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Prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld
Uniwersytet Warszawski

NATO 2020. Nowe i stare wyzwania  
– poszukiwanie odpowiedzi1 

Rozwój wypadków na Ukrainie na przełomie lutego i marca 2014 r. i reakcja Rosji sprawi-
ły, że teoretyczne do tej pory rozważania na temat roli i znaczenia zobowiązań sojuszniczych 
przyjętych w Traktacie Waszyngtońskim z 4 kwietnia 1949 r. nabrały znaczenia praktycznego. 
Polska – w 15 lat po przystąpieniu do Sojuszu Północnoatlantyckiego – wystąpiła z inicjatywą 
zwołania Rady NATO w trybie art. 4 Traktatu Waszyngtońskiego i podjęcia pilnych konsultacji. 
Uznała bowiem, że powstały okoliczności, które odpowiadają określonym w art. 4 kryteriom 
uzasadniającym takie konsultacje2. Przeprowadzone w dniach 2–4 marca 2014 r. w ramach Rady 
NATO konsultacje potwierdziły zasadność i potrzebę uzgodnienia kroków w ramach Sojuszu, 
które prowadziłyby do deeskalacji napięcia i otworzyły drogę do politycznego rozwiązania 
konfliktu. Rozwój wypadków wokół Ukrainy jest swoistym testem skuteczności Sojuszu. 

Kryzys wokół Ukrainy skłonił wielu obserwatorów do postawienia pytania, czy nastąpiło 
swoiste „rozmagnetyzowanie” sojuszniczych działań w zakresie bezpieczeństwa. Czy nie do-
minuje dziś w Europie przekonanie, że znikły tradycyjne zagrożenia, a odpowiedzialność za 
naszą obronę ponoszą wielostronne struktury Sojuszu, a zatem nie jest potrzebny indywidu-
alny wysiłek poszczególnych państw? Dziś fundamentalne pytanie brzmi: co stanowi o istot-
nych słabościach euro-atlantyckiego systemu bezpieczeństwa w drugiej dekadzie XXI wieku? 

W centrum uwagi polityków i opinii publicznej znalazła się sprawa małej skuteczności 
istniejących wielostronnych struktur bezpieczeństwa międzynarodowego. Jest to przedmiot 
wielu rządowych i pozarządowych debat, raportów i strategicznych koncepcji. Wystarczy 
przywołać opracowany przez 12 ekspertów NATO pod przewodnictwem Madeleine Albright 
raport pt. NATO 2020: Assured Security; Dynamic Engagement. Na podstawie zaleceń tego 
raportu na szczycie NATO w Lizbonie, w dniach 19–20 listopada 2010 r. przyjęto strategiczną 
koncepcję Sojuszu pt. Active Engagement, Modern Defence. W dokumencie tym określono 
ramy i zasady współpracy i partnerstwa Sojuszu z innymi wielostronnymi organizacjami bez-
pieczeństwa, a w szczególności z ONZ, OBWE i Unią Europejską. Sformułowano też postulat, 
co należy uczynić, by zrewitalizować Radę NATO–Rosja i nadać tej instytucji skuteczność 
w praktyce. Kryzys polityczny w relacjach NATO z Rosją na tle Ukrainy zmusza do zastano-
wienia, czy instrument ten nadal zachowuje znaczenie: czy Rosja jest partnerem, który chce 
i w dobrej wierze będzie respektować przyjęte zobowiązania?

Kolejne pytanie, które należałoby zadać to: dlaczego wielostronne instytucje bezpieczeń-
stwa nie spełniają pokładanych w nich nadziei? Na ogół odpowiedź ekspertów i badaczy 
sprowadzała się – na płaszczyźnie intelektualnej – do tego, że instytucje, struktury i organi-

1  W tekście wykorzystano niektóre tezy wykładu wygłoszonego w Akademii Obrony Narodowej 
(Warszawa-Rembertów), 18 kwietnia 2013 r.

2  Art. 4 Traktatu Waszyngtońskiego stanowi: Strony będą się konsultowały, ilekroć zdaniem której-
kolwiek z nich zagrożona będzie integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo 
którejkolwiek ze Stron. NATO Handbook Documentation, Brussels 1999, s. 35. (Dz. U. z 2000 r., nr 87, 
poz. 970).
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zacje bezpieczeństwa mają charakter statyczny (i odpowiadają potrzebom czasu, kiedy powo-
ływano je do życia). Natomiast ryzyka, zagrożenia i wyzwania mają charakter dynamiczny. 
W efekcie – mandaty instytucji bezpieczeństwa nie odpowiadają nowym zmienionym i zmie-
niającym się potrzebom. 

Jest to rozumowanie logiczne i racjonalne, ale nie wyjaśnia politycznej istoty rzeczy. Są 
bowiem organizacje powołane do wykonania określonego zadania i po wyczerpaniu swego 
mandatu istnieją niemal tylko formalnie, jeśli państwa w porę nie uzgodniły dla tych instytucji 
nowego mandatu. Ilustracją może być choćby proces zapoczątkowany w Helsinkach i utwo-
rzona w jego ramach Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE), której 
zadaniem było stworzenie warunków dla pokojowego przezwyciężenia podziału Europy w la-
tach 1975–1989. 

Dopiero po upadku systemów totalitarnych w Europie Wschodniej, w 1994 r. Konferencja 
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE) przekształciła się w Organizację Bezpie-
czeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). Ta nowa instytucja miała sprzyjać pokojowej 
transformacji ustrojowej w Europie. Miała też doprowadzić i doprowadziła do uzgodnionej 
redukcji zbrojeń konwencjonalnych (CFE1-CFE2). 

Kolejnym etapem tego wielostronnego procesu w latach 1995–2005 był nowy mandat 
OBWE, którego istotą było zapobieganie konfliktom zarówno wewnątrz państw, jak i między 
nowo powstałymi państwami. Zadanie to realizowały skutecznie różne misje powołane pod 
auspicjami OBWE. Jednak ze względu na zmiany wewnętrzne w Rosji, na Kaukazie i w Azji 
Środkowej od ponad 10 lat obserwujemy stopniową marginalizację OBWE. Główną przyczy-
ną tego stanu rzeczy jest brak politycznej woli państw do wykorzystania przyjętych zasad i za-
leceń oraz potencjału i doświadczenia tej instytucji. Na tym tle NATO jest praktycznie jedyną 
skuteczną instytucją euro-atlantyckiego bezpieczeństwa.

