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Szef BBN w Superstacji o posiedzeniu RBN

We wtorek 18 czerwca br. minister Stanisław Koziej był gościem Rozmowy dnia w
Superstacji. Szef BBN rozmawiał z red. Janiną Paradowską na tematy, którym poświęcona
była poniedziałkowa Rada Bezpieczeństwa Narodowego - zakupie samolotów
zapewniających mobilność najwyższych organów w państwie i bezpieczeństwie
energetycznym.

- Istotą propozycji Pana Prezydenta jest takie rozwiązanie, aby decyzje
dotyczące zakupu samolotów, tego ile i jakie mają być, podjąć teraz – natomiast
wprowadzenia samolotów do użytku dokonać po najbliższych wyborach
parlamentarnych. Propozycja prezydenta daje wszystkim stronom politycznym
możliwość podjęcia decyzji o zakupie - mówił minister S. Koziej.

Szef BBN podkreślił także, że zakupione samoloty muszą być też tak
wyposażone, aby zapewnić ciągłość podejmowania decyzji przez najważniejsze
osoby w państwie - także w razie sytuacji kryzysowych czy wojny. Wg. ministra
Kozieja co najmniej dwa z zakupionych samolotów powinny być przygotowane,
jako powietrzne punkty kierowania państwem.

Odnosząc się do tematu energetyki, szef BBN stwierdził, że była ona traktowana na Radzie Bezpieczeństwa
Narodowego, jako kluczowy problem dla rozwoju i bezpieczeństwa państwa. - Dziś za różne kwestie
bezpieczeństwa energetycznego odpowiadają różne instytucje. Członkowie RBN stwierdzili, że istnieje potrzeba
zintegrowanego zarządzania tymi elementami. Prezydent oczekuje strategicznego spojrzenia na sprawy
bezpieczeństwa i w BBN wraz ze strukturami rządowymi będziemy chcieli przygotować taką koncepcję spojrzenia
na bezpieczeństwo energetyczne - powiedział szef BBN.

Minister Koziej pytany był także o współczesne zagrożenia dla Polski. - Ja bym wolał mówić o wyzwaniach a nie o
zagrożeniach? Zagrożenia kojarzą nam się tradycyjnie, jako wojna. Takich zagorożeń na dzisiaj nie ma. Dlatego
częściej mówimy o wyzwaniach. Znajdują się one głównie w sferze pozamilitarnej i jednym z nich jest demografia.
Tu trzeba odnotować dużą aktywność prezydenta w poszukiwania sposobów zahamowania niekorzystnych
trendów demograficznych - stwierdził minister Koziej.
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