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 ZESZYT HISTORIA EUROPY  

II.5 PO CO NAM NATO?  
  
II.5.1 INFORMACJA DLA NAUCZYCIELA 

Zagadnienie szczegółowe  II.5

Temat  Po co nam NATO?

Czas realizacji  H 45 min.    

Czego się dowiem?    • Jakie były geopolityczne okoliczności powstania NATO i w jakim 
celu ono powstało;

 • Jak podejmowane są decyzje w NATO i jak działa;
 • Czy cele Sojuszu Atlantyckiego sformułowane 60 lat temu nadal 

zachowują swoją aktualność;
 • Poznam pojęcia związane z funkcjonowaniem NATO;
 • Poznam prognozy/plany dotyczące funkcjonowania NATO w  naj-

bliższych latach.

Dlaczego się tego uczę?    • Aby umieć ocenić znaczenie członkostwa Polski i  państw euro-
atlantyckich w NATO w obecnej sytuacji geopolitycznej;

 • Aby potrafić analizować aktualne problemy międzynarodowe ze 
szczególnym uwzględnieniem wojny w Ukrainie oraz perspektywy 
rozszerzenia tzw. wschodniej flanki NATO.

Metody pracy  • rozmowa nauczająca • analiza materiału źródłowego (tekstu, mapy, 
filmu) • praca w grupach.

Wyposażenie / materiały  • powielone karty pracy ucznia • rzutnik multimedialny • smartfony 
uczniów z dostępem do sieci.

Działania poprzedzające  poproś uczniów/uczennice o zapoznanie się ze źródłem 1. 
→ S  Kod QR nr 0

Praca domowa  → S  Kod QR nr 1. Praca domowa

Kod QR nr 1.Kod QR nr 0.
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II.5.2 PRZEBIEG ZAJĘĆ 

Temat przewidziany na jedną jednostkę lekcyjną.

ROZWINIĘCIE [H 25 min]

3.  Wyświetl mapę ukazującą liczebność sił zbrojnych 
państw członkowskich NATO i  Układu Warszaw-
skiego w Europie w 1973 roku (źródło 3). Zapytaj, 
dlaczego nie doszło między nimi do konfrontacji. 
Poproś młodzież, żeby spróbowała wyjaśnić poję-
cie „równowaga strachu”.

WSTĘP [H 15 min]

1.  Zapytaj młodzież, jakie okoliczności historycz-
ne (sytuacja w  Europie i  na świecie) spowodo-
wały powstanie NATO. Uczniowie i  uczennice 
powinni przypomnieć, że był to czas zimnej 
wojny i narastającego w państwach zachodnich 
poczucia zagrożenia ze strony ZSRR.

 Odwołaj się do źródła 1 (młodzież miała się 
z nim zapoznać w domu) i poproś o udzielenie 
odpowiedzi na pytania z zadania 1.

2.  Podziel uczniów i uczennice na pięć grup – każ-
dej z grup przydziel jeden punkt z tabeli (A, B, C, 
D, E). Następnie wyświetl mapę (źródło 2) i po-
proś o wykonanie poleceń z zadania 2.

Kod QR nr 2.Kod QR nr 1.

Równowaga strachu – umowne określenie układu 
sił w okresie zimnej wojny po II wojnie światowej 
pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i  Związkiem 
Radzieckim i  dwoma blokami polityczno-wojsko-
wymi: NATO i Układem Warszawskim, której istotę 
stanowiła równowaga oparta na posiadaniu broni 
nuklearnej przez obie strony. Groźba wybuchu woj-
ny nuklearnej i całkowitego unicestwienia stała się 
czynnikiem przeciwdziałającym agresji militarnej 

4. Wyświetl film (źródło 4) – → S  Kod QR nr 2.
 Pamiętaj o ustawieniu tłumaczenia napisów na 

język polski.
 
