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Konferencja Ambasadorów RP to stowarzyszenie byłych przedstawicieli RP, której celem jest analiza 
polityki zagranicznej, wskazywanie pojawiających się zagrożeń dla Polski i sporządzanie rekomendacji. 
Chcemy dotrzeć do szerokiej opinii publicznej. Łączy nas wspólna praca i doświadczenie w kształtowaniu 
pozycji Polski jako nowoczesnego państwa Europy, znaczącego członka Wspólnoty Transatlantyckiej. Je-
steśmy przekonani, że polityka zagraniczna powinna reprezentować interesy Polski, a nie partii rządzącej. 
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Inwazja Rosji Putina na Ukrainę zmusiła NATO do powrotu ku myśleniu strategiczne-
mu z okresu zimnej wojny. Agresywne działania atomowego mocarstwa przywraca-
jące model prowadzenia polityki za pomocą siły, zagrożenie dla niepodległości pań-

stwa ukraińskiego, formułowane groźby rozszerzenia militarnej agresji i użycia broni 
atomowej stworzyły sytuację równie niebezpieczną – a niekiedy wręcz ostrzejszą – jak 
w tamtej epoce. W czasie zimnej wojny Sojusz Północnoatlantycki przyjął cztery kon-
cepcje strategiczne odzwierciedlające wrogi charakter relacji Wschód-Zachód. Po 
1989 r. sojusznicy uznali, że czas systemowej konfrontacji i dominacji siły militarnej w 
polityce minął, a tym samym, iż treść i charakter strategii Sojuszu musi się zmienić. W 
rezultacie koncepcje z lat 1991, 1999 i z 2010 r. stały się dokumentami jawnymi. Utrzy-
mały one wprawdzie jako główny priorytet NATO kolektywną obronę, jednak w prakty-
ce operacyjnej były skoncentrowane na obszarze pozatraktatowym: zarządzaniu kryzy-
sowym i budowaniu partnerskiego systemu zbiorowego bezpieczeństwa. Znaczącym 
problemem stało się zwalczanie terroryzmu. 
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Wszystkie dotychczasowe koncepcje strategiczne NATO – i te zimnowojenne i te przy-
jęte po 1989 r. – charakteryzowały się otwartością interpretacyjną i elastycznością, któ-
re umożliwiały dostosowywanie wytycznych do zmieniającego się środowiska bezpie-
czeństwa.  Założenia tych dokumentów wynikały z doświadczeń minionych konfliktów, 
niedostatecznie diagnozując nowe zagrożenia. Na przykład w koncepcji z 1991 r. prze-
widywano, że – z pominięciem skutków rozpadu Jugosławii –  to Europa Środkowo-
Wschodnia będzie zasadniczym źródłem niestabilności, a w 1999 r. powierzchownie 
potraktowano zagrożenia asymetryczne, w tym szczególnie terroryzmu. Żadna z do-
tychczasowych koncepcji strategicznych nie przewidziała szeregu zagrożeń jakie 
ujawniły się w czasie ich stosowania, wymagając od państw Sojuszu pospiesznej im-
prowizacji. Okazało się też, że obroną obszaru traktatowego mogą być również działa-
nia poza nim. 

Dziś konieczny jest powrót do strategii opartej przede wszystkim na sile militarnej, tak 
jak w dokumentach strategicznych sprzed 1989 r. Jednocześnie w mocy pozostają ide-
ały cywilizacji wolności. Fundamentem kultury politycznej NATO i zwornikiem jego 
spójności pozostaje ochrona demokracji. Tą ideą sojusz w ostatnich 30 latach kierował 
się w swoich misjach w coraz większym stopniu i zgodnie z nią przyjmował nowych 
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członków, by umocnić demokratyczną wspólnotę. Zgoda co do celów i metod działa-
nia musi być nadal uzyskiwana w oparciu o liberalną tradycję Zachodu.  

