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100 dni rządu premier Ewy Kopacz
Prezes Rady Ministrów podsumowując 100 dni pracy rządu przypomniała m.in.o wprowadzeniu wyższej premii za
dłuższą służbę oficerów i podoficerów, zaakceptowaniu planu wzmocnienia bezpieczeństwa państwa, ponadto
premier zapowiedziała przekazywanie 2% PKB na obronność i bezpieczeństwo państwa począwszy od roku
2016. Szefowa rządu zaakcentowała, że w roku 2014 wydatkowano 99,5% planowanych środków finansowych na
modernizację i uzbrojenie Sił Zbrojnych RP, co stanowi jednocześnie najwyższy wskaźnik w historii.

Inwestycje w nowoczesne uzbrojenie i infrastrukturę obronną
Podpisano umowy na drugi Nadbrzeżny Dywizjon Rakietowy z przeciwokrętowymi pociskami
manewrującymi NSM, dostawy pocisków manewrujących AGM-158A JASSM dla wielozadaniowych
samolotów F-16, 13 tys. pocisków podkalibrowych do czołgów Leopard 2A5/2A4 i dostawę 202
egzemplarzy Jelczów P662D.43. Trwają dostawy 119 czołgów Leopard 2A5/2A4 i kolejnych Kołowych
Transporterów Opancerzonych Rosomak. MON zawarło też umowę ramową z konsorcjum polskich firm
na system wyposażenia indywidualnego „Tytan”. Zakończono proces modernizacji 16 samolotów
myśliwskich MiG-29 dla 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego. Dla Marynarki Wojennej budowany jest
niszczyciel min „Kormoran II” oraz wykonano wodowanie techniczne okrętu patrolowego „Ślązak”. W
Gardei (woj. Pomorskie) oddano do eksploatacji zmodernizowaną, sojuszniczą bazę paliwową. Trwa
doskonalenie nowego systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP.
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Konsolidacja przemysłu zbrojeniowego
11 wojskowych przedsiębiorstw remontowo – produkcyjnych weszło w skład nowo utworzonego
holdingu Polska Grupa Zbrojeniowa. Konsolidacja sektora zbrojeniowego wyeliminuje wewnętrzną
konkurencję między polskimi firmami, umożliwi realizowanie dużych projektów angażujących kilka
przedsiębiorstw i zwiększy konkurencyjność na rynkach zagranicznych.
Większe wydatki na obronność i efektywniejsze wykorzystanie budżetu
Rząd przygotował projekt ustawy zwiększającej wydatki na obronność państwa do poziomu co najmniej
2% PKB. W 2014 roku resort obrony wydał 99,5 procent środków zaplanowanych na wydatki
modernizacyjne (8,27 mld zł). To aż 26% budżetu obronnego i jednocześnie najwyższy wskaźnik w historii
Sił Zbrojnych RP.
Zachęty do dłuższej służby żołnierzy zawodowych
MON wprowadziło nowe rozwiązania promujące dłuższy okres służby żołnierzy zawodowych –
zwiększono dodatek za długoletnią służbę wojskową o 1% uposażenia zasadniczego za każdy rok
pełnienia służby powyżej 15 lat.
Bezpieczeństwo strategiczne
W grudniu rząd przyjął „Plan wzmocnienia bezpieczeństwa państwa”, także w grudniu Ministerstwo
Obrony Narodowej przygotowało harmonogram jego wdrożenia. Wcześniej, w październiku, nową
„Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej” wpisując wśród priorytetów m.in.
skoncentrowanie wysiłków na zapewnieniu obrony terytorium państwa i wspieranie konsolidacji NATO
wokół funkcji obronnej. Dokument w listopadzie został zatwierdzony przez Prezydenta Bronisława
Komorowskiego.
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Polska - NATO
Po szczycie NATO w Newport powstaje sojuszniczy plan działań na rzecz gotowości w ramach którego
zdecydowano m.in. o utworzeniu sił natychmiastowego reagowania i wzmocnieniu szczecińskiego
Korpusu Północ-Wschód. Od wiosny w Polsce bez przerwy, na zasadzie rotacji, przebywają siły państw
członkowskich. W sumie na terytorium Polski z żołnierzami polskimi ćwiczyło blisko 7000 żołnierzy z
państw sojuszniczych demonstrując gotowość do kolektywnej obrony „wschodniej flanki NATO”.
Zintensyfikowano kontakty dwustronne z np. ministerstwami obrony Francji, Hiszpanii, Niemiec, Włoch,
Wielkiej Brytanii i USA.
Zakończenie misji w Afganistanie i uhonorowanie weteranów
4 grudnia formalnie zakończył się udział Wojska Polskiego w misji ISAF w Afganistanie, a 21 grudnia w
Warszawie otwarto Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa. Od 1953 do 2014 r. w misjach
poza granicami kraju służyło i pracowało około 100 tys. żołnierzy i pracowników cywilnych.
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