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Dynamiczne zmiany we współcze-
snym środowisku bezpieczeństwa wy-
muszają na podmiotach państwowych 
oraz organizacjach międzynarodowych 
dokonywanie systematycznych analiz  
i wykorzystanie doświadczeń tak szyb-
ko, jak jest to tylko możliwe. Pomimo 
że natura wojny pozostaje niezmien-
na1, to jednak charakter możliwych 
zagrożeń, a w konsekwencji nowych 
wojen wzbudzają wśród ekspertów  
i analityków wojskowych głębokie re-
fleksje na temat środków, metod oraz 
instrumentów zapewniających bezpie-
czeństwo państwa we współczesnym 
świecie.

W związku z powyższym celem 
opracowania jest możliwie zwięzłe  
i wiarygodne ujęcie wiedzy doty-
czącej analiz środowiska bezpie-
czeństwa w NATO oraz dotarcie  
z nią do szerokich kręgów osób zajmu-
jących się tą problematyką. Co istotne  
i godne podkreślenia, Sojusz oraz SZ RP 
będą musiały dostosować się do wy-
zwań współczesnego środowiska bez-

1 Carl von Clausewitz, O wojnie, Wyd. Mireki, s. 10.

pieczeństwa (w tym istniejących zasad 
prawa konfliktu zbrojnego w nowych 
kontekstach), które mogą obejmować 
kwestie etyczne (np. doskonalenie moż-
liwości organizmu ludzkiego), zaciera-
nie się granic pomiędzy podmiotami 
walczącymi a niewalczącymi, korzysta-
nie ze sztucznej inteligencji i roboty-
ki oraz działania w cyberprzestrzeni.

Geneza projektu

W związku z dużą dynamiką zmian 
środowiska bezpieczeństwa w ska-
li globalnej oraz, w konsekwencji, jej 
dużym potencjałem zagrożeń dla Soju-
szu i państw członkowskich, zdecydo-
wano o potrzebie stworzenia projek-
tu wspierającego proces planowania 
obronnego NATO. Tworzenie projektu 
analitycznego zainicjowane zostało 
podczas dwóch szczytów NATO, które 
odbyły się w 2010 r. w Lizbonie oraz 
w 2012 r. w Chicago, gdzie uczestni-
cy zidentyfikowali potrzebę uspraw-
nienia procesu planowania długoter-
minowego NATO. W konsekwencji  
w 2012 r. Komitet Wojskowy NATO 
(ang. Military Committee – MC), zgod-

mjr Andrzej KUBISIAK
specjalista
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nie z inicjatywą sił połączonych 
(ang. Connected Forces Initiative – 
CFI)2, polecił Dowódcy Sił Sojuszni-
czych NATO ds. Transformacji (ang.  
Supreme Allied Commander 
Transformation – SACT) opisa-
nie przyszłego środowiska bez-
pieczeństwa (ang. Future Security 
Environment – FSE) z horyzontem cza-
sowym 20 lat i dalej. Zadanie powo-
łania dwóch zespołów projektowych,  
tj. analiz strategicznych środowi-
ska bezpieczeństwa (ang. Strategic  
Foresight Analysis – SFA) i zało-
żeń do przyszłych operacji Sojuszu  
(ang. Framework for Future Alliance 
Operations – FFAO), otrzymał bezpo-
średnio Zastępca Szefa Sztabu ACT3  
ds. Polityki i Planowania Strategiczne-
go4 (ang. Deputy Chief of Staff – DCOS, 
Strategic Plans and Policy – SPP). Raport 
SFA jest zatwierdzany przez SACT (i sta-
nowi dokument pomocniczy do opra-
cowywania wytycznych wojskowych), 
natomiast raport FFAO – przez SACT 
oraz Naczelnego Dowódcę Sojuszni-
czego w Europie (ang. Supreme Allied  
Commander Europe – SACEUR). Dodat-
kowo Komitet Wojskowy NATO stwier-
dził, że raporty SFA i FFAO powinny 
być skorelowane w czasie z poszcze-
gólnymi etapami procesu planowania 
obronnego NATO (ang. NATO Defense 
Planning Process – NDPP) oraz stano-
wić powinny elementy uzupełniające 
do opracowywania wytycznych poli-
tycznych przez Radę Północnoatlantyc-
ką (ang. North Atlantic Council – NAC).

