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Wprowadzenie

Stosunki  Federacji  Rosyjskiej  z  Sojuszem  Północnoatlantyckim
niewątpliwie odgrywają ważną rolę w globalnej polityce bezpieczeństwa.
Relacje  tych  podmiotów  od  początku  przepełnione  są  wzajemną
nieufnością,  narastającymi  konfliktami,  regularnymi  zmianami  w
podejmowanych decyzjach. Były pełne trudności ze względu na odmienne
postrzeganie  fundamentalnych  aspektów  w  kwestiach  bezpieczeństwa
świata.  Rosja  jako  wielkie  mocarstwo od  czasów  upadku  Związku
Radzieckiego  pretendowała  do  odgrywania  znaczącej  roli  w
bezpieczeństwie europejskim, co niejednokrotnie skutkowało zaostrzonymi
kontaktami tych dwu potęg. Warto zauważyć, że stosunki NATO – Rosja
przez cały okres trwania przypominają pewnego rodzaju sinusoidę, która
bogata  jest  w  okresy  wzajemnej  współpracy,  poprawnych  stosunków,
przykładnego partnerstwa, nagłego ich załamania, a następnie powtórnego
polepszenia. Niezaprzeczalnie relacje te w znaczącym stopniu zależą od
stosunków  rosyjsko-amerykańskich,  z  czego  z  kolei  można  wysnuć
wniosek,  że  stosunki  rosyjskie  z  innymi  państwami  NATO,  są  niczym
innym  jak  tylko  samodzielną  decyzją  Rosji,  która  wynika  z  jej
bezpośrednich interesów. 

Relacje NATO – Rosja do czasu kryzysu ukraińskiego

Za moment rozpoczęcia relacji  można uznać 29 grudnia 1991 roku,
utworzona  została  wtedy  Północnoatlantycka  Rada  (ang.  North  Atlantic
Cooperation  Council  –  NACC),  do  której  weszły  państwa  NATO,  kraje
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Europy Środkowej i Wschodniej oraz państwa byłego ZSRR. Współpraca
w  ramach  NACC  w  konsekwencji  miała  charakter  wielostronny  i
konsultacyjny, co zostało negatywnie odebrane przez Federację Rosyjską,
która  dążyła  do  pełnienia  decydenckiej  funkcji  w  Radzie,  tymczasem
została  potraktowana jako jeden z  wielu  krajów postradzieckich,  co nie
godziło  się  z  aspiracjami  Kremla1.  W  1994  roku  Federacja  Rosyjska
przystąpiła do programu Partnerstwo dla Pokoju, którego celem stało się
umożliwienie  krajom  Europy  Środkowo-Wschodniej  zbliżania  struktur
obronnych  do  standardów  NATO,  przy  możliwości  pozostania  poza
Sojuszem. Początkowo pojawiały się nawet dyskusje na temat możliwości
członkostwa Federacji  Rosyjskiej w NATO2.  W roku 1997 NACC została
przekształcona w Radę Partnerstwa Euroatlantyckiego, której celem było
utworzenie  międzynarodowego  forum  do  dyskusji,  współpracy  oraz  do
koordynacji  działań  z  nowymi  partnerami  Europy  Wschodniej.  Stosunki
NATO  –  Rosja  uległy  pogorszeniu  wraz  z  ogłoszeniem  przez  państwa
Europy  Środkowej  aspiracji  atlantyckich.  Była  to  w oczach  Federacji
Rosyjskiej  swego rodzaju obraza i  zdrada,  podważenie mocarstwowości
Rosji, która uważała, że Europa Środkowa i Wschodnia nadal jest pod jej
wpływami, a wszelkie działania Zachodu są próbą odebrania jej władzy w
Europie. W ostateczności dopuszczała możliwość, że Europa Środkowa i
Wschodnia  mogą pozostać  „strefą  buforową”  między nią  a NATO. Taka
sytuacja zahamowałaby ekspansję NATO oraz potencjalnie umożliwiłaby
późniejszą odbudowę wpływów Rosji  w regionie3.  Istotne jest,  że każde
wzmacnianie i rozszerzanie się struktur NATO o nowych członków wiązało
się także z osłabianiem rosyjskich sił zbrojnych4. 

