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Koncepcja Strategiczna NATO 
(Tłumaczenie robocze BBN) 

 

„Koncepcja strategiczna obrony i bezpieczeństwa członków Organizacji Traktatu 
Północnoatlantyckiego, przyjęta przez szefów państw i rządów w Lizbonie 20 listopada 
2010 r.”.  

 

Aktywne zaangażowanie, nowoczesna obrona 

Przedmowa 

My, szefowie państw i rządów państw NATO jesteśmy zdecydowani, aby NATO nadal odgrywało 

wyjątkową i zasadniczą rolę w zapewnieniu naszej wspólnej obrony i bezpieczeństwa. Koncepcja 
Strategiczna wyznaczy kierunek następnej fazy ewolucji NATO tak, aby nadal było ono efektywne w 
zmieniającym się świecie, w obliczu nowych zagrożeń, z nowymi zdolnościami i nowymi 
partnerami: 

 Potwierdza ona zobowiązanie między naszymi państwami co do wzajemnej obrony przed 
atakiem, włączając w to obronę przed nowymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa naszych 

obywateli; 

 Zobowiązuje Sojusz do zapobiegania kryzysom, opanowywania konfliktów i stabilizowania 
sytuacji pokonfliktowych, włączając w to bliższą współpracę z naszymi międzynarodowymi 
partnerami, szczególnie Organizacją Narodów Zjednoczonych i Unią Europejską; 

 Oferuje naszym partnerom na całym świecie lepsze polityczne związki z Sojuszem i istotną 
rolę w kształtowaniu operacji prowadzonych pod egidą NATO, do których wnoszą wkład; 

 Zobowiązuje NATO do poparcia celu tworzenia warunków dla świata bez broni nuklearnej – 

ale potwierdza, że tak długo jak broń nuklearna istnieje, NATO pozostanie Sojuszem 
nuklearnym; 

 Potwierdza nasze niezmienne zobowiązanie do utrzymywania otwartych drzwi do NATO dla 

wszystkich europejskich demokracji, które spełniają standardy członkostwa, ponieważ 
rozszerzenie przyczynia się do naszego celu Europy całej, wolnej i pozostającej w pokoju; 

 Zobowiązuje NATO do ciągłej reformy w stronę bardziej skutecznego, sprawnego i 
elastycznego Sojuszu, aby nasi podatnicy uzyskali maksimum bezpieczeństwa za pieniądze, 
które inwestują w obronność. 

Obywatele naszych państw liczą, że NATO obroni państwa sojusznicze, rozmieści sprawne siły 

wojskowe tam gdzie to konieczne i wtedy, kiedy będzie to wymagane dla naszego bezpieczeństwa i 
przyczyni się do promowania wspólnego bezpieczeństwa z naszymi partnerami na całym globie. 
Mimo że świat się zmienia, zasadnicza misja NATO pozostaje taka sama: zapewnić, aby Sojusz 
pozostał niezrównaną wspólnotą wolności, pokoju, bezpieczeństwa i wspólnych wartości. 
  

*** 

Główne zadania i zasady 

1. Fundamentalnym i trwałym celem NATO jest zagwarantowanie wolności i bezpieczeństwa 
wszystkich członków z wykorzystaniem politycznych i wojskowych środków. Dzisiaj Sojusz 
pozostaje zasadniczym źródłem stabilności w nieprzewidywalnym świecie. 
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2. Państwa członkowskie NATO tworzą unikatową wspólnotę wartości, przywiązaną do zasad 

wolności jednostki, demokracji, praw człowieka i praworządności. Sojusz jest jednoznacznie 
przywiązany do celów i zasad Karty Narodów Zjednoczonych i Traktatu Waszyngtońskiego, które 
uznają nadrzędną odpowiedzialność Rady Bezpieczeństwa za utrzymanie międzynarodowego 
pokoju i bezpieczeństwa. 

3. Polityczne i wojskowe więzi między Europą a Ameryką Północną funkcjonują w NATO od czasu 
jego utworzenia w 1949 roku; więź transatlantycka jest jak zawsze silna i ważna dla zachowania 
euroatlantyckiego pokoju i bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo członków NATO po obu stronach 
Atlantyku jest niepodzielne. Będziemy nadal bronić go razem, na bazie solidarności, wspólnego celu 
i uczciwego rozłożenia powinności. 

