
Traktat Północnoatlantycki i ustawa o jego ratyfikacji 

 

Waszyngton, 4 kwietnia 1949 roku. 

Strony niniejszego Traktatu potwierdzają swą wiarę w cele i zasady Karty Narodów 

Zjednoczonych oraz pragnienie życia w pokoju ze wszystkimi narodami i wszystkimi 

rządami. 

Są zdecydowane ochraniać wolność, wspólne dziedzictwo i cywilizację swych narodów, 

oparte na zasadach demokracji, wolności jednostki i rządów prawa. 

Dążą do umacniania stabilizacji i dobrobytu na obszarze północnoatlantyckim. 

Są zdecydowane połączyć swe wysiłki w celu zbiorowej obrony oraz zachowania pokoju i 

bezpieczeństwa. 

W związku z powyższym uzgadniają one niniejszy Traktat Północnoatlantycki. 

Artykuł 1 

Strony zobowiązują się, zgodnie z postanowieniami Karty Narodów Zjednoczonych, 

załatwiać wszelkie spory międzynarodowe, w które mogłyby zostać zaangażowane, za 

pomocą środków pokojowych w taki sposób, aby pokój i bezpieczeństwo międzynarodowe 

oraz sprawiedliwość nie zostały narażone na niebezpieczeństwo, jak również powstrzymywać 

się w swych stosunkach międzynarodowych od użycia lub groźby użycia siły w jakikolwiek 

sposób niezgodny z celami Narodów Zjednoczonych. 

Artykuł 2 

Strony będą przyczyniały się do dalszego rozwoju pokojowych i przyjaznych stosunków 

międzynarodowych przez umocnienie swych wolnych instytucji, przez przyczynienie się do 

lepszego zrozumienia zasad, na jakich opierają się te instytucje oraz przez rozwijanie 

warunków dla stabilizacji i dobrobytu. Będą one dążyły do usuwania konfliktów w 

prowadzonej przez nie międzynarodowej polityce gospodarczej i będą popierały współpracę 

gospodarczą między wszystkimi Stronami lub częścią z nich. 

Artykuł 3 

Dla skuteczniejszego osiągnięcia celów niniejszego Traktatu, Strony, każda z osobna i 

wszystkie razem, poprzez stałą i skuteczną samopomoc i pomoc wzajemną będą utrzymywały 

i rozwijały swoją indywidualną i zbiorową zdolność do odparcia zbrojnej napaści. 

Artykuł 4 

Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą 

integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron. 

Artykuł 5 



Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce 

Północnej, będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim i dlatego zgadzają się, że jeżeli 

taka zbrojna napaść nastąpi, to każda z nich, w ramach wykonania prawa do indywidualnej 

lub zbiorowej samoobrony, na mocy artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych, udzieli 

pomocy Stronie lub Stronom napadniętym, podejmując niezwłocznie, samodzielnie, jak i w 

porozumieniu z innymi Stronami działania, jakie uzna za konieczne, łącznie z użyciem siły 

zbrojnej, w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego. 

Artykuł 6 

Dla celów artykułu 5 uznaje się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej Stron, obejmuje 

zbrojną napaść: 

 na terytorium którejkolwiek ze Stron w Europie lub Ameryce Północnej, na algierskie 

departamenty Francji
2
, na terytorium Turcji lub na wyspy znajdujące się pod 

jurysdykcją którejkolwiek ze Stron na obszarze północnoatlantyckim na północ od 

Zwrotnika Raka; 

 na siły zbrojne, okręty lub statki powietrzne którejkolwiek ze Stron znajdujące się na 

tych terytoriach lub nad nimi, albo na jakimkolwiek innym obszarze w Europie, na 

którym w dniu wejścia w życie Traktatu stacjonowały wojska okupacyjne 

którejkolwiek ze Stron, lub też na Morzu Śródziemnym, czy na obszarze 

północnoatlantyckim na północ od Zwrotnika Raka. 

Artykuł 7 

Niniejszy Traktat nie narusza i nie będzie interpretowany jako naruszający w jakikolwiek 

sposób ustanowione w Karcie prawa i obowiązki Stron będących członkami Narodów 

Zjednoczonych, ani też nie narusza głównej odpowiedzialności Rady Bezpieczeństwa za 

utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. 

Artykuł 8 

Każda Strona oświadcza, że żadne z wiążących ją obecnie zobowiązań międzynarodowych z 

którąkolwiek ze Stron lub z jakimkolwiek państwem trzecim nie stoi w sprzeczności z 

postanowieniami niniejszego Traktatu oraz zobowiązuje się do niewiązania się jakimkolwiek 

zobowiązaniem międzynarodowym sprzecznym z niniejszym Traktatem. 

