Oświadczenie złożone
przez senatora Macieja Klimę
na 71. posiedzeniu Senatu
w dniu 5 marca 2015 r.
Oświadczenie skierowane do szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, sekretarza stanu w Kancelarii
Prezydenta RP Stanisława Kozieja
Szanowny Panie Ministrze!
Od kilkunastu miesięcy jesteśmy świadkami i obserwatorami działań wojennych na terenie Ukrainy, w
których aktywny udział polegający na udzielaniu wsparcia separatystom bierze Federacja Rosyjska. Od kilkunastu miesięcy mimo wzmożonej aktywności dyplomatycznej UE, Rzeczypospolitej Polskiej oraz wielu
innych krajów nie udało się rozwiązać konfliktu na Ukrainie. Stosunki dyplomatyczne wielu krajów, w tym
Rzeczypospolitej Polskiej, z Federacją Rosyjską uległy ochłodzeniu.
W trakcie pobytu w Moskwie w dniach 27–28 lutego 2013 r. szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego
Stanisława Kozieja na zaproszenie sekretarza Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Nikołaja Patruszewa doszło do potwierdzenia woli kontynuowania dialogu, oceny dotychczasowej współpracy oraz podpisania
porozumienia pod nazwą: plan współpracy między BBN a Aparatem RB Federacji Rosyjskiej na lata 2013–
2014. Określono również harmonogram dwustronnych spotkań oraz konsultacji.
Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o informację oraz o odpowiedzi na następujące pytania.
1. Ile spotkań na szczeblu szefów instytucji oraz tak zwanych spotkań eksperckich odbyło się w latach
2013–2014?
2. Proszę o opinię co do realizacji współpracy i odniesionych korzyści przez RP w związku z podpisaną w
dniach 27–28 lutego 2013 r. umową między BBN a Aparatem RB Federacji Rosyjskiej o współpracy w latach 2013–2014.
3. Czy w ramach wyżej wymienionych spotkań poruszano kwestie dotyczące narodowego strategicznego
przeglądu bezpieczeństwa w Polsce i Rosji, w tym metodyki prowadzenia strategicznych przeglądów bezpieczeństwa, analizy i porównania koncepcji strategicznych obu krajów? Czy poruszano tematy związane z cyberbezpieczeństwem oraz transparentnością ćwiczeń i manewrów wojskowych?
4. Jaki jest w tej chwili stosunek Pana Ministra do zaprezentowanej przez ekspertów BBN ekspertyzy
opublikowanej w materiale BBN zatytułowanym „Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego Polski”? Zacytuję zaprezentowany w niej pogląd: „Rola NATO powinna być drugorzędna ze względu na nawarstwioną latami w świadomości Rosjan opinię o nim jako wrogim bloku wojskowym zagrażającym ZSRR, a potem Rosji”. I dalej: „Polska w tym scenariuszu musi zdecydować się na pojednanie z Rosjanami i traktowanie ich państwa nie jako tradycyjnego przeciwnika, lecz istotnego gwaranta bezpieczeństwa
europejskiego, w tym naszego bezpieczeństwa”.
5. Czy Pan Minister jako szef BBN planuje kontynuowanie współpracy z Aparatem RB Federacji Rosyjskiej w następnych latach na podobnych zasadach jak dotychczas? Czy planowane jest podpisanie podobnych
porozumień między BBN a Aparatem RB Federacji Rosyjskiej?
Z wyrazami szacunku
Maciej Klima