 Przed wyświetleniem filmu poproś uczniów 

i uczennice, aby zwrócili uwagę na pytania pro-
blemowe w zadaniu 4 i podczas oglądania filmu 
zapisywali swoje argumenty. Powinni też zwró-
cić uwagę na różne działania podejmowane 
przez NATO w latach 90. XX wieku, aby móc je 
później wymienić.

i użyciu broni jądrowej oraz kształtującym bezpie-
czeństwo międzynarodowe. Autorem określenia 
„równowaga strachu” (balance of terror) jest Al-
bert Wohlstetter.

ZAKOŃCZENIE [H 5 min]

5.  Podziel uczniów i uczennice na pięć grup i każ-
dej przydziel jeden z punktów w tabeli (A, B, C, 
D, E). Wyświetl mapę (źródło 5) i poproś o wyko-
nanie poleceń z zadania 5.

PRACA DOMOWA

→ S  Kod QR nr 1. Praca domowa
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II.5.3 KARTA PRACY UCZNIA 

f   Źródło 1.  → S  Kod QR nr 0. Traktat Północnoatlantycki sporządzony w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 
1949 roku [fragmenty]

ZADANIE 1 

Zapoznaj się ze źródłem 1, a następnie odpowiedz na pytania umieszczone w tabeli.

A. Jaki(e) był(y) cel(e) powstania NATO?

B. Jakimi metodami państwa członkowskie NATO zamierzały osiągać zamierzony(e) cel(e)?

C. Który z artykułów Traktatu mógł szczególnie zachęcać nowe państwa do wstąpienia do Sojuszu?
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AD   - Andora
AL   - Albania
AM   - Armenia
AZ   - Azerbejdżan
BE   - Belgia
BA   - Bośnia i Hercegowina
CH   - Szwajcaria
DK   - Dania
EE   - Estonia
HR   - Chorwacja
IE   - Irlandia
IL   - Izrael
IS   - Islandia
JO   - Jordania
LB   - Liban
LI   - Liechtenstein
LU   - Luksemburg
ME   - Czarnogóra
MK   - Macedonia Północna
NL   - Holandia
RS   - Serbia
SI   - Słowenia
SM   - San Marino

Państwa członkowskie NATO

Państwa członkowskie NATO i Unii Europejskiej

Flanka wschodnia NATO

Państwa kandydujące do członkowstwa w NATO

Państwa aspirujące do członkowstwa w NATO

Federacja Rosyjska

Państwa członkowskie Unii Europejskiej

K*   - Kosowo 
       (nie uznawane przez Serbię oraz Bośnię i Hercegowinę)
K**  - Okręg kaliningradzki
       (eksklawa Federacji Rosyjskiej)
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f   Źródło 2. Mapa. Państwa należące do NATO i do Unii Europejskiej w 2022 roku.
Na podstawie: https://www.nato.int/docu/review/pl/articles/2019/07/16/wzmacnianie-relacji-pomiedzy-unia-europejska-i-nato/index.html 

[dostęp: 08.09.2022]
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ZADANIE 2 

Na podstawie źródła 2 odpowiedzcie, pracując w grupach, na pytania umieszczone w tabeli.

A. Które spośród państw Unii Europejskiej nie należą do NATO?

B. Które spośród państw NATO, poza USA i Kanadą, nie należą do UE?

C. Które państwa mają status aspirujących do członkostwa w NATO?

D. Wymień państwa tworzące tzw. wschodnią flankę NATO.

E. Które z państw bałkańskich nie należą i nie kandydują do NATO?
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[Węgry, Rumunia, Bułgaria]
480.000

AL   - Albania
(wystąpiła z UW w 1968)

AD   - Andora
BE   - Belgia
CH   - Szwajcaria
DK   - Dania
IE   - Irlandia

Państwa członkowskie NATO

Z.S.R.R.