4. Współczesne środowisko bezpieczeństwa obejmuje szeroki i zmieniający się zestaw wyzwań dla 
bezpieczeństwa terytorium i ludności NATO. W celu zapewnienia ich bezpieczeństwa Sojusz musi i 

będzie kontynuować efektywnie realizację trzech głównych zadań, które łącznie przyczyniają się do 
zagwarantowania bezpieczeństwa członkom Sojuszu, zawsze zgodnie z prawem 
międzynarodowym: 

 Obrona zbiorowa. Członkowie NATO będą zawsze udzielać sobie pomocy w wypadku ataku, 
zgodnie z Artykułem 5 Traktatu Waszyngtońskiego. Zobowiązanie to pozostaje 
zdecydowane i wiążące. NATO będzie odstraszało i broniło przed groźbą agresji i przed 
wyłaniającymi się wyzwaniami bezpieczeństwa tam, gdzie zagrażają one fundamentalnemu 

bezpieczeństwu sojuszników i Sojuszu jako całości. 

 Zarządzanie kryzysowe. NATO ma unikatowy i sprawny zestaw politycznych i wojskowych 
zdolności, aby reagować na pełne spektrum kryzysów – przed, w czasie i po konfliktach. 
NATO będzie: aktywnie stosować odpowiednią kombinację politycznych i wojskowych 

narzędzi w celu udzielania pomocy w opanowywaniu rozwijających się kryzysów, które 

mogą oddziaływać na bezpieczeństwo Sojuszu, zanim nastąpi ich eskalacja w konflikty; 
wygaszać trwające konflikty, które wpływają na bezpieczeństwo Sojuszu; wspierać 
umacnianie stabilności w sytuacjach pokonfliktowych, tam gdzie przyczynia się to do 
bezpieczeństwa euroatlantyckiego. 

 Bezpieczeństwo kooperatywne. Zewnętrzna sytuacja polityczna i bezpieczeństwa wpływa 

na Sojusz i sam Sojusz może ją kształtować. Sojusz będzie aktywnie angażował się na 
rzecz umocnienia międzynarodowego bezpieczeństwa poprzez partnerstwo z właściwymi 
państwami i innymi organizacjami międzynarodowymi, poprzez aktywne wnoszenie wkładu 
do kontroli zbrojeń, nieproliferacji i rozbrojenia, i poprzez utrzymanie drzwi do członkostwa 
w Sojuszu otwartych dla wszystkich europejskich demokracji, które spełniają standardy 
NATO. 

5. NATO jest unikatowym i zasadniczym transatlantyckim forum konsultacji we wszystkich 

sprawach, które dotyczą terytorialnej integralności, politycznej niezależności i bezpieczeństwa 

wszystkich jego członków, jak stanowi to Artykuł 4. Traktatu Waszyngtońskiego. Każda kwestia 
bezpieczeństwa będąca przedmiotem zainteresowania któregokolwiek z członków może być 
poddana pod rozwagę w NATO w celu dzielenia się informacją, wymiany poglądów i, tam gdzie to 
właściwe wypracowania wspólnego podejścia. 

6. W celu możliwie skutecznej i sprawnej realizacji pełnego zakresu misji NATO, sojusznicy będą 
angażować się w ciągły proces reform, modernizacji i transformacji. 

  

Środowisko bezpieczeństwa 

7. Dzisiaj obszar euroatlantycki jest spokojny i zagrożenie terytorium NATO atakiem 

konwencjonalnym jest niewielkie. Jest to historyczny sukces polityki silnej obrony, euroatlantyckiej 
integracji i aktywnego partnerstwa, które wytyczały drogę NATO przez ponad pół wieku. 

8. Konwencjonalne zagrożenie nie może być jednak zignorowane. Wiele regionów i państw na 
świecie pozyskuje istotne, nowoczesne zdolności wojskowe, a konsekwencje tych działań dla 
międzynarodowej stabilności i euroatlantyckiego bezpieczeństwa trudno przewidzieć. Dotyczy to 
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między innymi proliferacji pocisków balistycznych, które stwarzają realne i rosnące zagrożenie dla 
obszaru euroatlantyckiego. 

9. Proliferacja broni nuklearnej i innej broni masowego rażenia oraz środków jej przenoszenia 

zagraża nieobliczalnymi konsekwencjami dla globalnej stabilności i dobrobytu. W następnej 
dekadzie proliferacja będzie wyjątkowo ostrym problemem w niektórych najbardziej niestabilnych 
regionach świata. 

