amerykańskimi żołnierzami w 1. Bazie Lotnictwa Transportowego
w Warszawie, gdzie miało miejsce podpisanie porozumienia otwierającego dla
Polski zakup artyleryjskich systemów rakietowych HIMARS.

22 lutego 2019

Prezydenci Polski, Litwy i Ukrainy złożyli wizytę w siedzibie Wielonarodowej
Brygady Litewsko-Polsko-Ukraińskiej im. Wielkiego Hetmana Konstantego
Ostrogskiego w Lublinie, gdzie odbyły się rozmowy trójstronne delegacji
Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Litewskiej oraz Ukrainy.

25 lutego 2019

Prezydent złożył roboczą wizytę w Jednostce Wojskowej Komandosów
w Lublińcu.

28 lutego 2019

Prezydent uczestniczył w szczycie przywódców państw Bukaresztańskiej
Dziewiątki w Koszycach. W spotkaniu wziął też udział sekretarz generalny NATO
Jens Stoltenberg.

4 marca 2019

NATO WEEK. Prezydent na poligonie w Żaganiu spotkał się z żołnierzami
11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej oraz amerykańskiej Pancernej
Brygadowej Grupy Bojowej.

5 marca 2019

Prezydent i minister obrony narodowej rozmawiali z dowódcami nt. wypadku
samolotu MiG-29 i programu HARPIA.

6 marca 2019

NATO WEEK. Prezydent na poligonie w Orzyszu spotkał się z żołnierzami
15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej oraz żołnierzami z USA, Wielkiej Brytanii,
Rumunii i Chorwacji tworzącymi Wielonarodową Batalionową Grupę Bojową
NATO, w ramach wzmocnionej wysuniętej obecności NATO na wschodniej flance.

7 marca 2019

NATO WEEK. Prezydent uczestniczył w dorocznej odprawie rozliczeniowokoordynacyjnej kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił
Zbrojnych RP.

7 marca 2019

Odbyło się spotkanie Prezydenta z Jensem Stoltenbergiem w związku z
obchodami 20. rocznicy wstąpienia Polski do NATO.
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11 marca 2019

NATO WEEK. Prezydent złożył wizytę w Kwaterze Głównej Wielonarodowego
Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie.

12 marca 2019

NATO WEEK. Prezydent wraz z Prezydentem Czech Milošem Zemanem,
Prezydentem Słowacji Andrejem Kiską oraz Prezydentem Węgier Jánosem
Áderem uczestniczył w Pradze w uroczystościach z okazji 20-lecia rozszerzenia
NATO.

12 marca 2019

NATO WEEK. Prezydent mianował pięciu oficerów Wojska Polskiego na pierwsze
stopnie generalskie i admiralski.

31 marca 2019

Prezydent wręczył sztandar Pułkowi Reprezentacyjnemu Wojska Polskiego.

15 kwietnia 2019

Prezydent odwiedził żołnierzy służących w ramach sił UE EUFOR w Polskim
Kontyngencie Wojskowym w Bośni i Hercegowinie. W spotkaniu uczestniczyli
także żołnierze PKW KFOR z Kosowa.

29 kwietnia 2019

Prezydent złożył roboczą wizytę w 17. Wielkopolskiej Brygadzie
Zmechanizowanej w Wędrzynie, gdzie odznaczył Medalem Stulecia Odzyskanej
Niepodległości uczestników walk w irackiej Karbali w 2004 r.

30 kwietnia 2019

Prezydent mianował czterech oficerów Wojska Polskiego na pierwszy stopień
generalski.

30 kwietnia 2019

Prezydent nadał stopnie generalskie sześciu oficerom Państwowej Straży
Pożarnej.

3 maja 2019

Z udziałem Prezydenta odbyła się defilada „Silni w Sojuszach”.

13 maja 2019

Prezydent nadał stopnie generalskie pięciu oficerom Straży Granicznej.

17 maja 2019

Prezydent wziął udział w Święcie Straży Granicznej.

29 maja 2019

Z udziałem najwyższych władz państwowych odbyło się ćwiczenie Kraj-19,
którym kierował Prezydent.

3 czerwca 2019

Prezydent uczestniczył w wydarzeniu „Bezpieczne wakacje z Parą Prezydencką”.