100.000 żołnierzy

Państwa członkowskie
Układu Warszawskiego

LI   - Liechtenstein
LU   - Luksemburg
NE   - Holandia

R.F.N.  - Republika Federalna Niemiec
N.R.D.  - Niemiecka Republika Demokratyczna
Benelux - wspólne określenie Belgii, Holandii 
          i Luksemburga

Wyspy Owcze

Islandia
3.700

IE

Wielka
Brytania
320.000

Francja
500.000

Hiszpania
9.000

AD
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410.000

Rumunia

Bułgaria
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[R.F.N.,
Dania, 
Kraje Beneluksu]
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N.R.D.

Da.

CH
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BE

NL

LI Austria Węgry

[Polska, NRD, Czechosłowacja]
1.060.000

Czechosłowacja

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
2.900.000

Syria
Irak

Iran
Turcja

[Grecja i Turcja]
670.000

Grecja

Dlaczego nie doszło do konfrontacji zbrojnej między państwami NATO i Układu Warszawskiego?

f   Źródło 3. → S  Kod QR nr 3. Mapa. Liczebność sił zbrojnych NATO i Układu Warszawskiego w 1973 r.
Na podstawie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/NATO_Uk%C5%82ad_Warszawski.svg [dostęp: 08.09.2022].

ZADANIE 3 
Na podstawie źródła 3 odpowiedz na zamieszczone poniżej pytanie i je uzasadnij.

Kod QR nr 3.
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Czy po upadku ZSRR (Jesieni Ludów) funkcjonowanie NATO było nadal zasadne?

Rozstrzygnięcie:

Odpowiedź uzasadnij podając 3 argumenty.

f   Źródło 4. → S  Kod QR nr 2. Film. What is NATO? (tłum. Czym jest NATO?) [7:02 min]
https://www.youtube.com/watch?v=snXhtOpSXtI

Kod QR nr 2.

ZADANIE 4 

Odpowiedz na poniższe podanie. Odpowiedź uzasadnij podając 3 argumenty.
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40 000  żołnierzy pod bezpośrednim 

        dowództwem NATO

100 000 żołnierzy USA wysłanych do Europy

130     sojuszniczych statków 

        powietrznych w stanie wysokiej 

        gotowości 

140     sojuszniczych statków morskich

Patrolowanie i nadzór lotnictwa 24/7

Wschodnia flanka NATO

Estonia

Łotwa

Litwa

Polska

Słowacja

Węgry

Rumunia

Bułgaria

Bułgaria
 NATO     - 900
 Bułgaria - 26.000

Estonia
liczba żołnierzy państwa goszczącego - 7.000 
liczba żołnierzy państw NATO         - 2.000

GB

IS USFR

Litwa
 NATO  - 4.000
 Litwa - 16.800 DE

BE CZ LU NE NO US

Łotwa
 NATO  - 1.700
 Łotwa - 7.400

CA

AL IS ME PL SK SIITCZ USES

Węgry
 NATO  - 800
 Węgry - 24.000

HR

Rumunia
 NATO    - 3.300
 Rumunia - 76.000

DE FR ITBE

Polska
 NATO   - 10.500
 Polska - 120.000

US

GB ROHR

Słowacja
 NATO     - 2.100
 Słowacja - 13.000

NEDE PL SI US

Kod QR nr 4.

f   Źródło 5. → S  Kod QR nr 4. Schemat kartograficzny. Wschodnia flanka NATO. Silniejsza obrona i odstra-
szanie (stan z 16.03.2022 r.). Źródło: https://twitter.com/NATO_AIRCOM/status/1505854454930812928/photo/1 [dostęp: 08.09.2022]
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ZADANIE 5 

Zapoznajcie się w grupach ze źródłem 5, a następnie na podstawie zawartych tam informacji odpowiedz-
cie na pytania umieszczone w tabeli.