Naturalnie, obok sprzeciwu w kwestii rozszerzenia NATO na wschód,
gróźb  wzrostu  zagrożenia  militarnego,  opóźnieniem  lub  niewykonaniem
porozumień o broni strategicznej, Federacja Rosyjska starała się ocieplić
stosunki z Sojuszem. W maju 1997 roku podpisano dokument o wzajemnej
współpracy  (ang.  NATO  –  Russia  Founding  Act  on  Mutual  Relations,
Cooperation and Security)  oraz została utworzona Stała Rada Wspólna
(ang.  PJC –  Permanent  Joint  Council).  Rok  później  Moskwa otworzyła
misję  dyplomatyczną  przy  Sojuszu  oraz  podpisano  list  intencyjny

1 http://geopolityka.net/kamil-golas-stosunki-rosja-nato/ [dostęp: 03.03.2016]. 

2 R. Czulda, Rosja – NATO: w stronę partnerstwa czy nowej zimnej wojny?, [w:] M. 

Pietrasiak (red.), Ze studiów nad polityką zagraniczną Federacji Rosyjskiej, Wydawnictwo 
Wyższej Szkoły Handlowej im. Króla Stefana Batorego, Piotrków Trybunalski, 2013, s. 70.

3 http://geopolityka.net/kamil-golas-stosunki-rosja-nato/ [dostęp: 03.03.2016].

4 J. Kmieciński, A. Stępień-Kuczyńska (red.), Dialog europejski Zachód-Wschód, 

Wydawnictwa Adam Marszałek, Toruń, 2007, s. 315.
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dotyczący  wzajemnej  współpracy  naukowej.  W  1999  r.  do  NATO
przystąpiły kolejne kraje postkomunistyczne: Polska, Węgry i Czechy. Fakt
ten  został  negatywnie  przyjęty  przez  Federację  Rosyjską,  która  nie
potrafiła zaakceptować przemian w strukturach NATO. Postrzegała Sojusz
jako  organizację,  która  umożliwia  Stanom  Zjednoczonym  przejęcie
wpływów  w  Europie5.  Wyjątkowo  negatywnie  na  stosunki  oraz  rozwój
relacji NATO – Rosja wpłynął konflikt w Kosowie (1999 r.), który podważył
pozycję Rosji jako mocarstwa, a także zrodził się szereg obaw w związku z
przyjęciem  w  dniach  23-24  kwietnia  1999  r.  przez  Radę
Północnoatlantycką Nowej Koncepcji Strategicznej Sojuszu. Dokument ten
dopuszczał,  w razie potrzeby,  działania poza obszarem traktatowym, co
dla Federacji Rosyjskiej oznacza prawdopodobną w przyszłości zapowiedź
działań NATO na jej terytorium6.  

Po roku 2001 nastąpiło chwilowe ocieplenie relacji NATO – Rosja, było
to  spowodowane  pojawieniem  się  nowych  wyzwań  w  kwestiach
bezpieczeństwa  międzynarodowego  związanych  z  terroryzmem.  Po
atakach  terrorystycznych  z  11  września  Stany  Zjednoczone  były
zainteresowane wciągnięciem Rosji do głębszej współpracy w dziedzinie
bezpieczeństwa oraz do walki z rozprzestrzeniającym się terroryzmem. Dla
Rosji współpraca z Zachodem wiązała się ze wzmocnieniem jej pozycji na
arenie  międzynarodowej.  Obie  strony  mogły  wiele  zyskać  –  NATO
otrzymało  zielone  światło  na  militarną  obecność  w  posowieckiej  Azji
Centralnej,  Moskwa  natomiast  mogła  zalegalizować  pacyfikację
Czeczenów, włączając propagandowo swoją operację w międzynarodowy
front antyterrorystyczny7. O nowej formie współpracy zaczęto rozmawiać
podczas  szczytu  rzymskiego,  który  odbył  się  w maju  2002  roku,  kiedy
powołano radę NATO – Rosja (ang. NRC: NATO – Russia Council), która
przewiduje  współpracę  partnerską.  W  założeniach  ma  być  to  swego
rodzaju  forum dla  wspólnych decyzji  opartych  na zasadzie  consensusu
oraz wspólnych działań. Konieczne było zatem utworzenie nowej jakości w
stosunkach  NATO  –  Rosja.  Jak  wcześniej  wspomniano,  kontakty  obu
potęg  tworzą  coś  na  podobieństwo  sinusoidy,  zatem  załamanie
wzajemnych stosunków było tylko kwestią czasu. Mimo iż Rosja w 2004
roku ze spokojem przyjęła piąte rozszerzenie NATO8,  co było pewnego
rodzaju  wyrazem  życzliwości  w  stronę  Zachodu,  to  nie  obyło  się  bez

