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WSTĘP: 

 

NATO to Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego,  

OTP (ang. North Atlantic Treaty Organization,  – organizacja polityczno-

wojskowa powstała 24 sierpnia 1949 na mocy podpisanego 4 kwietnia 

1949 Traktatu Północno atlantyckiego. Celem istnienia NATO  

była obrona militarna przed atakiem ze strony ZSRR i jego państw 

satelickich, od 1955 zorganizowanych w strukturę Układu 

Warszawskiego. Po rozpadzie ZSRR  i rozwiązaniu Układu 

Warszawskiego w roku 1991, pełni rolę stabilizacyjną, podejmując 

działania zapobiegające rozprzestrzenianiu konfliktów regionalnych.1 

 

 

 
 

 1. https://www.nato.int/nato-welcome/index_pl.html 



  

Na mapie możemy 

zobaczyć zobrazowany 

układ państw  

z ich przynależnością: 

 

     Członkowie Unii Europejskiej   

i NATO 

     Członkowie UE niebędący 

członkami NATO 

     Członkowie NATO niebędący 

członkami UE.2 

2. https://www.nato.int/nato-welcome/index_pl.html 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:EU_and_NATO.svg


NATO liczy aktualnie 29 członków. Najnowszym jest Czarnogóra 

oficjalnie przyjęta na szczycie w Brukseli 25 maja 2017 r. Oficjalnymi 

kandydatami  do członkostwa w sojuszu są Bośnia    

i Hercegowina i Macedonia. Potencjalnymi kandydatami   

do członkostwa w NATO są: Gruzja i Finlandia oraz Ukraina. 

 

Każde z państw przystępuje do NATO dobrowolnie z własnego 

wyboru, po przeprowadzeniu debaty publicznej  

oraz stosownej ratyfikacyjnej procedury parlamentarnej.  

Pakt Północnoatlantycki gwarantuje swoim członkom suwerenne 

prawa, ale także nakłada zobowiązania międzynarodowe, które należy 

bezwzględnie respektować. Jej historia jest długa i pełna ważnych  

dat które poparte są ważnymi wydarzeniami co skutkowało  

na obecny szkic jaki znamy.3 

 

3. https://www.gov.pl/web/nato/polska-w-nato-rp 



  NATO jest organizacją stawiającą sobie za cel zbiorową 

ochronę swoich członków, jako podstawę zachowania pokoju  

i umocnienia bezpieczeństwa międzynarodowego.  

 

Z prawno międzynarodowego punktu widzenia NATO 

jest międzynarodową organizacją opartą 

na sojuszniczym systemie bezpieczeństwa. Zgodnie  

z Traktatem Waszyngtońskim każde państwo członkowskie 

zobowiązuje się przyczyniać do rozwoju pokojowych  

i przyjaznych stosunków międzynarodowych oraz dbać  

o zachowanie bezpieczeństwa własnego oraz innych 

członków sojuszu i wzmacniać swoje siły zbrojne.4 

4. https://wiadomosci.wp.pl/nato-organizacja-traktatu-polnocnoatlantyckiego-6130285597505153c 



  

Głównym celem Sojuszu jest zagwarantowanie – środkami 

politycznymi i militarnymi – wolności i bezpieczeństwa wszystkim 

państwom członkowskim.  

 
Do osiągnięcia tego celu NATO wykonuje podstawowe zadania w zakresie 

bezpieczeństwa:  

 
- zapewnia fundament trwałego bezpieczeństwa w Europie, opartego na rozwoju 

instytucji demokratycznych i pokojowym rozwiązywaniu konfliktów; 

 

- zapewnia środki odstraszania i obrony przed jakąkolwiek formą ataku na terytorium 

każdego państwa członkowskiego; 

 

- rozwija bezpieczeństwo międzynarodowe poprzez stałą i aktywną współpracę  

ze wszystkimi państwami partnerskimi należącymi do programu Partnerstwo           

dla pokoju (PdP) oraz Euroatlantyckiej Rady Partnerstwa; 

 