2 Inicjatywa, która ma na celu uzyskanie wy-
sokiego poziomu interoperacyjności nie 
tylko pomiędzy siłami Sojuszu, ale także  
z partnerami spoza NATO. CFI scala takie ele-
menty, jak: edukacja, szkolenie, ćwiczenia 
i ocena z wykorzystaniem najnowocześniej-
szych technologii w celu zapewnienia właściwe-
go przygotowania sił do wspólnego działania.
3 ACT – ang. Allied Command Transformation.
4 Zgodnie z założeniami ACT to DCOS SPP 
odpowiedzialny był za przygotowanie zało-
żeń do opracowania raportów SFA i FFAO.
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Długoterminowa 
transformacja sił  
zbrojnych (LTMT5)

Długoterminowa transformacja 
sił zbrojnych jest projektem NATO 
prowadzonym przez ACT, ukierun-
kowanym na utrzymanie wysokiego 
poziomu świadomości istoty i tempa 
zmian w środowisku bezpieczeństwa.  
Celem LTMT jest analiza oraz pro-
gnoza niejednoznacznego, złożonego  
i szybko zmieniającego się środowiska 
bezpieczeństwa oraz przygotowanie 
NATO do prowadzenia w nim operacji 
sojuszniczych i koalicyjnych. Rezultaty 
tych prac są wykorzystywane w pro-
cesie planowania obronnego NATO.  
W pracach biorą udział przedstawicie-
le: instytucji i dowództw NATO, państw 
członkowskich NATO, państw partner-
skich, a także uczelni, środowiska akade-
mickiego oraz przemysłu. Pracami z ra-
mienia ACT kieruje zespół projektowy6. 

5 LTMT – ang. Long Term Military Transformation.
6 Ustala on główne ramy tworzenia poszcze-
gólnych elementów projektu, terminy ich 
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Dowódca ACT jako kierownik projek-
tu LTMT każdorazowo po opracowaniu 
projektu końcowego raportu przesy-
ła go do państw członkowskich celem 
uzgodnień z możliwością zgłoszenia 
uwag przez nie. Raport, po zatwier-
dzeniu przez ACT i ACO7, jest przedsta-
wiany Komitetowi Wojskowemu NATO 
do akceptacji. Produkty LTMT są jawne 
(projekt otwarty) i zwracają uwagę na 
problemy środowiska bezpieczeństwa  
w perspektywie długoterminowej. 
Jednocześnie mają na celu zapoznanie 
przywódców, liderów oraz decyden-
tów i planistów z możliwymi sposo-
bami przygotowania Sojuszu (państw 
członkowskich) na przyszłe zagrożenia, 
wyzwania.

Długoterminowa transformacja sił 
zbrojnych jest definiowana przez dwa 
elementy:  SFA8 i FFAO.

 W ramach SFA, stanowiących pierw-

tworzenia, proponuje trendy (zidentyfikowa-
ne w ramach wcześniejszych warsztatów).
7 ACO – ang. Allied Command Operations.
8 SFA – rozumiane w wersji „cywilnej” jako na-
rzędzie kształtowania przyszłości NATO – de-
finiowane jest jako kierunek nauki służący 
tworzeniu powszechnego (wspólnego) rozu-
mienia przyszłego środowiska bezpieczeństwa.
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szą fazę LTMT, realizowane są pra-
ce, których celem jest zdefiniowanie 
środowiska bezpieczeństwa, w jakim 
może działać NATO w perspektywie 
kolejnych 20 lat. Ustalenia wypracowa-
ne w ramach SFA stanowią fundament 
drugiej fazy LTMT, to jest FFAO. Celem 
FFAO jest zidentyfikowanie m.in. sy-
tuacji niestabilnych, perspektyw woj-
skowych oraz określenie wymagań  
i zdolności, które siły zbrojne NATO9 
powinny posiadać do realizacji zadań  
w przyszłym środowisku operacyjnym, 
stosownie do prognozowanych zagro-
żeń. Wyniki prac FFAO są jednym z ele-
mentów wykorzystywanych w NDPP.