Można dzisiaj zadać pytanie: w jaki sposób – bez powoływania nowych instytucji – wy-
korzystać istniejące struktury bezpieczeństwa? Dotyczy to w skali globalnej – ONZ i NATO, 
w skali euro-atlantyckiej – UE i OBWE oraz Rady Europy. Iluzją byłaby strategia prowadząca 
do tworzenia nowych instytucji. Problemy i trudności nie tkwią w instytucjach, ale w braku 
woli państw do ich wykorzystania.

W tym momencie należałoby zastanowić się nad istotną zmianą charakteru zagrożeń. 
Wszystkie struktury bezpieczeństwa były w przeszłości zorientowane na regulowanie sto-
sunków między państwami, w szczególności w sferze wojskowej. Natomiast nowe ryzyka 
i wyzwania mają głównie charakter pozawojskowy i – co istotne – dotyczą sytuacji wewnątrz 
państw, a nie między nimi. Jednak konflikt wokół Krymu skłania do głębokiej refleksji i przy-
wraca znaczenie czynnika wojskowego w zapobieganiu konfliktom w formie odstraszania 
potencjalnego agresora. 

W czasach zimnej wojny relacje Wschód – Zachód nacechowane były wrogością natury 
ideologicznej, która przenikała wszystkie sfery stosunków między blokami – politykę i gospo-
darkę, aspekty wojskowe i humanitarne. Okres postzimnowojenny przyniósł dezideologizację 
relacji międzypaństwowych. Jednak w państwach niedemokratycznych oznaczał w praktyce 
powrót do traktowania potencjału zbrojnego jako narzędzia nacisku i wymuszania podporząd-
kowanie państw słabszych silniejszym. Jest to powrót do koncepcji stref wpływów, jakimi 
mają prawo otaczać się globalne mocarstwa. 

Po drugie, systemy autorytarne w Rosji, państwach Azji Środkowej i na Kaukazie nie ak-
ceptują europejskich wartości i postrzegają system uniwersalnych wartości oraz zobowiązania 
w sferze wolności i swobód obywatelskich oraz szerzej – praw człowieka – jako zagroże-
nie, które może prowadzić do przemian ustrojowych. W konsekwencji przywódcy państw 
rządzonych w sposób autorytarny obawiają się, że w wyniku niezadowolenia społecznego 
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może dojść do zmiany ekip sprawujących władzę. Tym właśnie tłumaczyć należy niechęć 
Rosji do OBWE, jak też solidarny sprzeciw Rosji i Chin wobec postulatów demokratycznych 
państw Zachodu w sprawie politycznego rozwiązania konfliktu w Syrii, którego warunkiem 
jest odsunięcie Assada od władzy w Syrii. W rozumieniu Rosji i Chin byłby to precedens i le-
gitymizacja podobnych interwencji w innych sytuacjach i regionach. 

Kolejnym ważne zagadnienie to transformacja ustrojowa a bezpieczeństwo międzynarodo-
we. System bezpieczeństwa międzynarodowego w okresie przejściowym charakteryzują ele-
menty niepewności, niestabilności, niedookreśloności i swoistego rozchwiania. Stąd zjawisko 
politycznej nieprzewidywalności. Jest to stan, w którym stare fundamenty systemu bezpie-
czeństwa (np. wzajemne odstraszanie) utraciły dawne znaczenie, a nowe podstawy jeszcze 
nie zostały ostatecznie uformowane, powszechnie uznane i przyjęte. Odstraszanie (deterren-
ce) wynikało bowiem z konfrontacyjnego charakteru poprzedniego systemu bezpieczeństwa 
opartego na równowadze sił między przeciwstawnymi blokami i braku zaufania. Skoro znikły 
elementy permanentnej konfrontacji wojskowej, to okazało się, że odstraszanie nie w pełni 
odpowiada potrzebom nowego ładu. Niestety są sytuacje, w których jedyną formą przeciw-
działania i zapobiegania użyciu siły jest potencjał militarny sojuszu demokratycznych państw 
zdeterminowanych bronić tych swoich partnerów, którzy są zagrożeni potencjalną agresją. 

W nowych okolicznościach, kiedy współzależność państw – a nie bloki militarne, równo-
waga jądrowa i brak wzajemnego zaufania – jest filarem i podstawą nowego systemu bezpie-
czeństwa, należałoby zastanowić się, co i w jaki sposób trzeba zmienić, aby wielostronnym 
instytucjom i strukturom bezpieczeństwa przywrócić ich znaczenie, witalność i skuteczność? 
Co należałoby uczynić, aby stały się one instrumentem zapobiegania konfliktom oraz były 
dostosowane do nowych potrzeb i zadań, jakie stoją przed euroatlantyckim systemem bezpie-
czeństwa w drugiej dekadzie XXI wieku. Przemyślenia i zrozumienia wymaga istota systemu. 
Kosmetyczne korekty i próby usprawniania istniejących instytucji niewiele pomogą. Dotyczy 
to wszystkich bez wyjątku międzynarodowych struktur bezpieczeństwa. 

Pod auspicjami amerykańskiej Council on Foreign Relations oraz European Council on 
Foreign Relations, Carnegie Endowment for International Peace, jak również z inicjatywy 
ONZ, NATO, Unii Europejskiej oraz OBWE i wielu innych międzynarodowych organizacji 
ukazują się od lat rozmaite raporty i konkretne sugestie adresowane przez byłych polityków 
i ekspertów do przywódców państw oraz szefów wielostronnych instytucji z propozycjami 
konkretnych rozwiązań. 

Kolejnym zagadnieniem, które należy poruszyć to kwestia odnowienia transatlantyckiego 
partnerstwa. Dziesięć lat temu pod auspicjami amerykańskiej Rady Stosunków Zagranicznych 
opublikowano zalecenia pt. Report of an Independent Task Force of the Council on Foreign 
Relations cochaired by Henry A. Kissinger and Lawrence Summers. Dokument pt. Renewing 
the Atlantic Partnership (New York, 2004 r.) wyrażał w konkluzjach myśl, która zachowuje 
aktualność i jest w różnych formach powtarzana w wielu innych raportach. Postulat autorów 
brzmiał: należy utrzymać jedność Europy i Stanów Zjednoczonych3. Zasygnalizowana sie-
dem lat temu przez Angelę Merkel koncepcja transatlantyckiej strefy wolnego handlu została 
w 2013 r. podjęta przez prezydenta Baracka Obamę. Realizacja tej idei może stanowić początek 
Wspólnego Rynku USA i Unii Europejskiej. Znaczenie takiego rozwoju dla stosunków trans-
atlantyckich trudno byłoby przecenić. 