3 czerwca 2019

Prezydent spotkał się z Kanclerzem i członkami Kapituły Orderu Krzyża
Wojskowego.

4 czerwca 2019

Prezydent spotkał się w Brukseli z Sekretarzem Generalnym NATO Jensem
Stoltenbergiem. Rozmowy dotyczyły polsko-amerykańskich negocjacji w sprawie
planów zwiększenia obecności militarnej USA w Polsce.

12 czerwca 2019

Podpisanie wspólnej deklaracji Prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych,
dotyczącej obecności żołnierzy armii USA na terytorium RP.

21 czerwca 2019

Prezydent mianował dwóch oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie.

25 czerwca 2019

Prezydent obserwował ćwiczenia DRAGON–19.

27 czerwca 2019

Prezydent podpisał postanowienie o przedłużeniu użycia PKW w składzie
wielonarodowej brygady sił dostosowanej Wysuniętej Obecności Organizacji
Traktatu Północnoatlantyckiego w Rumunii oraz Republice Bułgarii.

27 czerwca 2019

Prezydent podpisał postanowienie o przedłużeniu użycia PKW w operacji
wojskowej UE w południowym rejonie środkowej części Morza Śródziemnego.

27 czerwca 2019

Prezydent podpisał postanowienie o przedłużeniu użycia PKW w składzie
batalionowej grupy bojowej sił wzmocnionej Wysuniętej Obecności Organizacji
Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Łotewskiej oraz Republice
Estońskiej i Republice Litewskiej.

27 czerwca 2019

Prezydent podpisał postanowienie o przedłużeniu użycia PKW w Republice Iraku,
Jordańskim Królestwie Haszymidzkim, Państwie Katar oraz Państwie Kuwejt.
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27 czerwca 2019

Prezydent podpisał postanowienie o przedłużeniu okresu użycia PKW w misji
Resolute Support Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej
Republice Afganistanu.

27 czerwca 2019

Prezydent podpisał postanowienie o przedłużeniu użycia PKW w Siłach
Międzynarodowych w Republice Kosowa i Republice Macedonii Północnej oraz
w Bośni i Hercegowinie.

5 lipca 2019

Prezydent odwiedził Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. w Poznaniu, spółkę
wchodzącą w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

20 lipca 2019

Prezydent nadał awans generalski w Państwowej Straży Pożarnej.

24 lipca 2019

Prezydent mianował czterech oficerów Policji na stopnie generalskie oraz wziął
udział w obchodach 100. rocznicy powstania Policji Państwowej.

30 lipca 2019

Prezydent podpisał postanowienie w sprawie określenia Głównych kierunków
rozwoju Sił Zbrojnych RP i ich przygotowań do obrony państwa na lata 20212035.

31 lipca 2019

Prezydent wziął udział w promocji oficerskiej Służby Ochrony Państwa.

1 sierpnia 2019

Prezydent powołał członków Kapituły Orderu Krzyża Wojskowego.

10 sierpnia 2019

Prezydent mianował pięciu oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie
oraz admiralski.

15 sierpnia 2019

Prezydent wziął udział w obchodach Święta Wojska Polskiego, które odbyły się
w Katowicach w 100. rocznicę wybuchu Powstań Śląskich, których częścią były
nominacje generalskie oraz defilada „Wierni Polsce”.

16 sierpnia 2019

Prezydent wziął udział w przysiędze żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

1 września 2019

Prezydent uczestniczył w Wieluniu i Warszawie w obchodach 80. rocznicy
wybuchu II wojny światowej.

3 września 2019

Prezydent odwiedził Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach.

5 września 2019

Prezydent złożył wizytę w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej
w Koszalinie, gdzie spotkał się z kierownictwem ośrodka oraz kursantami
rozpoczynającymi szkolenie podstawowe i funkcjonariuszami kursu oficerskiego.

23 września 2019

Podczas spotkania prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych podpisano
wspólną deklarację na temat pogłębiania współpracy obronnej.

27 września 2019

Prezydent wręczył nominacje na stopień nadinspektora dwóm funkcjonariuszom
Służby Celno-Skarbowej.

