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„Powszechnym, przyjętym kryterium bezpieczeństwa
jest własny potencjał obronny połączony z układami
sojuszniczymi, zapewniającymi skuteczne odstraszanie
potencjalnego napastnika”
J. Nowak-Jeziorański

1. Geneza i cele NATO
2. Akcesja Polski i jej wpływ na funkcjonowanie SZRP

3. Korzyści dla Polski wynikające z członkostwa

GENEZA NATO
"Od Szczecina nad Bałtykiem do Triestu
nad Adriatykiem opuściła się żelazna
kurtyna w poprzek kontynentu„
Fragment przemówienia Winstona Churchilla
w Westminster College w Fulton, 5 marca 1946 r.

Jak odsunąć groźbę wybuchu konfliktu światowego?

4 kwietnia 1949 r. - prezydent Harry Truman podpisuje Traktat Waszyngtoński
Podpisało 12 państw: USA, Kanada, Wielka Brytania, Francja, Belgia, Holandia,
Luksemburg, Portugalia, Włochy, Dania, Norwegia, Islandia

24 sierpnia 1949 r. - powstała Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego
(North Atlantic Treaty Organization - NATO)

CELE NATO
„To keep Russians out, the Americans in
and the Germans down”
(Rosjan trzymać z daleka, Amerykanów blisko,
a Niemców pod kontrolą)
Artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego

Hastings Lionel Ismay
(Sekretarz Generalny
NATO 1952-57,
brytyjski dyplomata)

"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 jeśli taka zbrojna napaść nastąpi,
to każda z nich, w ramach wykonywania prawa do indywidualnej lub
zbiorowej samoobrony, uznanego na mocy artykułu 51. Karty Narodów
Zjednoczonych, udzieli pomocy Stronie lub Stronom napadniętym,
podejmując niezwłocznie, samodzielnie jak i w porozumieniu z innymi
Stronami, działania, jakie uzna za konieczne, łącznie z użyciem siły
zbrojnej, w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru
północnoatlantyckiego"

Pacta Sunt Servanda (łac)
(umów należy dotrzymywać)
Hugo Grocjusz

AKCESJA POLSKI DO SOJUSZU
Od lewej: Madeleine Albright
-Sekretarz Stanu USA,
minister spraw zagranicznych
Republiki Czeskiej Jan Kavan,
minister spraw zagranicznych
Węgier Janos Martonyi

50 lat NATO - dokonał się akt dziejowej sprawiedliwości

12.03.1999 r. - minister spraw zagranicznych Bronisław Geremek
podpisał protokół o przystąpieniu do Sojuszu
16.03.1999 r. - oficjalna ceremonia przyjęcia nowych członków

„Zimna wojna dla Polski kończy się dziś. Polska wraca na zawsze
tam, gdzie jest jej miejsce - do wolnego świata”

ZMIANY W FUNKCJONOWANIU SIŁ ZBROJNYCH
Stymulacja przemian w polskiej armii
1. Reorganizacja struktury
2. Cywilna kontrola i profesjonalizacja
3. Osiąganie interoperacyjności
- opracowanie doktryn i procedur
- ustawiczne doskonalenie żołnierzy
- wspólne ćwiczenia
5. Dostosowanie infrastruktury obronnej
4. Powstanie struktur sojuszniczych w Polsce
5. Służba w strukturach dowodzenia Sojuszu
6. Modernizacja techniczna
7. Udział w misjach
Operacja w Iraku i w Afganistanie (jako 4 państwo)
- zginęło 62 żołnierzy, rannych ok. 750 żołnierzy
- koszt ponad 6 mld złotych
Wniosek - Polska jest sojusznikiem, na którym można polegać

KORZYŚCI POLSKI Z PRZYSTĄPIENIA DO NATO

1. Zmiana środowiska bezpieczeństwa
(najsilniejszy sojusz na świecie)
2. Umocnienie pozycji Polski w świecie
(zwiększenie narodowego potencjału, kreator bezpieczeństwa)
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3. Wzmocnienie tzw. „wschodniej flanki”
- natowska koncepcja Wzmocnionej Wysuniętej Obecności
(Enhanced Forward Presence – EFP)
- amerykańska Inicjatywa Wzmocnienia Regionu Europy
(European Reassurance Initiative – ERI)

Czy niepodległość Polski jest zagrożona?
40% „tak”
48% „nie”

OPINIE
POLAKÓW

Czy NATO stanowi podstawę bezpieczeństwa naszego państwa?
83% „tak”

Przekonanie o zaangażowaniu NATO w ewentualną obronę Polski
61% „tak” (11% zdecydowanie pewni, 50% - raczej tak).
29% „nie”
10% „brak zdania”
Poparcie dla przynależności Polski do NATO (85% w 1999 r.)
79 % „za” (43% zdecydowanie, 36% raczej tak)
3% „przeciwko”
14% „obojętnych”
Poparcie dla obecności wojsk NATO w Polsce (odsetek najwyższy)
67% „za” (24% zdecydowanie, 43% umiarkowanie)
22 % „przeciwko”
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For our and your freedom!
Tadeusz Kościuszko
(1746-1817)

Silny Sojusz Północnoatlantycki to bezpieczna Polska
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