3  „Europe and America have far more to gain as allies than as neutrals or adversaries. We are confident 
that with enlightened leadership, governments and citizens on both sides of the Atlantic will grasp and 
act upon that reality”.
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Kształtowanie nowego porządku bezpieczeństwa to następne zagadnienie warte komenta-
rza. Społeczeństwa w Europie i Ameryce, Rosji, Azji Centralnej oczekują nie tyle kolejnych 
werbalnych deklaracji, rezolucji lub powoływania do życia nowych instytucji, co praktycznych 
kroków kształtujących nowy porządek bezpieczeństwa. Sprawą fundamentalną jest uznanie 
podstawowego założenia, że w dzisiejszym świecie o bezpieczeństwie decyduje w większej 
mierze respektowanie wspólnych wartości niż równowaga siły. Ponadto na czele współcze-
snych państw stoją dziś na ogół wysoko kwalifikowani, dobrze wykształceni i doświadczeni 
administratorzy. Jednak przywództwo nie sprowadza się do sprawnego zarządzania. Narody 
i opinia publiczna na obszarze euro-atlantyckim potrzebują dziś przywódców, którzy nie tylko 
rozpoznają problemy i stawiają trafne diagnozy, ale mają odwagę formułować wizje i sposoby 
ich urzeczywistnienia. 

Żyjemy w czasach, kiedy politycy wiedzą, co i jak należałoby zrobić. Ale nie mają odwagi 
realizacji takich programów, bo nie wiedzą, jak potem wygrać najbliższe wybory. Uważa się 
na ogół, że kryteria politycznego przywództwa obejmują trzy elementy: zdolność do diagno-bejmują trzy elementy: zdolność do diagno-
zy sytuacji, do określenia sposobów rozwiązywania problemów oraz do uzyskania poparcia 
wspólnoty politycznej. Przywództwo odznacza się zatem nie tylko zdolnością do formułowa-
nia strategii i nowej dalekosiężnej wizji, ale też wymaga odwagi, determinacji i konsekwencji 
w realizacji takiego programu. W praktyce, często politycy są zakładnikami przeszłości. Wie-
dzą, co należałoby zrobić, ale na co dzień kierują się logiką z przeszłości. Z kolei sygnały ze 
świata akademickiego mają niekiedy charakter ogólnikowy – idealistyczny, abstrakcyjny i na 
tyle ogólny, że ich praktyczna przydatność jest ograniczona.

W chwili, którą obecnie przeżywamy niezmiernie ważne jest spojrzenie na relacje NATO 
– Rosja a system bezpieczeństwa euroatlantyckiego. Dojrzał moment, kiedy na świat nale-
ży spojrzeć innymi oczyma. Próby takie były przez NATO podejmowane wielokrotnie. Na 
szczycie Rady NATO–Rosja w Lizbonie, który odbył się 20 listopada 2010 r. po raz pierwszy 
sporządzono wspólny katalog wyzwań, ryzyka i zagrożeń dla Rosji i Sojuszu Północnoatlan-
tyckiego. Uzgodnienia te świadczyły o tym, że – jakkolwiek spory amerykańsko-rosyjskie 
toczą się przede wszystkim wokół tarczy antyrakietowej i innych problemów kontroli zbro-
jeń – to wydawało się, że główne zagrożenia we wzajemnych relacjach Rosji z Zachodem 
nie mają charakteru wojskowego. Co więcej, ze strony NATO składano uroczyste deklaracje, 
że Rosja nie jest postrzegana jako adwersarz i to nie Rosja stwarza problem dla Zachodu ani 
Zachód dla Rosji. Przywódcy Rosji uznali te deklaracje i wolę współpracy za przejaw słabości 
Zachodu. Nie akceptują tezy, że zagrożenia i czynniki destabilizacji mają charakter wewnętrz-
ny. Swoją strategię budują na założeniu, że Rosja nie ma przyjaciół, że świat zewnętrzny jest 
wobec Rosji wrogi. Podczas gdy prawdziwym zagrożeniem Rosji i głównym wyzwaniem jest 
anachroniczny sposób sprawowania władzy, oparty na braku zaufania do własnych obywateli 
i podejrzliwości wobec partnerów zagranicznych. Rosyjska polityka zagraniczna i bezpieczeń-
stwa zakłada, że świat demokratyczny organizuje antyrosyjskie spiski i zmierza do osłabie-
nia Rosji. Odpowiedzią jest militaryzacja polityki zagranicznej Rosji i próby tworzenia strefy 
uprzywilejowanych interesów, do których zaliczone zostały wszystkie byłe republiki ZSRR 
– z wyjątkiem trzech państw nadbałtyckich. W efekcie, pisane w Moskwie scenariusze dla 
Ukrainy nie zakładają jej suwerenności i niepodległości, ale rozpad państwa, jego destabiliza-
cję i całkowite uzależnienie od Rosji. 

Na płaszczyźnie wewnętrznej głównym wyzwaniem dla Rosji jest modernizacja, zwal-
czanie korupcji oraz realokacja środków uzyskiwanych ze sprzedaży nośników energii (gazu 
i ropy) na rzecz tworzenia podstaw nowej konkurencyjnej gospodarki. Dla Zachodu głównym 
wyzwaniem jest skuteczna integracja w ramach Unii, reforma fiskalna i trwałe przeciwdzia-
łanie kryzysowi finansowemu oraz przebudowa stosunków transatlantyckich. Innymi słowy 
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rosyjska polityka – motywowana inercją i logiką przeszłości sprawia, że powracają na plan 
pierwszy czynniki rywalizacji militarnej. A przecież główne zagrożenia natury wojskowej dla 
Rosji rodzą się poza obszarem euroatlantyckim, na Bliskim Wschodzie, w Zatoce Perskiej, na 
Półwyspie Koreańskim i w Afryce.

Mówiąc o bezpieczeństwie międzynarodowym należy wspomnieć o kluczowej idei organi-
zującej nowy system bezpieczeństwa w obszarze euroatlantyckim, którą jest współzależność 
(interdependence). W dzisiejszym świecie nie ma hegemonów, którzy byliby w stanie narzucić 
swoją arbitralną wolę reszcie świata. Natomiast w różnego typu konfiguracjach są negocjowa-
ne różne rozwiązania, które uwzględniają pluralistyczny charakter systemu bezpieczeństwa 
międzynarodowego. Skuteczność rozwiązywania problemów zależy od trafności rozpoznania 
choroby i postawionej diagnozy oraz zalecanych sposobów przeciwdziałania sytuacjom kon-
fliktowym i kryzysowym.