5 R. Czulda, Rosja…, s. 72. 

6 http://geopolityka.net/kamil-golas-stosunki-rosja-nato/ [dostęp: 03.03.2016].

7 R. Czulda, Rosja…, s. 72.

8 Do Sojuszu Północnoatlantyckiego weszły: Bułgaria, Litwa, Łotwa, Estonia, Rumunia, 

Słowacja i Słowenia. 
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napięć, gdy Stany Zjednoczone wycofały się z traktatu ABM (ang.  Anti-
Balistic  Missile  Treaty),  co  umożliwiło  im  realne  rozpoczęcie  prac  nad
systemem antyrakietowym, którego elementy miały zostać zainstalowane
także  w  Czechach  i  Polsce.  W.  Putin  w  ostrych  słowach  podsumował
prowadzoną przez G. W. Busha politykę międzynarodową, zawiesił udział
Rosji  w  traktacie  CFE  oraz  na  wieść  o  planowanym  rozmieszczeniu
elementów antyrakietowych  w  Polsce  zagroził  umieszczeniem  rakiet  w
Obwodzie  Kaliningradzkim.  Wykonał  także  testy  rakiet  balistycznych  w
maju 2007 roku. Pogłębienie załamywania się stosunków NATO – Rosja
nastąpiło  w  roku  2008,  kiedy  wbrew  stanowisku  Moskwy  uznano
niepodległość Kosowa. Następnie w maju tego samego roku rozpoczęła
się wojna gruzińsko-rosyjska, którą Sojusz Północnoatlantycki 12 sierpnia
potępił  w  swych  działaniach  oraz  apelował  o  zaprzestanie  użycia  siły.
Można uznać,  że okres ten był  najgorszym etapem stosunków NATO –
Rosja od początku ich trwania. Dodatkowo w styczniu 2009 roku Federacja
Rosyjska,  będąca  w  konflikcie  z  Ukrainą,  przerwała  dostawy  gazu
ziemnego,  pozbawiając  surowca  także  państwa  Sojuszu
Północnoatlantyckiego9. 

Zmian  w  stosunkach  spodziewano  się  także  po  wyborach
prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, gdyż nowy prezydent mówił o
polityce ocieplania oraz resetu w stosunkach z Rosją. Przeszkodą okazał
się jednak skandal z roku 2009, kiedy NATO wydaliło dwóch rosyjskich
dyplomatów,  podejrzewając  ich  o  szpiegostwo.  Kolejnym  momentem
przełomowym, kolejną szansą na zmiany w stosunkach politycznych był
szczyt  NATO  w  Lizbonie  w  roku  2010,  kiedy  28  państw,  w  tym  także
Polska, podpisało z Rosją rezolucję, której celem była poprawa i ocieplenie
wzajemnych stosunków. W okresie względnego pokoju pomiędzy NATO a
Rosją  doszło  do  wspólnych  rozmów  na  temat  zwalczania  terroryzmu,
piractwa czy handlu narkotykami. Prowadzono rozmowy na temat bliższej
współpracy w Afganistanie. Wśród tematów spornych znalazły się sytuacja
w Libii,  która  była  partnerem gospodarczym i  militarnym Rosji,  a  także
kryzys syryjski10, w czasie którego Federacja Rosyjska oficjalnie wspierała
reżim Baszszara al-Asada 11. 