- wysyła swoje misje wojskowe do państw, na terytorium których toczy się konflikt 

zbrojny, celem zażegnania tego konfliktu.5 

5. https://wiadomosci.wp.pl/nato-organizacja-traktatu-polnocnoatlantyckiego-6130285597505153c 



Wraz z likwidacją Układu Warszawskiego  

oraz opuszczeniem Polski przez ostatnie oddziały 

wojsk sowieckich, rozpoczął się w historii Wojska 

Polskiego nowy okres. Zapoczątkowane zostały 

przemiany i reformy, które w latach 

dziewięćdziesiątych i na początku XXI wieku 

doprowadziły do przekształcenia polskiej armii  

w nowoczesną strukturę, będącą  

w stanie wypełniać stawiane przed nią zadania.6  

6. P. Hudyma, Udział wojsk polskich w misjach zagranicznych o charakterze pokojowym i stabilizacyjnym, w latach 1953 – 

2008, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2011, s. 54. 



Drogą do członkostwa w Sojuszy Północnoatlantyckim,  

był efektywny udział Polski w programie  

„Partnerstwo dla Pokoju”,  
stanowiącym integralny element procesu rozszerzania NATO  

w Europie. Polska przystąpiła do programu i od samego początku wzięła  

w nim aktywny udział (ćwiczenia wojskowe, szkolenia , konferencje, misje 

pokojowe). 5 lipca 1994 roku podpisała  z Sojuszem tzw. „Indywidualny 

program Partnerstwa”, zawierał on konkretne formy współpracy.  

„Partnerstwo dla Pokoju” na okres lat dziewięćdziesiątych wytyczyło  

formy zmian w Wojsku Polskim, jak również zdeterminowało udział  

w misjach pokojowych, prowadzonych  już nie tylko pod szyldem ONZ,  

ale również NATO. 

7. Program „Partnerstwo dla Pokoju” był strategią Sojuszu Północnoatlantyckiego zapoczątkowaną w lipcu 1990 
roku na szczycie w Londynie. Była to pewnego rodzaju próba kompromisu między nadziejami i oczekiwaniami 
krajów środkowoeuropejskich (postkomunistycznych), a możliwościami Sojuszu. 

Właśnie misje z ramienia NATO stały się najwyższym priorytetem 

dla wojska i polityki państwa w okresie przed ostatecznym 

przystąpieniem do Sojuszu Północnoatlantyckiego, które nastąpiło 

12 marca 1999 roku. 7 



Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem  

decyzję o użyciu sił zbrojnych poza granicami państwa 

podejmuje Prezydent RP na wniosek Rady Ministrów  

lub prezesa Rady Ministrów, natomiast decyzję  

o pobycie jednostek wojskowych poza granicami 

państwa podejmuje rząd bądź minister obrony 

narodowej lub minister spraw wewnętrznych.8 

8. Ustawa z 17 grudnia 1999 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych RP poza granicami państwa,  Pz.U . z 1998 r „ Nr 

162, poz. 1117. Rozporządzenie Rady Ministrów  z 25 V 2004 r. w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza 

granicami państwa, Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1479. W późniejszym okresie do rozporządzenia zostały wprowadzone 

zmiany. Ostatnia z nich datowana jest na 2 III 2007 r. Zob.: Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 marca 2007 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa, Dz.U. z 2007 r., Nr 41, poz. 260. 



Zaangażowanie Wojska Polskiego w misję ISAF AFGANISTAN 
 

O zwiększeniu liczebności wojsk w Afganistanie zaczęto mówić w kuluarach już na początku 2006 roku, wtedy  
już było wiadome, że misja ta dostanie priorytet. Jednak większość państw podchodziła z dużą ostrożnością  

do angażowania swoich wojsk. Panowało przekonanie o tym, że będzie to jedna z najtrudniejszych misji  
z jaką do tej pory miało zmierzyć się NATO.  