Na koniec należy wspomnieć o wyzwaniach stojących przed NATO, a zwłaszcza potrze-
bie zdecydowanego wzmocnienia podstawowych jego celów określonych w Traktacie Wa-
szyngtońskim. Strategia NATO 2020 obejmuje zbiorową obronę; crisis management, czyli 
zarządzanie kryzysami i podejmowanie współpracy na rzecz międzynarodowej stabilności 
i bezpieczeństwa. W nowych warunkach potrzebne są nowe sposoby trwałego wiązania bez-
pieczeństwa Europy z bezpieczeństwem Stanów Zjednoczonych oraz potwierdzenia wiążącej 
treści art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego.

Art. 5 jest zatem instrumentem, który ma zapewnić:
a) skuteczną ochronę państw przed napaścią wojskową lub atakiem, którego konsekwencje 

są porównywalne do ataku zbrojnego (np. atak cybernetyczny);
b) ochronę przed atakiem, który stanowi egzystencjalne zagrożenie dla suwerennego bytu 

państwa i jego integralności terytorialnej.
Skuteczność mechanizmu art. 5 opiera się na kilku zasadach: na nieuchronności i automaty-

zmie udzielania pomocy ofierze agresji lub państwu zagrożonemu taką agresją; pierwszeństwie 
(priorytecie) w dostępie do zasobów NATO w przypadku napaści i adekwatności środków 
i działań, które są w stanie skutecznie przeciwdziałać agresji, niwelować ją i unieszkodliwiać 
jej skutki. Skutecznym sposobem zapobiegania i przeciwdziałania agresji jest odstraszanie.

W okresie zimnej wojny tarczą w zapewnieniu bezpieczeństwa państw członkowskich So-
juszu była jednoznaczna interpretacja art. 5 połączona z obecnością amerykańskich sił nu-
klearnych w Europie. Sojusz – po zakończeniu zimnej wojny – często postrzegany jest jako 
wyłaniająca się struktura bezpieczeństwa zbiorowego, zwłaszcza w związku z powstaniem 
wielu nowych instytucji, które są dla NATO formą współpracy z państwami nieczłonkow-
skimi, jak Partnerstwo dla Pokoju, Rada Partnerstwa Euroatlantyckiego, Rada NATO–Rosja, 
Komisja NATO–Ukraina i inne. Instytucje te nie mogą jednak przesłaniać zasadniczych celów, 
jakie przyświecały sygnatariuszom Traktatu Waszyngtońskiego: „ochraniać wolność, wspólne 
dziedzictwo i cywilizację swych narodów, oparte na zasadach demokracji, wolności jednostki 
i praworządności” oraz „połączyć swe wysiłki w celu zbiorowej obrony oraz zachowania po-
koju i bezpieczeństw”.

Polityczny wymiar Sojuszu i jego nowe postrzeganie jako systemu bezpieczeństwa zbio-
rowego mają wartość dodaną, ale nie zastępują jego obronnej istoty. Fundamentalna różnica 
między bezpieczeństwem zbiorowym a sojuszem obronnym polega na tym, że system bezpie-
czeństwa zbiorowego ma neutralizować potencjalną napaść jednego z państw członków syste-
mu; natomiast sojusz obronny zapewnia bezpieczeństwo i chroni państwa przed napaścią 
z zewnątrz. Instytucją, która z założenia miała pełnić funkcję systemu bezpieczeństwa 
zbiorowego w skali uniwersalnej, jest Organizacja Narodów Zjednoczonych, a w skali regio-
nalnej – Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. 
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W funkcjonowaniu nowego euroatlantyckiego systemu bezpieczeństwa sprawą kluczową 
jest nadanie priorytetu aktywności politycznej i społecznej, dyplomatycznej i prawnej, finan-
sowej i gospodarczej, cywilizacyjnej i intelektualnej. Jak pokazują doświadczenia kryzysu 
wokół Ukrainy, wojskowe aspekty bezpieczeństwa zachowają jeszcze przez czas dłuższy swo-
je znaczenie. Kształtowanie nowego typu środków zaufania i bezpieczeństwa będzie miało na-
dal istotne znaczenie. Jednak głównym źródłem niestabilności i poczucia niepewności państw 
w obszarze euroatlantyckim jest brak zaufania między państwami. 

Odpowiedzią na deficyt zaufania może być nowa formuła bezpieczeństwa, którą zaintereso-
wane państwa wypracują wspólnie. Swój wkład mogą wnieść i wnoszą w tej mierze wybitne 
osobistości – autorytety polityczne, intelektualne oraz nieuwikłani w bieżące spory eksperci.

Na szczególną uwagę zasługują dwa dokumenty. Jest to opublikowany przed rokiem ra-
port pt. Toward a Euro-Atlantic Security Community. Raport ten był wynikiem pracy Komisji 
pod nazwą Euro-Atlantic Security Initiative (EASI). Skupiła ona – pod auspicjami Carnegie 
Endowment – ponad 20 byłych polityków, badaczy i ekspertów. Jej pracami kierowali Igor 
Iwanow, były minister Spraw Zagranicznych Rosji; Wolfgang Ischinger, były Sekretarz Stanu 
w niemieckim Auswärtiges Amt; Sam Nunn, były przewodniczący Komitetu Sił Zbrojnych 
w Senacie USA. 

Autorzy tego dokumentu postawili sobie za cel przekształcenie i demilitaryzację wzajem-
nych stosunków między Rosją a Zachodem i zapoczątkowanie procesu historycznego pojed-
nania. Niestety, nadzieje i oczekiwania członków Euro-Atlantyckiej Inicjatywy Bezpieczeń-
stwa zostały zniweczone decyzjami Rosji, które zignorowały zasady i zobowiązania przyjęte 
w ramach funkcjonującego międzynarodowo-prawnego i politycznego porządku. 

Nowa koncepcja euro-atlantyckiego bezpieczeństwa opartego na współpracy i wspólnej od-
powiedzialności wymaga nie tylko wizjonerskiego myślenia, trafnego rozpoznania wyzwań 
i zagrożeń XXI wieku, ale przede wszystkim poszanowania elementarnej przyzwoitości w re-
lacjach między przywódcami, wzajemnego zaufania i wyrzeczenia się podejrzliwości. Prze-
słanką zaufania jest wzajemny respekt oparty na prawdzie. 
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Obecny kryzys na Ukrainie jest bardzo poważnym zjawiskiem, który wpływa na dynamikę 
procesów geopolitycznych i rozwoju relacji w przestrzeni transatlantyckiej. Jest chyba jednak 
za wcześnie by ocenić, czy stanowi zupełnie nową jakość. Jak na razie trudno mieć pewność 
czy kryzys będzie tylko czynnikiem przejściowo wpływającym na relacje wewnątrz wspólnoty 
transatlantyckiej, tak jak stało się to w po wojnie w Gruzji, czy też zmieni je na stałe. Dlatego 
warto zająć się problemami jakie nurtowały w ostatnim czasie Sojusz Północnoatlantycki oraz 
potencjalnymi organizacyjnymi i instytucjonalnymi środkami zaradczymi dla tych problemów.