9 R. Czulda, Rosja…, s. 74.

10 Tamże.

11 Baszszar al-Asad – syryjski polityk i wojskowy, od 2000 roku prezydent Syrii i 

przewodniczący partii Baas. W swojej polityce wewnętrznej jest znany z lekceważenia praw
człowieka, częstych zaburzeń gospodarczych spowodowanych nakładanymi sankcjami i 
wszechobecnej korupcji.
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Zmiany w relacjach NATO – Rosja w konsekwencji

kryzysu ukraińskiego

Aneksja  Krymu  oraz  otwarty  konflikt  na  Ukrainie  doprowadził  do
pogłębienia  kryzysu w stosunkach NATO – Rosja.  Sekretarz Generalny
NATO, A. Fogh Rasmussen, w roku 2014 stwierdził,  że […]  sytuacja na
Ukrainie spowodowała poważne skutki dla bezpieczeństwa i stabilności w
rejonie  euroatlantyckim.  Rosja  nie  przestaje  naruszać  suwerenności  i
integralności terytorialnej Ukrainy w związku z czym NATO zdecydowało
się  podjąć serię  natychmiastowych działań12.  Podczas szczytu  NATO w
Wali,  który  odbył  się  4-5  września  2014  roku  i  jednocześnie  był
najważniejszym  ze  spotkań  Rady  Północnoatlantyckiej  od  momentu
przyjęcia Polski do Sojuszu, podjęto wiele istotnych decyzji  w kwestiach
bezpieczeństwa międzynarodowego.  Skupiono uwagę przede wszystkim
na możliwych  scenariuszach  rozwoju  kryzysu  ukraińskiego,  które  mogę
wpłynąć na bezpieczeństwo Europy. Jedną z najistotniejszych decyzji było
przyjęcie  Planu na rzecz gotowości,  który pokazuje,  iż  NATO w swych
działaniach  zmuszone  było  powrócić  do  korzeni  i  skoncentrować  swe
działania na rdzennej misji, którą jest kolektywna obrona. Na zasadnicze
założenia Planu składają się: obecność wojsk sojuszniczych w państwach,
które  przystąpiły  do  NATO  po  1999  roku,  stworzenie  ośrodków  i  baz
dowodzenia w państwach wschodniej flanki Sojuszu oraz wzmocnienie Sił
Odpowiedzi NATO przez utworzenie Sił Natychmiastowego Reagowania –
często  nazywanych  szpicą13.  Zdecydowano  się  także  na  zwiększenie
intensywności  prowadzonych  ćwiczeń  oraz  rozbudowę  infrastruktury  w
państwach  wschodniej  flanki14.  Efektem  działań  Rosji  na  Ukrainie  było
przywrócenie czujności NATO w sprawach bezpieczeństwa oraz powrót do
postrzegania  Federacji  Rosyjskiej  jako  potencjalnego  nieprzyjaciela.
Agresywna polityka Rosji wobec Ukrainy spowodowała izolację Moskwy na
arenie  międzynarodowej,  doprowadziła  do  zaprzestania  prowadzenia
współpracy na linii  NATO – Rosja, pozostawiając jednak otwarte kanały
kontaktu  politycznego.  Wojna  na  Ukrainie  uwidoczniła  różnice  w
pojmowaniu  takich  pojęć,  jak  współpraca,  bezpieczeństwo,  dialog

12 http://www.wprost.pl/ar/438707/NATO-zawiesza-wspolprace-z-Rosja-i-zrewiduje-

stosunki/ [dostęp: 04.03.2016].

13 Element ubezpieczenia marszowego wydzielany z ubezpieczonego pododdziału lub 

przez jego awangardę, niekiedy ariergardę: szpicę wyznacza się w sile plutonu lub 
kompanii.

