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Skrót NATO (North Atlantic Treaty Organization) zna większość Pola-
ków, gdyż nasz kraj jest od piętnastu lat częścią Paktu Północnoatlantyc-
kiego. 

Pakt ten powstał na mocy podpisanego 4 kwietnia 1949 roku Traktatu 
Północnoatlantyckiego. Początkowym celem istnienia NATO była obrona 
militarna przed atakiem ze strony Związku Radzieckiego i jego „satelitów”, 
z czasem jednak organizacja ta stała się elementem utrzymania równowagi 
strategicznej między Wschodem i  Zachodem. Po  rozpadzie Układu War-
szawskiego, NATO pełni rolę stabilizacyjną, podejmując m.in. działania za-
pobiegające rozprzestrzenianiu się konfliktów regionalnych.

Traktat Północnoatlantycki – zwany też „traktatem waszyngtońskim” 
– jest jednym z najważniejszych aktów prawnych dotyczących NATO, gdyż 
stanowi podstawę jego istnienia. Umowa ta jest w istocie bardzo prostym 
dokumentem złożonym z czternastu artykułów określających najważniej-
sze zobowiązania sojuszników wobec siebie z  osobna, jak i  sojuszu jako 
całości. Szczególnie ważny z punktu widzenia aspektu obronności jest ar-
tykuł 5 stanowiący, że każdy atak zbrojny z zewnątrz, zwrócony przeciwko 
jednemu lub kilku państwom członkowskim, traktowany będzie jako atak 
przeciwko całej organizacji. Zawarta w tym artykule formuła jest szczegól-
nym rodzajem solidarności wojskowej między członkami Sojuszu. Sprawia 
ona, iż NATO pozostaje organizacją stawiającą sobie za cel zbiorową ochro-
nę swoich członków, który to cel traktuje jako podstawę zachowania pokoju 
i umocnienia bezpieczeństwa międzynarodowego.

Główną intencją Sojuszu jest zagwarantowanie – środkami politycznymi 
i militarnymi – wolności i bezpieczeństwa wszystkim państwom członkowskim.
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Do osiągnięcia tego celu NATO wykonuje podstawowe zadania w za-
kresie bezpieczeństwa, takie jak „ochrona” trwałego pokoju w  Europie – 
opartego na rozwoju instytucji demokratycznych – czy zapewnia środki od-
straszania i obrony przed jakąkolwiek formą ataku na terytorium każdego 
państwa członkowskiego. Dodatkowo, NATO rozwija bezpieczeństwo mię-
dzynarodowe poprzez stałą i aktywną współpracę ze wszystkimi państwa-
mi partnerskimi należącymi do programu „Partnerstwo dla Pokoju” (PdP) 
oraz Euroatlantyckiej Rady Partnerstwa. 

Od początku istnienia NATO, jego strategia obronna oparta była głów-
nie na amerykańskich koncepcjach strategicznych wynikających z oceny 
zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego. Pierwszą z nich była stra-
tegia zmasowanego odwetu przyjęta w USA w 1950 roku, a „zaadoptowana” 
przez Sojusz w 1957 roku. Zakładała ona wykonanie uderzeń jądrowych na 
państwa Układu Warszawskiego w odpowiedzi na poważniejszy atak mili-
tarny. Strategia ta dopuszczała również wykonanie uprzedzającego ataku 
jądrowego w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa państw 
sojuszu. Szczególną rolę w wojnie miało odgrywać wówczas lotnictwo stra-
tegiczne oraz okręty podwodne uzbrojone w pociski balistyczne SLBM 59, 
choć te ostatnie uznawane były za broń wyłącznie odwetową.

Dla zapewnienia skuteczności i szybkości działań wojskowych kraje 
należące do NATO jeszcze w początkowym okresie „zimnej wojny” roz-
budowały system baz wojskowych rozmieszczonych wokół państw „bloku 
wschodniego” 60. Od 1953 roku na terenie Europy rozlokowano broń nukle-
arną w postaci rakiet średniego zasięgu i bomb jądrowych.

Koalicyjny charakter strategii wojennej NATO przejawiał się głównie 
w  podziale zadań. Amerykańskie siły zbrojne miały wykonać strategicz-
ne uderzenia jądrowe, natomiast operacje morskie miały być realizowane 
przez floty wojenne USA i państw europejskich. Z kolei działania bojowe na 
terenie Europy miały być prowadzone głównie przez siły lądowe i lotnictwo 
taktyczne europejskich państw NATO.

