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Obchody Âwi´ta Wojska Polskiego. Na zdj´ciu Prezydent RP Bronis∏aw Komorowski wraz
z Dowódcà Garnizonu Warszawa gen. bryg. dr. Wies∏awem Grudziƒskim, 15 sierpnia 2013 r.
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Prezydent Bronis∏aw Komorowski jako
Zwierzchnik Si∏ Zbrojnych RP ju˝ na
poczàtku swojej prezydentury za jeden
z priorytetów uzna∏ koniecznoÊç stworzenia nowoczesnego systemu bezpieczeƒstwa Polski. Jego podstaw´ stanowià: kompleksowa modernizacja
techniczna polskiej armii oraz zmiany
w systemie dowodzenia i szkolenia. Ponadto – z inicjatywy Prezydenta – Polska odchodzi od og∏oszonej w 2007 r.
polityki ekspedycyjnej, przenoszàc akcent na zwi´kszanie zdolnoÊci do obrony terytorium kraju oraz potrzeby systemu obronnego NATO. Realizacji tych
zapowiedzi s∏u˝y m.in. wygaszanie misji w Afganistanie. Ârodki pozyskane
dzi´ki jej zakoƒczeniu zostanà przeznaczone na modernizacj´ technicznà Si∏
Zbrojnych – w tym szczególnie na budow´ tarczy antyrakietowej.

Priorytet: obrona terytorium
Polski i jej sojuszników
Przyk∏adem strategicznego, d∏ugofalowego podejÊcia do wyzwaƒ, stojàcych
przed Polskà, jest zaanga˝owanie Prezydenta w budow´ nowoczesnego systemu bezpieczeƒstwa. Dzi´ki zabiegom
Bronis∏awa Komorowskiego dzia∏ania na
rzecz wzmocnienia w∏asnych zdolnoÊci
do obrony terytorium Polski zosta∏y podj´te, zanim w otoczeniu naszego kraju nastàpi∏y zdarzenia, które podwa˝y∏y
popularnà po 1989 r. tez´ o „koƒcu
historii”. Prezydent mówi∏ wielokrotnie
o potrzebie odejÊcia od pochopnie prowadzonej polityki ekspedycyjnej na rzecz
rozbudowy mo˝liwoÊci obronnych. Bar-
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dzo wyraênie podkreÊli∏ to zw∏aszcza
w wystàpieniu z okazji Âwi´ta Wojska
Polskiego z 15 sierpnia 2013 r. Zaznaczy∏ wówczas, ˝e nadal b´dziemy
pomagaç sojusznikom z NATO w misjach zagranicznych, jednak nie mo˝e
si´ to odbywaç kosztem rozwoju zdolnoÊci do obrony paƒstwa. Zwróci∏ równie˝ uwag´, ˝e korekta bud˝etu MON,
zwiàzana z trudnà sytuacjà finansów
paƒstwa w 2013 r., nie mo˝e zagra˝aç
w przysz∏oÊci regule przeznaczania
1,95% PKB na obronnoÊç. Co wi´cej,
wobec wydarzeƒ we wschodnim otoczeniu Polski, Prezydent RP prowadzi
rozmowy z rzàdem nad zwi´kszeniem
procentowego wskaênika wydatków
przeznaczanych na obronnoÊç do pe∏nych 2% PKB, co jest poziomem zalecanym w NATO.

Konsolidujàce si´ NATO
Jednym z efektów skutecznego zaanga˝owania Prezydenta Komorowskiego w polityk´ bezpieczeƒstwa by∏y
sukcesy na szczytach NATO w Lizbonie (2010 r.) i Chicago (2012 r.).
W Lizbonie przyj´ta zosta∏a korzystna
dla Polski koncepcja strategiczna Sojuszu – zaakceptowano plany ewentualnoÊciowe, dotyczàce obrony Polski
na wypadek zewn´trznego zagro˝enia
oraz wypracowano strategi´ zakoƒczenia operacji w Afganitanie do koƒca
2014 r. Wygaszenie misji w Afganistanie
– w porozumieniu z sojusznikami – by∏o
sygnalizowane przez Bronis∏awa Komorowskiego jako jedna z kluczowych kwestii ju˝ w trakcie ubiegania si´ o prezy-
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Spotkanie Prezydentów Polski Bronis∏awa Komorowskiego, ¸otwy Andrisa Berzinsa i Estonii
Toomasa Ilvesa, 17 kwietnia 2012 r.