10.Terroryzm stwarza bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli państw NATO i 
szerzej dla międzynarodowej stabilności i dobrobytu. Grupy terrorystyczne przenikają i 
rozprzestrzeniają się na obszarach o strategicznym znaczeniu dla Sojuszu; nowoczesna technologia 
powoduje wzrost zagrożenia i zwiększa potencjał ataków terrorystycznych, w szczególności gdyby 
terroryści weszli w posiadanie nuklearnych, chemicznych, biologicznych lub radiologicznych 
zdolności. 

11. Brak stabilności lub konflikt poza granicami NATO może bezpośrednio zagrozić bezpieczeństwu 
Sojuszu, w tym poprzez podsycanie ekstremizmu, terroryzmu i transnarodowch nielegalnych 
działań, takich jak przemyt broni, narkotyków i ludzi. 

12. Ataki cybernetyczne stają się coraz częstsze, lepiej zorganizowane i bardziej kosztowne biorąc 
pod uwagę szkody, jakie wyrządzają administracjom rządowym, biznesowi, gospodarce, a 

potencjalnie także transportowi, sieciom dostaw i innej infrastrukturze krytycznej; mogą one 
osiągnąć poziom, którego przekroczenie zagraża narodowemu i euroatlantyckiemu dobrobytowi, 
bezpieczeństwu i stabilności. Źródłem takich ataków mogą być obce siły wojskowe i służby 
wywiadowcze, zorganizowane grupy przestępcze, terrorystyczne i/lub grupy ekstremistyczne. 

13. Wszystkie państwa są w coraz większym stopniu zależne od dróg tranzytowych, na których 

opiera się międzynarodowy handel, bezpieczeństwo energetyczne i dobrobyt. Wymagają one 
większych międzynarodowych wysiłków, żeby zapewnić ich odporność na atak lub przerwanie. 
Niektóre państwa NATO staną się bardziej zależne od zagranicznych dostawców energii i w 
niektórych przypadkach od zagranicznych sieci dostaw i dystrybucji energii. Ponieważ większość 

światowej konsumpcji jest transportowana na skalę światową, dostawy energii są w coraz 
większym stopniu narażone na załamania. 

14. Niektóre znaczące trendy związane z technologią – włączając w to rozwój broni laserowej, 
walkę elektroniczną oraz technologie, hamujące dostęp do przestrzeni kosmicznej, 
najprawdopodobniej będą w poważny sposób oddziaływać na planowanie wojskowe i operacje 
NATO. 

15. Kluczowe ograniczenia w dziedzinie środowiska naturalnego i zasobów, włączając w to ryzyka 

zdrowotne, zmiany klimatu, niedobory wody i wzrastające potrzeby energetyczne, będą dalej 
kształtowały przyszłe środowisko bezpieczeństwa w dziedzinach zainteresowania NATO oraz będą 
miały możliwość znacząco wpłynąć na planowanie i operacje NATO. 

  

Obrona i odstraszanie 

16. Sojusz ponosi największą odpowiedzialność za ochronę i obronę naszego terytorium i naszej 
ludności przed atakiem, tak jak stanowi to Artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego. Sojusz nie 
traktuje żadnego państwa jako wroga. Jednak, nikt nie powinien mieć wątpliwości co do 
zdecydowania NATO w przypadku, kiedy bezpieczeństwo któregokolwiek z jego członków miałoby 
zostać zagrożone. 

17. Odstraszanie, oparte na właściwej kombinacji nuklearnych i konwencjonalnych zdolności, 
pozostaje zasadniczym elementem naszej całościowej strategii. Okoliczności, w jakich użycie broni 
nuklearnej może być rozważane są wysoce odległe. Jednak tak długo jak długo będzie istnieć broń 
nuklearna, NATO pozostanie Sojuszem nuklearnym. 
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18. Najwyższą gwarancją bezpieczeństwa sojuszników są siły nuklearne Sojuszu, szczególnie te 

będące w posiadaniu Stanów Zjednoczonych; niezależne strategiczne siły nuklearne Wielkiej 
Brytanii i Francji, które mają własną rolę w ramach odstraszania, jednocześnie wnoszą wkład do 
całościowego odstraszania i bezpieczeństwa sojuszników. 