27 września 2019

Prezydent wziął udział w obchodach święta Wojsk Obrony Terytorialnej, podczas
których wręczył sztandary trzem brygadom WOT.

27 września 2019

Prezydent podpisał postanowienie o przedłużeniu użycia PKW w operacji
wojskowej UE w południowym rejonie środkowej części Morza Śródziemnego.

4 października 2019

Prezydent podpisał postanowienie o użyciu PKW w Republice Libańskiej.

8 października 2019

Prezydent złożył wizytę na poligonie w Nowej Dębie, gdzie zapowiedział
podwyżki dla żołnierzy zawodowych od 1 stycznia 2020 r.

16 października 2019

Prezydent spotkał się z przedstawicielami Dowództwa Wojsk Obrony
Terytorialnej oraz organizacji harcerskich objętych honorowym protektoratem
Prezydenta.

29 października 2019

Prezydent wziął udział w obchodach 75. rocznicy wyzwolenia Bredy.

8 listopada 2019

Prezydent podpisał postanowienie o przedłużeniu okresu użycia PKW w operacji
wojskowej UE w Bośni i Hercegowinie.

11 listopada 2019

Prezydent uczestniczył w obchodach Narodowego Święta Niepodległości.
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12 listopada 2019

Prezydent mianował dziewięciu oficerów Wojska Polskiego na stopnie
generalskie.

16 listopada 2019

Prezydent wręczył sztandar wojskowy 3. Regionalnej Bazie Logistycznej. Matką
chrzestną sztandaru została Pierwsza Dama.

28 listopada 2019

Prezydent spotkał się z absolwentami kursu bazowego GROM.

29 listopada 2019

Prezydent wziął udział w obchodach Dnia Podchorążego.

29 listopada 2019

Prezydent zwołał naradę z udziałem szefów resortów obrony i spraw
zagranicznych, podczas której zatwierdził polskie stanowisko prezentowane na
szczycie NATO w Wielkiej Brytanii.

4 grudnia 2019

Prezydent uczestniczył w szczycie NATO w Wielkiej Brytanii.

12 grudnia 2019

Prezydenta wygłosił wystąpienie na uroczystości symbolicznego przekazania flagi
ONZ na ręce Prezydent Estonii Kersti Kaljulaid w związku z rozpoczynającą się
kadencją Estonii jako pochodzącego z wyboru państwa członkowskiego Rady
Bezpieczeństwa ONZ

17 grudnia 2019

Na terenie 1. Bazy Lotnictwa Transportowego w Warszawie odbyło się spotkanie
świąteczne Pary Prezydenckiej z żołnierzami.

19 grudnia 2019

Prezydent, wraz z małżonką, złożył wizytę w PKW EU Sophia.

20 grudnia 2019

Prezydent wziął udział w uroczystości przekazania Wojskom Specjalnym
śmigłowców Black Hawk.

2020
7 stycznia 2020

W związku z sytuacją bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie (Irak) Prezydent
odbył naradę z Koordynatorem Służb Specjalnych ministrem Mariuszem
Kamińskim oraz szefami ABW, AW, SKW oraz SWW.

7 stycznia 2020

Prezydent mianował na ponowną kadencję generała dywizji Wiesława Kukułę na
stanowisko Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej.

8 stycznia 2020

Prezydent spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim oraz
przedstawicielami Rady Ministrów w celu oceny sytuacji bezpieczeństwa oraz
omówienia scenariuszy ewentualnych działań wobec kryzysu na Bliskim
Wschodzie.

16 stycznia 2020

Prezydent złożył wizytę w Hucie Stalowa Wola.

17 stycznia 2020

Prezydent złożył wizytę w zakładach MESKO S.A. w Skarżysku-Kamiennej.

23 stycznia 2020

Podczas pobytu na 50. Światowym Forum Ekonomicznym w Davos Prezydent
wziął udział w debacie na temat przyszłości NATO.

23 stycznia 2020

Prezydenta spotkał się z sekretarzem generalnym NATO przy okazji Światowego
Forum Ekonomicznego w Davos.

31 stycznia 2020

Prezydent uczestniczył w uroczystości podpisania umowy na zakup
32. wielozadaniowych samolotów piątej generacji F-35 dla Sił Powietrznych RP.