Spotkanie Prezydenta RP z Sekretarzem Generalnym NATO Andersem Foghiem Rasmussenem.
Konferencja prasowa, 8 maja 2014 r.
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dentur´. Na szczycie w Chicago sukcesem zakoƒczy∏y si´ zabiegi Polski o konsolidacj´ wewn´trznà Sojuszu wokó∏
wspólnej obrony, b´dàcej jego podstawowà funkcjà. Niezmienna aktualnoÊç art.
5 Traktatu waszyngtoƒskiego – jako fundamentu Paktu Pó∏nocnoatlantyckiego –
ma byç tak˝e potwierdzona na szczycie
w Walii, we wrzeÊniu 2014 r. Bronis∏aw
Komorowski od poczàtku pe∏nienia urz´du zabiega∏ o „powrót NATO do korzeni”, czyli takie ukszta∏towanie polityki sojuszniczej, by absolutnym priorytetem
Paktu znów sta∏a si´ obrona terytorium
paƒstw cz∏onkowskich. Prezydent RP na
szczycie w Walii b´dzie zabiega∏ o podj´cie konkretnych decyzji w sprawie strategicznego wzmocnienia wschodniej flanki
Sojuszu (rozwój sojuszniczej infrastruktury oraz obecnoÊç si∏ sojuszniczych na
wschodniej granicy NATO, sta∏a aktualizacja planów ewentualnoÊciowych oraz
prowadzenie na ich podstawie wspólnych çwiczeƒ z udzia∏em wojsk, wzrost
nak∏adów na obronnoÊç w poszczególnych paƒstwach Sojuszu).

Sojusz wobec kryzysu
na Ukrainie
Zagadnienie wspólnej obrony okaza∏o
si´ kluczowe w obliczu zaostrzajàcego
si´ kryzysu ukraiƒskiego. To na wniosek
Polski, w trybie artyku∏u 4. Traktatu waszyngtoƒskiego, zwo∏ane zosta∏o posiedzenie Rady Pó∏nocnoatlantyckiej. Artyku∏ ten stanowi, ˝e strony traktatu „b´dà
si´ wspólnie konsultowa∏y, ilekroç, zdaniem którejkolwiek z nich, zagro˝one
b´dà integralnoÊç terytorialna, niezale˝-
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noÊç polityczna lub bezpieczeƒstwo którejkolwiek ze stron”. Sojusznicze konsultacje odby∏y si´ 4 marca 2014 r., a ich
wynikiem by∏o zwi´kszenie widocznoÊci
NATO na terytoriach paƒstw granicznych, w tym wzmocnienie si∏ amerykaƒskich i wspólne çwiczenia na terenie
Polski.

Budowa tarczy antyrakietowej
i modernizacja techniczna
Niezb´dne – do zapewnienia bezpieczeƒstwa terytorium Polski oraz paƒstw
sojuszniczych – jest wyposa˝enie armii
w nowoczesny system obrony powietrznej, czyli tzw. tarcz´ antyrakietowà. Powstanie ona z inicjatywy Bronis∏awa
Komorowskiego, który by∏ równie˝ autorem ustawy, zapewniajàcej stabilne
finansowanie budowy tarczy w perspektywie kolejnych 10 lat. WÊród pos∏ów, którzy poparli prezydencki projekt
podczas prac w Sejmie, znajdowali si´
przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych. Zgodnie z pierwotnymi
za∏o˝eniami pierwsze elementy systemu powinny wejÊç do s∏u˝by w 2017 r.
Zmiany technologiczne w polskiej armii
dope∏ni równie˝ kontynuacja procesu
modernizacji technicznej. Jego podstawà pozostaje gwarancja przeznaczania
1,95% PKB na obronnoÊç.

