Warszawa, 27.07.2017

PROJEKT CELÓW STRATEGICZNEJ ODBUDOWY
BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

(po wyborach parlamentarnych)

Obecny obóz rządzący swoimi zaniechaniami doprowadził do zerwania
ciągłości strategicznej w funkcjonowaniu systemu obronności, co w
połączeniu z kolei z wieloma błędnymi decyzjami i działaniami generuje
istotne ryzyka dla przyszłości bezpieczeństwa narodowego. Dlatego po
ewentualnej zmianie władzy w kolejnych wyborach należało będzie dokonać
strategicznej odbudowy bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej
Polskiej. Można wyodrębnić cztery główne obszary jej celów.
1. Zapewnić państwowo-strategiczne podejście, zamiast partyjnopolitycznego, do spraw bezpieczeństwa narodowego, w tym
natychmiast uruchomić nowy cykl strategiczny przygotowań
państwa w sferze bezpieczeństwa (II Strategiczny Przegląd
Bezpieczeństwa Narodowego, nowa Strategia Bezpieczeństwa
Narodowego, znowelizowana Polityczno-Strategiczna Dyrektywa
Obronna/Bezpieczeństwa,
Strategiczny
Program
Przygotowań
Obronnych/Bezpieczeństwa … ).
2. Odbudować wiarygodność międzynarodową i odzyskać zaufanie
sojuszników (z NATO i UE), w tym przez polityczną deklarację celów
strategicznych Polski w UE i gotowość włączenia się do głównego
centrum integracyjnego.
3. W Siłach Zbrojnych RP:
a. odideologizować i odpartyjnić politykę kadrową, w tym
przywrócić do służby (pracy) w strukturach państwa
zainteresowanych tym oficerów/generałów zwolnionych przez
MON w ramach czystki kadrowej,
b. zlikwidować woluntaryzm w politycznym kierowaniu Siłami
Zbrojnymi przez zapewnienie właściwego dla ustroju
demokracji prawnej systemu cywilnego zwierzchnictwa na
poziomie strategicznym (obligatoryjna rola pomocnicza szefa
SG dla MON, a w czasie wojny także dla PRP),
c. przyjąć narodowe plany operacyjne (ewentualnościowe)
użycia SZ zgodne ze scenariuszami ujętymi w PSDO i
uzupełniające plany sojusznicze,
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d. w budżetowaniu SZ preferować przeznaczanie środków na ich
rozwój jakościowy (techniczny, organizacyjny, szkoleniowy),
a nie głównie ilościowy,
e. konsekwentnie kontynuować i przyspieszyć realizację obecnych
programów modernizacji technicznej (obrona powietrzna, w
tym przeciwrakietowa, śmigłowce, marynarka wojenna) oraz
uruchomić nowe programy zgodnie z priorytetami tzw. „trzeciej
fali modernizacyjnej”: systemy przeciwzaskoczeniowe (wywiad,
rozpoznanie), cybersystemy, bezzałogowce, broń precyzyjna
dalekiego zasięgu, technologie satelitarne,
f. przekształcić Wojska OT razem z Narodowymi Siłami
Rezerwowymi w organizację przygotowywania rezerw
mobilizacyjnych (ich pozyskiwania i szkolenia) dla wszystkich
rodzajów SZ, w tym także dla oddziałów OT przewidzianych do
mobilizacyjnego rozwinięcia na czas wojny,
g. rozwinąć Akademię Sztuki Wojennej w ponadresortową
Akademię Bezpieczeństwa Narodowego, zajmującą się
zintegrowanym,
ponadresortowym,
transsektorowym
(comprehensive,
multi-domain,
cywilno-wojskowym,
międzynarodowym i krajowym) bezpieczeństwem na poziomie
studiów strategicznych.
4. W pozamilitarnych sektorach bezpieczeństwa:
a. zintegrować
system
kierowania
bezpieczeństwem
narodowym na poziomie rządowym (Rządowy Komitet
Bezpieczeństwa
Narodowego,
Rządowe
Centrum
Bezpieczeństwa Narodowego), wojewódzkim i samorządowym
(przygotowania obronne + zarządzanie kryzysowe + obrona
cywilna…),
b. zweryfikować w toku ćwiczeń i gier strategicznych i
operacyjnych plany operacyjne funkcjonowania resortów,
województw i samorządów w razie zagrożenia/kryzysu i wojny,
c. przyjąć programy pozamilitarnych przygotowań w
dziedzinie bezpieczeństwa na poziomach krajowym,
resortowych wojewódzkich i samorządowych,
d. odpolitycznić/odpartyjnić
i
profesjonalizować
oraz
modernizować państwowe służby i straże bezpieczeństwa,
e. rozwijać upowszechnianie wiedzy i kształtowanie
świadomości
strategicznej
instytucji
społecznych,
podmiotów
prywatnych
i
obywateli
w
dziedzinie
bezpieczeństwa, zwłaszcza przez rozwijanie współpracy z
organizacjami pozarządowymi (w tym proobronnymi).

Stanisław Koziej
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