Dopiero przełamanie monopolu atomowego USA przez ZSRR oraz wpro-
wadzenie na uzbrojenie Układu Warszawskiego międzykontynentalnych

59 SLBM (Submarine-Launched Ballistic Missile) – pocisk balistyczny klasy głębina wod-
na-ziemia przenoszący głowice jądrowe, zaprojektowany do wystrzeliwania wyłącznie 
z pokładu okrętu podwodnego. Nowoczesny pocisk typu SLBM uzbrojony jest w kilka gło-
wic jądrowych (Multiple independently targetable reentry vehicle – MIRV) pozwalających 
na jednoczesne uderzenie w kilka niezależnych celów przy odpaleniu jednej rakiety.
60 Za początek zimnej wojny w  sensie pojęciowym uważa się wystąpienie Winstona 
Churchilla w  Fulton (USA) 5  marca 1946 r. W  wystąpieniu Churchill stwierdził: Od 
Szczecina nad Bałtykiem do Triestu nad Adriatykiem zapadła żelazna kurtyna dzieląc 
nasz Kontynent. Poza tą linią pozostały stolice tego, co dawniej było Europą Środkową 
i Wschodnią. Warszawa, Berlin, Praga, Wiedeń, Budapeszt, Belgrad, Bukareszt i Sofia, 
wszystkie te sławne miasta i wszyscy ich mieszkańcy leżą w czymś, co trzeba nazwać 
strefą sowiecką, są one wszystkie poddane, w takiej czy innej formie, wpływowi sowiec-
kiemu, ale także – w wysokiej i rosnącej mierze – kontroli ze strony Moskwy.
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pocisków rakietowych skłoniło USA do zmiany strategii. W 1961 roku opra-
cowano strategię „elastycznego reagowania”, która została przyjęta przez 
NATO w 1967 roku. Zakładała ona możliwość prowadzenia działań wojen-
nych zarówno z wykorzystaniem broni jądrowej, jak i bez niej. W przypadku 
ataku państw Układu Warszawskiego przewidywano prowadzenie działań 
o charakterze konwencjonalnym, a w sytuacji ich niepowodzenia wykorzy-
stanie taktycznej broni jądrowej na ograniczoną skalę. Strategiczna broń 
jądrowa miała być użyta dopiero po jej zastosowaniu przez ZSRR. Głów-
ną rolę w  ewentualnym uderzeniu odegrać miał amerykański potencjał 
jądrowy, którego wykorzystanie określały plany operacyjne SIOP (Single 
Integrated Operational Plan)61. Przewidywały one różne warianty uderzeń 
o ograniczonym lub masowym charakterze w celu osiągnięcia założonych 
celów wojennych.

Zakończenie „zimnej wojny” przyniosło kolejną zmianę koncepcji 
strategicznej NATO. W  1991 roku została przyjęta tzw. „nowa koncepcja 
strategiczna”. Zakładała ona utrzymanie wystarczających sił konwencjo-
nalnych i nuklearnych zdolnych do odstraszania ewentualnych agresorów 
i prowadzenie działań zapobiegających ewentualnym konfliktom zbrojnym 
na świecie. W 1999 roku koncepcja ta uległa aktualizacji na podstawie do-
świadczeń misji NATO w byłej Jugosławii.

Po zakończeniu „zimnej wojny” NATO otworzyło się na nowych człon-
ków z krajów należących dawniej do Układu Warszawskiego. 

15 lat temu, 12 marca 1999 roku, w mieście Independence w stanie Mis-
souri, minister spraw zagranicznych Bronisław Geremek przekazał na ręce 
sekretarz stanu USA Madeleine Albright akt przystąpienia Polski do Trak-
tatu Północnoatlantyckiego. Z tą chwilą Rzeczpospolita Polska stała się for-
malnie stroną Traktatu – członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Sojusz Północnoatlantycki i zobowiązania poszczególnych jego człon-
ków (szczególnie art. 5 dotyczący wzajemnej pomocy w sytuacji zagrożenia) 
z  pewnością rozbudowały i  wzmocniły nasze poczucie bezpieczeństwa. 
Z drugiej jednak strony zaangażowały politycznie oraz militarnie w dwie,  