A. W którym spośród państw tzw. wschodniej flanki stacjonuje największa liczba żołnierzy sił NATO?

B. W których państwach, w ramach sił NATO, stacjonują żołnierze amerykańscy?

C. Wymień trzy państwa goszczące, wystawiające kolejno największe siły własne.

D. Podaj nazwy akwenów, z którymi graniczy obszar wschodniej flanki NATO.

E. Wyjaśnij znaczenie przyszłego wstąpienia do NATO państw dotychczas neutralnych tzn. Finlandii i Szwecji.
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PRACA DOMOWA 

Szczyt w  Madrycie [w  2022 r.] zostanie zapamięta-
ny przede wszystkim ze względu na przyjęcie no-
wej koncepcji strategicznej NATO na następnych 
kilka lat, która definiuje, jaką organizacją ma być 
Sojusz1. Główną jego misją pozostanie obrona zbio-
rowa, a  związanymi z  nią trzema najważniejszymi 
elementami będą: obrona i  odstraszanie, przeciw-
działanie i  reagowanie na kryzysy oraz rozwijanie 
współpracy z  partnerami. Podejście do tych zadań 
jest inne niż 12 lat temu [strategia NATO z  2010 r.] 
(…). Obecny dokument mówi o  „braku pokoju” na 
obszarze euroatlantyckim i  nie wyklucza ataku na 
któregoś z sojuszników. Rosja jest definiowana jako 
najważniejsze źródło bezpośredniego zagrożenia 
dla bezpieczeństwa NATO, a wzmacnianie przez nią 
potencjału wojskowego oraz rosyjsko-białoruska 
integracja wojskowa są postrzegane jako wyzwa-
nia dla sojuszniczego bezpieczeństwa. To znacząca 
zmiana względem strategii z 2010 r. (…) W aktualnej 
koncepcji nie wspomina się ani o  (…) [budowaniu] 
wzajemnych relacji [z  Rosja] i  wzmacnianiu stabil-
ności w Europie, m.in. poprzez ograniczenia w sta-
cjonowaniu znaczących stałych sił NATO w nowych 
państwach członkowskich2. (…) Jakakolwiek zmiana 
stosunków Sojuszu z Moskwą ma jednak zależeć od 
zakończenia prowadzenia przez nią agresywnej po-
lityki i  powrotu do pełnego przestrzegania prawa 
międzynarodowego. (…) Choć w dokumencie to Rosję 
definiuje się jako główne źródło zagrożeń, to z uwa-
gi na kierowanie się „podejściem 360 stopni”3 NATO 
chce uwzględniać wszystkie wskazywane przez so-
juszników i  płynące z  różnych kierunków sygnały 
i  obawy. Z  tego względu jako bezpośrednie asyme-
tryczne zagrożenie4 dla bezpieczeństwa państw 
członkowskich nadal postrzegany jest terroryzm; 
wyzwaniami są też konflikty i niestabilność w Afry-
ce i na Bliskim Wschodzie. (…) Rosyjska inwazja na 
Ukrainę, odchodzenie od dużych operacji „out of 
area”5 w tym wycofanie się z Afganistanu, oraz na-
stawianie się na erę rywalizacji z Chinami wpłynęły 

f   Źródło 6. Justyna Gotkowska, Jacek Tarociński, Co po Madrycie? Szczyt NATO* a  bezpieczeństwo 
wschodniej flanki. [fragmenty].*Szczyt NATO w Madrycie odbywał się w dniach 29–30 czerwca 2022 r.
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2022-07-05/co-po-madrycie-szczyt-nato-a-bezpieczenstwo-wschodniej-flanki 

[dostep: 08.09.2022].