5 lutego 2020

Prezydent złożył wizytę w PZL-Świdnik.

6 lutego 2020

Prezydent wręczył akt mianowania na ponowną kadencję generałowi
Jarosławowi Mice na stanowisko Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

10 lutego 2020

Prezydent wziął udział w 100. rocznicy Zaślubin Polski z Morzem.
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28 lutego 2020

Prezydent zwołał naradę z udziałem szefów resortów obrony oraz spraw
wewnętrznych i administracji, a także najwyższymi dowódcami, którzy
przedstawili stan przygotowań do ćwiczeń Defender-Europe 20.

1 marca 2020

Prezydent mianował ośmiu oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie.

2 marca 2020

Prezydent spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim, ministrem zdrowia
Łukaszem Szumowskim, ministrem spraw wewnętrznych i administracji
Mariuszem Kamińskim oraz szefem KPRM Michałem Dworczykiem, aby omówić
stan przygotowania państwa do walki z koronawirusem.

10 marca 2020

Odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego nt. działań państwa
w sprawie epidemii koronawirusa.

11 marca 2020

Prezydent spotkał się z żołnierzami biorącymi udział w ćwiczeniu DefenderEurope 20.

23 marca 2020

Odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego nt. „tarczy
antykryzysowej”.

31 marca 2020

Prezydent podpisał postanowienie o użyciu PKW w operacji wojskowej UE na
Morzu Śródziemnym.

1 kwietnia 2020

Prezydent wziął udział w telekonferencji Szefa Sztabu Generalnego WP z
kierowniczą kadrą sił zbrojnych, podczas której omówiono bieżącą sytuację
bezpieczeństwa oraz zaangażowanie Wojska Polskiego w walkę z epidemią
koronawirusa.

8 kwietnia 2020

Prezydent uczestniczył w wideokonferencji z Polskimi Kontyngentami
Wojskowymi w Afganistanie, Iraku, Estonii, Rumunii, Bośni i Hercegowinie,
Kosowie, Libanie, na Łotwie oraz na Sycylii.

10 kwietnia 2020

Prezydent złożył życzenia Wielkanocne żołnierzom i pracownikom wojska.

18 kwietnia 2020

Prezydent uczestniczył w wideokonferencji poświęconej sprawom
bezpieczeństwa medyczno-farmaceutycznego.

22 kwietnia 2020

Prezydent i Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg rozmawiali podczas
wideokonferencji o zadaniach i działaniach NATO w czasie pandemii.

23 kwietnia 2020

Prezydent uczestniczył w wideokonferencji z szefami Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Środowiska oraz Komendy Głównej
Państwowej Straży Pożarnej, poświęconej akcji gaśniczej w Biebrzańskim Parku
Narodowym.

29 kwietnia 2020

Podczas spotkania Prezydenta z premierem, ministrami spraw wewnętrznych
i administracji oraz obrony narodowej, a także szefami KPRM i BBN podjęto
decyzję o uruchomieniu procesu zatwierdzania i publikacji nowej Strategii
Bezpieczeństwa Narodowego RP.

4 maja 2020

Przy okazji Dnia Strażaka Prezydent wręczył awanse generalskie w Państwowej
Straży Pożarnej.

4 maja 2020

Prezydent spotkał się w Biebrzańskim Parku Narodowym ze strażakami
Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych, biorącymi udział
w akcji gaśniczej.

12 maja 2020

Prezydent zatwierdził nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego RP.

15 maja 2020

Prezydent wręczył nominacje generalskie trzem oficerom Straży Granicznej.

19 maja 2020

Prezydent wręczył jednostkom OSP z województwa mazowieckiego promesy na
zakup wozów ratowniczo-gaśniczych.

25 maja 2020

Prezydent przebywał z wizytą w Jednostce Wojskowej AGAT.

25 maja 2020

Prezydent uczestniczył w spotkaniu sztabu kryzysowego w Katowicach.
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29 maja 2020

Prezydent wziął udział w uroczystościach z okazji Dnia Weterana Działań poza
Granicami Państwa.

5 czerwca 2020

Prezydent wręczył jednostkom OSP z województwa śląskiego promesy na zakup
wozów ratowniczo-gaśniczych.