61 SIOP (Single Integrated Operational Plan) – zintegrowany plan operacyjny określający sposób   wy-
korzystania amerykańskiego potencjału nuklearnego na wypadek wojny w latach 1960–2003. 
Obiektami ataku jądrowego przy użyciu środków strategicznych miały być cele o zna-
czeniu militarnym, gospodarczym lub politycznym rozlokowane na terytorium ZSRR, 
ChRL oraz państw członkowskich Układu Warszawskiego. Wyboru celów dokonywała 
specjalna wojskowa grupa planowania spośród obiektów umieszczonych w tajnej bazie 
danych aktualizowanej na bieżąco na podstawie danych z  rozpoznania satelitarnego, 
lotniczego oraz informacji wywiadu agenturalnego. Do najważniejszych celów należały: 
bazy wojskowe, w których rozlokowano broń masowego rażenia, rafinerie, elektrownie, 
główne węzły komunikacyjne i przeprawy mostowe, duże ośrodki administracyjne i go-
spodarcze. Plany SIOP wprowadzono w miejsce opracowywanych wcześniej planów woj-
ny jądrowej z ZSRR, jak plany Pincher (1946), Broiler (1947), Grabber (1948), Fleetwood 
(1949) i Dropshot (1949). Wszystkie te plany zakładały wykonanie uderzeń jądrowych 
na duże miasta i ośrodki przemysłowe przeciwnika z wykorzystaniem lotnictwa strate-
gicznego.
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bardzo poważne operacje: iracką i afgańską. Jednoznacznie określiły one 
pozycję naszego  kraju na polu międzynarodowym. Nasze siły zbrojne stały 
się głównym narzędziem i atutem naszej polityki zagranicznej. To głównie 
dzięki naszym żołnierzom, działającym na pustyniach irackich czy górach 
afgańskiej prowincji Ghazni, staliśmy się widocznym partnerem Stanów 
Zjednoczonych, najbardziej ofensywnego członka NATO w  XXI wieku. 
Szczególnie operacja iracka (Iraqi Freedom) wywołała widoczny rozdźwięk 
w stanowiskach członków sojuszu. 

Polska we właściwym czasie wykorzystała szansę integracji z NATO. 
Wstąpienie do sojuszu zmieniło środowisko bezpieczeństwa naszego kraju 
oraz wpłynęło na zmiany jakościowe w siłach zbrojnych. Liczebność stano-
wisk wojskowych zredukowano z blisko 226 tysięcy w 1999 roku do około 
120 tysięcy. Nakłady finansowe na modernizację techniczną z około 2,1 mld 
zł w 1999 roku, wzrosły do około 8,1 mld zł w roku 2013. NATO odegrało 
rolę stymulatora przemian w naszych siłach zbrojnych. 

Polska w 2014 roku awansowała na 18 miejsce w rankingu „Global Fire-
power”, który porównuje potencjał militarny ponad 100 krajów w zakresie 
zdolności do prowadzenia działań wojennych i potęgi konwencjonalnych sił 
zbrojnych. Ranking, prowadzony od wielu lat, umożliwia śledzenie rozwoju 
siły militarnej poszczególnych państw na przestrzeni kolejnych lat oraz po-
równanie ich potencjałów obronnych. Zarówno w skali globalnej siły, nie-
zależności działań, zapasów strategicznych jak też wydatków na obronność 
czy zdolności do samodzielnej walki, biorąc pod uwagę posiadane zasoby 62. 

Z  punktu widzenia politycznego i  geostrategicznego piętnaście lat 
w NATO uczyniło z Polski kraj bezpieczny, liczący się na arenie między-
narodowej. Kraju mającego realny wpływ na politykę międzynarodową 
i uczestniczącego w działaniach mających na celu pogłębienie bezpieczeń-
stwa na świecie. Niewątpliwe osiągnięcia w tej dziedzinie są nie do prze-
cenienia, warto jednak przeanalizować aspekt socjologiczny członkostwa 
w Sojuszu Północnoatlantyckim i postrzeganie przez obywateli Polski tego 
faktu historycznego i korzyści z niego płynących. 

Badania przeprowadzane przez Centrum Badania Opinii Społecznej 
na przestrzeni lat 1998–2014 wskazują jednoznacznie na niezmienność 
postrzegania przez Polaków przystąpienia do NATO jako wydarzenia 
o historycznym znaczeniu oraz wydarzenia ważnego, ale nie pierwszopla-
nowego (odpowiednio 28% i 46%)63. 

