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Warszawa, 3.04.2017 r. 

Stanisław Koziej 

były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, 

były wiceminister obrony narodowej 

 

 

 

Pan  

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda 

 

Pani  

Prezes Rady Ministrów 

Beata Szydło 

 

 

Drugi list otwarty do Pana Prezydenta i Pani Premier 
w sprawie Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych na czas wojny 

 
 

 

 Szanowny Panie Prezydencie, 

Szanowna Pani Premier, 

 
 Jako były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego i były wiceminister obrony 

narodowej wyrażam ogromne zdziwienie i zaniepokojenie faktem, że w tak niepewnych 

czasach już czwarty miesiąc Polska nie ma osoby przygotowującej się do objęcia stanowiska 

Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych w czasie wojny. Dwa miesiące temu pisałem w tej m.in. 

sprawie pierwszy list do Pana Prezydenta i Pani Premier. 

Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych mianowany na czas wojny przez Prezydenta na 

wniosek Prezesa Rady Ministrów odgrywa kluczową rolę w obronie Rzeczypospolitej Polskiej. 

Podlega bezpośrednio Prezydentowi, który kieruje tą obroną, we współdziałaniu z Radą 

Ministrów. W celu odparcia zbrojnej napaści na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Naczelny 

Dowódca dowodzi Siłami Zbrojnymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi, 

podporządkowanymi mu zgodnie z narodowymi planami użycia Sił Zbrojnych do obrony 

państwa, które to plany zatwierdza Prezydent. Ponadto Naczelny Dowódca zapewnia 

współdziałanie podległych mu Sił Zbrojnych z siłami sojuszniczymi w planowaniu i 

prowadzeniu działań wojennych w obronie Rzeczypospolitej Polskiej; określa, w ramach 

swojej właściwości, potrzeby Sił Zbrojnych w zakresie wsparcia ich operacji w ramach obrony 

państwa przez pozamilitarną część systemu obronnego; wyznacza organy wojskowe do 

realizacji zadań administracji rządowej i samorządowej w strefie bezpośrednich działań 

wojennych, którą to na jego wniosek określa Prezydent.  

Do takich zadań już w czasie pokoju powinna przygotowywać się osoba przewidziana 

do mianowania na stanowisko Naczelnego Dowódcy SZ. Przygotowania te muszą obejmować 

w szczególności udział w strategicznych grach i ćwiczeniach obronnych, planowaniu użycia 
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Sił Zbrojnych do obrony państwa oraz w przygotowywaniu wojennego systemu dowodzenia 

Siłami Zbrojnymi, którego organizację i zasady funkcjonowania zawczasu zatwierdza 

Prezydent. 

Przypomnę, że wskazanie takiej osoby jest ustawowym obowiązkiem Pana Prezydenta, 

wykonywanym na wniosek Pani Premier (Ustawa o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej, art. 5.). Poprzedni Dowódca Operacyjny, który był wskazany jako 

„kandydat” na to stanowisko, znajduje się od początku roku w rezerwie kadrowej Ministra 

Obrony Narodowej. 

Zgodzicie się Państwo, Panie Prezydencie i Pani Premier, że to jest sytuacja 

nienormalna i z punktu widzenia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej niezmiernie 

ryzykowna. To niczym nieuzasadnione ryzyko narasta z miesiąca na miesiąc wraz z nasilaniem 

się i pojawianiem nowych wyzwań i zagrożeń w otoczeniu Polski, co zarówno Pan Prezydent, 

jak i Pani Premier słusznie zauważacie w swoich wystąpieniach publicznych.  

Dlatego w obywatelskiej trosce o bezpieczeństwo Polski apeluję o wykonanie 

obowiązku ustawowego Przez Pana Prezydenta i Panią Premier i niezwłoczne wskazanie osoby 

przewidzianej do mianowania na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych w czasie 

wojny. 

Z wyrazami szacunku 

Stanisław Koziej 