8 czerwca 2020

Prezydent obserwował ćwiczenie ANAKONDA–20 na poligonie w Ustce.

9 czerwca 2020

Prezydent wręczył jednostkom OSP z województwa pomorskiego promesy na
zakup wozów ratowniczo-gaśniczych.

22 czerwca 2020

Prezydent odbył rozmowę telefoniczną z Sekretarzem Generalnym NATO Jensem
Stoltenbergiem.

24 czerwca 2020

Prezydent przebywał z wizytą w USA, gdzie spotkał się z prezydentem Donaldem
Trumpem.

1 lipca 2020

W Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsk Prezydent spotkał się z polskimi
i amerykańskimi żołnierzami, którzy brali udział w ćwiczeniu Defender-Europe 20
Plus.

5 lipca 2020

W Nowej Dębie Prezydent wziął udział w uroczystej przysiędze wojskowej
64 żołnierzy wstępujących w szeregi 3. Podkarpackiej Brygady Obrony
Terytorialnej.

7 lipca 2020

Prezydent odwiedził jednostkę ratownictwa wodnego OSP w Szeligach koło Ełku,
gdzie spotkał się ze strażakami-ochotnikami.
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W ramach Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Prezydent RP odbył około 100 spotkań z żołnierzami na
poligonach, w jednostkach wojskowych, w tym najwyższych dowództwach, podczas uroczystości
wojskowych czy roboczych rozmów w Pałacu Prezydenckim oraz BBN.

Prezydent Andrzej Duda aż czterokrotnie brał udział w spotkaniach przywódców państw i rządów NATO.
W 2016 r. w Warszawie, w 2017 oraz 2018 r. w Brukseli, a także w 2019 r. w Londynie.

Prezydent Andrzej Duda w latach 2015-2020 odwiedził żołnierzy aż sześciu Polskich Kontyngentów
Wojskowych. Były to: Kuwejt, Afganistan, Łotwa, Rumunia, Bośnia i Hercegowina, Sycylia. Wizyty były
podkreśleniem znaczenia, jakie Prezydent przykłada do funkcjonowania kontyngentów, a także wyrazem
uznania dla służących w nich żołnierzy.

85

Biuro koordynowało pierwsze spotkanie prezydenckich doradców ds. bezpieczeństwa narodowego
z Polski, USA, Ukrainy i Białorusi, które odbyło się 31 sierpnia 2019 r. w Warszawie. Delegacjom
przewodniczyli Szef BBN P. Soloch, doradca Prezydenta USA J. Bolton, sekretarz Rady Bezpieczeństwa
Narodowego i Obrony Ukrainy O. Daniluk oraz sekretarz Państwowej Rady Bezpieczeństwa
Republiki Białorusi S. Zaś.

Zatwierdzenie przez Prezydenta nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP. Dokument powstał
w oparciu o rekomendacje przygotowane przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Po wybuchu
epidemii COVID-19 Prezydent polecił ponowną analizę projektu pod kątem wniosków z kryzysu.

Dzięki prezydenckiej inicjatywie przeznaczenia w 2020 r. dodatkowych środków budżetowych na
modernizację Ochotniczych Straży Pożarnych do jednostek w całej Polsce trafi rekordowa liczba ponad
500 wozów ratowniczo-gaśniczych. Prezydent osobiście wręczył promesy na zakup wozów
przedstawicielom kilkudziesięciu jednostek OSP.
86

W 2019 r. Prezydent Andrzej Duda, dla podkreślenia 20. rocznicy wstąpienia Polski do NATO, po raz
pierwszy zorganizował doroczną odprawę kierowniczej kadry MON i Sił Zbrojnych RP w Pałacu
Prezydenckim. Prezydent osobiście przywitał, każdego z ponad 200 oficerów, którzy przybyli na
spotkanie.

Pierwsze spotkanie Prezydenta z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej. Na poligonie w Nowej Dębie
obserwował żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej szkolących się z żołnierzami
21. Brygady Strzelców Podhalańskich.