na redefinicję trzech głównych zadań Sojuszu. Prio-
rytet to obrona i odstraszanie, a cel – uniemożliwie-
nie ataku na którekolwiek z państw członkowskich. 
(…) W  porównaniu z  dokumentem z  2010 r. nowa 
koncepcja podkreśla też w  większym stopniu rolę 
odstraszania nuklearnego w  sojuszniczej strategii. 
W  wymiarze odstraszania konwencjonalnego nie 
dojdzie jednak do rewolucyjnych zmian, jeśli chodzi 
o rozmieszczenie sił na wschodniej flance NATO (…), 
jak chciały Polska i państwa bałtyckie, co przyniosło-
by znaczne zwiększenie dyslokacji6 sojuszniczych 
sił w regionie. Powodów jest kilka: diagnoza o rela-
tywnej słabości militarnej Rosji i przekonanie części 
sojuszników o  braku potencjału do podjęcia przez 
Kreml7 agresywnych konwencjonalnych działań woj-
skowych przeciwko NATO; niechęć do wiązania na 
stałe większych sił w  regionie wyrażana przez naj-
większe państwa członkowskie, które chcą zacho-
wać elastyczność i możliwość prowadzenia działań 
w  innych (…) [obszarach]; brak woli politycznej do 
znacznych i szybkich inwestycji w rozbudowę zdol-
ności wojskowych. Z tych względów NATO przyjęło 
kompromisową formułę, która polega na połączeniu 
ograniczonego wzmocnienia dotychczasowych na-
towskich grup bojowych w  państwach wschodniej 
flanki z asygnowaniem sił o podwyższonej gotowo-
ści, które w razie potrzeby mogą być szybko przerzu-
cone do danego kraju, ale nie będą tam stacjonować 
stale. Łącznie siły te mają osiągnąć wielkość bryga-
dy (3–5 tys. żołnierzy) – przypisane będą głównie do 
państw bałtyckich i Rumunii. (…) Według sekretarza 
generalnego NATO Jensa Stoltenberga Sojusz będzie 
zwiększał liczebność sił o wysokiej gotowości z obec-
nych 40 tys. w ramach Sił Odpowiedzi (NRF)8 do po-
nad 300 tys. żołnierzy zgodnie z założeniami nowe-
go modelu. (…) Siły te miałyby też funkcjonować na 
podwyższonym poziomie gotowości – do 10 dni (100 
tys. żołnierzy), 10–30 dni (200 tys. żołnierzy) i 30–180 
dni (500 tys. żołnierzy). (…) O ile w koncepcji z 2010 r. 
reagowanie kryzysowe należało do ważnych zadań, 
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o  tyle obecnie Sojusz ma zdecydowanie skromniej-
sze ambicje w tym obszarze. Chce przede wszystkim 
przeciwdziałać tego typu konfliktom, a  w  mniej-
szym stopniu na nie odpowiadać (…). Sojusz nadal 
będzie utrzymywał możliwości wojskowe do pro-
wadzenia operacji „out of area”, ale zarazem będzie 
głównie wspierał państwa partnerskie [nienależące 
do NATO] w  budowie ich wojskowych i  cywilnych 
zdolności reagowania kryzysowego. (…) Teraz Sojusz 
podkreśla przede wszystkim znaczenie polityki roz-
szerzenia, głównie w związku z planowaną akcesją9 
Finlandii i Szwecji. (…) Obecnie dla NATO ważne jest 
też rozwijanie stosunków z  państwami partnerski-
mi – relacje z krajami Bałkanów Zachodnich i Morza 
Czarnego uznano za kluczowe (explicite10 wymie-
niono Bośnię i  Hercegowinę, Gruzję oraz Ukrainę). 
Sojusz nadal ostrożnie będzie wspierał Ukrainę, 
trzymając się konsensusu11, że pomoc wojskowa leży 
w gestii państw członkowskich, a koordynacja w tym 
zakresie odbywa się poza NATO. Sojusznicy zgodzili 
się natomiast na pakiet wsparcia obejmujący dosta-
wy m.in. bezpiecznych środków łączności, paliwa, 
pomocy medycznej, systemów przeciwminowych 
i antydronowych. Długofalowo NATO chce też wspie-
rać Ukrainę w  przechodzeniu ze sprzętu wojsko-
wego sowieckiej12 produkcji na zachodnie systemy 
uzbrojenia – chodzi w tym jednak bardziej o pomoc 
techniczną niż o dostarczanie broni. (…) Siły NATO 
na wschodniej flance są zbyt małe, aby zapewnić jej 