14 S. Koziej, P. Pietrzak, Szczyt NATO w Walii: uwarunkowania, rezultaty, wnioski dla 

Polski, Bezpieczeństwo Narodowe, nr 31, BBN, Warszawa, 2013, s. 11-12.
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międzynarodowy pomiędzy krajami Zachodu a Federacją Rosyjską. Tam,
gdzie  NATO widzi  zjednoczone  państwa,  żyjące  w  pokoju  i  promujące
politykę  otwartych drzwi,  tam Rosja  widzi  państwa zdominowane przez
wpływy  USA.  Stąd  też  konieczne  było  podjęcie  przez  Sojusz
Północnoatlantycki  konkretnych działań w celu  wzmocnienia  wschodniej
flanki  Sojuszu.  Wicesekretarz  generalny  NATO,  A.  Vershbow,  w  swojej
przemowie na początku 2015 roku ocenił,  iż  Rosja w swych zamiarach
chce powrócić do świata podzielonego na strefy wpływu, choć NATO przez
20  lat  próbowało  nawiązać  wzajemne  partnerstwo  na  najwyższym
poziomie15.  Czy  to  oznacza,  że  istnieje  realna  szansa  na  nową zimną
wojnę? 

15 http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/alexander-vershbow-podsumowal-relacje-nato-

i-rosji-moskwagorzko-nas-rozczarowala/xkswf [dostęp: 03.03.2016].
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Wyzwania stojące przed Rosją

i Sojuszem Północnoatlantyckim

W chwili obecnej najprawdopodobniej nie jest możliwe jednoznaczne
udzielenie  odpowiedzi  na  powyższe  pytanie.  Arena  międzynarodowa
znajduje się w bardzo niebezpiecznym położeniu. Działania Rosji w Syrii,
które budzą niepewność w oczach świata,  mogą stać się zapalnikiem i
rozpocząć  nową  zimną wojnę  albo drugi  kryzys  kubański.  Rosja  swoje
działania w Syrii usprawiedliwia walką z szerzącym się terroryzmem, walką
z Państwem Islamskim. Amerykański ośrodek badawczy, Institute for the
Study  of  War,  zamieścił  natomiast  na  swoich  stronach  komentarze,  w
których  zwraca  uwagę,  że  naloty  rosyjskich  samolotów  nie  były
wymierzone w pozycje Państwa Islamskiego. Ponadto twierdzi, że Rosja,
Irak,  Iran  i  Syria  miały  utworzyć  ośrodek  koordynacji swych  działań.
Eksperci  Instytutu  wskazują,  że  jeżeli  […]  informacje  te  zostaną
potwierdzone  [...],  naloty  (rosyjskie  –  K.  O.) mogą  być  sygnałem,  że
zaangażowanie  Rosji  w  wojnę  Asada  może  być  obliczone  na  szeroką
skalę  [...].  Możliwa staje się też ewentualna ekspansja rosyjskich sił  do
Iraku16. Rosja w swych operacjach pokazuje, jaką przemianę przeszła jej
armia.  W  opublikowanym  raporcie  Europejskiej  Rady  Spraw
Międzynarodowych  czytamy,  że  W.  Putinowi  udało  się  przeprowadzić
najsprawniejszą  od  lat  30  lat  modernizację  rosyjskiej  armii.  Rosja
dysponuje siłą militarną zdolną zdominować sąsiednie kraje, jeżeli  tylko
zostaną  odizolowane  od  pomocy  z Zachodu –  napisał  w  raporcie  G.
Gressel,  analityk  instytucji,  były  oficer  armii  austriackiej17.  W.  Putin  w
swoich  wystąpieniach  tłumaczy  rozpoczęcie  operacji  w  Syrii  potrzebą
zapobiegania zagrożeniom płynącym dla samej Federacji Rosyjskiej i jej
obywateli.  Podkreśla,  iż  w  walkach  biorą  udział  nie  tylko  żołnierze
pochodzący z Kaukazu Północnego, lecz także z innych regionów18. Nie da
się nie zauważyć, że w podobny sposób W. Putin usprawiedliwiał działania
Rosji  podczas  aneksji  Krymu oraz  w  działaniach  na  wschodniej  części
Ukrainy,  a  także  działania  wojenne  w  Czeczeni,  które  tłumaczone  były
wówczas  walką  z  terroryzmem.  Eksperci  twierdzą,  że  istnieje

16 http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Interwencja-Rosji-w-Syrii-doprowadzi-do-

szerokiegokonfliktu,wid,17881795,wiadomosc.html?ticaid=116cd4 [dostęp: 09.04.2016]. 