Fundamentem procesu wzmacniania obecności sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Polsce jest
deklaracja prezydentów Andrzeja Dudy oraz Donalda Trumpa o polsko-amerykańskim partnerstwie
strategicznym z 2018 r., a także dwie deklaracje o współpracy obronnej z czerwca i września 2019 r.
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Wizyta kierownictwa BBN w Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy. Przedstawiciele Biura
regularnie wizytowali instytucje NATO w związku ze wzmocnieniem obecności sił sojuszniczych na
wschodniej flance.

Z inicjatywy Prezydenta Andrzeja Dudy w czerwcu 2016 r. w Belwederze odbyło się spotkanie z udziałem
premiera, ministra finansów a także szefów MON, MSZ i BBN, podczas którego uzgodniono zwiększenie
nakładów obronnych. Ustawę w tej sprawie Prezydent podpisał jesienią 2017 r.

W kwietniu 2016 r. na budynku BBN odsłonięto tablicę upamiętniająca Szefów Biura, którzy zginęli
w katastrofie pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. – ministrów Władysława Stasiaka oraz Aleksandra
Szczygło. W uroczystości wziął udział Prezydent Andrzej Duda, rodziny i współpracownicy obu ministrów,
a także pracownicy BBN.
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Prezydent Andrzej Duda w związku z wybuchem epidemii COVID-19 dwukrotnie zwoływał posiedzenia
Rady Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem przedstawicieli Rady Ministrów oraz Parlamentu. Drugie
posiedzenie Rady odbyło się, po raz pierwszy w historii, w formie wideokonferencji.

Prezydent Andrzej Duda aż trzykrotnie podnosił wskaźnik według którego wyliczane jest uposażenie
żołnierzy zawodowych. W 2015 r. wskaźnik wynosił 2.95 i należał do jednego z najniższych w formacjach
mundurowych, obecnie wynosi już 3.81 co przekłada się na wzrost średniego wynagrodzenia od
ok. 4300 zł do ok. 6200 zł.

Powrót Polski do operacji „błękitnych hełmów” był jednym z priorytetów Prezydenta Andrzeja Dudy.
W 2019 r. w ramach przygotowań do wyjazdu polskich żołnierzy na misję ONZ UNIFIL, minister Paweł
Soloch złożył wizytę w Libanie, podczas której spotkał się z przedstawicielami władz w Bejrucie oraz
dowództwem misji ONZ.
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W 2018 r. szczątki admirała Józefa Unruga powróciły do Polski na pokładzie fregaty ORP T. Kościuszko.
Państwowy pogrzeb twórcy polskiej floty oraz dowódcy obrony wybrzeża z 1939 r. był jedną z inicjatyw
przygotowanych przez BBN z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zorganizowało szereg „okrągłych stołów” a także wielostronnych
narad z doradcami ds. bezpieczeństwa m.in. z Państw Bałtyckich, Grupy Wyszehradzkiej,
Bukaresztańskiej Dziewiątki, Niemiec, Szwecji i Finlandii.

Jednym z głównych elementów dobrej współpracy ośrodka prezydenckiego rządem w sprawach Sił
Zbrojnych RP, był regularny dialog Prezydenta RP oraz zazwyczaj cotygodniowe konsultacje Szefa BBN
z Ministrem Obrony Narodowej.
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Spotkanie z doradcą Prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego gen. H. McMasterem. Szef BBN
trzykrotnie składał wizyty w Waszyngtonie, gdzie rozmawiał na temat zacieśniania polsko-amerykańskiej
współpracy obronnej w Narodowej Radzie Bezpieczeństwa, Departamencie Stanu oraz Pentagonie.

Wystąpienie Prezydenta podczas pierwszego polsko-szwedzkiego „okrągłego stołu” nt. polityki
bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego. BBN budowało ścisłe relacje w sprawach bezpieczeństwa
Szwecją oraz Finlandią, będącymi jednocześnie kluczowymi państwami partnerskimi NATO w basenie
Morza Bałtyckiego.