Wynikiem prac (realizowanych 
w ramach cyklicznych warsztatów, 
prac zleconych ośrodkom nauko-
wym oraz prac prowadzonych przez 
zespół projektowy) są raporty za-

9 Dotyczy struktur dowodzenia NATO  
i sił zbrojnych państw członków Sojuszu.

Rys. 1. Elementy LTMT
Źródło: http://www.act.nato.int/images/stories/events/2012/fc_ipr/ffao_ws6_mil_

implications.pdf

równo SFA, jak i FFAO, opracowy-
wane w czteroletnich interwałach.  
W pierwszej kolejności wydawany jest 
raport SFA, a zazwyczaj rok później – 
raport FFAO, ale z takim wyprzedze-
niem, aby jego publikacja nastąpiła 
przed rozpoczęciem kolejnego pro-
cesu planowania obronnego NATO. 

Ze względu na swoją wielowymia-
rowość, długoterminowość i jawność 
analiz LTMT jest unikatowym projek-
tem dotyczącym określenia wizji przy-
szłego środowiska bezpieczeństwa  
i ram operacyjnych działalności Sojuszu.

W obecnej chwili przedstawicie-
le strony polskiej zaangażowani są  
w jeden z etapów tworzenia raportów, 
jakim jest udział w cyklicznie organi-
zowanych warsztatach10. Warsztaty 
odbywały się dwa, trzy razy w roku  
i były podzielone na pięć do sied-

10 Liczba uczestników warsztatów zawie-
ra się w przedziale od 100 do 150 osób.

miu syndykatów odpowiedzial-
nych za jeden wyszczególniony ob-
szar środowiska bezpieczeństwa11, 
w których to obszarach identyfi-
kuje się lub weryfikuje trendy12.

     
11 Wyodrębnia się pięć zasadniczych obszarów: 
polityczny, społeczny, nauki i technologii, eko-
nomiczny i zasobów oraz środowiska natural-
nego – nie odzwierciedlają one w całości zinte-
growanego podejścia do problematyki PMESII 
(aspekty: polityczne, wojskowe, ekonomiczne, 
społeczne, infrastruktury i informacyjne), po-
nieważ brakujące aspekty uzupełniane są w po-
zostałych elementach projektu LTMT (raportach 
FFAO) lub aktualizowane w kolejnych edycjach.
12 Przykładowe trendy zidentyfikowane w po-
szczególnych obszarach: polityczny – zwiększe-
nie roli podmiotów niepaństwowych, zarówno  
w sprawach narodowych, jak i międzynarodo-
wych; społeczny – polaryzacja ideologiczna; nauki 
i technologii – przełomowe technologie energe-
tyczne; ekonomii i zasobów – globalna nierów-
ność; środowiska naturalnego – klęski żywiołowe.

Rys. 2. Wpływ LTMT na siły NATO
Źródło: http://www.act.nato.int/images/stories/media/doclibrary/

180514_ffao18.pdf

W 2017 roku wydano najnowszy 
raport – SFA 2017 – definiujący trendy  
i implikacje pozwalające na określenie  
na kolejnym etapie strategicznych  
i długoterminowych kierunków działa-
nia, które stworzą warunki do osiągnię-
cia sukcesu  przez siły zbrojne NATO do 
roku 2035 i później.

Raport13 z 2017 r. wskazu-
je, jak obecne trendy mogą  
wpływać na współczesny świat  
i z jaką łatwością destabilizują śro-

13 Dokument podpisany został przez Dowód-
cę ACT w dniu 15 września 2017 r. i przekaza-
ny do Sekretarza Generalnego NATO, krajów 
członkowskich NATO oraz państw zaangażowa-
nych w przedmiotowy projekt. Raport opraco-
wano na 87 stronach i umieszczono na stro-
nie internetowej portalu ACT pod adresem: 
www.act.nato. int/ images/stories/media/
doclibrary/171004_sfa_2017_report_hr.pdf.