17 http://swiat.newsweek.pl/rosyjska-interwencja-w-syrii-zachod-zadziwiony-sprawnoscia-

rosyjskichwojsk,artykuly,372271,1.html [dostęp: 09.04.2016].

18 http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/wojna-w-syrii-putin-grozi-i-ostrzega-przed-

prowokowaniemrosji,602110.html [dostęp: 09.04.2016].
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prawdopodobieństwo doprowadzenia do sytuacji,  w której  Rosja i  Stany
Zjednoczone będą toczyły zimnowojenną konfrontację na terytorium Syrii. 

Rosja  w  swych  działaniach  wspiera  reżim  syryjskiego  prezydenta
Baszszara al-Asada, dla którego głównym wrogiem jest syryjska opozycja.
W tak zwanym Państwie Islamskim nie widzi on natomiast szczególnego
zagrożenia.  Domniemywa się,  że  W.  Putin  skupił  się  na  tzw.  Państwie
Islamskim tylko z pobudek propagandowych,  a jego prawdziwym celem
jest opozycja Asada. Taka sytuacja w konsekwencji może doprowadzić do
wojny zastępczej pomiędzy Rosją a Stanami Zjednoczonymi wspieranymi
przez państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego, które walczą z Państwem
Islamskim  oraz  domagają  się  odejścia  Asada19.  Dzień  przed  52
Monachijską Konferencją Bezpieczeństwa premier Rosji D. Miedwiediew
otwarcie ostrzegał przed rozpoczęciem III wojny światowej, do której jego
zdaniem dojdzie, jeśli wojna w Syrii wymknie się spod kontroli20. Rosyjskie
działania w Syrii  tylko pogłębiają kryzys w relacjach z NATO. Sekretarz
Generalny  NATO  J.  Stoltenberg  publicznie  ocenił,  iż  działania  Rosji
niezwykle  utrudniają  starania  o polityczne  rozwiązanie  konfliktu
syryjskiego.  Rosja  przeprowadza  wiele  intensywnych  nalotów,  głównie
wymierzonych  w  grupy  opozycyjne  (wobec  reżimu  syryjskiego).
Kilkakrotnie  doszło  do naruszenia  przestrzeni  powietrznej  Turcji  –  kraju
NATO. To podkopuje wysiłki, które mają na celu znalezienie pokojowego
rozwiązania  konfliktu  na  terytorium  Syrii  –  powiedział  dziennikarzom.
Jednocześnie zaznaczył, że NATO wspiera wszelkie pokojowe rozwiązania
konfliktu syryjskiego21.

Wojna na Ukrainie, działania w Syrii,  destabilizacja państw Bliskiego
Wschodu doprowadziły do kolejnego ogromnego problemu, z którym świat
musi się zmierzyć – kryzysu migracyjnego. Coraz częściej mówi się, że do
kryzysu migracyjnego przyczyniła się Rosja. W 2015 roku W. Putin jako
pierwszy  ostrzegał  państwa  zachodnie  przed  kryzysem  migracyjnym,
proponował  stworzenie  wielonarodowej  koalicji  przeciw  tzw.  Państwu
Islamskiemu  (rys.  1.),  jednak  Zachód  odrzucił  tę  ofertę.  W  działaniach
rosyjskich  na  terytorium  Syrii  eksperci  doszukują  się  prowokacji  oraz
pogłębiania  kryzysu  migracyjnego  w  Europie.  Zdania  na  ten  temat  są
podzielone. Jednak sytuacja, w której znalazła się Europa, ukazuje błędy w
polityce  państw Zachodu.  Rosja  radykalna  w swych  działaniach  wobec

19 http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Interwencja-Rosji-w-Syrii-doprowadzi-do-

szerokiegokonfliktu,wid,17881795,wiadomosc.html?ticaid=116cd4 [dostęp: 09.04.2016].