Nieliberalne Węgry Orbana pozostają w dysonansie wobec starcia Zachodu z autory-
tarnym reżimem Putina. Stanowisko Węgier wobec wojny Rosji przeciw Ukrainie zaj-
mowane na forum NATO (zakaz transferu sił i środków wsparcia dla Ukrainy przez tery-
torium Węgier) oraz UE (blokada sankcji gospodarczych na Moskwę) stawia pod zna-
kiem zapytania efektywność procesu decyzyjnego w Sojuszu. Historia NATO zna przy-
padki samowykluczenia bądź ograniczenia udziału państw członkowskich w procesie 
podejmowania decyzji. Francja wycofując się ze struktur wojskowych NATO i spowo-
dowała wzrost znaczenia Komitetu Planowania Obronnego, w którego pracach w lata-
ch 1966-2009 przestała brać udział. Waga decyzji tego komitetu w sprawach militar-
nych dorównywała znaczeniu tych podejmowanych przez Radę Północnoatlantycką. 
Podobnie Grecja w 1974 na tle aneksji części Cypru przez Turcję wycofała się na pe-
wien czas z wojskowych struktur dowodzenia NATO. Dyskusje o zmianie formuły po-
dejmowania decyzji przez NATO i odejścia od zasady konsensusu powracały w związku 
z tym wraz z pojawiającymi się wyzwaniami dla skuteczności działań Sojuszu. Problem 
ten pojawił się także po zakończeniu zimnej wojny, gdy nie było pewności, czy wszyscy 
członkowie zaakceptują rozszerzenie NATO o państwa byłego bloku sowieckiego. Dzi-
siaj jedność Zachodu jest szczególnie pożądana. Ale także konieczna skuteczność, któ-
ra nie może być zakładnikiem „liberum veto” jednego państwa. Dlatego, w obliczu de-
struktywnej postawy niektórych państw członkowskich, wymierzonej w wysiłki Zacho-
du na rzecz zakończenia barbarzyńskiej agresji Rosji na Ukrainę i bezprecedensowego 
zagrożenia dla bezpieczeństwa państw członkowskich celowe jest usprawnienie pro-
cesu decyzyjnego NATO,  zwiększenie prerogatyw decyzyjnych dowódców strategicz-
nych NATO, a także odejście od zasady konsensusu w niektórych kwestiach.  

ŚRODOWISKO BEZPIECZEŃSTWA A NATO 
Obowiązująca koncepcja strategiczna NATO pochodzi z 2010 r. Przyjęta w Lizbonie 
odzwierciedlała ówczesną sytuację międzynarodową. Rosję nazywano w niej „strate-
gicznym partnerem”. Działo się to już po ataku Federacji Rosyjskiej na Gruzję i zaanek-
towaniu Abchazji i Osetii Południowej w sierpniu 2008 r. Warto pamiętać, że rosyjską 
agresję poprzedził szczyt NATO w Bukareszcie, na którym otworzono perspektywę 
członkostwa w Sojuszu (MAP) dla Ukrainy i Gruzji. Ten skrajny brak konsekwencji i nie-
zrealizowanie przyrzeczenia przyjęcia Ukrainy do NATO przyczyniły się bez wątpienia 
do aneksji Krymu w 2014 r. Koncepcja strategiczna utraciła swą siłę i wagę, w dużym 
stopniu stała się - w ocenie Moskwy - „dokumentem martwym”. To ważne doświadcze-
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nie Sojuszu wskazuje na trudności w ocenie środowiska bezpieczeństwa i w dokony-
waniu przemyślanych uzgodnień. Wskazuje też na potrzebę przeglądów przyszłych 
Koncepcji Strategicznych w krótszych okresach (np. po pięciu latach obowiązywania – 
tzw. midterm z mechanizmem wspólnej oceny aktualności jej postanowień w odstępa-
ch rocznych lub dwuletnich). 

Dzisiaj Rosja prowadzi w Europie zaborczą, konwencjonalną wojnę na dużo większą 
skalę dążąc do radykalnej zmiany porządku międzynarodowego.  Napaść na Ukrainę 
wiązała się ze złamaniem przez Moskwę długiej listy porozumień międzynarodowych, 
w tym przede wszystkim tworzącego ramy partnerstwa „Aktu Stanowiącego”. Rosja z 
własnego wyboru nie jest już „partnerem” NATO. Federacja Rosyjska dąży otwarcie do 
osłabienia NATO lub wręcz jego rozpadu. Kompromisy lub porozumienia będą miały 
dla Moskwy jedynie charakter taktycznej pauzy. Jej polityka stanowi zamach na mozol-
nie budowaną powojenną konstrukcję bezpieczeństwa i współpracy, zwłaszcza w Eu-
ropie. Rosja potwierdza tym samym swoje niezadowolenie z przełomu europejskiego 
lat 1989/1990. Dokonując agresji Federacja Rosyjska stworzyła sytuację samowyklu-
czenia, która obliguje państwa demokratycznego Zachodu do zwiększenia wysiłków na 
rzecz położenia kresu zagrożeniom z jej strony. 