Doświadczenia Polski związane z przynależnością naszego kraju do Ukła-
du Warszawskiego budziły wśród obywateli obawy przed podporządkowaniem

62 <http://www.globalfirepower.com/> (dostęp: 09.04.2014).
63 Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzone metodą wywiadów bez-
pośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dn. 6–12.02.2014 r. na 
liczącej 1020 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.
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innemu mocarstwu. Dla niemałej części Polaków (41%), po okresie domina-
cji Związku Radzieckiego64, wstąpienie do Sojuszu Północnoatlantyckiego 
wydawało się być przejawem podporządkowania interesom Stanów Zjedno-
czonych. Wydarzenia, jakie miały miejsce już 2,5 roku po wstąpieniu Polski 
do NATO, związane z zamachami terrorystycznymi w Nowym Jorku, spo-
wodowały zmianę wśród Polaków podejścia do Sojuszu jako formy podpo-
rządkowania obcemu mocarstwu. Warto przypomnieć, że już następnego 
dnia po zamachach, 12 września 2001 roku Rada Północnoatlantycka jako 
najwyższe ciało decyzyjne NATO oświadczyła, że jeśli ustalone zostanie, 
że atak terrorystyczny kierowany był z zagranicy, Sojusz zareaguje zgod-
nie z art. 5 Traktatu. 2 października 2001 roku wszystkie państwa człon-
kowskie NATO uznały, że warunki art. 5 zostały spełnione, co w praktyce 
oznaczało zgodę na interwencję zbrojną połączonych sił Sojuszu w Islam-
skiej Republice Afganistanu pod kryptonimem Enduring Freedom, która 
rozpoczęła się 7 października 2001 roku. Uruchomienie procedur związa-
nych z art. 5 Traktatu odbyło się wtedy po raz pierwszy i, jak dotąd, ostatni 
w całej historii Sojuszu. 

Wydarzenia związane z aneksją Krymu zniszczyły i tak kruche za-
ufanie członków Sojuszu do Rosji. NATO stoi przed zadaniem gruntownej 
rewizji dotychczasowych relacji. Priorytetem powinno być wzmocnienie 
potencjału odstraszania i obrony państw sąsiadujących z Rosją. Istotna 
jest także odbudowa elementarnego poziomu przewidywalności i stabil-
ności wojskowej w Europie. Rosyjskie działania na Ukrainie pogwałciły 
fundamentalne zasady leżące u podstaw relacji NATO–Rosja, wyrażone 
w  akcie stanowiącym o  wzajemnych stosunkach, współpracy i  bezpie-
czeństwie z 1997 roku i deklaracji rzymskiej z 2002 roku. Przyłączenie 
Krymu w dużo większym stopniu niż rosyjska wojna z Gruzją wzmocnią 
postrzeganie Federacji Rosyjskiej jako regionalnego mocarstwa dążące-
go do zabezpieczenia swoich stref wpływów przy użyciu siły. Nieprawdo-
podobne wydaje się powtórzenie sytuacji z lat 2008–2010, kiedy to wkrót-
ce po konflikcie gruzińskim pojawiły się wezwania do stworzenia „nowej 
jakości” we wzajemnych relacjach. Państwa NATO stoją obecnie przed 
trudnym zadaniem określenia na nowo swojej długofalowej polityki wo-
bec Rosji.

Konflikt na Ukrainie jest kulminacją wcześniejszych sygnałów o rosną-
cej sile militarnej jako rosyjskiego środka prowadzenia polityki. Niepokój 
budzi również coraz mniejsza wojskowa przewidywalność rozwoju sytuacji 
w Europie. Brak jest efektywnego mechanizmu zbrojeń konwencjonalnych.

64 Członkostwo w Układzie Warszawskim, obecność wojsk radzieckich na terytorium Polski, istnienie 
ZSRR, pozostawiające niepewność, co do możliwości reakcji na proces emancypacji byłych państwa sate-
lickich oraz stan stosunków Zachodu z ZSRR i później Rosją.
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Niewystarczające są istniejące środki budowy zaufania. Rosja nie jest także
zainteresowana środkami zwiększenia przejrzystości i zaufania w kwestii 
niestrategicznej broni nuklearnej w Europie. Trudno powiedzieć, jak długo 
pozostanie stroną traktatu INF, eliminującego rakiety balistyczne i samo-
sterujące o zasięgu od 500 do 5500 km.

Ze względu na rosnące ryzyko wystąpienia kolejnego kryzysu, kluczo-
we jest ustanowienie nowych form wojskowego zaangażowania Sojuszu 
w państwach Europy Środkowej i Wschodniej graniczących z Rosją. Każda 
taka dodatkowa forma jego stałej obecności na  tym terenie wzmocniłaby 
sygnał, że akt agresji wiązałby się nieodłącznie z atakiem na siły zbrojne 
innych sojuszników.

