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Szef BBN w TOK FM o odwołaniu szefa SKW i Strategii Bezpieczeństwa
Narodowego

11 października br. szef BBN minister Stanisław Koziej był gościem red. Tomasza
Sekielskiego w Poranku Radia TOK FM.

- Komunikaty są czytelne. Po prostu minister obrony, przełożony szefa SKW,
utracił zaufanie w stosunku do podwładnego - stwierdził S. Koziej komentując
odwołanie szefa SKW gen. bryg. Janusza Noska. - A kontrwywiad stracił zaufanie
do gen. Skrzypczaka, któremu odebrał certyfikaty - dodał prowadzący Poranek
Radia TOK FM Tomasz Sekielski. Skrzypczak automatycznie utracił też
certyfikaty NATO. - Tak nie można pełnić funkcji - przyznał Koziej. Dodał jednak,
że trwa procedura odwoławcza i należy poczekać na jej rezultaty.

- Nie chcę mówić o kulisach. To wszystko trwa gdzieś od wiosny, teraz się
skumulowało i zmierza do rozstrzygnięcia - ocenił szef BBN. - Z tego wynika, że
oficjalne komunikaty mówiące o tym, że Nosek traci stanowisko w związku z
aferą korupcyjną, nie są prawdziwe. Poszło o coś innego - zauważył Sekielski. -
Nie, dlaczego - zdziwił się Koziej. - Było wiele różnych spraw, o których
publicznie nie powinniśmy rozmawiać - dodał jednak.

Tymczasem w "Tygodniku Powszechnym" gen. Skrzypczak przyznał się do
prywatnych kontaktów z przedstawicielem izraelskiej firmy zbrojeniowej Rafael.
- Czy to było roztropne ze strony osoby odpowiadającej za przetargi w MON? -
pytał Sekielski. Zdaniem Kozieja Skrzypczak zakończył służbę i przez pewien
czas działał na prywatne konto. Spotkanie z przedstawicielem Rafaela było
pokłosiem ówczesnych kontaktów.

- Jeżeli ktoś pracował w instytucjach publicznych i przeszedł do biznesu, powrót
musi być obwarowany albo zerwaniem z dotychczasowym życiem, albo
odczekaniem. Relacje z biznesem komplikują powrót do służby publicznej -
stwierdził Koziej.

Szef BBN Mówił także o planowanym na przyszły tydzień posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego
poświęconym Strategii Bezpieczeństwa Narodowego: - Na posiedzeniu Rada rozpatrzy kierunkowe założenia do
nowej Strategii, na podstawie których będzie przygotowany już konkretny dokument. Strategia ta będzie takim
skonsumowaniem, w formie zadaniowej, rezultatów ze Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego,
prowadzonego przez ostatnie dwa lata.

Jak dodawał, w Strategii powinny znaleźć się przede wszystkim te priorytety, o których prezydent i premier
mówią przy różnych okazjach - jak nadanie pierwszeństwa bezpieczeństwu terytorium RP, przed angażowaniem
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się w misje wojskowe. 

- Zwrócimy też uwagę na takie nowe dziedziny jak cyberbezpieczeństwo. Chcę przypomnieć, że jednym z
priorytetów modernizacyjncyh ustanowionych dla sił zbrojnych są szeroko rozumiane systemy informacyjne.
Zinformatyzowane systemy walki i wsparcia. W tym mieści się także cyberobrona.

Szef BBN zaznaczył przy tym, że w kolejnym cyklu planistycznym - podobnie jak obecnie za priorytet ustanowiono
obronę powietrzną w tym przeciwrakietową - priorytetowo potraktowana powinna zostać cyberobrona. Podkreślił,
że prowadząc prace nad nową Strategia Bezpieczeństwa Narodowego chcemy dobrze przygotować fundamenty
strategiczne dla tego priorytetu.

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Źródło: TOK FM, inf własna.
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