Agresja na Ukrainę, rozpoczęta w istocie rzeczy już w 2014 r., łączy się z faktycznym 
zawieszeniem przez Federację Rosyjską wypełniania jej międzynarodowoprawnych zo-
bowiązań. Rosja posługuje się prawem międzynarodowym wybiórczo, tylko jeśli jest to 
zgodne z jej rewizjonistycznymi celami, co ma skrajnie destruktywny wpływ na poko-
jową współpracę. Federacja Rosyjska zmieniła w 2020 r. swoją Konstytucję. Zgodnie z 
jej art. 79: „Decyzje organów międzynarodowych przyjęte na podstawie umów mię-
dzynarodowych, których stroną jest Federacja Rosyjska, o treści sprzecznej z Konsty-
tucją Federacji Rosyjskiej, nie są w Federacji Rosyjskiej wykonywane”. Natomiast na 
podstawie art. 125 o tym, które traktaty albo decyzje organów międzynarodowych są 
zgodne z Konstytucją, rozstrzyga podporządkowany Kremlowi rosyjski Sąd Konstytu-
cyjny.   Oznacza to w istocie jednostronne zawieszenie a co najmniej postawienie pod 
znakiem zapytania wszelkich zobowiązań prawnomiędzynarodowych tego państwa. 

Centralnym zagadnieniem nowej Strategii powinno stać się zagrożenie ze strony Fede-
racji Rosyjskiej jako państwa agresora, które w drodze zbrojnej napaści narusza suwe-
renność i integralność terytorialną niepodległych państw. Prowadzone działania mili-
tarne, w których cele wojskowe i cywilne stały się nierozróżnialne, wyczerpują znamio-
na zbrodni wojennych zmierzając do wyniszczenia ludności i całkowitej dewastacji po-
tencjału materialnego i infrastruktury. Zwalczanie tego zagrożenia wymaga stosowania 
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wszechstronnych środków, nie tylko militarnych, ale także obejmujących sferę finan-
sów, ekonomii, transferu technologii i innych czynników oddziaływujących na poten-
cjał państwa. 

Niezależnie od ostatecznego wyniku wojny w Ukrainie jej skutki już dziś oznaczają de-
finitywny koniec epoki dywidendy pokojowej i powrót wyścigu zbrojeń, zaostrzenie 
zderzenia systemowego między demokracją a autorytaryzmem oraz reaktywację i mo-
bilizację Zachodu jako wspólnoty - w jej ramach zaś powrót przywódczej roli Stanów 
Zjednoczonych, koniec Ostpolitik w Niemczech a także swoistą rekompensatę Brexitu 
w polityce europejskiej Wielkiej Brytanii.  W pierwszych dwóch przypadkach, USA i 
Niemiec, nie ma pewności, że zmiany te będą miały charakter trwały. Stąd fundamen-
talnego znaczenia nabiera rzeczywiste, a nie pozorowane wzmacnianie europejskiego 
filaru NATO. Zaangażowanie Rosji w wojnę w Ukrainie, a następnie jej potrzeba odbu-
dowy strat w uzbrojeniu po zakończeniu konfliktu wyznacza czas na istotne decyzje 
NATO wzmacniające obronność zagrożonych członków, szczególnie Państw bałtycki-
ch, oraz najbliższych partnerów (Finlandia, Szwecja, Mołdowa i Gruzja). 

Rozszerzenie Sojuszu o Finlandię i Szwecję zmieni architekturę bezpieczeństwa Europy 
w szczególności w rejonie Morza Bałtyckiego. Szwedzkie myśliwce (Grippen) w połą-
czeniu z myśliwcami wielozadaniowymi F-35, które są dostarczane do Norwegii, a w 
przyszłości do Danii i Finlandii, stworzą liczące ponad 250 maszyn bardzo nowoczesne 
i zintegrowane siły powietrzne, mogące działać w całym regionie z uwzględnieniem 
obrony obszaru powietrznego Państw bałtyckich.  Wyspa Gotland strategicznie 
wzmocni kontrolę NATO nad Morzem Bałtyckim.  