W ramach edukacji proobronnej BBN każdego roku odwiedzało kilkuset uczniów klas mundurowych
z całej Polski. Studenci mieli możliwość ubiegać się o odbycie staży w miesiącach wakacyjnych,
Natomiast dla najmłodszych BBN co roku organizowało edukacyjną akcję „Bezpieczne Wakacje
z Parą Prezydencką”.
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Podczas prezydentury Andrzeja Dudy swoje prace zdynamizowała kapituła Orderu Krzyża Wojskowego.
Jedną z inicjatyw Kapituły była decyzja MON zezwalająca na noszenie baretek Orderu Virtuti Militari
i Orderu Krzyża Wojskowego na bluzie munduru polowego, ćwiczebnego oraz na bluzach
i kombinezonach ubiorów specjalnych.

Pracując nad koncepcją wzmocnienia oraz użycia sił morskich, w tym w ramach Sojuszu
Północnoatlantyckiego, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego prowadziło konsultacje m.in. z dowództwem
sił morskich NATO (MARCOM).

Wizyta Szefa BBN w Eurokorpusie w Strasburgu i spotkanie ze służącymi tam polskimi oficerami.
W ramach europejskiej polityki obronnej Polska weszła do inicjatywy PESCO, a także bierze udział
w unijnych operacjach na Bałkanach, a także na Sycylii w ramach walki z kryzysem migracyjnym oraz
przemytem na Morzu Śródziemnym.

92

Z inicjatywy Prezydenta Andrzeja Dudy do państw, gdzie stacjonują Polskie Kontyngenty Wojskowe
trafiła pomoc w postaci środków ochronnych – płynów dezynfekujących oraz maseczek. Wykorzystując
wojskowe transporty materiały ochronne trafiły do Kosowa, Libanu,
Bośni i Hercegowiny, Iraku czy Jordanii.

Spotkanie z gen. P. Breedlovem. W ramach budowania pozycji Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim,
a także zabiegając o poparcie dla inicjatyw wzmocnienia wschodniej flanki NATO, Szef BBN prowadził
konsultacje z niezależnymi ekspertami, w tym byłymi wysokimi dowódcami wojskowymi.

BBN było strategicznym partnerem Warsaw Security Forum – największej eksperckiej konferencji
w Polsce, poświęconej sprawom bezpieczeństwa. W 2020 r. BBN przygotowało także pierwszą edycję
ogólnopolskiego Kongresu Bezpieczeństwa Morskiego, mającego stać się głównym forum dyskusji
o sprawach morskich.

93

Prezydent RP powitał żołnierzy z batalionowej grupy bojowej NATO w Orzyszu. Ustanowienie wysuniętej
obecności w Polsce i Państwach Bałtyckich było największym sukcesem Szczytu NATO
w Warszawie w 2016 r.

Pierwsza wspólna wizyta prezydentów Polski, Litwy i Ukrainy w dowództwie wielonarodowej
polsko-litewsko-ukraińskiej brygady w Lublinie. LITPOLUKRBRIG pełni ważną rolę, m.in. integrując siły
zbrojne Ukrainy z siłami państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Prezydent Andrzej Duda czterokrotnie odwiedzał Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego
w Kielcach. W latach 2015-2019 prezydenckie nagrody na targach otrzymywały takie produkty jak:
system wieżowy z wyrzutnią ppk SPIKE zintegrowany z KTO ROSOMAK, zestaw rakietowy PIORUN,
urządzenie IP-Krypto, okrętowy system zarządzania walką SCOT oraz amunicja krążąca WARMATE.
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Wideokonferencja z polskimi lekarzami wspierającymi włoskich kolegów w walce z epidemią
koronawirusa. Od marca do maja 2020 r. BBN zorganizowało około kilkudziesięciu spotkań w formie
wideokonferencji – także w formule niejawnej — z przedstawicielami rządu oraz Parlamentu,
Sił Zbrojnych RP oraz innych instytucji państwa.

Podczas wielu wizyt na poligonach i w jednostkach wojskowych uczesniczyła także Pierwsza Dama
Agata Kornhauser-Duda, która spotykała się na miejscu z kobietami służącymi
w Siłach Zbrojnych RP.

