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PREZYDENT: CHCEMY, BY NAJBLIŻSZY SZCZYT
NATO ZWIĘKSZYŁ OBECNOŚĆ SOJUSZU W NASZYM
REGIONIE
Chcemy, by najbliższy szczyt NATO był efektywny, posunął nas o krok dalej niż szczyt w Warszawie,
żebyśmy zwiększali obecność Sojuszu w Europie Środkowej – powiedział w środę prezydent Andrzej
Duda, który komentował sejmowe wystąpienie szefa MSZ Jacka Czaputowicza.
Minister Czaputowicz przedstawił w środę w Sejmie informację o zadaniach polskiej polityki
zagranicznej w 2018 roku. Wystąpieniu, potocznie nazywanemu expose szefa MSZ, tradycyjnie
przysłuchiwał się prezydent. Bezpieczeństwo było jednym z trzech wątków, jakie Duda podkreślił w
komentarzu dla mediów. Oprócz tego zwrócił uwagę także na miejsce Polski w Unii Europejskiej oraz
na współpracę regionalną.
Prezydent zapowiedział m.in., że przed szczytem NATO w Brukseli, który jest planowany na lipiec, w
Warszawie spotkają się państwa tzw. bukaresztańskiej dziewiątki, czyli członkowie Grupy
Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry), państwa bałtyckie (Estonia, Litwa i Łotwa) oraz
Bułgaria i Rumunia.

Mam nadzieję, że podejmiemy jako państwa Europy Środkowej
należące do NATO decyzje, które będą spójne z późniejszymi
postanowieniami szczytu Sojuszu. Chcemy, żeby ten szczyt był
efektywny. Chcemy, żeby był decyzyjny. Chcemy, żeby posunął nas znów
o krok dalej niż szczyt NATO w Warszawie, żebyśmy zwiększali obecność
Sojuszu w Europie Środkowej, żebyśmy realizowali politykę 360 stopni,
politykę bezpieczeństwa NATO i żebyśmy budowali atmosferę
bezpieczeństwa, której nasze społeczeństwa, narody i państwa tak bardzo
potrzebują.
prezydent Andrzej Duda

Prezydent powiedział, że cieszy się, iż szef polskiej dyplomacji w sejmowym wystąpieniu podkreślił
rolę NATO i Stanów Zjednoczonych – zarówno jako członka Sojuszu, jak i sojusznika Polski. – Właśnie
tak chcielibyśmy budować sferę naszego bezpieczeństwa – powiedział Duda.
Zwrócił przy tym uwagę, że po szczycie NATO w Warszawie w lipcu 2016 r. do Polski przybyły wojska

sojusznicze z USA, Wielkiej Brytanii, Chorwacji i Rumunii. – To rzeczywiście w sposób fundamentalny
kwestię naszego bezpieczeństwa zmieniło. (...) Nasi sojusznicy są obecni stale i to jest wielka wartość
dodana tego, co zdarzyło się w sferze bezpieczeństwa w ostatnich latach, właśnie od 2015 r. –
podkreślił prezydent.
Czytaj też: Batalion NATO w Polsce jest od roku. "Obietnica szczytu w Warszawie została
zrealizowana"
Duda odniósł się także do współpracy wojskowej w ramach Unii Europejskiej, w tym w formule stałej
współpracy strukturalnej w dziedzinie obronności (ang. Permanent Structured Cooperation, PESCO).
Prezydent zaznaczył, że Polska ma wolę uczestniczyć w budowie unijnej współpracy wojskowej,
zarówno jeśli chodzi o siły zbrojne, jak i przemysły obronne.
– Musimy tutaj pamiętać o jednym, a mianowicie, że to wraz z naszym członkostwem w NATO powinno
tworzyć efekt synergii. Nie możemy dopuścić do tego, żeby to były jakieś dwie odrębne polityki, które
będą się rozchodziły i nie daj Boże będą sobie przeciwstawne, a zatem będą nas osłabiały. Nie, one
muszą wzmacniać nasze bezpieczeństwo, a warunkiem wzmocnienia naszego bezpieczeństwa, aby
PESCO odbywało się w absolutnej synchronizacji z naszą obecnością w NATO i z działaniami i
decyzjami podejmowanymi przez Sojusz – podkreślił prezydent.
Do tej pory Polska przystąpiła do dwóch projektów w ramach PESCO. Pierwszy ma na celu poprawę
mobilności wojsk i sprzętu na terenie UE. Jego głównym zadaniem jest ujednolicenie i uproszczenie
procedur dla transgranicznych transportów wojskowych. Liderem projektu jest Holandia, a oprócz niej
i Polski uczestniczy w nim jeszcze 21 państw. Drugim programem jest opracowanie europejskich
systemów radiostacji programowalnych (ang. European Secure Software deﬁned Radio, ESSOR).
Kierować będzie nim Francja.
Na początku marca, po spotkaniu unijnych ministrów obrony MON poinformowało, że Polska Polska
zadeklarowała gotowość do udziału w sześciu nowych projektach. Resort nie informuje jednak, jakie to
projekty. – Szczegóły dotyczące udziału Polski w 6 nowych projektach PESCO zostaną przekazane po
zakończeniu ustaleń z państwami wiodącymi dla tych projektów – napisało we wtorek MON w
odpowiedzi na pytania Defence24.pl.
Czytaj też: UE ma plan, jak wdrażać PESCO. Polska deklaruje gotowość do udziału w 6 nowych
projektach