Relacja w dziedzinie bezpieczeństwa łącząca europejskich sojuszników, Kanadę i Stany 
Zjednoczone zwana jest czasem umową transatlantycką. Jest ona zbudowana na wspólnych 
wartościach, ale i wzajemnych korzyściach. Tymi korzyściami był amerykański parasol bez-
pieczeństwa dla reszty sojuszników w zamian za uznanie amerykańskiego przewodnictwa, 
ucieleśnionego w formie podwójnej roli amerykańskiego dowódcy operacyjnego Europy 
(Europe Command – EUCOM), pełniącego jednocześnie funkcję najwyższego operacyjnego 
dowódcy sojuszu (Supreme Allied Commander Europe) i w zamian za zgodę na udzielenie 
terytoriów państw członkowskich dla poważnej obecności militarnej USA i ich logistyczne-
go zaplecza dla operacji na całym świecie. Ta relacja przeszła przez z grubsza trzy okresy 
w swym rozwoju i obecnie znajduje się w trzeciej fazie. Po pierwszym okresie „zimnej woj-
ny”, w którym powstały zręby Sojuszu, w tym prawne i organizacyjne, jak i wykształciła się 
pewna kultura organizacyjna, przyszedł okres postzimnowojenny, wraz z naciskiem na misje 
reagowania kryzysowego na Bałkanach czy w Afganistanie, zwieńczone w 1999 r. Nową Kon-
cepcją Strategiczną NATO. Jednak już w 2010 r. niezwykle zasłużony dla rozszerzenia NATO 
amerykański polityk i analityk Ronald Asmus zauważał, że okres postzimnowojenny się za-
kończył, i jesteśmy u progu nowego okresu, który trudno jednoznacznie zdefiniować1. Trudno 
jest wyznaczyć jednoznaczną cezurę dla tego okresu. Pewne rysy na Sojuszu fundamentach poja-
wiły się już wobec rozbieżności związanych z interwencją Stanów Zjednoczonych i stworzonej 
ad hoc koalicji w Iraku w 2003 r. Wojna w Gruzji w 2008 r. częściowo przywróciła sojuszo-
wi pewną spójność. Jej wyrazem była koncepcja strategiczna przyjęta na szczycie w Lizbonie

1  Relacja rumuńskiego dyplomaty z jednej z imprez promocyjnych książki R. Asmusa pt. Mała Wojna, 
która wstrząsnęła światem, która odbyła się wiosną 2010 r.
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w 2010 r., która zmierza do pogodzenia zainteresowania części państw członkowskich misjami 
ekspedycyjnymi, przywracając znaczenie art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego, i rozszerzając te-
matyczne obszary działań NATO1. Tym niemniej, ten bardzo dobry dokument nie mógł i nie 
będzie mógł jednak zastąpić coraz istotniejszych różnic w postrzeganiu zagrożeń i celów stra-
tegicznych poszczególnych państw Sojuszu. Stephen Larrabee – jeden z zasłużonych trans-
atlantyckich „dinozaurów”, który razem z Richardem Kuglerem i Ronaldem Asmusem wzywał 
już w 1993 r. do rozszerzenia Paktu2 postawił wręcz pytanie „czy NATO, jako sojusz, nie prze-
żyło swego celu”3. Larrabee wskazywał, że trwające wewnątrz sojuszu dyskusje nad naprawą 
stanu zdolności bojowych jego członków, mają bardzo techniczny charakter. W tym samym 
czasie na forum sojuszu rzadko podnosi się prawdziwe problemy strategiczne. Jednym z nich 
jest obiektywna dla Stanów Zjednoczonych konieczność odniesienia się do wzrostu Chin i ich 
wpływu na ład światowy. Odpowiedzią największej światowej potęgi wydaje się być odwrót 
od globalizacji prowadzący do regionalizacji, przede wszystkim na tak ważnym gruncie jak 
budowa przestrzeni wolnego handlu. Odwrót od globalizacji wiąże się także z powrotem do 
realistycznej zasady równoważenia4, czego efektem staje się także odwilż amerykańsko – irań-
ska. W tym kontekście dla NATO istotnym pytaniem jest przyszłość negocjacji nad Trans-
atlantyckim Partnerstwem Handlowym i Inwestycyjnym. Kluczowe jest to, na ile stworzy ono 
grunt w postaci realnych i wspólnych interesów dla wszystkich krajów Paktu. Czy dla Niemiec 
będzie to wystarczająca zachęta, aby zapłacić cenę pogorszenia warunków wymiany handlo-
wej z Rosją? Czy Polska i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej będą w stanie znaleźć dla 
siebie niszę w przestrzeni gospodarczej, która będzie zdominowana przez wiedzę i informację 
jako główną wartość ekonomiczną, w której koszty produkcji będą stopniowo niwelowane, 
i przestaną być wystarczającą zachętą do inwestycji? Wątpliwościom towarzyszącym proce-
sowi światowej regionalizacji towarzyszy kryzys dotykający zdolności bojowych członków 
sojuszu ale także i równoległy proces regionalizacji perspektyw i interesów bezpieczeństwa na 
kontynencie europejskim. Mamy do czynienia z rosnącą niechęcią do ryzyka i renacjonalizacją 
rzeczywistych, a nie deklarowanych strategii bezpieczeństwa. Nie powinno nas dziwić, że to 
europejscy sojusznicy z przeszłością kolonialną, i rozbudowanymi interesami w Afryce i Azji 
stają są rzecznikami misji ekspedycyjnych. Nie jest też przypadkiem, że kraje sąsiadujące 
z Rosją są rzecznikami powrotu do podstawowej misji sojuszu. Są jeszcze tacy sojusznicy jak 
Niemcy, którzy nie są zainteresowani żadną z tych misji, a jedynie własnym wzrostem jako po-
tęgi geoekonomicznej. Rezultat tego procesu mogliśmy obserwować podczas zeszłorocznych 
ćwiczeń Steadfest Jazz w których nasi sojusznicy z południowej flanki Sojuszu reprezentowani 
byli w sposób zdecydowanie symboliczny. Podobnie symboliczna była reprezentacja Niemiec.  
Z drugiej strony ani Polska, ani Niemcy nie brały udziału w interwencji w Libii w 2011 r.

