
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej 

nr posiedzenia: 42 

data posiedzenia: 12 grudnia 2017 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Informacja Ministerstwa Obrony Narodowej na temat współpracy resortu z partnerami 

społecznymi i organizacjami proobronnymi w zakresie kształtowania postaw 

patriotycznych. 

 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 zastępca przewodniczącego komisji Rafał Ślusarz. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Anna Maria Anders, Jerzy Czerwiński, Jan Dobrzyński, Wiesław Kilian, Rafał Ślusarz, 

Józef Zając, 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Obrony Narodowej: 

sekretarz stanu Michał Dworczyk ze współpracownikami. 

 

 

 

Ad 1. 
 

 Informację Ministerstwa Obrony Narodowej na temat współpracy resortu z partnerami 

społecznymi i organizacjami proobronnymi w zakresie kształtowania postaw patriotycznych 

przedstawili sekretarz stanu w MON Michał Dworczyk oraz jego współpracownicy. 

Sekretarz stanu Michał Dworczyk mówił o działaniach MON dotyczących edukacji 

i współpracy z organizacjami pozarządowymi, proobronnymi w zakresie kształtowania postaw 

patriotycznych. Podkreślił, że MON traktuje współpracę ze społeczeństwem, z organizacjami 

pozarządowymi jako jeden z ważnych elementów budowania potencjału obronnego państwa, 

a wychowanie w duchu patriotycznym, kształtowanie postaw proobronnych jest bardzo ważne 

w budowaniu gotowości do obrony ojczyzny. Wskazał trzy obszary działań w tym zakresie: 

pozyskiwanie społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa, upowszechnianie 

działalności wolontariackiej na rzecz obrony narodowej i kształtowanie pozytywnego 

wizerunku Sił Zbrojnych RP oraz służby wojskowej. Zaznaczył zainteresowanie Ministerstwa 

Obrony Narodowej tzw. klasami mundurowymi, podkreślił, że docelowo klasy mundurowe 

mają być poddane procesowi certyfikacji, co ma doprowadzić do podwyższenia ich poziomu. 

Docelowo model działań proobronnych ma wyglądać tak, że na poziomie powiatu od roku 

2020 będą współpracować kompania Wojsk Obrony Terytorialnych, która ma być w każdym 

powiecie, strzelnica, która ma być w każdym powiecie i szkoła średnia prowadząca klasy 

mundurowe, która ma być w każdym powiecie. 

Zastępca dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa w MON Zbigniew Ciosek 

poinformował, że w planowanym na 2018 r. budżecie MON 18 mln zł zostanie przeznaczone 



 

 

na konkursy dla organizacji społecznych, pozarządowych i proobronnych na zadania z zakresu 

wspierania działalności historycznej nakierowanej na kształtowanie postaw obywatelskich 

i patriotycznych, wspierania uroczystości patriotycznych odwołujących się do tradycji 

narodowych oręży, upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości czy 

wspierania organizacji proobronnych w zakresie szkolenia oraz kształtowania postaw 

proobronnych. 

 

Opracowano w BPS 

 

 


