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12 marca 1999 r. Polska, Czechy i Węgry jako pierwsze kraje z dawnego bloku wschodniego
wstąpiły do NATO. Dziś obchodzimy 20. rocznicę członkostwa Polski w Sojuszu
Północnoatlantyckim.
Podstawowym aktem prawnym, będącym podstawą działania NATO jest podpisany 4 kwietnia 1949 roku
w Waszyngtonie Traktat Północnoatlantycki, zwany też traktatem waszyngtońskim. Umowa jest w istocie
bardzo prostym dokumentem złożonym z 14 artykułów określających najważniejsze zobowiązania
sojuszników wobec siebie z osobna, jak i Sojuszu jako całości.
Szczególnie ważny z punktu widzenia aspektu obronności jest art. 5, stanowiący że każdy atak zbrojny z
zewnątrz zwrócony przeciwko jednemu lub kilku państwom członkowskim traktowany będzie jako atak
przeciwko całej organizacji. Zawarta w tym artykule formuła casus foederis jest szczególnym rodzajem
solidarności wojskowej między członkami Sojuszu. NATO jest organizacją stawiającą sobie za cel zbiorową
ochronę swoich członków, jako podstawę zachowania pokoju i umocnienia bezpieczeństwa
międzynarodowego. Z prawnomiędzynarodowego 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.
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.
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