Wojna w Ukrainie doprowadziła Polskę do silnego udziału zastępczego (tzw. proxy war) 
w tym konflikcie. Obnażyła uwiąd w wymiarze bezpieczeństwa Grupy Wyszehradzkiej i 
wskazała na palącą potrzebę wzrostu znaczenia Trójkąta Weimarskiego. Konflikt zrede-
finiował parametry bezpieczeństwa energetycznego, a także pokazał – boleśnie dla 
Polski – znaczenie bezpieczeństwa monetarnego (euro).  Reakcja polskiego społeczeń-
stwa na wojnę oznacza konieczność radykalnego odrzucenia antyzachodniej polityki 
obecnej ekipy rządzącej. Wewnętrzna spójność UE i NATO jest warunkiem sine qua 
non skuteczności obu organizacji, dlatego partie i ruchy populistyczne w Polsce i inny-
ch państwach członkowskich są krytycznym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Europy i 
całego świata zachodniego.  Spór z partnerami unijnymi uderza w podstawy rozwoju i 
przyszłości Polski. Polska musi bezwzględnie powrócić do polityki opartej na demokra-
tycznych fundamentach euro-atlantyckiej integracji, która dobrze służyła jej do połowy 
minionej dekady.  
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W wymiarze czysto wojskowym wojna w Ukrainie oznacza potrzebę wyraźnego zwrotu 
polityki wobec naszej głębi strategicznej, czyli przede wszystkim wobec Niemiec. Zde-
cydowane rozwijanie współpracy wojskowej z Berlinem jest oczywistym uzupełnieniem 
bliskich relacji z USA. W przypadku ataku Rosji na Polskę amerykańskie wsparcie dla 
Polskich Sił Zbrojnych będzie docierać głównie przez porty niemieckie. Kluczowy staje 
się współudział Polski i Niemiec w uzyskaniu dominacji na Bałtyku jako rozszerzonej 
głębi strategicznej Państw bałtyckich (wsparcie nie tylko przez przesmyk suwalski, ale i 
drogą morską). Nowego znaczenia strategicznego nabiera opcja zintegrowanej, 
wspólnie z RFN tworzonej obrony przestrzeni powietrznej Europy Środkowej.   Służyć 
temu winna silniejsza współpraca w ramach inicjatyw UE (w tym tzw. PESCO, czyli sta-
łej współpracy strukturalnej i jej konkretnych projektach obronnych). W Polsce ko-
nieczna jest również reforma przygotowań do powszechnej obrony uwzględniająca 
doświadczenia Krajów nordyckich i Ukrainy.  

Analitycy środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego, w tym autorzy raportu NA-
TO2030 sporządzonego dla Sekretarza Generalnego Organizacji, jeszcze przed inwa-
zją rosyjską na Ukrainę oceniali, że główna misja Sojuszu powinna polegać na kolek-
tywnej obronie. W wyniku inwazji bezpieczeństwo międzynarodowe, szczególnie na 
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wschodniej flance Sojuszu uległo dalszej degradacji. Oznacza to, że jakościowy wy-
miar zdolności akcentowany w strategii NATO2030 musi iść w parze ze zmianami ilo-
ściowymi. Z punktu widzenia obronności Polski pożądane jest jedno i drugie, bo 
wzmacnia zasadnicze dla niej zdolności Sojuszu: ilość i siłę bojową wojsk na wschod-
niej flance, potencjał wspólnych operacji w powietrzu oraz obrony przeciwlotniczej i 
przeciwrakietowej, gotowość sił reagowania, mobilność wojsk a także zdolność prze-
ciwdziałania zagrożeniom hybrydowym.  

Uzgodnienie tych ambitnych założeń, a następnie ich wdrożenie powinny iść w parze z 
aktywną współpracą Polski w dziedzinie przemysłów obronnych, także w wymiarze eu-
ropejskim. Może to w perspektywie odbudować strategiczny charakter relacji europej-
skich, w tym w ramach Trójkąta Weimarskiego.  Taka aktywność pomoże Polsce nie tyl-
ko uczestniczyć w modernizacji własnego podstawowego sprzętu i uzbrojenia, ale i 
włączać się śmielej w sojuszniczą strategię działań w kosmosie czy radzić sobie z pro-
blemem nacjonalizowania przez sojuszników ich przestrzeni cybernetycznych. 

CELE NOWEJ KONCEPCJI STRATEGICZNEJ NATO 
Po zakończeniu zimnej wojny przez długi okres uwaga NATO koncentrowała się na po-
zatraktatowych celach i działaniach (w tym niemal dwie dekady wojskowej obecności 
w Afganistanie). Obecnie Sojusz musi skupić się na odbudowie skoordynowanego i 
wiarygodnego potencjału bojowego w celu obrony suwerenności swoich członków. 
Stabilizacja bezpieczeństwa europejskiego będzie musiała być oparta na przekonywu-
jącej przewadze sił i środków konwencjonalnych NATO i wiarygodnym odstraszaniu 
nuklearnym. Strategia musi zapewnić podstawy realistycznego i skutecznego plano-
wania obronnego, ukierunkowanego na zmniejszenie prawdopodobieństwa agresji 
wobec państw NATO i państw partnerskich. Strategia powinna dobitnie domagać się 
zrealizowania przez wszystkie państwa członkowskie zwiększenia finansowania obrony 
do 2% PKB. Stworzy to realne możliwości powołania i rozmieszczenia znaczących grup 
bojowych na zagrożonych terenach państw NATO. Rozbudowa infrastruktury wojsko-
wej i rozmieszczenie wojsk na stałe na flance wschodniej należy traktować jako in-
strument zarówno odstraszania, jak i potencjalnej obrony. Nowa koncepcja strategicz-
na powinna jednoznacznie zdefiniować adekwatną reakcję na potencjalny „deeskala-
cyjny” atak nuklearny ze strony Rosji. Należy dokonać przeglądu polityki nuklearnej So-
juszu i wprowadzić w niej zmiany w odpowiedzi na działania i deklaracje Rosji dotyczą-
ce możliwości użycia przez nią broni masowego rażenia. Koncepcja powinna podkre-
ślić wagę „komunikacji strategicznej” czyli jasnego i niedwuznacznego wyjaśniania 
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Moskwie i całemu światu, co NATO robi, dlaczego i po co, a także co będzie gotowe 
zrobić w przypadku rosnących konfrontacji.  

