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Szef BBN w Polsat News o szczycie Rady Europejskiej

Dziś rozpoczyna się szczyt Rady Europejskiej, który poświęcony będzie m.in. Wspólnej
Polityce Bezpieczeństwa i Obrony. O tej sprawie, a także o rosyjskich Iskanderach, polskim
zaangażowaniu w Republice Środkowej Afryki oraz wchodzącej w życie reformie systemu
kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi rozmawiał szef BBN minister Stanisław Koziej z
Mariuszem Abramowiczem w telewizji Polsat News.

Podczas rozmowy szef BBN podreślił, że sprawa Wspólnej Polityki
Bezpieczeństwa i Obrony UE jest dla nas szczególnie ważna i istotna. Należy
jednak stale mieć też na uwadze rolę NATO. Zdaniem ministra S. Kozieja Unia
Europejska jako całość powinna być podmiotem strategicznym.

Podkreślił także, że WPBiO musi być czymś realnym. Obowiązująca strategia UE
z 2003 r. jest w znacznej mierze nieaktualna i dobrze byłoby dostosować ją do
nowych warunków.

Szef BBN pytany o rozmieszczenie rosyjskich rakiet typu Iskander w Obwodzie
Kaliningradzkim podkreślił, że nie jest to nowy temat. Plany rozmieszczania
Iskanderów w tym miejscu Rosjanie mają już od dawna. Naszą odpowiedzią jest
staranie się o budowę NATO-wskiej tarczy antyrakietowej i europejskiej obrony
przeciwrakietowej.

Dodał, że oficjalnie żadne źródła nie potwierdziły informacji o rozmieszczeniu rakiet w Obwodzie Kaliningradzkim.
Nie warto straszyć informacjami, które nie mają potwierdzenia.

Iskandery są poważną bronią - skuteczną i precyzyjną bronią konwencjonalną o dużym zasięgu, a do tego bardzo
mobilną. Mogą też przenosić broń nuklearną. To istotny czynnik strategiczny. Nie warto dziś dyskutować o ich
dyslokacji właśnie ze względu na ich mobilność. Nie ma wielkiego znaczenia, gdzie się znajdują w danym
momencie.

W czasie rozmwy w Polsat News pojawił się ponadto temat konfliktu w Republice Środkowej Afryki i ewentualnego
polskiego wspracia francuskich sił zbrojnych. Szef BBN potwierdził, że Prezydent RP Bronisław Komorowski
rozmawiał i konsultował się już w tej sprawie. Zadeklarował wsparcie i najprawdopodobniej pomoc zostanie
udzielona. Francuzi są naszymi sojusznikami, więc powinniśmy im pomóc.

Charakter naszej pomocy zostanie doprecyzowany w formalnym wniosku. Najprawdopodobniej będzie to pomoc
w zakresie logistyki i transportu lotniczego. Póki co jesteśmy jeszcze zaangażowani w Afganistanie, więc
zaangażowanie bojowe raczej nie wchodzi w grę.

Minister Stanisałw Koziej mówił także o wchodzącej w życie 1 stycznia 2014 r. ustawie reformującej system
kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP.
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Zgodnie z przyjętymi w niej założeniami obecne organy dowodzenia zostaną zintegrowanie w dwa dowództwa
strategiczne: Dowództwo Generalne Rodzajów SZ – odpowiedzialne za ogólne dowodzenie wojskami w czasie
pokoju, łączące dotychczasowe dowództwa: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, Wojsk
Specjalnych; Dowództwo Operacyjne Rodzajów SZ – odpowiedzialne za dowodzenie operacyjne w czasie wojen,
kryzysów, a także dowodzenie wojskami wydzielonymi do udziału w zagranicznych misjach pokojowych. Sztab
Generalny WP ma zostać przekształcony w organ planowania i doradztwa strategicznego.
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