Reforma systemu dowodzenia
i szkolnictwa wojskowego
W 2013 r. Prezydent podpisa∏ ustaw´, wprowadzajàcà reform´ systemu
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kierowania i dowodzenia armià. Zak∏ada ona konsolidacj´ systemu dowodzenia wokó∏ trzech podstawowych
funkcji: planowania strategicznego, bie˝àcego dowodzenia ogólnego i dowodzenia operacyjnego. Reforma ujednolici system kierowania i dowodzenia
na czas pokoju, kryzysu i wojny. Dzi´ki po∏àczeniu wszystkich rodzajów si∏
zbrojnych w ramach po∏àczonych dowództw, stworzone zostanà warunki
do ich skutecznego wspólnego szkolenia oraz wspó∏dzia∏ania, co jest standardem we wspó∏czesnych operacjach
wojskowych. Powy˝sze zmiany zostanà uzupe∏nione reformà konsolidujàcà
szkolnictwo wojskowe.

Bia∏a Ksi´ga
Bezpieczeƒstwa Narodowego
W latach 2010–2012 – na polecenie
Prezydenta RP – zosta∏ przeprowadzony kompleksowy Strategiczny Przeglàd
Bezpieczeƒstwa Narodowego z udzia∏em ponad 200 ekspertów. 24 maja
2013 r. zaprezentowana zosta∏a Bia∏a
Ksi´ga Bezpieczeƒstwa Narodowego
przygotowana w ramach Przeglàdu.
Skupia si´ ona na: diagnozie stanu polskiego bezpieczeƒstwa i okreÊleniu w jej
wyniku interesów narodowych i celów
strategicznych w dziedzinie bezpieczeƒstwa, prognozowaniu rozwoju Êrodowiska bezpieczeƒstwa Polski, wytyczeniu
kierunków dzia∏aƒ oraz nakreÊleniu zakresu przygotowaƒ systemu bezpieczeƒstwa narodowego. Zawiera ona szereg

rekomendacji dla w∏adz centralnych oraz
lokalnych, których realizacja pozwoli
wzmocniç bezpieczeƒstwo paƒstwa.

Nowy model
funkcjonowania RBN
Podstawà stworzenia nowoczesnego
systemu bezpieczeƒstwa narodowego
jest zachowanie ciàg∏oÊci planów i ich
realizacji. Dlatego na poczàtku kadencji
Bronis∏aw Komorowski stworzy∏ nowy
model funkcjonowania Rady Bezpieczeƒstwa Narodowego. Po raz pierwszy
w pracach RBN uczestniczà nie tylko
przedstawiciele rzàdu, lecz tak˝e szefowie partii opozycyjnych. RBN stwarza
dzi´ki temu mo˝liwoÊç wspólnej, ponadpartyjnej dyskusji o najbardziej fundamentalnych zagadnieniach, zwiàzanych z bezpieczeƒstwem paƒstwa. Na
forum Rady analizowano m.in.: za∏o˝enia przysz∏ej Strategii Bezpieczeƒstwa
Narodowego RP, plan budowy tarczy
antyrakietowej i ustaw´, majàcà zagwarantowaç jej stabilne finansowanie; kryzys ukraiƒsko-rosyjski; bezpieczeƒstwo
energetyczne; specustaw´ powodziowà;
ustaw´ reformujàcà system dowodzenia
armià; wnioski wynikajàce ze Strategicznego Przeglàdu Bezpieczeƒstwa Narodowego. Rada Bezpieczeƒstwa Narodowego by∏a te˝ miejscem dyskutowania
polskiego stanowiska przed szczytami
NATO w Lizbonie (2010), Chicago
(2012) czy przed szczytem UE poÊwi´conym rozwojowi Wspólnej Polityki Bezpieczeƒstwa i Obrony (2013).
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Prezydent Bronis∏aw Komorowski w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Królewie Malborskim,
29 kwietnia 2014 r.

Briefing prasowy Sekretarza Rady Bezpieczeƒstwa Narodowego, Szefa BBN Stanis∏awa Kozieja
po posiedzeniu RBN, 20 listopada 2013 r.