Koncepcja powinna unieważnić Akt Stanowiący NATO-Rosja. Rosja rządzona przez Pu-
tina jest gotowa a nawet chętna do rozpoczęcia i prowadzenia szeroko zakrojonych 
zbrojnych działań agresywnych, w tym operacji tajnych, operacji wtargnięcia lub wro-
gich działań na lokalną skalę.  

Należy powrócić do koncepcji obrony na wysuniętych rubieżach. Gotowe bojowo siły 
lądowe, morskie i powietrzne powinny być utrzymywane i stacjonowane na pozycjach 
wysuniętych tak blisko linii styku obszaru NATO i Federacji Rosyjskiej, jak to jest po-
trzebne i możliwe. Oznacza to całkowite odejście od założeń obronnych typu tripwire, 
czyli bardzo ograniczonej obecności, na rzecz twardej obrony terytorium NATO. W od-
niesieniu do Państw bałtyckich i „Przesmyku Suwalskiego” należy wzmocnić wschod-
nią flankę stacjonującymi w sposób stały znaczącymi siłami i środkami. Szczególnie 
uwzględnić należy zagrożenie jakie stwarza Okręg Kaliningradzki, z rozmieszczoną tam 
bronią nuklearną i środkami jej przenoszenia. Strategia powinna zobowiązać każde 
państwo do rozwijania w maksymalnym stopniu swojego potencjału wojskowego, sko-
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relowanego z ogólnymi planami Sojuszu. Należy zapewnić odpowiednią korelację i od-
niesienia do dokumentu strategii bezpieczeństwa poszczególnych państw NATO. 

Wspomniane wcześniej NATO2030, ambitnie wytyczające kierunek prac strategiczno-
koncepcyjnych zachowuje aktualność. W planie politycznym zakłada intensyfikacje 
procesu konsultacji i koordynacji na wszystkich szczeblach (więcej spotkań ministe-
rialnych i eksperckich), zaś w obronno-wojskowym przede wszystkim wzmocnienie 
odstraszania i obrony, ale także: 

• utrzymanie przewagi technologicznej, szczególnie w zakresie technologii 
przełomowych (sztucznej inteligencji, przetwarzania danych, systemów au-
tonomicznych, technologii kwantowych, biotechnologii, systemów hiperso-
nicznych, technologii kosmicznych);  

• poprawienie odporności, w tym cywilnej i infrastrukturalnej, jako pierwszych 
linii obrony;  

• zacieśnienie i zwiększenie pomocy partnerom, w wymiarze politycznym oraz 
w zakresie ćwiczeń i budowania zdolności w dziedzinie bezpieczeństwa 
(Mołdawia i Gruzja) oraz postulować szybkie przyjęcie do NATO Finlandii i 
Szwecji.  

Wobec obecnego zaangażowania wielu państw Sojuszu na Ukrainie należy wzmocnić 
pracę Komisji NATO-Ukraina, w tym powrócić do współpracy przygotowującej Ukrainę 
do członkostwa w Sojuszu. 

Wojnę zakończy (pokój bądź rozejm) odstąpienie Moskwy od dalszych zaborczych 
działań i suwerenna (bez nacisku państw zachodnich) decyzja Kijowa. Otworzy to dro-
gę do wypracowania modus vivendi Zachodu z Moskwą. Zgoda na stopniowe znosze-
nie sankcji nałożonych na Rosję powinna być powiązana z rekonstrukcją środków bu-
dowy zaufania i instrumentów kontroli zbrojeń. Szczególnie istotna będzie renegocja-
cja START. NATO w ramach normalizacji powinno żądać zakończenia konfrontacyjnych 
zachowań rosyjskich sił zbrojnych, poczynając od niskich przelotów samolotów nad 
okrętami państw Sojuszu a kończąc na niezapowiedzianych, przeprowadzanych w try-
bie nagłym, wielkich manewrach. Przedłożone przez państwa NATO propozycje mo-
dernizacji Dokumentu Wiedeńskiego o środkach budowy zaufania i bezpieczeństwa w 
ramach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, powinny zwiększyć przej-
rzystość i przewidywalność działań wojskowych. Nowe środki budowy zaufania mo-
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głyby być także oparte na wynikach dialogu eksperckiego o unikaniu niebezpiecznych 
incydentów wojskowych nad Morzem Bałtyckim osiągniętych w ramach Międzynaro-
dowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Przy zaistnieniu stosownych warunków 
dialog ten z udziałem Rosji mógłby być kontynuowany i objąć także inne regiony ob-
szaru euro-atlantyckiego. 