19. Zapewnimy, aby NATO dysponowało pełnym zakresem zdolności niezbędnych do odstraszania i 
obrony przed jakimkolwiek zagrożeniem bezpieczeństwa naszych społeczeństw. Dlatego będziemy: 

 Utrzymywać właściwą kombinację sił nuklearnych i konwencjonalnych; 

 Utrzymywać zdolność do jednoczesnego prowadzenia większych połączonych operacji oraz 

kilku mniejszych operacji obrony zbiorowej i reagowania kryzysowego, w tym operacji na 
odległych obszarach strategicznych; 

 Rozwijać i utrzymywać silne, mobilne siły konwencjonalne zdolne do szybkiego 

rozmieszczania w celu realizacji zadań na mocy Artykułu 5, jak i operacji ekspedycyjnych 
Sojuszu, w tym Siły Odpowiedzi NATO; 

 Realizować niezbędne szkolenie, ćwiczenia, planowanie ewentualnościowe oraz wymianę 
informacji dla zapewnienia naszej obrony przed całym wachlarzem konwencjonalnych i 

wyłaniających się wyzwań w dziedzinie bezpieczeństwa, a także zapewniać odpowiednie, 
znaczące wsparcie i wzmocnienie wszystkim sojusznikom; 

 Zapewniać możliwie najszerszy udział sojuszników w kolektywnym planowaniu obronnym 
dotyczącym zadań do spełnienia przez broń nuklearną, bazowania sił nuklearnych w czasie 
pokoju oraz w ustaleniach dotyczących dowodzenia, kontroli i konsultacji; 

 Rozwijać zdolności do obrony naszych społeczeństw i terytoriów przed atakiem pocisków 
balistycznych jako zasadniczy element naszej obrony zbiorowej, przyczyniający się do 
niepodzielnego bezpieczeństwa Sojuszu. Będziemy aktywnie dążyć do współpracy z Rosją i 
innymi partnerami euroatlantyckimi w dziedzinie obrony przeciwrakietowej; 

 Dalej rozwijać zdolność NATO do obrony przed zagrożeniem bronią masowego rażenia: 

chemiczną, biologiczną, radiologiczną i nuklearną; 

 Rozwijać dalej nasze możliwości zapobiegania, wykrywania, obrony przed atakami 

cybernetycznymi oraz odtwarzania zdolności po nich, w tym wykorzystując proces 
planowania NATO na rzecz wzmocnienia i koordynacji narodowych zdolności w dziedzinie 
obrony cybernetycznej, włączając instytucje NATO w scentralizowany system ochrony 
cybernetycznej oraz integrując system monitorowania, ostrzegania i reagowania 
cybernetycznego NATO z państwami członkowskimi; 

 Wzmacniać zdolności do wykrywania i obrony przed międzynarodowym terroryzmem, w 
tym poprzez pogłębioną analizę zagrożenia, zwiększone konsultacje z naszymi partnerami i 
rozwój odpowiednich zdolności wojskowych, włączając w to pomoc w szkoleniu sił lokalnych 
w ich walce z terroryzmem; 

 Rozwijać zdolności do wniesienia wkładu na rzecz bezpieczeństwa energetycznego, 
włączając w to ochronę krytycznej infrastruktury energetycznej, szlaków i linii 
tranzytowych, współpracę z partnerami i konsultacje wśród sojuszników na bazie ocen 

strategicznych i planowania ewentualnościowego; 

 Zapewniać, aby Sojusz pozostawał w czołówce w zakresie oceny wpływu pojawiających się 
technologii na bezpieczeństwo i aby planowanie wojskowe uwzględniało potencjalne 
zagrożenia; 

 Utrzymywać niezbędne poziomy wydatków obronnych, tak aby nasze siły zbrojne były 

wystarczająco wyposażone; 

 Kontynuować przegląd całości sytuacji NATO w zakresie odstraszania i obrony przed całym 

wachlarzem zagrożeń, biorąc pod uwagę zmiany w ewoluującym międzynarodowym 
środowisku bezpieczeństwa. 

  

Bezpieczeństwo poprzez zarządzanie kryzysowe 

20. Kryzysy i konflikty poza granicami NATO mogą stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla 
bezpieczeństwa terytorium i społeczeństw Sojuszu. Dlatego NATO będzie angażować się tam gdzie 
to możliwe i konieczne, aby zapobiegać kryzysom, opanowywać je, stabilizować sytuacje 
pokonfliktowe oraz wspierać procesy odbudowy. 
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21. Doświadczenia z operacji NATO, w szczególności w Afganistanie i na Zachodnich Bałkanach 

świadczą jasno, że wszechstronne polityczne, cywilne i wojskowe podejście jest niezbędne do 
efektywnego zarządzania kryzysowego. Sojusz będzie angażował się aktywnie wraz z innymi 
międzynarodowymi aktorami przed, w czasie i po kryzysach, aby promować wspólną analizę, 
planowanie i prowadzenie działań w terenie w celu zapewnienia maksymalnej spójności i 
efektywności całości międzynarodowych wysiłków. 

