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Szef BBN dla polski-zbrojnej.pl: BBN i MON razem dla bezpieczeństwa

Plany Ministerstwa Obrony Narodowej na 2014 rok, które w środę przedstawił minister
Tomasz Siemoniak, są zgodne z priorytetami nakreślonymi przez prezydenta Bronisława
Komorowskiego – ocenia gen. Stanisław Koziej, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego w
rozmowie z portalem polska-zbrojna.pl.

Plany MON słusznie koncentrują się na trzech wymiarach: operacyjnym,
organizacyjnym i modernizacyjnym. W wymiarze operacyjnym najważniejsze
jest zakończenie misji w Afganistanie. Bezpieczny powrót do kraju polskich
żołnierzy i sprzętu to dla prezydenta najważniejszy priorytet. Cieszy także
decyzja resortu obrony o zmniejszeniu na wiosnę, i to aż o połowę, polskiego
kontyngentu wojskowego. Oznacza to, że jesteśmy zdeterminowani
konsekwentnie realizować przyjętą przez rząd i prezydenta strategię
zakończenia misji.

W wymiarze organizacyjnym powinniśmy zadbać przede wszystkim o sprawne
wdrożenie reformy kierowania i dowodzenia armią. Nowe zasady dotyczące
organizacji struktury dowodzenia weszły w życie zaledwie dwa tygodnie temu.
Ten rok musimy więc wykorzystać tak, by utworzone lub zmodyfikowane
instytucje i struktury okrzepły i odnalazły się w nowej rzeczywistości. Mam
nadzieję, że w najbliższych miesiącach będziemy mogli już zobaczyć efekty
zmian dotyczące na przykład Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Sztab,
uwolniony od zajmowania się bieżącymi problemami wojska, będzie mógł w
pełni zająć się zadaniami planistycznymi dotyczącymi wieloletniego rozwoju sił
zbrojnych. Ogromna odpowiedzialność ciąży nad dowódcą nowej struktury w
polskim wojsku – Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. To właśnie
od niego w dużej mierze zależy to, jak szybko DGRSZ wejdzie w określoną dla
niego rolę.

Dobrze, że resort obrony do swoich zadań priorytetowych w roku 2014 zaliczył przygotowanie reformy
szkolnictwa wojskowego. O potrzebie opracowania i wdrożenia zmian w tej dziedzinie mówił także prezydent
Bronisław Komorowski.

Oczywiście ten rok będzie niezwykle istotny z punktu widzenia planów modernizacyjnych. Liczę, że zostaną
rozstrzygnięte pierwsze przetargi na dostawę elementów systemu obrony powietrznej, w tym antyrakietowej,
oraz na śmigłowców, które stanowią główny potencjał mobilności wojsk lądowych.

Z pewnością BBN będzie wspierał ministerstwo obrony w budowie systemu cyberbezpieczeństwa. Postulat zajęcia
się tym nowym zagrożeniem pojawił się chociażby w opracowanej przez BBN „Białej księdze bezpieczeństwa
narodowego”.
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W tym roku musimy się także zmierzyć z dwoma zadaniami o charakterze ponadmilitarnym. Będzie to
opracowanie nowej strategii bezpieczeństwa narodowego oraz przyjęcie nowej polityczno-strategicznej dyrektywy
obronnej. To dwa fundamenty, na których opiera się bezpieczeństwo Polski, dlatego są dla nas priorytetem.
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