Po wojnie odbudowa Ukrainy będzie przebiegać z pomocą UE, co wiązać się będzie z 
intensywnym „uczeniem się” i przyspieszonym „szkoleniem” Kijowa do przyszłego 
członkostwa w Unii. W koncepcji strategicznej powinno znaleźć się potwierdzenie za-
sady, że o wstąpieniu do NATO decyduje suwerenna wola państwa kandydującego i 
państw członkowskich. Gdy Finlandia i Szwecja staną się członkami NATO, będzie to 
przykład możliwości Kijowa, nawet gdyby Ukraina wyrzekła się pod presją zbrojną Rosji 
przynależności do sojuszów obronnych. Strategia NATO powinna zakładać po zakoń-
czeniu wojny dalsze wsparcie dla modernizacji ukraińskich sił zbrojnych.  

NATO jest regionalną organizacją obronną, jednak wyzwania dla obszaru traktatowego 
Sojuszu dotyczą nie tylko kierunku wschodniego (Rosja) czy południowego (Bliski 
Wschód i Północna Afryka), ale i dalekowschodniego, przede wszystkim Chin. Nowa 
koncepcja strategiczna musi traktować kolektywną obronę jako bezwzględnie priory-
tetową, zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo zbiorowe traktując wobec niej słu-
żebnie. Jednocześnie NATO nie może pozostać bezczynne wobec globalnych ambicji 
Chin i wynikających z tego zagrożeń dla spójności sojuszniczej i bezpieczeństwa (w 
tym również dotyczących obszaru traktowego – np. przejmowanie przez Pekin władz-
twa nad infrastrukturą krytyczną niektórych suwerennych państw w Europie). Sojusz-
nicy europejscy powinni silniej koordynować z USA politykę wobec ChRL. W kontek-
ście Chin koncepcja strategiczna powinna służyć zacieśnianiu związków i współpracy 
NATO z instytucjonalnymi partnerami w Azji Południowo-Wschodniej – Japonia i Korea 
Południowa, z Australią i Nową Zelandią, a także poprzez dialog transatlantycki UE-
USA. Konieczne jest zintensyfikowanie konsultacji, wymiana informacji i analiz na te-
mat Państwa Środka i wprowadzenie szerzej na agendę związanych z Chinami ogólny-
ch kwestii polityki bezpieczeństwa, militarnego zastosowania nowych technologii, a 
także kontroli zbrojeń. W podejściu do Chin, Polska powinna prowadzić politykę czy-
telną, zharmonizowaną z polityką państw NATO i w reakcji na ekspansje ekonomiczną i 
technologiczną Państwa Środka.  
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EUROPA W NATO 
W nowej koncepcji strategicznej NATO powinien być odzwierciedlony uzgodniony z UE 
klarowny polityczny i militarny poziom ambicji dla europejskiego filaru Sojuszu. Filar 
ten powinien być radykalnie wzmocniony  bez dublowania struktur i zdolności obron-
nych, oraz na gruncie zobowiązań o zwiększeniu udziału wydatków obronnych do 2% 
PKB, w tym przeznaczenia 20% na modernizację techniczną. Koncepcja winna zaini-
cjować przegląd i niezbędne zmiany w pakiecie Berlin plus, dążąc do nadania inicjaty-
wie charakteru stałego partnerstwa NATO-UE wykraczającego poza doraźne działania 
(współpraca wywiadów, tankowanie w powietrzu, AWACS). 

Holistyczne podejście Unii Europejskiej do bezpieczeństwa międzynarodowego przyję-
te w marcu 2022 r. w Kompasie Strategicznym w fazie realizacji musi być dostosowane 
do nowych potrzeb. Wojna w Ukrainie stała się silnym bodźcem zmiany. Powinna skło-
nić Unię do rzeczywistego a nie pozorowanego rozwijania zdolności kolektywnej obro-
ny, przy zachowaniu sojuszniczych (NATO) imponderabiliów: a) rozwoju zdolności sko-
ordynowanego z NATO; b) pozostawiania rozwijanych sił i środków również do dyspo-
zycji NATO; c) włączania w maksymalnym stopniu w działalność UE członków NATO nie 
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będących członkami UE. „Szklany sufit” współpracy NATO-UE pozostanie, jeśli główne 
przeszkody ograniczające współpracę nie zostaną usunięte. Do tej pory współpraca 
operacyjna polegała częściej na łagodzeniu sporów niż wspólnym planowaniu lub 
wspólnych działaniach. Nadal brak bezpośrednich kanałów wymiany wrażliwych, nie-
jawnych informacji między NATO i UE (impas cypryjsko-turecki). 

