
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

https://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/6522,Szef-BBN-w-Polsat-News-Unijna-armia-to-szczytna-idea-bez-szans-na-
realizacje.html
2023-05-24, 09:18
10.03.2015

Szef BBN w Polsat News: Unijna armia to szczytna idea bez szans na
realizację

- Unijna armia to szczytna idea, ale bez szans na praktyczną realizację - mówił szef BBN w
Polsat News 10 marca br., dodając, że nie ma dziś stanów zjednoczonych Europy, a tylko
taki podmiot mógłby być właścicielem europejskiej armii. Najpierw potrzebna byłaby
ściślejsza integracja polityczna, stworzenie wspólnoty, a dopiero później mogłaby powstać
armia, która byłaby instrumentem władzy politycznej. Dziś w Europie żadne państwo nie
myśli o takim zrzeczeniu się suwerenności i oddaniu swojej państwowości do wspólnoty.

Szef BBN wyraził także obawy, że koncentrując się problemie armii UE, odwracamy uwagę od potrzebnej dyskusji
na temat strategii bezpieczeństwa UE, która dotyczyła by obszarów, w których Unia ma faktyczne kompetencje –
jak energetyka czy cyberbezpieczeństwo.

Odnosząc się do obecnych ćwiczeń NATO w państwach bałtyckich w ramach operacji "Atlantic Resolve" szef BBN
mówił, że NATO konsekwentnie realizuje postanowienia z Newport. To także wyraźny sygnał dla Rosji, że jeżeli
mówimy, że ćwiczymy na wschodniej flance, to faktycznie to robimy. NATO pokazuje, że ma możliwości i chęci do
działania.

Na zakończenie rozmowy poruszony został temat budowy systemu obrony przeciwrakietowej: - W tym roku mają
zostać ostatecznie podjęte decyzje co do typu systemu, jaki będziemy budować w Polsce. Przy czym termin
„tarcza antyrakietowa” nie jest do końca precyzyjny, ponieważ nie chodzi o stacjonarną obronę, a wyposażenie
wojska w środki do zwalczania rakiet. Kończą się analizy porównawcze systemów, rozpoczynając od ich
skuteczności operacyjnej, po możliwości "cyberpanowania" nad sprzętem, czyli suwerennym dysponowaniem
jego oprogramowaniem. Mam nadzieję, że od przyszłego roku będziemy sukcesywnie wprowadzać do
wyposażenia poszczególne elementy systemu.   

Szef BBN zaznaczył, że z inicjatywy Prezydenta Bronisław Komorowskiego przyjęta została ustawa zapewniająca
środki na budowę obrony przeciwrakietowej.
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