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W piątek 9 marca br. w Pałacu Prezydenckim odbyła się IV plenarna Komisja Strategicznego
Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego (SPBM). W jej pierwszej części uczestniczył prezydent
Bronisław Komorowski.

W czasie konferencji zaprezentowane zostały wyniki prac Zespołu Systemu Bezpieczeństwa
Narodowego, którym kieruje dr Andrzej Karkoszka, a także dyskutowany był obecny i docelowy
kształt systemu bezpieczeństwa narodowego oraz kierunki jego transformacji.

Podczas swojego wystąpienia prezydent Bronisław Komorowski wskazywał na bieżące
wyzwania, które potwierdzają potrzebę prowadzenia Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa
Narodowego. Wymienił m.in. kryzys ekonomiczny w strefie euro i zagrożenia w obszarze
cyberprzestrzeni.

Potwierdzeniem tej potrzeby jest niełatwy proces decyzyjny w Sojuszu Północnoatlantyckim w
kwestii Afganistanu. Potwierdzają ją również obserwacje związane z katastrofą kolejową pod
Szczekocinami; wykazały one zdolność do współdziałania wszystkich elementów systemu
zarządzania kryzysowego, a także pewne trudności. System ten zafunkcjonował znakomicie na
poziomie przede wszystkim wojewódzkim, ale i krajowym – mówił prezydent.

Zdaniem Bronisława Komorowskiego, wśród zjawisk potwierdzających potrzebę wnikliwego
analizowania na bieżąco wielu kwestii związanych z bezpieczeństwem narodowym jest też
bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. - I nie chodzi tu o strony internetowe - rządowe,
prezydenckie, lecz o wiele szerszy problem, jakim jest uzyskanie przez cywilizowany świat
potencjalnej możliwości skutecznego przeciwstawiania się zagrożeniom w tym obszarze atakom na ważne z punktu widzenia funkcjonowania państwa i społeczeństwa systemy –
zaznaczył.

- Należy też dostrzec pewne zagrożenia, które być może się zbliżają, to jest bezpieczeństwo
podczas wielkiej masowej imprezy Euro 2012 - mówił Bronisław Komorowski - ale też
wątpliwości związane z rozdzieleniem zarządzania kryzysowego między Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. - To są problemy, przed którymi
będziemy cały czas stawali i na które będziemy chcieli odpowiedzieć uwzględniając te nowe
wyzwania – dodał.
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Po wystąpieniu prezydenta Bronisława Komorowskiego odbyła się prezentacja materiału
Zespołu Systemu Bezpieczeństwa Narodowego, której dokonali: przewodniczący dr Andrzej
Karkoszka, zastępca przewodniczącego płk dr hab. inż. Maciej Marszałek oraz członkowie
zespołu: dr hab. Waldemar Kitler, dr Krzysztof Janik i prof. Andrzej Rychard. Przedstawiono
aktualny stan systemu bezpieczeństwa narodowego, diagnozę najważniejszych problemów
oraz rekomendacje działań mających na celu poprawę efektywności i spójności systemu.
Członkowie Zespołu podkreślili, że docelowy system bezpieczeństwa narodowego powinien być
przygotowany jako wykształcona, wielowymiarowa i wielofunkcyjna struktura
prawno-organizacyjna, zdolna do właściwej reakcji na różne zagrożenia, we wszystkich trzech
stanach bezpieczeństwa (pokoju, kryzysu oraz wojny). Struktura prawno-organizacyjna systemu
powinna więc być gotowa na każdy scenariusz rozwoju sytuacji zewnętrznej i wewnętrznej
państwa. Oznacza to, że – w opinii Zespołu – system bezpieczeństwa narodowego powinien
opierać się na jednolitej normie prawnej.

W trakcie dyskusji z uznaniem odniesiono się do dokonań Zespołu. Zwrócono uwagę na
najważniejsze kwestie przygotowania systemu bezpieczeństwa narodowego. Podkreślano
konieczność szerszego uwzględnienia aspektów bezpieczeństwa cybernetycznego i
energetycznego. Wskazywano na istotną rolę świadomości społecznej oraz samorządu w
zapewnieniu bezpieczeństwa. Sugerowano zachowanie szczególnej uwagi w proponowaniu
zmian strukturalnych i prawnych.
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