22. Najlepszym sposobem opanowywania konfliktów jest zapobieganie im, zanim się pojawią. 
NATO będzie ciągle monitorować i analizować międzynarodowe środowisko, aby przewidywać 
kryzysy i, gdzie to właściwe, podejmować aktywne kroki w celu zapobiegania im, zanim przerodzą 
się w większe konflikty. 

23. Tam, gdzie zapobieganie okaże się nieskuteczne, NATO będzie przygotowane i zdolne do 
zapanowania nad trwającymi działaniami wojennymi. NATO posiada unikatowe zdolności w sferze 

opanowywania konfliktów, włączając w to niezrównane zdolności do rozmieszczania i utrzymywania 
znaczących sił wojskowych w polu. Operacje prowadzone pod egidą NATO wskazują, że Sojusz 
może wnieść istotny wkład do wysiłków w zakresie międzynarodowego opanowywania konfliktów. 

24. Nawet wówczas, gdy konflikt zbliża się do końca, międzynarodowa społeczność często musi 
zapewnić ciągłe wsparcie, aby stworzyć warunki do trwałej stabilności. NATO będzie przygotowane i 
zdolne do wniesienia wkładu na rzecz stabilizacji i rekonstrukcji, w ścisłym współdziałaniu i 
konsultacji, gdziekolwiek to możliwe, z innymi właściwymi podmiotami międzynarodowymi. 

25. Aby zapewnić efektywność w całym spektrum zarządzania kryzysowego, będziemy: 

 Wzmagać wymianę danych wywiadowczych w ramach NATO, aby lepiej przewidywać, kiedy 
kryzysy mogą się wydarzyć i jak im najlepiej zapobiegać; 

 Dalej rozwijać doktrynę i wojskowe zdolności na rzecz operacji ekspedycyjnych, włączając 

w to operacje przeciwpartyzanckie, stabilizacyjne i w zakresie odbudowy; 

 Tworzyć odpowiednie, choć skromne, zdolności cywilnego zarządzania kryzysowego w celu 

bardziej efektywnego współdziałania z cywilnymi partnerami, wykorzystując doświadczenia 
z operacji prowadzonych pod egidą NATO. Te zdolności mogą także być wykorzystane do 
planowania, angażowania i koordynowania działań cywilnych, dopóki warunki nie pozwolą 
na przekazanie tych obowiązków i zadań innym podmiotom; 

 Wzmacniać zintegrowane cywilno–wojskowe planowanie w całym spektrum kryzysowym; 

 Rozwijać zdolności do szkolenia i budowy lokalnych sił w strefach kryzysowych, aby 
miejscowe władze były możliwie najszybciej zdolne do utrzymywania bezpieczeństwa bez 
międzynarodowej pomocy; 

 Wyznaczać i szkolić cywilnych specjalistów z państw członkowskich, gotowych do szybkiego 
rozmieszczania przez sojuszników w wybranych misjach, zdolnych do pracy wraz z naszym 

wojskowym personelem oraz cywilnymi specjalistami z państw i instytucji partnerskich; 

 Poszerzać i intensyfikować polityczne konsultacje wśród sojuszników i partnerów, zarówno 
regularnie, jak i na wszystkich etapach kryzysu – przed, w czasie i po nim. 

  

Promowanie międzynarodowego bezpieczeństwa poprzez współpracę 

Kontrola zbrojeń, rozbrojenie i nieproliferacja 

26. NATO dąży do zapewnienia swego bezpieczeństwa przy możliwie najniższym poziomie sił 
zbrojnych. Kontrola zbrojeń, rozbrojenie i nieproliferacja przyczyniają się do pokoju, 

bezpieczeństwa i stabilności oraz powinny zapewnić nieumniejszone bezpieczeństwo wszystkim 

członkom Sojuszu. Będziemy nadal wnosić wkład do wzmocnienia kontroli zbrojeń i promowania 
rozbrojenia, zarówno w zakresie broni konwencjonalnej jak i broni masowego rażenia, a także 
wysiłków w dziedzinie nieproliferacji: 

