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Szef BBN dla Polsat News: o ukraińskim kryzysie, szczycie NATO i
reformie kierowania obroną państwa

Szef BBN minister Stanisław Koziej był gościem programu "Nowy dzień" na antenie Polsatu
oraz Polsatu News. Rozmowa dotyczyła konfliktu na Ukrainie, zdolności sił zbrojnych do
odparcia ewentualnej agresji na terytorium RP oraz proponowanej reformy systemu
kierowania obroną państwa.

ZOBACZ ROZMOWĘ

Minister Koziej powiedział, że nie spodziewa się, aby na zaplanowanym na jutro spotkaniu w Mińsku miało dojść
do przełomu w sprawie ukraińskiego kryzysu. Zdaniem szefa BBN, spotkanie to będzie kolejną próbą zawężenia
pola kompromisu, jednak obecnie Rosji trudno jest przyjąć jakiekolwiek rozwiązanie polityczne, które będzie
gwarantowało integralność terytorialną Ukrainy. W przyszłości może się to jednak zmienić, jednak w tym
momencie, mińskie spotkanie będzie dla Rosji wyłącznie okazją do działań propagandowych.

S. Koziej zaznaczył, że rosyjska strategia wobec Ukrainy polega na stopniowym "zamęczaniu" przeciwnika,
zasilaniem separatystów i uniemożliwianiem zakończenia kryzysu. Wszystko po to, aby uniemożliwić Ukrainie
zajęcie się tym, co najważniejsze, czyli odbudową państwa.

S. Koziej ocenia, że podczas zbliżającego się szczytu NATO w Newport konieczne będzie ponowne zdefiniowanie
podejścia do bezpieczeństwa na wschodniej flance Sojuszu. Należy oczekiwać właśnie działania na tym polu -
ciągłej obecności i ćwiczeń natowskich żołnierzy na terytorium Polski, państw bałtyckich i na Bałkanach - oraz
wysuniętych baz logistycznych Sojuszu, umożliwiających szybkie przyjęcie wojsk NATO w razie wzrostu
zagrożenia. Minister Koziej powiedział też, że Polska będzie oczekiwała podwyższenia gotowości sił szybkiego
reagowania NATO, aby przynajmniej część z nich była gotowa, aby w ciągu kilku dni znaleźć się w rejonach
zagrożenia. Jest taka koncepcja i najprawdopodobniej to zostanie zrealizowane - powiedział szef BBN.

Minister Stanisław Koziej mówił też o proponowanej przez Prezydenta reformie systemu kierowania obroną
państwa w czasie wojny. Zmiany mają na celu usprawnienie i skonkretyzowanie aktualnego systemu. Ponieważ
obecnie Konstytucja nie pozwala na wyznaczenie Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych przed "czasem wojny", wraz
z reformą systemu dowodzenia wprowadziliśmy możliwość wskazania osoby-kandydata, którego najwyższe
władze państwa - prezydent i premier - powołają w razie wybuch wojny. Osoba taka w czasie pokoju
przygotowywała by się do pełnienia funkcji Naczelnego Dowódcy. Proponowane kryteria wskazują, że powinien
być to dowódca operacyjny, odpowiedzialny za użycie wojska czy przygotowanie stanowiska dowodzenia
Naczelnego Dowódcy. Obecna inicjatywa ustawodawcza m.in. dookreśli obowiązki takiego kandydata.
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