Warszawa, 15.08.2018.

WOJSKO – tematy do dyskusji
Bezpieczeństwo i służby mundurowe.
1.
Przywrócenie zasad cywilnej kontroli nad armią.
Minister Obrony nie może dowodzić armią w czasie pokoju, jak to robi obecnie,
wyręczając dowódców. Najważniejsze stanowiska w siłach zbrojnych (z wyjątkiem
szefów rodzajów sił zbrojnych i SG WP, których wyznacza prezydent na wniosek
ministra obrony narodowej), powinny być wyznaczane tylko i wyłącznie przez
właściwych dowódców i przełożonych, zgodnie z pragmatyką kadrową.
2.
Uporządkowanie systemu obronnego kraju.
Zdaniem wojskowych analityków, obecny system kierowania obronnością państwa
jest martwy i utopijny. Naczelny Dowódca na czas wojny i jego sztab muszą być
przygotowywani w czasie pokoju. Nie prowadzi się żadnych ćwiczeń z organami
kierowania państwa (centralnymi, wojewódzkimi, powiatowymi, gminnymi itp.). Brak
ćwiczeń na szczeblu dywizji i korpusu.
3.
Wciąż nie wiadomo jakie zadania ma podsystem pozamilitarny państwa.
Nie są rozwiązane problemy przemysłu obronnego, mobilizacji gospodarki,
świadczeń rzeczowych, szkolenia rezerw itp. Podjęte próby szkolenia rezerw to tylko
namiastka rzeczywistych potrzeb. Utrzymanie tylko 100 tys. armii (z czego ok. 40 tys.
do natychmiastowego użycia) rodzi konieczność radykalnego zwiększenia rezerw.
Obecny system pozwala przeszkolić tylko ok. 6 tys. rocznie osób, nie mających
żadnego przeszkolenia wojskowego, co i tak nie jest w 100% realizowane.
4.

PGZ powstały po likwidacji BUMAR-u nie spełnia podstawowych zasad
działania przemysłu obronnego.
PGZ ma kłopoty kadrowe i fachowe zawinione przez kierownictwo MON, któremu
podlega. Usytuowanie PGZ-a w MON jest oczywistym błędem, gdyż w praktyce MON
zamawia sprzęt i uzbrojenie w podporządkowanej sobie instytucji! Pracuje tam wiele
osób, które nie mają właściwego doświadczenia, co bezpośrednio rzutuje na
osiągane niedostateczne wyniki spółki, zwłaszcza w handlu zagranicznym. PGZ
powinien wrócić do Ministerstwa Gospodarki.
5.

Jak najszybsze powołanie Agencji Uzbrojenia, podporządkowanej
premierowi.
Agencja powinna łączyć cały przemysł obronny wraz z ośrodkami naukowymi i
badawczymi w kraju a także pozyskiwać partnerów za granicą.
6.
Chaos w modernizacji technicznej armii oraz w jej organizacji.
W dywizjach nie ma jednostek gotowych do bezpośredniego użycia poza granicami
kraju, jak to było w przypadku misji w Iraku i Afganistanie. W razie konieczności,
trzeba zbierać żołnierzy z różnych jednostek, co narusza ich gotowość bojową.
7.

Zachowanie zasad państwa prawa wobec służb mundurowych. Konieczne
jest odejście od pomysłów stosowania odpowiedzialności zbiorowej za pracę
w okresie PRL-u. O utracie stopnia lub zmniejszeniu emerytury powinien
decydować niezależny sąd w porozumieniu z IPN-em.

8.

Przywrócenie, w porozumieniu z IPN-em etosu AK w siłach zbrojnych
wraz z weryfikacją tzw. żołnierzy wyklętych.

9.

Przystosowanie wieku w przepisach emerytalnych obowiązujących w
służbach mundurowych do powszechnego systemu emerytalnego.
Uzależnienie okresu pozostawania w służbie od kondycji fizycznej i psychicznej
żołnierzy sprawdzanej przez Wojskowe Komisje Lekarskie, a nie obligatoryjne
zwalnianie z dniem ukończenia 60 lat - jak to ma miejsce obecnie.
10.

Utrzymanie odrębnego systemu emerytalnego dla służb mundurowych
oraz przywrócenie 100% uposażenia w okresie choroby.
Zagwarantowanie wszystkim służbom mundurowym, iż zasady emerytalne
obowiązujące obecnie nie będą zmieniane na niekorzyść tych służb.
11.
Przywrócenie honoru munduru żołnierza polskiego.
Należy promować zasadę, iż żołnierze będą mogli przebywać w mundurach
wyjściowych i polowych poza miejscami pełnienia służby. Uporządkowanie sprawy,
łącznie z wydaniem zakazu wykorzystywania stopni i mundurów wojskowych przez
organizacje pro obronne, nadużywające i często ośmieszające wizerunek wojska, co
źle wpływa na postawy patriotyczne młodzieży.
12.

Wprowadzenie płatnych nadgodzin i ekwiwalentu finansowego dla
żołnierzy zawodowych i pracowników służb mundurowych za służbę w
porze nocnej oraz w dni ustawowo wolne od pracy.

13.
Odbudowa Obrony Terytorialnej Kraju (OT).
Dokonanie tego w taki sposób, aby OT mogły uzupełniać wojska operacyjne i
jednocześnie przygotować struktury zdolne do prowadzenia wojny partyzanckiej w
wypadku agresji na Polskę, jak to miało miejsce w wykonaniu Armii Krajowej.
14.

Nadanie właściwej rangi dyplomacji wojskowej w zakresie promocji sił
zbrojnych i polskiego przemysłu obronnego poza granicami kraju.
Spowodowanie, aby MON właściwie przygotowywał attache obrony
i wyposażał ataszaty w materiały promocyjne w językach państw, w których znajdują
się. Ataszaty obrony powinny promować i wspierać polski przemysł obronny, czego
nie realizują ze względu na brak odpowiednich porozumień pomiędzy MON,
Ministerstwem Gospodarki i Ministerstwem Skarbu, a z także wieloma krajami w
których ataszaty mamy.
15.

Stworzenie formuły włączenia wysokich rangą i doświadczeniem
oficerów rezerwy do nieformalnego doradztwa dla BBN oraz jednostek
i instytucji MON, jak ma to miejsce np. w armii USA.
Takich rezerwistów należy wykorzystać dla poprawienia proces szkolenia a nawet
naprawiania błędów w polityce kadrowej na wszystkich szczeblach sił zbrojnych.
16.

Wprowadzenie obowiązku okresowych spotkań dowódców wszystkich
szczebli sił zbrojnych z rezerwistami i emerytami służącymi wcześniej w
podległych im jednostkach wojskowych i instytucjach.

17.

Zagwarantowanie żołnierzom-rezerwistom prawa wejścia (pozostawienie
przepustek) w czasie poza służbowym do ośrodków sportowych,

strzeleckich, kulturalno-oświatowych
instytucjach macierzystych.
18.

itp.

w
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jednostkach

i

Ustawowe zapewnienie pierwszeństwa w otrzymaniu pracy na
stanowiskach związanych z obronnością państwa (w samorządach i
administracji państwowej) dla osób, które odeszły z armii przed
ukończeniem 60 roku życia.

Uwaga:
1. W. w. tematy powstały na podstawie naszych rozmów w środowisku wojskowym
z wieloma osobami, w tym generałami oraz naszego wieloletniego doświadczenia
i rozeznania w aktualnych sprawach armii.
2. Przedstawione tematy są przykładowe i mogą być uzupełniane.
Zespół Problemowy SP ds. Służb Mundurowych.