Zasadniczą przyczyną tych rozbieżności są więc rozbieżne interesy poszczególnych państw 
sojuszniczych. Czasem w grę może jednak wchodzić ogólna bierność danych państw powo-
dowana kulturową niedojrzałością. Jak inaczej bowiem wytłumaczyć fakt, że maleńka Estonia 

1  Strategic Concept For the Defence and Security of The Members of the North Atlantic Treaty Or-
ganisation Adopted by Heads of State and Government in Lisbon - Active Engagement, Modern Defence 
http://www.nato.int/lisbon2010/strategic-concept-2010-eng.pdf

2  Ronald D. Asmus, Richard L. Kugler; F. Stephen Larrabee, Builiding a new NATO, Foreign Affairs, 
nr 9/10 1993 r.

3  Konferencja US – Central Europe Strategy Forum, Waszyngton, Dystrykt Kolumbii, 3/4 paździer-
nika 2013 r.

4  W j. ang. „off-shore balancing”. Termin stworzony przez szkołę realistyczną w amerykańskiej polito- W j. ang. „off-shore balancing”. Termin stworzony przez szkołę realistyczną w amerykańskiej polito-Termin stworzony przez szkołę realistyczną w amerykańskiej polito-
logii. Oznacza on wpływanie na pożądaną dla Stanów Zjednoczonych równowagę sił, poprzez wspieranie 
pożądanych lokalnych partnerów, zamiast bezpośredniej interwencji sił amerykańskich.
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rozumie sens wydatkowania 2% PKB na obronność podczas, gdy niemal identycznie uwarun-
kowane geopolitycznie Litwa i Łotwa przyjęły postawę zwaną „jazdą na gapę”5, czyli nonsza-
lanckiego lekceważenia konieczności odpowiedniego finansowania własnego bezpieczeństwa, 
dzięki korzystaniu z gwarancji i wysiłku sojuszników. Pomijając jednak ten fenomen należy 
założyć, że o ile obecny kryzys nie przeistoczy się w długotrwałą nową zimną wojnę, regiona-
lizacja i renacjonalizacja optyki bezpieczeństwa w Europie staje się faktem. 

Zasadniczym wnioskiem z tego płynącym jest, że Sojusz Północnoatlantycki nie jest już tą 
samą organizacją jak w czasach „zimnej wojny”. Odziedziczył on jednak po tamtym okresie 
zasadnicze ramy prawne, kulturę i wielki dorobek współpracy i interoperacyjności. Na zasa-
dzie bezwładności pozostaje formułą amerykańskiej obecności militarnej w Europie. Gdyby 
Pakt Północnoatlantycki nie istniał, to dla Polski, która strategicznie tkwi raczej bliżej okresu 
„zimnej wojny” niż ogłaszanej przez ostatnie dekady ery tzw. „nowych zagrożeń” trudno wy-
obrazić sobie, że bylibyśmy w stanie wraz z innymi państwami przestrzeni transatlantyckiej 
stworzyć coś lepszego. Należy więc chronić, to co jest w Pakcie najcenniejsze i realnie zdolne 
do przetrwania. Na poziomie politycznym jest to obecność w Europie Stanów Zjednoczonych, 
która obok zakotwiczenia niezrównanej potęgi militarnej wpływa mitygująco na rosnący par-
tykularyzm naszych europejskich sojuszników. Na poziomie organizacyjnym jest zwłaszcza 
infrastruktura dowódcza i organizacyjna zdolność do współdziałania. Trzeba jednak założyć, 
że Sojusz będzie ewoluował w stronę „skrzynki z narzędziami”6 – czyli instrumentu, w postaci 
wspólnej infrastruktury, oraz procedur, wykorzystywanych przez koalicję chętnych, z dominu-
jącą, choć zmieniającą się rolą Stanów Zjednoczonych. Co więcej o ile nic fundamentalnego 
się nie zmieni, musimy założyć wzrastającą rolę własnego przygotowania obronnego. Jeśli 
jeszcze w 2010 r. mogliśmy się cieszyć przyjęciem planów awaryjnych7, to już dziś może-
my założyć, że część jednostek przewidzianych do naszego wzmocnienia po prostu już nie 
istnieje. Jeśli chodzi o naszych europejskich sojuszników to nawet Brytyjczycy – największa 
potęga militarna Zachodniej Europy, przyznają, że odtworzenie ich zdolności do odpowie-
dzi na odrodzenie się klasycznego zagrożenia wymagałoby dłuższych przygotowań. Stany 
Zjednoczone, mają zamiar nadrobić lata skupienia się na działaniach przeciwpartyzanckich 
i zainwestować w zdolność do precyzyjnego i zdalnego uderzenia z morza i powietrza. Stanie 
się to jednak kosztem redukcji sił lądowych. O ile możemy raczej założyć, że nasz kluczowy 
sojusznik stanie w przypadku zagrożenia po naszej stronie, to już skala i charakter tego zaan-
gażowania będą wymagały od nas znacznie więcej. Wobec powyższego nie możemy zakładać, 
że wsparcie sojusznicze będzie całkowicie wystarczającą odpowiedzią na wyzwania stojące 
przed Polską. 

Ta konstatacja przestaje być obca polskim elitom odpowiedzialnym za kształtowanie kie-
runków polityki bezpieczeństwa naszego państwa, choć nie jest wyrażana wprost. Do nie-
dawna główną odpowiedzią na ten problem, miał być polski wkład w nadanie nowej treści 
i dynamiki europejskiej Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obronności (WPBiO). Mimo, iż 
Traktat Lizboński zawiera klauzulę wzajemnej pomocy pomiędzy państwami członkowskimi8, 
to jednocześnie ten sam artykuł wskazuje niejako na pierwszeństwo mechanizmu opisanego 
w art. 5 Traktatu. Unia Europejska ma jeszcze skromniejsze narzędzia do realizacji tej polity-
ki. Traktatowy zakres misji Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony to działania kojarzone 

5  Z ang. „free-riding”.
6  Z ang. „tool-box”.
7  Z ang. – „contingency plans” – konkretne dokumenty planistyczne wytyczające przewidywaną 