9. Edyta Żemła, Zdradzeni, Warszawa 2017., s. 28. 

. Wielu polityków i wojskowych uważało ,  

że angażowanie  się do tego górzystego kraju 
 jest po prostu bezsensowne. Afganistan to bardzo 
trudny teren do prowadzenia wojny, większa część 
kraju to tereny górzyste.  Afgańczycy już w kilku 
wojnach w XIX i XX wieku pokazali, że doskonale  
sobie radzą z wyszkolonymi armiami. Najpierw 

z Brytyjczykami, później z Armia Czerwona.  
Amerykanie, pozostawali nieugięci prowadzili  

wojnę w Azji Środkowej już od października 2001 roku 
i  lobbowali do większego zaangażowania pozostałe 

państwa NATO. 9 

Autor zdjęcia: Piotr PARSZEWSKI Afganistan 2011rok. 



Jednym z Państw które wzięło udział  
w misji poza granicami Państwa  

w strukturach ISAF była POLSKA, 
 a między innymi 17 Wielkopolska 

Brygada Zmechanizowana,  
stacjonująca w Międzyrzeczu,  
w której służę od 2006 roku.  

17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana 
Udział w IX zmianie PKW Afganistan 2011 rok. 

Autor zdjęcia: Piotr PARSZEWSKI – zdjęcie własne. 



ISAF - International Security Assistance Force – Międzynarodowe Siły Wspierania  

Bezpieczeństwa w Afganistanie. 

Wojna zaczęła się po tym, jak 11 września 

2001 roku terytorium USA zostało 

zaatakowane przez terrorystów Al. Kaidy 

dowodzonych z Afganistanu przez Osamę  

bin Ladena. W zamachach zginęło ponad 

2,5 tysiące osób, i prawie 7 tysięcy odniosło 

rany. Już pierwszego dnia po tragedii  

NATO zareagowało. Rada 

Północnoatlantycka podjęła decyzję 

o zastosowaniu artykułu nr 5. 

5. Traktatu, który mówi o tym, że jeśli jedno z państw członkowskich zostanie 

zaatakowane, to pozostałe państwa  ruszą z pomocą. Wtedy po raz pierwszy 

zastosowano artykuł 5 Traktatu, od powstania Organizacji Północnoatlantyckiej.10 

Autor zdjęcia: Piotr PARSZEWSKI Afganistan 2011rok. 

10. https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/traktat-polnocnoatlantycki-waszyngton-1949-04-04-
16885651/art-5 



Szczególne miejsce wśród operacji NATO, w których 17 WBZ brała udział, 

zajmuje operacja wojskowa w Afganistanie. Żołnierze z 17 WBZ, byli od samego 

początku powstania sił ISAF angażowani w tamtym rejonie świata.   

 

Ogółem od 2007 roku do 2014 r. 

w ramach ISAF wystawiono  

 XV zmian w Polskim 

Kontyngencie Wojskowym.  

Jedną zmianą w której brałem 

udział była zmiana IX.  

Wymagający klimat, spowodowany 

uwarunkowaniami geologicznymi sprawiał duże 

wyzwania aklimatyzacyjne  

dla wszystkich żołnierzy którzy  

się znaleźli w tamtym rejonie, zarazem 

pustynnym jak i górzystym teren podczas 

działania uczył pokory i ogromnego skupienia.  

Autor zdjęcia: Piotr PARSZEWSKI Afganistan 2011rok. 

Autor zdjęcia: Piotr PARSZEWSKI Afganistan 2011rok. 



Biuro Bezpieczeństwa Narodowego opublikowało dokument zatytułowany 
Założenia doktryny Komorowskiego, który zawiera propozycje ustanowienia 

czterech głównych filarów dzisiejszej polityki bezpieczeństwa  i obrony Polski.  

Jednym z nich jest skierowanie wysiłku Polski na zwiększenie jej potencjału 
obronnego, co implikuje konieczność ograniczenia udziału polskich sił zbrojnych 

w misjach ekspedycyjnych. W dokumencie podkreśla się, że militarne 
zaangażowanie Polski w operacjach zarządzania kryzysowego, zwłaszcza 

w Afganistanie, skutkowało rozwojem potencjału wojskowego, nie stanowiącego 
bezpośrednio części zdolności potrzebnych do obrony terytorialnej Polski.11 

Autor zdjęcia: Piotr PARSZEWSKI Afganistan 2011rok. 