obronę, ale w założeniu Sojuszu (…) są nadal wystar-
czające, aby uruchomić łańcuch natowskiej reakcji 
wojskowej (trip wire)13. Siły te są więc tylko jednym 
z elementów szerszej strategii, która ma zniechęcać 
Kreml do podejmowania agresywnych działań. (…) 
W okresie narastającego napięcia przed rosyjską in-
wazją na Ukrainę i po jej rozpoczęciu poszczególni 
sojusznicy podjęli decyzje o doraźnym wzmocnieniu 
natowskich grup bojowych na wschodniej flance. (…) 
Równolegle do natowskiej obecności po 2016 r. na 
wschodniej flance USA utrzymywały własne zaanga-
żowanie wojskowe, które łącznie przewyższało to so-
jusznicze. Zimą/wiosną 2022 r. zostało ono doraźnie 
wzmocnione w związku z rosyjską inwazją na Ukra-
inę. (…) Do zeszłego roku na amerykańską obecność 
lądową na wschodniej flance składały się (…) łącznie 
6–7 tys. żołnierzy. (…) Bezpośrednio przed rosyjską 
inwazją na Ukrainę i  już po jej rozpoczęciu Stany 
Zjednoczone wzmocniły swoją obecność wojskową 
w Europie łącznie o ok. 20 tys. żołnierzy, w tym do 
ponad 10 tys. w Polsce. (…) Na szczycie w Madrycie 
prezydent Stanów Zjednoczonych (…) [zadeklaro-
wał, że rozwiązania te] są doraźne – dalsza obecność 
tych sił będzie zależała od przebiegu wojny na Ukra-
inie i sytuacji bezpieczeństwa w Europie. (…) Ogólna 
liczebność żołnierzy USA stale lub rotacyjnie przeby-
wających w Europie ma oscylować na poziomie ok. 
100 tys.

ZADANIE 6 

Wskaż prawidłową odpowiedź.

1. Porównując zadania NATO ustalone w  2010 z  zadaniami z  2022 roku, dochodzimy do wniosku, że 
pojawiające się różnice nie wynikają ze wzrostu:

 a. działań zmierzających do wycofania wojsk z nowych państw NATO
 b. prawdopodobieństwa ataku na państwa NATO
 c. prawdopodobieństwa użycia broni nuklearnej
 d. zagrożenia ze strony Rosji i Białorusi.

2. Na przedefiniowanie głównych zadań sojuszu, które ogłoszono na szczycie w Madrycie w 2022 roku, 
nie miały wpływu:

 a. napaść Rosji na Ukrainę
 b. narastająca rywalizacja z Chinami
 c. ograniczenie interwencji poza granicami NATO
 d. sytuacja na Bliskim Wschodzie.
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3. Rozmieszczenie sił NATO na tzw. wschodniej flance pozostanie w  niewielkim stopniu zmienione, 
ponieważ państwa sojusznicze nie są:

 a. nieprzychylne zaangażowaniu swoich dużych sił na stałe w tym regionie
 b. niezdolne do skutecznego prowadzenia walki z Rosją
 c. przeciwne zwiększeniu wydatków na zbrojenia
 d. przekonane o niezdolności Rosji do prowadzenia konfliktu z NATO.
   
4. Które z określeń zamieszczonych poniżej, dotyczy metod prowadzenia walki:
 a. „360 stopni”
 b. „out of area”
 c. „trip wire”
 d. „zagrożenie asymetryczne”.