20 http://wiadomosci.onet.pl/swiat/goracy-temat-syria-rosja-ostrzega-przed-iii-wojna-

swiatowa-i-gani-politykeue/qwr6lv [dostęp: 09.04.2016]. 

21 http://www.rp.pl/Wojna-w-Syrii/160209612-NATO-Rosja-utrudnia-sytuacje-w-Syrii.html 

[dostęp: 09.04.2016].
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uchodźców od zawsze krytykowała europejską politykę otwartych drzwi i
robi  to  dalej,  jednocześnie oferując swoją pomoc w zwalczeniu kryzysu
migracyjnego.  Faktem  jest,  iż  Kreml,  który  od  wielu  lat  zajmuje  się
stabilizacją  Bliskiego  Wschodu  oraz  północnej  Afryki,  broni
bezpieczeństwa satelitów z Azji Środkowej (rys. 2.) poważnie zagrożonych
islamskim dżihadem z Afganistanu i Iraku, ma do zaoferowania nie tylko
broń i wojskowych specjalistów, lecz przede wszystkim doświadczenie. 

Źródło: foreignpolicy.com/kresy.pl [dostęp: 22.04.2016].

Rys. 1. Terytorialny zasięg Państwa Islamskiego 
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Źródło:  http://turystyka.wp.pl/kat,1036543,title,Najniebezpieczniejsze-miejsca-swiat-po-
zamachu-wParyzu,wid,17984277,wiadomosc.html?ticaid=116d6a&_ticrsn=5 [dostęp: 15.04.
2016].

Rys. 2. Państwa zagrożone terroryzmem wg brytyjskiego Ministerstwa Spraw
Zagranicznych

Pozostaje jednak odpowiedź na pytanie, czy w obecnej sytuacji NATO
pozwoli Federacji Rosyjskiej na odgrywanie kluczowej roli w przywróceniu
regionalnej i europejskiej stabilności. Intencji Rosji nie trudno się domyślić:
podzielona Europa w sprawie migrantów zwiększa szansę na podzieloną
Europę  w  sprawie  przedłużania  antyrosyjskich  sankcji  lub  wspierania
prozachodnich aspiracji Ukrainy. Podzielona Europa oznacza także słabe
ogniwo  wspólnoty  euroatlantyckiej  z  USA,  można  uznać,  że  jest  to
wymarzona sytuacja dla Kremla22. Z drugiej strony może istnieje szansa,
że dwie potęgi –Rosja oraz Sojusz Północnoatlantycki w dobie trwających
kryzysów obejmą  wspólną  drogę,  połączą  siły,  by  zwalczyć  wspólnego
wroga, którym jest tzw. Państwo Islamskie?

Zakończenie

Obecnie relacje Rosji  z  Sojuszem Północnoatlantyckim znajdują  się
w najgorszym, zarazem najniebezpieczniejszym położeniu od początku ich
trwania. Rosja zawsze była i jest nadal trudnym partnerem we wzajemnych
kontaktach, które zależą od jej geostrategicznych kalkulacji. Autor uważa,
że przewidywanie przyszłych relacji NATO z Rosją nie ma najmniejszego
sensu, ponieważ wszystko zależy od wzajemnych intencji i dobrej woli.

Trudno  za  prawdopodobne  uznać  zmiany  w  rosyjskiej  polityce  w
nadchodzących latach. Sytuacja na świecie, konflikty, w które są wplątane
te dwie potęgi, mogą tylko przyspieszyć powrót do dobrych relacji lub go
opóźnić. Dialog pomiędzy nimi jest jak porozumiewanie się w całkowicie
niezrozumiałych  dla  siebie  językach.  Nie  jest  możliwe  zrozumienie,
jednakże  istnieje  prawdopodobieństwo  akceptacji  swoich  przekonań  i
wypracowania wspólnego kompromisu. Jest wysoce prawdopodobne, że
pogorszenie  relacji  czy  ich  poprawa  to  samodzielna  decyzja  Rosji,
ponieważ  NATO  podkreślało  wielokrotnie,  że  jest  zainteresowane
współpracą. Niewątpliwie oba podmioty mają wiele wspólnych interesów,
dzisiaj  podczas  wzmożonej  aktywności  terrorystycznej  jest  ich  coraz
więcej.  Zarówno Sojusz Północnoatlantycki, jak i  Rosja muszą zwalczać
rozprzestrzeniający się terroryzm i  proliferację broni masowego rażenia.
Problemem zarówno politycznym,  jak  i gospodarczym staje  się  rosnąca