Z punktu widzenia Polski korzystne byłoby nadanie trwałego charak-
teru dotychczas rotacyjnemu stacjonowaniu amerykańskiego pododdzia-
łu sił powietrznych. W państwach bałtyckich bardzo duże znaczenie mia-
łoby uzupełnienie operacji „Baltic Air Policing” stałym stacjonowaniem 
sił lądowych. Mogłoby to polegać na ciągłym, rotacyjnym rozmieszcza-
niu tam niewielkich i  różnorodnych oddziałów pochodzących z  różnych 
państw NATO. Zintensyfikowałoby to wspólne ćwiczenia przy jednocze-
snym szerokim dzieleniu odpowiedzialności sojuszników, zwłaszcza że 
interoperacyjność sił lądowych Sojuszu była tradycyjnie najtrudniejsza 
do osiągnięcia. Warty rozważenia jest wspólny zakup przez kilka państw 
NATO w ramach projektu „Smart Defence” zestawów obrony przeciwlot-
niczej i przeciwrakietowej i zainstalowanie ich w państwach bałtyckich. 
Możliwość nabycia takiego sprzętu sygnalizowała Litwa, a w przyszłości 
rozważa Estonia. 

Dla wzmocnienia gotowości sił NATO do działań w regionie sojusz-
nicy powinni ustalić harmonogram regularnych ćwiczeń oraz dokonać 
przeglądu planów ewentualnościowych  potencjału odstraszania i obro-
ny – w  tym zdolności do udzielenia wsparcia w  razie agresji oraz ISR 
(wywiad/rozpoznanie, nadzór, rekonesans) – w  celu sprawdzenia, czy 
w  obliczu lekcji wyciągniętych z  rosyjskich działań na Krymie są one 
wystarczające.

Rosja najprawdopodobniej zintensyfikuje modernizację i  dozbrajanie 
swych wojsk w Zachodnim Okręgu Wojskowym i na Białorusi. Dla wywar-
cia presji na sąsiadów znów pojawiać się mogą informacje o dyslokacji ra-
kiet Iskander 65 w Obwodzie Kaliningradzkim lub o bazowaniu tam głowic

65 Iskander jest pociskiem balistycznym o długość 7,3 m średnicy 0,92 m i masie starto-
wej od 3800 do 4020 kg w zależności od ładunku. Wysoka prędkość pozwala mu przeła-
mywać obronę antyrakietową. Iskander porusza się po spłaszczonej trajektorii lotu poniżej 
wysokości 50 km. Potrafi wykonywać manewry z utrudniając przechwycenie przez systemy 
obronne. Iskander może przenosić konwencjonalne głowice jak też prawdopodobnie głowi-
ce jądrowe, choć oficjalnie nie zostało to potwierdzone – Rosja jednakże nigdy oficjalnie nie 
wykluczyła takiej możliwości. System naprowadzania zapewnia mu celność: 10–30 metrów. 
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nuklearnych. Korzyści z „widocznych gwarancji bezpieczeństwa” Sojuszu 
przewyższą jednak ewentualne negatywne następstwa zwiększonej woj-
skowej obecności Rosji przy jego granicach, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod 
uwagę rosnącą zdolność Rosji do szybkiego przemieszczania swoich wojsk, 
jej zróżnicowany arsenał rakietowy i obecny brak przejrzystości rozwoju sił 
zbrojnych Federacji Rosyjskiej. 

Na wypadek wyraźnie prowokacyjnych działań Rosji, NATO powinno 
przygotować różne odpowiedzi, włączając w to otwarte wycofanie się z do-
tychczasowych obietnic politycznych wojskowej wstrzemięźliwości przy jej 
granicach.

Priorytetem państw Sojuszu powinien być dialog z Ukrainą i Gruzją. 
W dłuższym czasie kontakty z Rosją muszą służyć przede wszystkim od-
budowie przewidywalności i stabilności wojskowej w Europie. Sojusz po-
winien podkreślać, że odbudowa wzajemnych relacji nie będzie możliwa 
bez stworzenia efektywnego systemu kontroli sił konwencjonalnych oraz 
zwiększenia przejrzystości i zaufania w kwestii niestrategicznej broni ją-
drowej na kontynencie. Istotna jest kontynuacja prac koncepcyjnych doty-
czących nowych mechanizmów w  tych obszarach. Sojusz powinien pod-
trzymać gotowość do rozmów na temat wzajemnych środków przejrzystości 
w zakresie obrony przeciwrakietowej.

Wpływ wydarzeń na Ukrainie na bezpieczeństwo europejskie i głębo-
ka rewizja stosunków z Rosją powinny stać się kluczowym punktem ko-
lejnego szczytu NATO, który we wrześniu 2014 roku odbędzie się w Walii. 
Wzmocnienie regionalnego odstraszania i obrony Sojuszu leży w szcze-
gólnym interesie Polski oraz państw bałtyckich. 
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