Europa potrzebuje cięższych sił lądowych, o większych zdolnościach, większej goto-
wości do użycia w krótkiej perspektywie czasowej. Dla samodzielnego prowadzenia 
działań/operacji wojennych o dużej skali Unii Europejskiej brakuje odpowiednich sił 
manewrujących, transportu lotniczego, sił morskich, obrony przeciwrakietowej i sił 
wsparcia. Szpica Sił Odpowiedzi NATO (VJTF) może prowadzić działania w zakresie 
wywiadu, obserwacji i rozpoznania (JISR), transportu lotniczego (strategicznego i tak-
tycznego), dowodzenia i kierowania (C2), sił specjalnych, amunicji precyzyjnej tylko 
dzięki wsparciu USA. Gry wojenne wskazują na potrzeby/niedobory w zakresie obrony 
powietrznej krótkiego zasięgu i artylerii długiego zasięgu, a także zdolności morskich. 
Ewakuacja sił i środków z Afganistanu ujawniła braki UE w realizacji nawet prostych lo-
gistycznie operacji. 

Realizacja celów w zakresie zdolności przyjmowanych przez państwa w ramach naro-
dowych planów obronnych (NDPP) jest opóźniona. Ambitnym zadaniem powinno być 
zwiększenie udziału państw europejskich w całym potencjale militarnym NATO na eu-
ropejskim teatrze działań do 50% w 2030. NATO powinno zmodernizować Proces Pla-
nowania Obronnego, by efekty mierzyć nie wkładami do budżetów obronnych, ale 
zdolnością członków do odparcia agresji. 

Sektor obronny w europejskich państwach NATO nie jest w stanie mierzyć się ze 
skomplikowanymi konfliktami między innymi dlatego, że jest fragmentaryzowany i nie 
maksymalizuje wydatków zbrojeniowych. USA dysponuje 30, a UE aż 138 głównymi 
systemami uzbrojenia. Brak współpracy między członkami NATO to straty szacowane 
od 25 do nawet 100 mld euro rocznie. Koncepcja strategiczna NATO powinna po anali-
zie braków inwestycyjnych w obronę wytyczyć kierunki maksymalizacji potencjału 
przemysłu zbrojeniowego i odpowiedniego uzupełnia instrumentów finansowych i ini-
cjatyw. W wymiarze europejskim odzwierciedleniem tych kierunków powinny być 
ulepszenia w Europejskim Funduszu Obrony (EDA), Stałej Współpracy Strukturalnej 
(PESCO), Planie Rozwoju Zdolności (CDP) i Skoordynowanego Rocznego Przeglądu 
Obronnego (CARD). Szczególnie CARD winien być w większym stopniu skorelowany z 
planowaniem obronnym NATO. Należy przyspieszyć prowadzone w ramach PESCO 
prace nad wspólnymi systemami zbrojeniowymi dotyczącymi między innymi wozów 
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bojowych, artylerii precyzyjnej i platform bezzałogowych. Program powinien zdecy-
dowanie zwiększyć liczbę i jakość tych  projektów. Trzeba wzorować się na udanych 
projektach prowadzonych wspólnie przez UE i NATO, takich jak np. tankowanie w po-
wietrzu.  

Konieczne jest znalezienie równowagi między siłą a innowacją. Koncepcja powinna po-
stulować zmniejszenie różnic w potencjale rozwoju technologii przełomowych USA i 
europejskich członków NATO.  Stoją one na przeszkodzie wzmacniania interoperacyj-
ności sojuszniczych wojsk. 

KONKLUZJE 
1. Rosja wszczęła niesprowokowaną wojnę przeciw Ukrainie. Prowadzi ją w spo-

sób barbarzyński. Bohaterski i skuteczny opór Sił Zbrojnych Ukrainy został po-
tężnie wsparty przez Zachód, zjednoczony pod przywództwem USA. Wojna 
zmieniła dramatycznie sytuację bezpieczeństwa w Europie. Unaoczniła głębo-
kie zagrożenia dla wolności i demokracji, na których oparte są cywilizacja i 
rozwój świata Zachodu. Adekwatna i długofalowa odpowiedź na tę sytuację 
musi zostać zaprogramowana   w nowej koncepcji strategicznej NATO. Doku-
ment powinien zawierać zapisy wskazujące na Federację Rosyjską jako źródło 
zagrożenia dla wspomnianych wartości 

2. Federacja Rosyjska chce siłą podporządkować suwerenne państwa regionu 
swoim interesom. Wojna w Ukrainie jest dramatycznym dowodem tych dążeń: 
starcia autorytarnego imperializmu z liberalną demokracją. NATO – jako sojusz 
demokratycznych i praworządnych państw – broni międzynarodowego po-
rządku opartego na powszechnie przyjętych (także przez Federację Rosyjską) 
normach prawa międzynarodowego. NATO jest wyłącznie sojuszem obronnym 
a przynależność do Sojuszu musi wynikać z nieskrępowanej woli suwerennych 
państw członkowskich.  