Spotkanie z dowódcą Sił Sojuszniczych w Europie gen. Curtisem Scaparrottim. Szef BBN, w ramach
budowania pozycji Polski w NATO, a także prac nad narodowymi rozwiązaniami w systemie kierowania
i dowodzenia Siłami Zbrojnymi, złożył wizyty we wszystkich najważniejszych dowództwach NATO
w Europie oraz USA.
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W grudniu 2016 r., w ramach bożonarodzeniowej akcji Stowarzyszenia Odra-Niemen "Rodacy
Bohaterom", weterani ze Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi otrzymali od BBN oraz PGNiG
samochód dostawczy oraz kilkanaście paczek darów z produktami spożywczymi, artykułami
higienicznymi, środkami czystości i książkami.

Zastępca Szefa BBN Dariusz Gwizdała przekazał w imieniu Prezydenta RP banderę wojenną dla okrętu
ORP Xawery Czernicki. Wcześniej banderę od Prezydenta otrzymała załoga fregaty rakietowej ORP
Kościuszko. Prezydent wprowadził w Polsce zwyczaj, stosowany dotychczas w niektórych państwach
NATO.

Prezydent Andrzej Duda doprowadził do zacieśnienia politycznych oraz wojskowych relacji z Jordanią,
jako kluczowym strategicznym partnerem NATO na Bliskim Wschodzie. W czasie wizyty w Jordanii
Szef BBN w imieniu Prezydenta RP udekorował księcia Hassana bin Talala Krzyżem Wielkim
Orderu Zasługi RP.
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Po przyjęciu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP, Prezydent Andrzej Duda spotkał się z żołnierzami
ćwiczącymi do uroczystości Święta Wojska Polskiego. Prezydent podziękował i uścisnął dłoń każdemu
z ponad 700 żołnierzy biorących udział w zgrupowaniu.

Inauguracja formatu Bukaresztańskiej Dziewiątki, w której skład wchodzą państwa wschodniej flanki
NATO. Powołania z inicjatywy prezydentów Polski i Rumunii grupa B9 stała się – obok Trójmorza –
najważniejszym forum zacieśniania współpracy w regionie, szczególnie w sprawach bezpieczeństwa.

Po kilku latach przerwy, BBN ponownie nawiązało ścisłe relacje z Radą Bezpieczeństwa Narodowego
Turcji, jednego z najważniejszych państw Sojuszu w regionie Morza Czarnego. Dobre relacje, szczególnie
w sprawach bezpieczeństwa, nawiązali także Prezydent Andrzej Duda oraz Prezydent Turcji
Recep Erdogan.
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Spotkanie Szefa BBN z Prezydentem Ukrainy Petro Poroszenką podczas wizyty w Kijowie. BBN
prowadziło intensywne konsultacje z Radą Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Jedną
z głównych wspólnych inicjatyw było zorganizowanie w Polsce konferencji nt. zagrożeń hybrydowych,
w ramach platformy NATO-Ukraina.

Wizyta Szefa BBN w Polskim Kontyngencie Wojskowym na Sycylii, biorącym udział w operacji Unii
Europejskiej SOPHIA (obecnie IRINI). Polska jest jednym z głównych kontrybutorów misji powołanej
do walki z kryzysem migracyjnym na Morzu Śródziemnym.

W ramach zacieśniania relacji obronnych oraz gospodarczych z USA, Szef BBN utrzymywał także stałe
i bezpośrednie relacje z Ambasadą USA w Warszawie.
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W pałacowej bibliotece Prezydent Andrzej Duda zorganizował lekcję cyberbezpieczeństwa
dla najmłodszych przy okazji Dnia Bezpiecznego Internetu.

Prezydencki „NATO Week” z okazji 20-lecia przystąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego.
W ramach obchodów Prezydent złożył wizyty na poligonach w Żaganiu i Orzyszu, zaprosił do Pałacu
Prezydenckiego odprawę kierowniczej kadry MON oraz SZ RP, odwiedził Dowództwo Korpusu PółnocnyWschód w Szczecinie oraz wziął udział w uroczystościach z prezydentami Czech, Węgier i Słowacji.

Wizyta Szefa BBN na Cyprze, najbardziej wysuniętym na południe państwie UE i odgrywającym znaczącą
rolę w okresie kryzysu migracyjnego. Z uwagi na położenie – kilkadziesiąt kilometrów od wybrzeży
Libanu – relacje z Cyprem mają znaczenia także w kontekście powrotu Polski do operacji pokojowej
ONZ UNIFIL.
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