
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

https://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/4551,Szef-BBN-dla-radiowej-Trojki-W-reformie-dowodzenia-tkwia-poklady-z
wiekszenia-sku.html
2023-05-24, 09:13
16.04.2013

Szef BBN dla radiowej Trójki: W reformie dowodzenia tkwią pokłady
zwiększenia skuteczności sił zbrojnych

We wtorek 16 kwietnia br. szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego był gościem red. Beaty
Michniewicz w Pulsie Trójki na antenie Programu III Polskiego Radia. Podczas rozmowy
poruszone zostały tematy zamachu terrorystycznego w Bostonie, reformy systemu
dowodzenia i kierowania Siłami Zbrojnymi RP oraz kwestii zakupu samolotów do przewozu
najważniejszych osób w państwie.

Myślę, że odpowiednie służby w wielu krajach, także nasze, będą teraz
analizować to, co się stało w Bostonie - mówi szef BBN Stanisław Koziej. Dodaje
zarazem, że praktyka wskazuje, iż nie da się niestety stworzyć stuprocentowo
pewnego systemu bezpieczeństwa, aby się uchronić przed tego typu
zdarzeniami.

Zdaniem Stanisława Kozieja, dużą rolę w zapobieganiu ewentualnym aktom terroru, odgrywać mogą informacje
od społeczeństwa. Jednak im mniejsze zaufanie (obywateli) do struktur państwa, tym trudniej o takie
zapobieganie. Szef BBN podkreśla, że dylematem współczesnych demokracji jest także to, jak pogodzić naturalną
chęć człowieka do wolności i swobody z ograniczeniami, które są niezbędne dla bezpieczeństwa.

Generał Stanisław Koziej przybliżył także założenia rządowego projektu zmian ustawy o urzędzie ministra obrony
narodowej. Szef BBN jest współautorem projektu.

Istotą tych zmian jest (...) oddzielenie trzech różnych funkcji w dowodzeniu: myślenia strategicznego o przyszłości
sił zbrojnych, zarządzania codziennym życiem żołnierzy oraz przygotowania do użycia tych żołnierzy w sytuacji
kryzysowej lub w czasie wojny - mówi Koziej i dodaje że dzisiaj za te wszystkie trzy funkcje odpowiada jedna
instytucja. Wg szefa BBN praktyka czasem pokazuje, że nie jest to skuteczne rozwiązanie kiedy jedna instytucja
planuje zadania, odpowiada za ich wykonanie a następnie melduje przełożonym, jak zadanie zostało wykonane.
Tutaj tkwią powazne pokłady zwiększenia skuteczności - podkreślił i dodał, że dla zwykłego obywatela będzie to
oznaczało, że jego pieniądze, które płaci na wojsko będa efektywniej i skuteczniej wykorzystywane.
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