reakcję militarną NATO na określone zagrożenie militarne.
8  Art. 42.7 Traktatu o Unii Europejskiej.
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bardziej z działaniami stabilizacyjnymi i reagowaniem kryzysowym niż twardym bezpieczeń-
stwem9. Struktura Dowódcza istnieje w symbolicznej formie i wobec kryzysu trudno jest oczeki-
wać jej rozwinięcia10. Jeszcze gorzej prezentuje się sytuacja pod względem zdolności bojowych. 
Sztandarowe narzędzie WPBiO, czyli tzw. Grupy Bojowe Unii Europejskiej (European Union 
Battlegroups), nie zostały nigdy użyte i zapewne nigdy nie będą. Biorąc więc pod uwagę fakt, 
że ich tworzenie opiera się w większości na budżetach państw będących jednocześnie członka-
mi NATO, należy zapytać, czy inwestowanie w Grupy Bojowe nie jest ekscentrycznym, czysto 
politycznym gestem, który uszczupla zdolność do działania w innych potencjalnie bardziej sku-
tecznych formułach, jak choćby NATO. Biorąc pod uwagę charakter Unii Europejskiej i instru-
mentarium polityki wspólnotowej wydaje się, że polem do dodanej wartości dla tej organizacji 
powinien być wymiar tworzenia zdolności bojowych, a także optymalizacji bazy przemysłowo-
-zbrojeniowej. Niestety, Unia Europejska nie ma instrumentów, jak choćby planowania i standa-
ryzacji, aby uczynić wspólne inicjatywy łączenia i dzielenia zdolności obronnych efektywnymi. 
W dziedzinie polityki przemysłowo-zbrojeniowej trudno jest zaś pogodzić interesy „dużych gra-
czy” zachodnioeuropejskich, którzy zdążyli skonsolidować swój przemysł zbrojeniowy, mają 
nadmiar zdolności przemysłowych i technologicznych, przy jednocześnie malejących wydat-
kach obronnych, z państwami takimi jak Polska, gdzie zakłada się, że wzrost wydatków obron-
nych ma służyć reindustrializacji. Zatrzymanie przez polski rząd dalszej liberalizacji rynku 
zbrojeniowego Unii Europejskiej i uprzywilejowania dużych podmiotów kosztem małych, w ne-
gocjacjach przed szczytem Unii Europejskiej w grudniu zeszłego roku było słuszne. Z drugiej 
strony nie może to przykryć faktu, że w dziedzinie konsolidacji przemysłu zbrojeniowego i jego 
wprzęgnięcia w rynek europejski zmarnowaliśmy wiele ostatnich lat. Dziś w okresie negocja-
cji nad Transatlantyckim Porozumieniem Handlowo-Inwestycyjnym powinniśmy jednak wziąć 
pod uwagę także tę dynamikę i fakt, że także przemysł amerykański stanie się prawdopodobnie 
graczem „lokalnym”. Podsumowując wątek Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii 
Europejskiej należy powiedzieć, że Polska powinna mieć oczywiście zdolność do wchodzenia 
w konstruktywne relacje z różnymi partnerami, a także nie powinna płacić ceny „hamulcowego” 
projektu WPBiO. Nie powinna jednak inwestować w projekty, które nie przynoszą wartości do-
danej naszym podstawowym interesom.

Wspomniana wcześniej regionalizacja optyki bezpieczeństwa w Europie, ma także trochę 
inne oblicze, którym jest grup współpracy obronnej w Europie. Inicjatywy te mają na celu uzy-
skanie korzyści w postaci oszczędności wynikającej z większej skali wysiłków łączonych w ra-
mach współpracy regionalnej w tworzeniu i utrzymywaniu zdolności obronnych, które mogą 
prowadzić do współpracy, również w dziedzinie współpracy przemysłowej. Grupy te mają za-
tem służyć jako narzędzie do zatrzymania niebezpiecznego rozrostu luki pomiędzy zdolnościa-
mi obronnymi po obu stronach Atlantyku. Pod patronatem NATO powstał szereg dobrowol-
nych inicjatyw, takich jak wspólny system wczesnego ostrzegania AWACS czy pewne wspólne 
zdolności do przerzutu sił transportem powietrznym. Niedawno proces ten zyskał nowy impuls 
w związku z większą presją finansową. Obserwuje się ponadto grupowanie uczestników ta-
kich inicjatyw w bardziej spójny, pod względem ich kultury strategicznej, rozmiaru i położenia, 
sposób. Mogę wymienić tutaj przykłady porozumienia francusko – brytyjskiego, współpracę 
między państwami Beneluksu, Nordycką Współpracę Obronną, do której dołącza współpraca 
krajów bałtyckich. Musimy przyznać, że bez odpowiedzi pozostaje pytanie o ogólny wpływ 
tych inicjatyw na spójność sojuszu NATO i sposób włączenia państw spoza sojuszu do tych 

9  Art. 43.1 Traktatu o Unii Europejskiej.
10  Zamiast postulowanego przez polską prezydencję ustanowienia stałego dowództwa operacyjnego 

stworzono zadaniowe „centrum operacyjne” koordynujące misje w Rogu Afryki i mające czasowy mandat.
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projektów. W ramach NATO toczy się dyskusja na temat harmonizacji wysiłków tych inicjatyw 
i lepszego wykorzystanie ich efektów. Głośno proklamowana na szczycie NATO w Chicago (maj 
2012 r.) „inteligentna obrona” okazała się projektem zbyt technicznym i taktycznym. Obecnie, 
przed szczytem w Newport dyskutowana jest niemiecka propozycja „państw ramowych”11. Mają 
być to państwa posiadające potencjał zezwalający im na posiadanie prawie pełnego spektrum 
zdolności bojowych i które staną się bazą do tworzenia odpowiednich zdolności bojowych dla 
swoich słabszych partnerów. Kluczem dla powodzenia tego przedsięwzięcia ma być wprowadze-
nie tej propozycji do procesu planowania obronnego NATO12.

Istotne jest, że Polska jest postrzegana jako jedno z potencjalnych „państw ramowych”. 
Geografia i wspomniane wspólne aspekty kultury strategicznej, z państwami z północy i po-
łudnia, sytuują nas dość ciekawie w tym kontekście. Z powodu wspólnego dziedzictwa kul-
turowego i historycznego Polska jest do tego odpowiednia, jako członek, a nawet lider Grupy 
Wyszehradzkiej (V4). Pomimo trwających dyskusji i często wyrażanej woli politycznej, jak 
do tej pory nie przynosi to zbyt wielu pozytywnych skutków w zakresie zdolności obronnych 
w ramach tej grupy. Częścią problemu do chwili obecnej był brak spójności w percepcji za-
grożeń. Oddzieleni grzbietem Karpat Słowacy i Węgrzy, reagowali znacznie bardziej ostrożnie 
na agresywne ruchy Rosji. W kontekście zagrożeń, testem powinna być reakcja tych państw 
na kryzys na Ukrainie. Innym problemem jest to, że oprócz Polski, także w innych krajach 
V4, w szczególności na Słowacji i Węgrzech doszło do znacznego uszczuplenia budżetów 
obronnych, przez co państwa te mogą niewiele wnieść do tego typu projektów. Kolejny i chy-
ba zasadniczy powód to utrzymująca się niewydolność biurokracji obronnych i niezdolność 
do koordynacji między organami rządowymi na poziomie krajowym V4. Ma to związek tak-
że z kwestią formułowania strategii – proces tworzenia krajowych strategii bezpieczeństwa 
jest wciąż odtwórczy i fasadowy, co odzwierciedla wcześniejsze wzorce powstałe w ramach 
dawnego  Układu Warszawskiego. Bez rozwiązania tych problemów postęp jest mało prawdo-
podobny. Rodzi się zatem pytanie – czy wybór flagowego projektu dla tej inicjatywy – Grupa 
Bojowa V4 w 2016 r. – był najbardziej właściwy.