 Jesteśmy zdecydowani dążyć do budowy bezpieczniejszego świata dla wszystkich i do 
tworzenia warunków do budowania świata bez broni nuklearnej zgodnie z celami Traktatu o 
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Nierozprzestrzenianiu Broni Jądrowej, w sposób który wspiera międzynarodową stabilność i 

opiera się na zasadzie nieumniejszonego bezpieczeństwa dla wszystkich; 

 Wraz ze zmianami w środowisku bezpieczeństwa od końca zimnej wojny, zmniejszyliśmy 
radykalnie ilość broni jądrowej stacjonującej w Europie i znaczenie broni nuklearnej w 
strategii NATO. Będziemy dążyć do tworzenia warunków do dalszych redukcji w przyszłości; 

 W przypadku jakichkolwiek przyszłych redukcji, naszym celem powinno być dążenie do 
uzyskania rosyjskiej zgody na zwiększenie transparentności co do jej broni nuklearnej w 
Europie i przemieszczenie tej broni z dala od terytorium państw NATO. Jakiekolwiek dalsze 
kroki muszą brać pod uwagę niewspółmierność [potencjału NATO] w stosunku do 

większych rosyjskich zapasów broni nuklearnej krótkiego zasięgu; 

 Jesteśmy zaangażowani w kontrolę zbrojeń konwencjonalnych, która zapewnia 
przewidywalność, przejrzystość i środki do utrzymywania zbrojeń na możliwie najniższym 
poziomie dla stabilności. Będziemy działać w celu wzmocnienia reżimu kontroli broni 

konwencjonalnej w Europie na bazie wzajemności, przejrzystości i [zasady] zgody 

państwa–gospodarza; 

 Będziemy poszukiwać sposobów przyczynienia się, poprzez nasze polityczne środki i 
zdolności wojskowe, do międzynarodowych wysiłków w celu walki z proliferacją; 

 Narodowe decyzje dotyczące kontroli zbrojeń i rozbrojenia mogą mieć wpływ na 

bezpieczeństwo członków Sojuszu. Zobowiązujemy się do utrzymywania i rozszerzania, gdy 
to niezbędne, właściwych konsultacji wśród sojuszników w tych sprawach. 

Otwarte drzwi 

27. Rozszerzenie NATO przyczyniło się w sposób zasadniczy do bezpieczeństwa członków; 
perspektywa dalszego rozszerzenia i duch kooperatywnego bezpieczeństwa wpłynęły na 
pogłębienie stabilności w Europie. Naszemu celowi, jakim jest cała i wolna Europa, wyznająca 
wspólne wartości, najlepiej służyłaby ostateczna integracja ze strukturami euroatlantyckimi 
wszystkich tych państw europejskich, które tego sobie życzą. 

 Drzwi do członkostwa NATO pozostają w pełni otwarte dla wszystkich europejskich 

demokracji, które podzielają wartości naszego Sojuszu, które są chętne i zdolne do 
przyjęcia odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z członkostwa i których włączenie 
może przyczynić się do wspólnego bezpieczeństwa i stabilności. 

Partnerstwa 

28. Promowanie euroatlantyckiego bezpieczeństwa najlepiej zapewnia szeroka sieć stosunków 
partnerskich z państwami i organizacjami na całym świecie. Te partnerstwa stanowią konkretny i 
wartościowy wkład do sukcesu fundamentalnych zadań  
NATO. 

29. Dialog i współpraca z partnerami mogą wnieść konkretny wkład w umocnienie 
międzynarodowego bezpieczeństwa, w obronę wartości, na których wspiera się Sojusz, w operacje 
NATO i w przygotowanie zainteresowanych państw do członkostwa w NATO. Te relacje będą opierać 
się na zasadzie wzajemności, wzajemnych korzyści i wzajemnego poszanowania. 

30. Będziemy umacniać nasze partnerstwa poprzez elastyczne formaty, skupiające razem NATO i 
partnerów – w obrębie istniejących struktur i poza nimi: 

 Jesteśmy przygotowani do rozwijania politycznego dialogu i praktycznej współpracy ze 

wszystkimi państwami i odpowiednimi organizacjami na całym świecie, które podzielają 
nasze zainteresowanie utrzymywaniem pokojowych stosunków międzynarodowych; 

 Będziemy otwarci na konsultacje z każdym państwem partnerskim na tematy 

bezpieczeństwa, będące przedmiotem wspólnego zainteresowania; 

 Będziemy zapewniać naszym operacyjnym partnerom ramową rolę w kształtowaniu 
strategii i decyzji dotyczących misji prowadzonych pod egidą NATO, w których uczestniczą; 

 Będziemy dalej rozwijać nasze istniejące partnerstwa, zachowując ich specyfikę. 