11. Doktryna Komorowskiego” – czyli priorytety dla obrony własnego terytorium, www.bbn.gov.pl.  



Do najważniejszych zadań koalicji sił międzynarodowych  

w Afganistanie było: 

 
• ustabilizowanie sytuacji wewnętrznej, która ze względu na inną przynależność  

kulturową była niezmiernie trudna. 

 

 

 

Autor zdjęcia: Piotr PARSZEWSKI Afganistan 2011rok. Autor zdjęcia: Piotr PARSZEWSKI Afganistan 2011rok. 



• wsparcie władz lokalnych, także było niezmiernie ciężkim 

wyzwaniem.  
Miały one zadanie współpracy z wojskami sojuszniczymi  a jednocześnie  

ochronę swych obywateli  i dziedzictwa kulturowego. 

Autor zdjęć: Piotr PARSZEWSKI Afganistan 2011rok. 



• wyszkolenie i przygotowanie afgańskich  

sił policyjnych i wojskowych, które w późniejszym  

okresie byłyby w stanie samodzielnie przejąć kontrole od sił koalicji. 

Autor zdjęcia: Piotr PARSZEWSKI Afganistan 2011rok. 

Autor zdjęcia: Piotr PARSZEWSKI Afganistan 2011rok. 

Autor zdjęcia: Piotr PARSZEWSKI Afganistan 2011rok. 



• odbudowa Afgańskich Sił Bezpieczeństwa, wsparcie wymiaru sprawiedliwości,  

wsparcie Afgańskiej administracji 
 

Autor zdjęć: Piotr PARSZEWSKI Afganistan 2011rok. 



Autor zdjęć: Piotr PARSZEWSKI Afganistan 2011rok. 

Podsumowanie: 

Uczestnictwo w misjach zbrojnych niewątpliwie stworzyło polskim 

siłom zbrojnych możliwość uzyskania doświadczeń bojowych.  

Okupione stratami ludzkimi zaangażowanie umożliwiło wdrożenie 

różnorodnych, nie zawsze dostrzeganych przez społeczeństwo rozwiązań 

organizacyjnych i szkoleniowych.  
 



Zwiększyło także poziom 

bezpieczeństwa państwa. 

Umożliwiła także zwiększenie 

międzynarodowej pozycji państwa 

polskiego jako jednego 

z najaktywniejszych członków NATO.  
 

Autor zdjęć: Piotr PARSZEWSKI Afganistan 2011rok. 



 

Udział w operacjach  

pokojowych i stabilizacyjnych jest 

jednym z instrumentów podnoszenia 

przez Polskę jej prestiżu na arenie 

międzynarodowej.  

 

Polscy żołnierze cieszą się dobrą 

opinią w świecie, jako osoby  

o wysokim stopniu profesjonalizmu 

i kompetencji. 
. Autor zdjęcia : Piotr PARSZEWSKI Afganistan 2011rok 

. Autor zdjęcia : Piotr PARSZEWSKI Afganistan 2011rok 



Zaangażowanie Polski w Afganistanie okupione zostało 

śmiercią 43 żołnierzy i 2 pracowników wojska. Poszkodowanych 

w działaniach bojowych zostało 869 żołnierzy i pracowników 

wojska, w tym 361 zostało rannych (których, okres opieki 

medycznej wynosił powyżej 7 dni). Przystępując do operacji 

Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa, Polska 

potwierdziła gotowość do wypełniania zobowiązań 

sojuszniczych, tym samym biorąc udział w kształtowaniu 

środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego.  

Patrząc przez pryzmat naszego zaangażowania w misję ISAF, 

zmienił się obraz naszych Sił Zbrojnych.12 

12. K. Chrzan, Wpływ misji w Iraku i Afganistanie na zmiany w Wojsku Polskim, s. 202 



 

 

 

 

 
Relacje pomiędzy światem polityki a siłami 

zbrojnymi mają długą i złożoną historię. 

Istotne staje się powiązanie  środków  

i celów ich realizacji z wyznawanymi 

wartościami.  



ZA  UWAGĘ. 

DZIĘKUJĘ. 