Analizy strategiczne 
środowiska 
bezpieczeństwa – SFA
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dowisko bezpieczeństwa w skali lokalnej, regionalnej i global-
nej. SFA jest dokumentem jawnym, w którym w głównej mierze 
zwraca się uwagę na problemy środowiska bezpieczeństwa  
w  perspektywie  długoterminowej.  

Jednocześnie jego celem jest zapoznanie przy-
wódców, liderów oraz decydentów i planistów  
z możliwymi sposobami przygotowania państw 
członkowskich Sojuszu na przyszłe zagrożenia 
i wyzwania zmieniającego się środowiska bezpieczeń-
stwa. 

Obecny raport, podobnie jak wcześniejsze edycje, 
prognozuje przyszłość w oparciu o czas zmian i wysokie 
tempo procesów zachodzących w środowisku bezpie-
czeństwa, takich jak np. urbanizacja, masowa migracja, 
rywalizacja o dostęp do zasobów naturalnych, wody pitnej 
i zaawansowanej technologii, globalizacja i szok strategicz-
ny14. Współczesny świat charakteryzuje się dużą dynamiką 
zmian, które mają i w przyszłości będą miały bezpośredni 
wpływ na środowisko bezpieczeństwa międzynarodo-
wego. Wielopłaszczyznowe ujęcie przyszłości pozwoliło 
autorom SFA na określenie istniejących zagrożeń 
i trafniejszą identyfikację nowych trendów.

Raport SFA 2017 na wstępie podkreśla, 
że ostatnie dwie dekady przyniosły istot-

14  Zwany również  efektem  czarnego  łabędzia  
(ang. Black Swan). Teoria „czarnego ła-
będzia” mówi o zdarzeniach, które są 
mało prawdopodobne i nieocze-
kiwane, ale w przypadku ich za-
istnienia wywołają ogromne 
skutki w skali globalnej. Jako 
przykład podano zamach 
na World Trade Cen-
ter z 11.09.2001 r. 
Przyp. aut.

Analizy środowiska bezpieczeństwa z perspektywy NATO
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SFA (ang. Strategic Foresight Analysis)  
- analizy strategiczne środowiska  

bezpieczeństwa
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ne zmiany w obszarze politycznym, 
społecznym, gospodarczym oraz śro-
dowiskowym, które zaszły w znacznym 
stopniu pod wpływem dynamicznego 
rozwoju technologii i stale rosnącej do-
stępności do niej. Zbieżność w rozwoju 
trendów w powyższych obszarach wy-
musiła również zmiany w postrzeganiu 
środowiska bezpieczeństwa w skali 
globalnej, czego efektem jest upo-
wszechnienie negatywnych zjawisk, 
takich jak brak stabilizacji, niepewność 
i złożoność współczesnego świata.  
W przeciwieństwie do czynników de-
stabilizujących środowisko bezpie-
czeństwa zbieżność trendów na skutek 
rozwoju innowacyjnych technologii 
może również pozytywnie wpłynąć na 
rozwiązanie globalnych problemów  
z biedą, dostępem do surowców natu-
ralnych, wody pitnej, opieki zdrowot-
nej i edukacji. 

Podkreślono również, że rosną-
ca polaryzacja, regionalizacja i frag-
mentaryzacja wśród potęg eko-
nomicznych generuje poczucie 
zagrożenia oraz brak jedności w spo-
łeczeństwach państw rozwiniętych15. 

Rozważania na temat przyszłości  
w SFA 2017 mają pozwolić na lepsze 
zrozumienie trendów, ich konsekwen-
cji i wynikających z nich implikacji na 
środowisko bezpieczeństwa w skali 
globalnej i regionalnej.

Założenia do 
przyszłych operacji 
Sojuszu – FFAO

Drugim elementem składowym 
LTMT jest FFAO (założenia do przyszłych 
operacji Sojuszu), w pracach którego 
wykorzystuje się raport SFA jako pod-

15 Przykładem tej tendencji jest decy-
zja Wielkiej Brytanii o wyjściu z Unii Euro-
pejskiej, określona potocznie jako Brexit.

stawę propozycji działań (zaleceń i re-
komendacji) niezbędnych do podjęcia 
przez Sojusz w obliczu dynamicznych 
zmian środowiska bezpieczeństwa  
w perspektywie do roku 2035 i później. 

