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Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego
jest jedną z najbardziej znaczących instytucji
międzynarodowych na świecie. Jest to sojusz
polityczno–wojskowy skupiający 28 państw
członkowskich z Europy i Ameryki Północnej.

OCHRONA LUDNOŚCI

Często przyjmujemy jako coś oczywistego fakt, że możemy
swobodnie żyć w bezpiecznych i stabilnych ekonomicznie
warunkach. Bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach
codziennego życia jest podstawą naszego bytu.

BUDOWANIE RÓŻNYCH FORM
PARTNERSTWA

Nawiązywanie dialogu i współpracy ma kluczowe znaczenie
dla pokojowych stosunków oraz pogłębiania zrozumienia
pomiędzy narodami.
NATO daje swoim członkom i partnerom unikalną
szansę prowadzenia konsultacji w zakresie problemów
bezpieczeństwa, aby budować zaufanie i – w szerszej
perspektywie – pomagać w zapobieganiu konfliktom.
Dzięki praktycznej współpracy oraz wielostronnym
inicjatywom, państwa wspólnie zmagają się z nowymi
wyzwaniami dla bezpieczeństwa.

Przedstawiciele tych państw spotykają się, aby
prowadzić konsultacje i współpracować ze sobą
w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Dzięki
temu NATO zapewnia unikalną więź pomiędzy tymi
dwoma kontynentami, umożliwiając współpracę w
wymiarze politycznym i obronnym.

ZWALCZANIE NOWYCH ZAGROŻE

W miarę, jak zmienia się charakter zagrożeń, zmianie muszą
ulegać metody ochraniania pokoju. NATO przestawia swój
potencjał obronny zgodnie ze współczesnymi zagrożeniami.
Dostosowuje siły zbrojne i wypracowuje wielonarodowe
reakcje wobec terroryzmu, krajów o upadłej państwowości
oraz innych zagrożeń dla bezpieczeństwa, takich jak broń
masowego rażenia.

BUDOWANIE POKOJU I STABILNOŚCI

Stabilność przynosi jednoczesne korzyści wielu stronom.
Kluczowe jest stabilizowanie regionów, gdzie napięcia
zagrażają bezpieczeństwu. Właśnie dlatego NATO aktywnie
angażuje się w operacje zarządzania kryzysowego, we
współpracy z innymi organizacjami międzynarodowymi.

JAKIE DZIAŁANIA PODEJMUJE NATO?
Celem NATO jest ochrona państw
członkowskich
za
pomocą
środków
politycznych i wojskowych. Sojusz promuje
również konsultacje i współpracę z państwami,
które do niego nie należą, w różnorodnych
obszarach związanych z bezpieczeństwem,
takich jak reforma systemów obronnych i
misje pokojowe.
Dzięki debatom i różnym formom partnerstwa,
NATO przyczynia się do zapobiegania
konfliktom we własnym gronie oraz poza
granicami swoich państw członkowskich.
Sojusz promuje wartości związane z
demokracją i zdecydowanie opowiada się
za pokojowym rozwiązywaniem sporów.

Jeżeli zawiodą wysiłki demokratyczne,
NATO dysponuje potencjałem wojskowym
niezbędnym do podejmowania działań
w zakresie zarządzania kryzysowego
oraz operacji pokojowych, samodzielnie
lub we współpracy z innymi państwami i
organizacjami międzynarodowymi.
Istnieje również trzeci wymiar działań NATO,
który obejmuje: planowanie na wypadek
sytuacji specjalnych; udzielanie pomocy
państwom członkowskim i partnerskim
Sojuszu w zmaganiu się z katastrofami; a
także promowanie współpracy w dziedzinie
nauki i ochrony środowiska.

JAK FUNKCJONUJE SOJUSZ?
Każde z państw członkowskich utrzymuje
stałe przedstawicielstwo w politycznej
kwaterze głównej NATO w Brukseli.
Przewodzi mu ambasador, który reprezentuje
własny rząd w procesach konsultacji
i podejmowania decyzji w ramach Sojuszu.
Rada Północnoatlantycka jest najważniejszym
organem władnym podejmować decyzje
polityczne w ramach Sojuszu. Rada odbywa
posiedzenia na różnych szczeblach, a kieruje
nią Sekretarz Generalny NATO, który pomaga
jej członkom osiągać konsensus w kluczowych
kwestiach.
Wszystkie decyzje, które zapadają w każdym z
komitetów NATO są podejmowane na zasadzie
konsensusu. Każda „decyzja NATO” jest zatem
wyrazem zbiorowej woli wszystkich państw
członkowskich.

NATO samodzielnie dysponuje bardzo skąpymi
siłami zbrojnymi. Gdy Rada Północnoatlantycka
uzgadnia zorganizowanie jakiejś operacji,
państwa
członkowskie
dobrowolnie
przeznaczają na jej potrzeby swoje jednostki.
Siły te wracają do swoich macierzystych państw
po zakończeniu misji.
Koordynowanie i przeprowadzenie tych operacji
jest rolą wojskowych struktur dowodzenia.
Struktury te składają się z ośrodków dowodzenia
i baz ulokowanych w różnych państwach
członkowskich.
Codzienna działalność NATO, utrzymanie
struktur wojskowych i cywilnych oraz inwestycje
w dziedzinie bezpieczeństwa są finansowane
ze wspólnych budżetów wspieranych przez
rządy państw członkowskich, zgodnie z
ustaloną procedurą podziału kosztów.

PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE I PAŃSTWA PARTNERSKIE
podpisanie Traktatu Północnoatlantyckiego 4 kwietnia 1949 r.

PAŃSTWA PARTNERSTWA DLA POKOJU (PDP)

Albania - 2009
Belgia - 1949
Bułgaria - 2004
Chorwacja - 2009
Kanada - 1949
Republika Czeska - 1999
Dania - 1949
Estonia - 2004
Francja - 1949
Niemcy - 1955
Grecja - 1952
Węgry - 1999
Islandia - 1949
Włochy - 1949
Łotwa - 2004

Armenia
Austria
Azerbejdżan
Białoruś
Bośnia i Hercegowina
Finlandia
Gruzja
Irlandia
Kazachstan
Republika Kirgiska
Malta
Mołdawia

Litwa - 2004
Luksemburg - 1949
Holandia - 1949
Norwegia - 1949
Polska - 1999
Portugalia - 1949
Rumunia - 2004
Słowacja - 2004
Słowenia - 2004
Hiszpania - 1982
Turcja - 1952
Wielka Brytania - 1949
Stany Zjednoczone 1949

*	 Turcja uznaje Republikę Macedonii pod jej
konstytucyjną nazwą.

Czarnogóra
Rosja
Serbia
Szwecja
Szwajcaria
Tadżykistan
Była Jugosłowiańska
Republika Macedonii*
Turkmenistan
Ukraina
Uzbekistan

PAŃSTWA DIALOGU ŚRÓDZIEMNOMORSKIEGO
Algieria
Egipt
Izrael
Jordania

Mauretania
Maroko
Tunezja

PAŃSTWA ISTAMBULSKIEJ INICJATYWY WSPÓŁPRACY (ICI)
Bahrajn
Kuwejt
Katar
Zjednoczone Emiraty Arabskie
PARTNERZY GLOBALNI
Afganistan
Australia
Irak
Japonia
Mongolia
Nowa Zelandia
Pakistan
Republika Korei
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