3. Masowe zbrodnie wojenne popełniane przez żołnierzy rosyjskich na terytorium 
Ukrainy unaoczniają konieczność znacznego wzmocnienia zdolności obronny-
ch państw sąsiadujących z Federacją Rosyjską, bowiem artykuł 5 Traktatu Pół-
nocnoatlantyckiego chroni  nie tylko suwerenność i integralność terytorialną 
państw członkowskich, ale także wolność i życie obywateli tych państw. Kon-
cepcja strategiczna powinna zawierać zobowiązanie państw członkowskich do 
znacznego wzmocnienia własnych sił zbrojnych,  odpowiedniego rozwinięcia 
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wspólnych zdolności militarnych, stałej obecności wojsk sojuszniczych w pań-
stwach bezpośrednio zagrożonych agresją Federacji Rosyjskiej, intensywnego 
dostosowania planowania obronnego do nowej sytuacji.  NATO musi być od-
powiednio przygotowane do natychmiastowej i twardej obronny każdego sk-
rawka terytorium państwa członkowskiego w przypadku ataku sił zbrojnych 
Federacji Rosyjskiej.  

4. Rosja jest największą potęgą nuklearną pod względem liczby posiadanych 
głowic, różnorodności ich siły oraz różnorodności środków przenoszenia. Ro-
syjska doktryna „deeskalacji przez eskalację”, czyli ograniczonego uderzenia 
nuklearnego by wymusić akceptację swoich żądań, jest zapowiedzią terrory-
zmu nuklearnego. Nie wolno mu ulec. Należy wyraźnie stwierdzić, że użycie 
przez Rosję, jako pierwszej, broni jądrowej pociągnie za sobą odpowiednią re-
akcję NATO. Arsenał atomowy NATO nie może mieć mniejszej mocy odstrasza-
jącej. 

5. Rosja jest także źródłem zagrożeń hybrydowych, w tym dezinformacyjnych i 
cybernetycznych. Koncepcja strategiczna musi wskazać na konieczność 
wzmocnienia odporności państw NATO i partnerskich, oraz ich społeczeństw 
na te zagrożenia. 

6. Koncepcja strategiczna powinna zawierać zapis, że państwom partnerskim za-
atakowanym przez Rosję członkowie NATO udzielą wsparcia militarnego, hu-
manitarnego i ekonomicznego, tak jak udzielają go obecnie walczącej Ukra-
inie.  

7. Pod presją Rosji i Chin, rewizjonistycznych państw autorytarnych, porządek 
międzynarodowy ulega zmianie. Dynamicznie rosnący potencjał gospodarczy i 
militarny Chin będzie angażować Stany Zjednoczone w coraz większym stop-
niu. Dlatego Europa powinna znacznie zwiększyć swój udział w zdolnościach 
obronnych NATO, odciążając siły zbrojne USA wobec ich zobowiązań na Pacy-
fiku. Koncepcja strategiczna powinna zapowiedzieć kontynuację i rozwijanie 
współpracy z UE w tym zakresie. 

8. Wojna w Ukrainie silnie zjednoczyła szeroko rozumiany Zachód, obejmujący 
nie tylko państwa osi transatlantyckiej, ale także demokracje basenu Pacyfiku: 
Japonię, Australię, Koreę Południową i Nową Zelandię. Zachód powinien za-
chować tę jedność w konfrontacji z autorytarnym rewizjonizmem, jednocze-
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śnie znacząco dywersyfikując politykę wobec Rosji i Chin. NATO jako regional-
ny sojusz obronny powinno skoncentrować się na zapewnieniu siły militarnej 
odpowiedniej dla zatrzymania agresji Rosji. Natomiast konfrontacja z Chinami 
ma wymiar przede wszystkim ekonomiczny i cywilizacyjny; nie należy wyko-
nywać posunięć, które sprzyjałyby zacieśnianiu ich stosunków z Rosją. NATO – 
jako jedna z najważniejszych organizacji wspólnoty demokracji – powinno 
rozwijać partnerstwo z demokracjami Pacyfiku, by tę jedność wzmacniać. 
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