31. Współpraca między NATO i Organizacją Narodów Zjednoczonych w operacjach na całym świecie 
stanowi istotny wkład do bezpieczeństwa. Sojusz dąży do pogłębienia politycznego dialogu i 
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praktycznej współpracy z ONZ, jak postanowiono w Deklaracji ONZ-NATO podpisanej w 2008 roku, 
w tym poprzez; 

 Wzmocnienie łączności między kwaterami obu organizacji; 

 Bardziej regularne polityczne konsultacje i 

 Wzmocnioną praktyczną współpracę w zakresie opanowywania kryzysów, w które angażują 
się obie organizacje. 

32. Aktywna i efektywna Unia Europejska przyczynia się do całościowego bezpieczeństwa obszaru 
euroatlantyckiego. Dlatego UE jest unikatowym i istotnym partnerem NATO. Obie organizacje mają 
w większości tych samych członków i wszyscy członkowie obu organizacji wyznają te same 
wartości. NATO uznaje znaczenie obrony europejskiej - silniejszej i o większych zdolnościach. 
Witamy wejście w życie Traktatu Lizbońskiego, który zapewnia ramy wzmocnienia zdolności UE do 

podjęcia wspólnych wyzwań w dziedzinie bezpieczeństwa. Sojusznicy spoza UE wnoszą znaczący 
wkład do tych wysiłków. Dla strategicznego partnerstwa między NATO i UE ich najpełniejsze 
zaangażowanie w te wysiłki ma zasadnicze znaczenie. NATO i UE mogą i powinny odgrywać 
uzupełniającą się i wzajemnie wzmacniającą rolę we wspieraniu międzynarodowego pokoju i 
bezpieczeństwa. Jesteśmy zdecydowani wnieść nasz wkład do tworzenia bardziej dogodnych 
warunków, w ramach których będziemy: 

 W pełni umacniać strategiczne partnerstwo z UE w duchu pełnej wzajemnej otwartości, 

przejrzystości, komplementarności i poszanowania autonomii oraz instytucjonalnej 
integralności obu organizacji; 

 Umacniać naszą praktyczną współpracę w operacjach w ramach całego spektrum 
kryzysowego, od skoordynowanego planowania do wzajemnego wsparcia w polu; 

 Poszerzać nasze polityczne konsultacje na wszystkie tematy będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, aby wypracowywać wspólne oceny i zamiary; 

 Pełniej współpracować w rozwijaniu zdolności w celu minimalizacji duplikowania wysiłków i 
maksymalizacji ekonomiki kosztów. 

33. Współpraca NATO–Rosja ma znaczenie strategiczne, ponieważ przyczynia się do tworzenia 
wspólnego obszaru pokoju, stabilizacji i bezpieczeństwa. NATO nie stanowi zagrożenia dla Rosji. 
Przeciwnie, chcemy dążyć do prawdziwego strategicznego partnerstwa między NATO a Rosją i 
będziemy działać zgodnie z tym, oczekując wzajemności ze strony Rosji. 

34. Relacje NATO–Rosja opierają się na celach, zasadach i zobowiązaniach wynikających z Aktu 
Stanowiącego NATO–Rosja i Deklaracji Rzymskiej, szczególnie tych dotyczących poszanowania 
demokratycznych zasad i suwerenności, niepodległości i terytorialnej integralności wszystkich 
państw obszaru euroatlantyckiego. Mimo różnic w szczegółowych kwestiach jesteśmy przekonani, 
że bezpieczeństwo NATO i Rosji są wzajemnie powiązane i że silne i konstruktywne partnerstwo 

oparte na wzajemnym zaufaniu, przejrzystości i przewidywalności może najlepiej służyć naszemu 
bezpieczeństwu. Jesteśmy zdecydowani: 

 Wzmacniać polityczne konsultacje i praktyczną współpracę z Rosją w dziedzinach 
wzajemnego zainteresowania, włączając w to obronę przeciwrakietową, walkę z 
terroryzmem, narkotykami i piractwem oraz promowanie szerszego międzynarodowego 
bezpieczeństwa; 

 Wykorzystać w pełni potencjał Rady NATO–Rosja na rzecz dialogu i wspólnego działania z 
Rosją. 