Polska sytuuje się również jako potencjalnie istotny uczestnik inicjatyw nordyckich i bał-
tyckich. Mimo, że po obu stronach Bałtyku brak jest na razie pełnej wizji odnośnie kształtu 
celów współpracy, kierunek północny może zapewnić większy potencjał ewentualnych efek-
tów. Pierwszym powodem jest to, że już istnieje większa spójność percepcji zagrożeń – Fin-
landia, Szwecja, kraje bałtyckie, a nawet Norwegia podzielają obawy Polski związane z ro-
syjskimi zbrojeniami. Po drugie, państwa nordyckie są dojrzałe pod względem doświadczenia 
we współpracy obronnej. Posiadają również solidny, nowoczesny potencjał przemysłowy oraz 
doświadczenie w obecności na rynku nie tylko europejskim (w tym polskim). Co więcej, roz-
wój tej dziedziny przemysłu może przybliżać Szwecję i Finlandię do dalszej współpracy i part-
nerstwa z NATO, na czym Polsce powinno bardzo zależeć. Do niedawna toczyła się w ramach 
Sojuszu dyskusja, czy we współpracy z tymi krajami należy akcentować ograniczenia związa-
ne z progiem członkostwa. Ostatnio jednak nastawienie w państwach Sojuszu, w tym również 
Waszyngtonu wskazuje, że korzyści z pogłębionej współpracy są na tyle ważne, że należy 
posuwać jej zakres jak daleko to jest możliwe bez formalnego członkostwa. Praktyka wska-
zuje, że zacieśniające się więzi uzmysławiają Skandynawom potencjał płynący z perspektywy 
członkostwa, w tym zwłaszcza objęcie gwarancjami i mechanizmem wspólnego planowania 
obronnego. Bliższa współpraca z Norwegią, Danią, Finlandią i Szwecją może pozytywnie 

11  Z ang. „Framework Nations”.
12  Propozycja została sformułowana w liście niemieckiego ministra obrony Thomasa de Mazaire do 

ministrów obrony państw sojuszniczych NATO w październiku 2013 r.
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wpłynąć na sytuację krajów bałtyckich, oraz Polski. Dzięki temu kraje te nie pozostaną skon-
centrowane na swym bezpośrednim otoczeniu jako na jedynej perspektywie swojego bezpie-
czeństwa. Wciąż istnieje jednak oczywista przeszkoda po stronie szwedzkiej i fińskiej. Kra-
jowa opinia publiczna w obydwu przypadkach nie sprzyjała do tej pory ewentualnej decyzji 
o wejściu do NATO lub nawet (jak w przypadku Finlandii) do poczynienia jakichkolwiek 
ustaleń w tym kierunku. Finlandia jest szczególnie zaniepokojona, że członkostwo w NATO 
może spowodować zbytnie przekierowanie jej zasobów obronnych poza zadania obrony tery-
torialnej. Bardziej aktywna rola Polski, kraju, który od niedawna ponownie skupia się na obro-
nie terytorialnej i myśli poważnie o poprawie bezpieczeństwa w pobliżu jego granic. mogłaby 
pomóc rozwiać te obawy. 

Obserwuje się większe zainteresowanie, zarówno Polski jak i krajów nordyckich potencjal-
ną współpracą. Niestety ani Polska ani państwa północne nie posiadają jeszcze jasnej i czytel-
nej agendy. Czasami również nasi partnerzy z Północy nie mają także świadomości rosnących, 
w dalszej perspektywie, zdolności obronnych Polski13.

Rozważając dalsze implikacje współpracy regionalnej można wyobrazić sobie sytuację, gdy 
Polska będzie pomostem przeniesienia bardziej dojrzałych doświadczeń i praktyk regionalnej 
współpracy obronnej ze Skandynawii do krajów V4. Polska może również służyć jako baza do 
zaangażowania Stanów Zjednoczonych w tych inicjatywach. Dużą rolę może w tym zakresie 
pełnić rotacyjna obecność Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych w Polsce. Zaangażowanie 
amerykańskie mogłoby pomóc stosunkowo silnym siłom powietrznym Norwegii, Danii, Szwe-
cji, Finlandii i Polski, w rozwijaniu współpracy w zakresie szerokiego spektrum zadań, w tym 
zadań out of area. Dotyczy to w mniejszym stopniu także krajów V4. Dzięki niedawnej decy-
zji Rumunii o zakupie eskadry byłych portugalskich F16, istnieje szansa na racjonalne włącze-
nie tego ważnego kraju do regionalnych projektów z udziałem Polski. Inne potencjalne obsza-
ry współpracy to kwatera korpusu Północ – Wschód w Szczecinie, a także centra szkoleniowe 
i centra doskonalenia zdolności w ramach NATO. W tym kontekście warto jest rozważyć inwe-
stycje w bardziej znaczące dla nas struktury, związane z wrażliwymi i krytycznymi zdolnościami 
bojowymi, niż rozwijane obecnie centrum doskonalenia policji wojskowej. 

Podsumowując należy stwierdzić:
1. Polska powinna wspierać utrzymanie spójności oraz infrastruktury NATO, podchodząc 

jednak pragmatycznie do inicjatyw regionalnych, przyłączając się do takich, które łączy po-
dobne postrzeganie zagrożeń i które są wewnętrznie synergiczne. 

2. Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej nie wydaje się obecnie 
racjonalną „dodatkową polisą bezpieczeństwa”.

3. Polska, wspólnie z krajami Grupy Wyszehradzkiej i potencjalnie innymi krajami wschod-
niej flanki NATO, powinna zwrócić większą uwagę na skuteczność systemów zarządzania za-
sobami obronnymi wewnątrz ministerstw obrony jak i na poziomie międzyresortowym. Takie 
kroki powinny służyć budowaniu zrozumienia dla celowości większych wydatków obronnych 
jak i większej efektywności tych wydatków.

4. Potrzebne są inicjatywy na poziomie eksperckim i politycznym w stosunku do północ-
nych krajów Europy, które zwiększą zrozumienie wspólnych korzyści płynących ze współpracy.

13  Wnioski z zamkniętego seminarium FOI - think tanku szwedzkiego Ministerstwa Obrony w dniu 
6 grudnia 2013 r.
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