5. NATO wobec Ukrainy nie planuje:
 a. udzielenia pomocy technicznej w zakresie unowocześniania uzbrojenia
 b. przekazywania systemów przeciwminowych
 c. wsparcia w zakresie tworzenia własnych sił reagowania kryzysowego
 d. wysłania żołnierzy w ramach NRF.

6. Plany NATO wobec państw sojuszniczych nie obejmują:
 a. prowadzenia polityki rozszerzania Sojuszu o kolejnych członków
 b. stosowania „łańcucha reakcji wojskowej” celem odstraszenia Rosji
 c. wysłania sił podwyższonej gotowości do państw flanki wschodniej
 d. zaniechania rozwijania relacji z państwami partnerskimi.

SŁOWNICZEK 

1. Sojusz [Północnoatlantycki] – inna nazwa Orga-
nizacji Paktu Północnoatlantyckiego (ang. North 
Atlantic Treaty Organisation, w skrócie NATO).

2. Nowe państwa członkowskie NATO – od 2004: 
Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Sło-
wacja, Słowenia; od 2009: Albania, Chorwacja; od 
2017: Czarnogóra; od 2020: Północna Macedonia.

3. „Podejście 360 stopni” – (ang. 360-degree appro-
ach) zdolność NATO do reagowania na zagrożenia 
płynące ze wszystkich kierunków.

4. Zagrożenie asymetryczne – sytuacja, w  której 
strona zaatakowana zmuszona jest do zaniecha-
nia wykorzystania swojej przewagi technicznej 
czy taktycznej (do samoograniczenia się np. celem 
uniknięcia ofiar wśród ludności cywilnej). Dyspro-
porcja wynikająca z liczebności sił, ich wyposaże-
nia i wyszkolenia nie ma tu najistotniejszego zna-

czenia. Decydujące jest różne podejście do metod 
stosowanych w  konfrontacji zbrojnej. Zagrożenie 
asymetryczne jest częstym sposobem działania 
grup terrorystycznych.

5. „Out of area” – z  ang. poza obszarem, w  tym 
przypadku państw NATO.

6. Dyslokacja – rozmieszczenie lub przemieszcze-
nie, rozlokowanie np. wojsk.

7. Kreml – dawna warownia Moskwy, obecnie sie-
dziba prezydenta Federacji Rosyjskiej; centralny 
ośrodek władzy w Rosji.

8. NRF – Siły Szybkiego Reagowania NATO (ang. 
NATO Response Force), których zadaniem jest 
przeprowadzenie szybkiej operacji w  przypadku 
zagrożenia atakiem (reagowanie kryzysowe) na 
jedno z państw członkowskich. Obecnie liczebność 
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sił szybkiego reagowania NATO wzrośnie z 40 tys. 
do ponad 300 tys. żołnierzy.

9. Akcesja – z  łac. przyłączenie do jakiejś organi-
zacji, związku lub państwa, w  tym przypadku do 
NATO.

10. Explicite – z łac. jasno, wyraźnie np. napisane.

11. Konsensus – porozumienie osiągnięte w wyniku 
wzajemnych ustępstw i kompromisu.

12. Sowiecki – radziecki, produkowany w dawnym 
ZSRR.

13. „Trip wire” – określenie strategicznego podej-
ścia w teorii odstraszania NATO, zgodnie z którym 
siła militarna mniejsza od potencjalnego przeciw-
nika ma sygnalizować zobowiązanie strony bronią-
cej się do zbrojnej odpowiedzi na potencjalny atak.