35. Euroatlantycka Rada Partnerstwa i Partnerstwo dla Pokoju zajmują centralne miejsce w naszej 
wizji całej, wolnej i pokojowej Europy. Jesteśmy zdecydowani rozwijać przyjazne i kooperatywne 
relacje ze wszystkimi państwami regionu śródziemnomorskiego i naszą intencją jest dalsze 
rozwijanie Dialogu Śródziemnomorskiego w nadchodzących latach. Przywiązujemy duże znaczenie 

do pokoju i stabilności w regionie Zatoki Perskiej i naszą intencją jest umacnianie współpracy w 
ramach Stambulskiej Inicjatywy Współpracy. Będziemy zmierzali do: 

 Wzmocnienia konsultacji i praktycznej współpracy wojskowej z naszymi partnerami w 

ramach Euroatlantyckiej Rady Partnerstwa; 
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 Kontynuowania i rozwoju partnerstw z Ukrainą i Gruzją w ramach Komisji NATO–Ukraina i 

Komisji NATO–Gruzja, opartych na decyzji NATO podjętej na szczycie w Bukareszcie w 
2008 roku, mając na uwadze euroatlantycką orientację lub aspiracje każdego z tych 
państw; 

 Ułatwiania euroatlantyckiej integracji Zachodnich Bałkanów w celu zapewnienia trwałego 

pokoju i stabilności, opartych na wartościach demokratycznych, regionalnej współpracy i 
stosunkach dobrosąsiedzkich; 

 Pogłębiania współpracy z obecnymi członkami Dialogu Śródziemnomorskiego, pozostając 

otwartymi na włączenie do Dialogu innych państw regionu; 

 Rozwijania głębszego partnerstwa w dziedzinie bezpieczeństwa z naszymi partnerami z 
Zatoki Perskiej i pozostawania w gotowości do powitania nowych partnerów w Stambulskiej 
Inicjatywie Współpracy. 

Reforma i transformacja 

36. NATO jest unikatowym w historii Sojuszem bezpieczeństwa, dysponującym siłami wojskowymi 
zdolnymi do wspólnego działania w każdym środowisku, który może kontrolować operacje w 

każdym miejscu, wykorzystując do tego zintegrowaną strukturę dowodzenia i który ma w swojej 
dyspozycji zasadnicze zdolności, na które niewielu sojuszników mogłoby sobie pozwolić 
indywidualnie. 

37. NATO musi mieć wystarczające zasoby – finansowe, wojskowe i ludzkie – do realizacji misji, 
które są istotne dla bezpieczeństwa społeczeństw i terytorium Sojuszu. Te zasoby muszą być 
jednakże wykorzystywane w możliwie najbardziej skuteczny i sprawny sposób. 

Będziemy: 

 Doskonalić zdolność do rozmieszczania naszych sił i do kontynuowania operacji w polu, 
włącznie z podejmowaniem wysiłków zmierzających do osiągnięcia celów NATO w zakresie 
zdolności wojsk do ich użycia; 

 Zapewniać maksymalną spójność planowania obronnego, ograniczać zbędne dublowanie 

oraz koncentrować rozwój naszych zdolności na nowoczesnych wymaganiach; 

 Rozwijać i wykorzystywać zdolności w sposób połączony, ze względu na ekonomikę kosztów 

oraz jako wyraz solidarności; 

 Zachować i umacniać wspólne zdolności, standardy, struktury i finansowanie, które nas 
łączą; 

 Angażować się w proces ciągłych reform, aby usprawniać struktury, doskonalić metody 
działania i maksymalizować skuteczność. 

Sojusz XXI wieku 

38. My, polityczni przywódcy NATO, jesteśmy zdecydowani kontynuować odnowę Sojuszu tak, aby 
jego cel był adekwatny do wyzwań bezpieczeństwa XXI wieku. Jednoznacznie zobowiązujemy się 
do utrzymania jego efektywności jako najbardziej skutecznego Sojuszu polityczno-wojskowego na 
kuli ziemskiej. Nasz Sojusz kwitnie będąc źródłem nadziei, ponieważ jest oparty na wspólnych 
wartościach, wolności jednostki, demokracji, prawach człowieka oraz praworządności, a także 
ponieważ naszym wspólnym głównym i trwałym celem jest gwarantowanie wolności i 
bezpieczeństwa jego członków. Te wartości i cele są uniwersalne i niezmienne i jesteśmy 
zdecydowani bronić ich demonstrując naszą jedność, solidarność, siłę i zdecydowanie. 

(Tłumaczenie: A. Juszczak) 

 