22 http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Rosja-najwiekszym-wygranym-kryzysu-

migracyjnego-PodzielonaEuropa-jest-Kremlowi-na-reke,wid,17852261,wiadomosc.html?
ticaid=116d69 [dostęp: 15.04.2016].
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siła  Chin,  a  także międzynarodowe piractwo,  stabilizacja  Bałkanów czy
redukcja arsenałów broni masowego rażenia. Prawdopodobnie intensywne
działania na Bliskim Wschodzie, wojna na Ukrainie czy kryzys migracyjny
nie  ułatwią  Rosji  ani  Państwom  Sojuszu  Północnoatlantyckiego
polepszenia obustronnych relacji. Uwidocznione ćwiczenia militarne Rosji i
NATO, naruszanie granic krajów bałtyckich – wszystkie te działania mogą
rozwinąć  nieprzewidywalny  bieg  zdarzeń.  Niewątpliwie  bardzo  ważna
będzie  wzajemna komunikacja  oraz  działania  dyplomatyczne,  ponieważ
najprawdopodobniej  od  zakończenia  zimnej  wojny  na  świecie  jest  to
najniebezpieczniejszy moment w globalnej polityce bezpieczeństwa.

Odbiegając  od obecnej  sytuacji  na  świecie,  warto  nadmienić,  iż  na
wszelakie  rozczarowania  Rosji  w  stosunku  do  współpracy  z  NATO  od
zawsze  wpływ  miały  jej  mocarstwowe  ambicje.  W  działaniach  Sojuszu
oczekiwała szczególnego traktowania,  a wszelkie decyzje podejmowane
wbrew jej zdaniu uznawała za atak na dobro jej interesów. Ważny aspekt w
stosunkach NATO – Rosja stanowiła także rywalizacja Rosji ze Stanami
Zjednoczonymi, można zauważyć sporo analogii w kontaktach Moskwy z
Waszyngtonem, a zarazem z całym Sojuszem. Nie należy spodziewać się
nagłej poprawy stosunków na linii NATO – Rosja. Dopóki w opinii Moskwy
działania NATO będą zagrażać jej mocarstwowej pozycji, dopóty szanse
na porozumienie oraz pozytywne zmiany w stosunkach dwustronnych są
raczej niewielkie.  
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NATO – RUSSIA RELATIONS VS. SECURITY POLICY
OF THE WORLD

Abstract:  The author  features  the development  of  mutual  Russia  –
NATO relations  since 1991 and their  influence on international  security
policy. She shows differences in the perception of such notions as security,
partnership  or  international  policy by these two superpowers.  Moreover
she outlines the influence of bilateral relations to solve existing conflicts
and looks for the possibility to solve growing disputes between them. She
presents changes in bilateral relations after the outbreak of the Ukrainian –
Russian conflict and Russia’s operations in Syria. Having analysed mutual
contacts of the two superpowers, the author sets a possible direction of
mutual relations which will undoubtedly be affected by globally spreading
terrorism.

159


	RELACJE NATO – ROSJA
	A POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA ŚWIATA
	Wprowadzenie
	Relacje NATO – Rosja do czasu kryzysu ukraińskiego
	Zmiany w relacjach NATO – Rosja w konsekwencji
	kryzysu ukraińskiego
	Wyzwania stojące przed Rosją
	i Sojuszem Północnoatlantyckim
	NATO – RUSSIA RELATIONS VS. SECURITY POLICY OF THE WORLD