Źródło: https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/Komen-

tarz_OSW_462.pdf

Kod QR nr 1.
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II.5.4 MATERIAŁY POMOCNICZE 

Strony niniejszego traktatu potwierdzają swą wia-
rę w cele i zasady Karty Narodów Zjednoczonych1 
oraz pragnienie życia w pokoju ze wszystkimi na-
rodami i wszystkimi rządami.
 Są zdecydowane ochraniać wolność, wspólne 
dziedzictwo i  cywilizację swych narodów, oparte 
na zasadach demokracji, wolności jednostki i rzą-
dów prawa.
 Dążą do umacniania stabilizacji i  dobrobytu na 
obszarze północnoatlantyckim.
 Są zdecydowane połączyć swe wysiłki w  celu 
zbiorowej obrony oraz zachowania pokoju i bezpie-
czeństwa.
 W  związku z  powyższym uzgadniają one niniej-
szy Traktat Północnoatlantycki:

 Artykuł 1
 Strony zobowiązują się, zgodnie z  postanowie-
niami Karty Narodów Zjednoczonych, załatwiać 
wszelkie spory międzynarodowe, w które mogłyby 
zostać zaangażowane, za pomocą środków poko-
jowych w taki sposób, aby pokój i bezpieczeństwo 
międzynarodowe oraz sprawiedliwość nie zostały 
narażone na niebezpieczeństwo, jak również po-
wstrzymywać się w  swych stosunkach międzyna-
rodowych od użycia lub groźby użycia siły w  ja-
kikolwiek sposób niezgodny z  celami Narodów 
Zjednoczonych.

 Artykuł 2
 Strony będą przyczyniały się do dalszego rozwoju 
pokojowych i przyjaznych stosunków międzynaro-
dowych przez umacnianie swych wolnych instytu-
cji, przez przyczynianie się do lepszego zrozumie-
nia zasad, na jakich opierają się te instytucje, (…). 
Będą one dążyły do usuwania konfliktów w prowa-
dzonej przez nie międzynarodowej polityce gospo-
darczej i  będą popierały współpracę gospodarczą 
między wszystkimi Stronami lub częścią z nich.
 

Źródło 1
TRAKTAT PÓŁNOCNOATLANTYCKI 

sporządzony w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r.

 Artykuł 3
 Dla skuteczniejszego osiągnięcia celów niniej-
szego traktatu, Strony, każda z osobna i wszystkie 
razem, poprzez stałą i skuteczną samopomoc i po-
moc wzajemną, będą utrzymywały i rozwijały swo-
ją indywidualną i  zbiorową zdolność do odparcia 
zbrojnej napaści.

 Artykuł 4
 Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, 
zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą inte-
gralność 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 wykonywania 
prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, 
uznanego na mocy artykułu 51 Karty Narodów Zjed-
noczonych, udzieli pomocy Stronie lub Stronom na-
padniętym, 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 bezpie-
czeństwa obszaru północnoatlantyckiego.
 O  każdej takiej zbrojnej napaści i  o  wszystkich 
podjętych w  jej wyniku środkach zostanie bez-
zwłocznie powiadomiona Rada Bezpieczeństwa2. 
Środki takie zostaną zaniechane, gdy tylko Rada 
Bezpieczeństwa podejmie działania konieczne do 
przywrócenia i utrzymania międzynarodowego po-
koju i bezpieczeństwa.

Źródło: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/

traktat-polnocnoatlantycki-waszyngton-194 9-04-04-16885651 

[dostęp: 08.09.2022].
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SŁOWNICZEK 

1. Karta Narodów Zjednoczonych – dokument pod-
pisany 26 czerwca 1945 roku w San Francisco, na 
podstawie którego utworzona została Organizacja 
Narodów Zjednoczonych (ONZ) oraz sformułowa-
ne zostały zasady jej funkcjonowania. Karta jako 
dokument założycielski ONZ uznawana jest po-
wszechnie za swego rodzaju konstytucję tej orga-
nizacji.

2. Rada Bezpieczeństwa – jeden z głównych orga-
nów ONZ, zajmuje się sprawami bezpieczeństwa 
i pokoju na świecie (może m.in. podejmować decy-
zje dotyczące organizowania akcji militarnej); liczy 
piętnastu członków: pięciu członków stałych oraz 
dziesięciu członków niestałych.