Artykuł 9 

Strony niniejszym ustanawiają Radę, w której każda z nich będzie reprezentowana, w celu 

rozpatrywania spraw dotyczących realizacji niniejszego Traktatu. Rada będzie zorganizowana 

w taki sposób, żeby mogła zbierać się szybko w każdym czasie. Rada utworzy takie organy 

pomocnicze, jakie okażą się potrzebne; w szczególności utworzy ona natychmiast komitet 

obrony, którego zadaniem będzie zalecanie środków w celu realizacji postanowień artykułów 

3 i 5. 

Artykuł 10 

Strony mogą, za jednomyślną zgodą, zaprosić do przystąpienia do niniejszego Traktatu każde 

inne państwo europejskie, które jest w stanie realizować zasady niniejszego Traktatu i wnosić 



wkład do bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego. Każde państwo w ten sposób 

zaproszone może stać się Stroną Traktatu, składając Rządowi Stanów Zjednoczonych 

Ameryki dokument przystąpienia. Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki powiadomi każdą 

ze Stron o złożeniu każdego takiego dokumentu przystąpienia. 

Artykuł 11 

Niniejszy Traktat podlega ratyfikacji, a jego postanowienia zostaną wprowadzone przez 

Strony zgodnie z ich procedurami konstytucyjnymi. Dokumenty ratyfikacyjne będą złożone 

tak szybko jak to jest możliwe rządowi Stanów Zjednoczonych Ameryki, który o każdym 

złożeniu powiadomi wszystkich innych sygnatariuszy. Traktat wejdzie w życie w stosunkach 

między państwami, które go ratyfikowały, gdy tylko zostaną złożone dokumenty ratyfikacji 

przez większości sygnatariuszy, włączając w to ratyfikacje Belgii, Francji, Kanady, 

Luksemburga, Niderlandów, Stanów Zjednoczonych i Zjednoczonego Królestwa, a w 

stosunku do innych państw z chwilą złożenia ich ratyfikacji. 

Artykuł 12 

Po upływie dziesięciu lat obowiązywania Traktatu lub kiedykolwiek po upływie tego okresu 

Strony, na żądanie którejkolwiek z nich, skonsultują się wspólnie w celu dokonania przeglądu 

Traktatu, uwzględniając czynniki, które w tym czasie będą mogły mieć wpływ na pokój i 

bezpieczeństwo na obszarze północnoatlantyckim, w tym rozwój zarówno powszechnych, jak 

i regionalnych porozumień, przyjętych zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych, a mających 

na celu utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. 

Artykuł 13 

Po upływie dwudziestu lat obowiązywania Traktatu, każda ze Stron może przestać być Stroną 

Traktatu po upływie roku od notyfikacji o wypowiedzeniu skierowanej do rządu Stanów 

Zjednoczonych Ameryki, który poinformuje rządy innych Stron o złożeniu każdej notyfikacji 

o wypowiedzeniu. 

Artykuł 14 

Niniejszy Traktat, którego teksty angielski i francuski są jednakowo autentyczne, zostanie 

złożony w archiwach rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki. Należycie uwierzytelnione 

kopie Traktatu przekazane zostaną przez ten rząd rządom innych sygnatariuszy. 

Na dowód czego niżej podpisani pełnomocnicy podpisali niniejszy Traktat. 

Sporządzono w Waszyngtonie, dnia 4 kwietnia 1949 roku. 

Przypisy 

1.W wersji poprawionej, zgodnie z Artykułem 2 Protokołu do Traktatu 

Północnoatlantyckiego o przystąpieniu Grecji i Turcji.  

(As amended by Article 2 of the Protocol to the North Atlantic Treaty on the accession of 

Greece and Turkey). 



2. 16 stycznia 1963 roku Rada stwierdziła, że w odniesieniu do byłych algierskich 

departamentów Francji stosowne klauzule niniejszego Traktatu stały się nieważne z dniem 3 

lipca 1962 r.  

(On 16 January 1963, the Council noted that insofar as the former Algerian Departments of 

France were concerned, the relevant clauses of this Treaty had become inapplicable as from 

3 July 1962). 

  

*** 

Ustawa z dnia 17 lutego 1999 r. o ratyfikacji Traktatu Północnoatlantyckiego, 

sporządzonego w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r. (Dz. U. z 1999 r., Nr 13, poz. 

111) 

Art. 1 

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji 

Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r. 

Art. 2 

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 


