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Szef BBN w "Trójce" o konﬂikcie rosyjsko-ukraińskim oraz kwestii
samolotów dla VIP-ów
8 sierpnia br. szef BBN był gościem red. Marcina Zaborskiego w Salonie politycznym Trójki.
POSŁUCHAJ ROZMOWY (polskieradio.pl)

- Rosja może wysłać swoje wojska na Ukrainę pod pretekstem misji humanitarnej lub pokojowej - podkreśla Sojusz
Północnoatlantycki. Według Paktu, Moskwa zgromadziła przy granicy z Ukrainą 20 tysięcy żołnierzy. Szef BBN mówił w
"Salonie politycznym Trójki" , że wszystkie scenariusze konﬂiktu rosyjsko-ukraińskiego są możliwe. - Władimir Putin
ma w tej chwili wszystkie instrumenty przygotowane do realizacji każdego scenariusza. (…) W ostatnim czasie
również negatywny scenariusz staje się bardziej prawdopodobny - zaznaczył.
Generał Koziej przekonywał jednak, że w tej chwili nie ma potrzeby zwoływania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. RBN nie jest takim operacyjnym instrumentem reagowania. Od tego zarządzania bieżącego jest rząd, prezydent.
Premier z prezydentem współpracują na bieżąco, rozmawiają często o sprawach ukraińskich. (…) Przewidujemy, że
najbliższe posiedzenie odbędzie się na początku września po powrocie ze szczytu NATO-wskiego, aby dokładnie
zastanowić się, zreferować, wypracować sposób realizacji tych ustaleń strategicznych, które zapadną na szczycie w
Newport - podkreślił.
Zdaniem szefa BBN polskie władze właściwie reagują na sytuację za naszą wschodnią granicą. - Pracują służby,
pracują wszystkie struktury odpowiadające za bezpieczeństwo. Nie ma jakieś nadzwyczajnej sytuacji, w której trzeba
by było przeprowadzać jakieś głębokie konsultacje - zaznaczył.
Stanisław Koziej poinformował, że Polska jedzie na wrześniowy szczyt NATO do Newport z projektem, który zakłada
zwiększenie obecności wojsk Sojuszu w krajach wschodniej ﬂanki, w tym także na terytorium Polski. - Jednym z
elementów zwiększenia obecności są tzw. wysunięte bazy ze sprzętem, z amunicją, z paliwem - czyli logistyka i sprzęt
dla tych wojsk, które tutaj by przebywały na naszym terytorium, które tutaj by ćwiczyły. Sprzęt zostawałby na
miejscu, a żołnierze niech się zmieniają. Zawsze łatwiej jest przetransportować tutaj żołnierzy, niż ciężki sprzęt. (…)

Zapraszamy wojska NATO do Polski - mówił gość radiowej Trójki.
Szczyt NATO odbędzie się w dniach 4-5 września w Newport na południu Walii.
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