Prace nad raportem prowadzone 
są także w formie warsztatów, któ-
re odbywają się zazwyczaj dwa razy 
w roku. Również tutaj praktykuje się 
podział na syndykaty, podobnie jak  
w SFA, które pracują nad konkretnym 
zagadnieniem lub rozdziałem raportu.

FFAO wspiera trzy główne zada-
nia16  przypisane Koncepcji Strategicz-
nej NATO z 2010 r. oraz „plany do-
stosowane do obecnych aspiracji”17   
w przyszłym środowisku bezpieczeń-
stwa. Działania te powinny przekształ-
cać oraz rozwijać zdolności Sojuszu  
w ciągu najbliższych 20 lat, tak aby ich 
realizacja pozwoliła odnieść sukces  
w przyszłym środowisku bezpieczeń-
stwa. 

FFAO stanowi wynik kompleksowej 
analizy prowadzonej w ramach prac nad 
projektem, który wskazuje strategiczne 
i długoterminowe kierunki działania,  
w jakich powinien podążać Sojusz  
w celu lepszego zrozumienia przy-
szłych zagrożeń i wyzwań przyszłe-
go środowiska operacyjnego. Mimo 
że FFAO jest opracowywany głównie 

16 Zidentyfikowane jako: Obrona zbiorowa 
– zobowiązanie do udzielania sobie pomocy  
w przypadku ataku zgodnie z art. 5 Traktatu Wa-
szyngtońskiego, podkreślenie roli odstraszania  
i ochrony przed groźbą agresji; Zarządzanie kryzy-
sowe – wykorzystywanie odpowiednich narzędzi 
politycznych oraz wojskowych w celu udzielania 
pomocy w opanowywaniu rozwijających się kry-
zysów i wygaszania trwających konfliktów, które 
mogą oddziaływać na bezpieczeństwo Sojuszu 
oraz wspieranie umacniania stabilności w sytu-
acjach pokonfliktowych, a także Bezpieczeństwo 
kooperatywne – działania na rzecz umocnienia 
międzynarodowego bezpieczeństwa, w tym: 
partnerstwo z właściwymi państwami i innymi 
organizacjami międzynarodowymi, wnoszenie 
wkładu do kontroli zbrojeń, nieproliferacji i roz-
brojenia, utrzymanie zasady otwartych drzwi do 
członkostwa w Sojuszu dla wszystkich europej-
skich demokracji, które spełniają standardy NATO.
17 Ang. Plans for current level of ambitions.

jako narzędzie informacyjne nastawio-
ne na proces planowania obronnego 
NATO, potencjalnie ma zastosowanie  
w rozwoju inicjatyw strategicznych 
NATO, pracach nad zagrożeniami hy-
brydowymi, budowaniem zdolności 
obronnych, kwestii partnerstw regio-
nalnych oraz komunikacji strategicznej 
Sojuszu.

Ponadto kraje członkowskie So-
juszu mogą znaleźć w dokumencie 
FFAO informacje do opracowania na-
rodowych koncepcji i odnaleźć w nim 
trendy, które powinny pomóc w syn-
chronizacji procesu narodowego pla-
nowania obronnego z sojuszniczym. 

Raporty SFA i FFAO będą regular-
nie18  aktualizowane, tak aby utrzymać 
ich maksymalną użyteczność dla kie-
rownictwa politycznego i wojskowego 
Sojuszu. 

W 2018 r. ACT opublikowało ak-
tualną wersję raportu FFAO. Przed-
miotowy dokument kierowany jest 
głównie do dowódców poziomu stra-
tegicznego i określa przewidywane 
zagrożenia oraz – stosownie do nich 
– kierunki rozwoju zdolności NATO 
w perspektywie najbliższych 20 lat. 

FFAO stanowi zwieńczenie kilku-
letnich wieloetapowych prac, któ-
rych podstawą były analizy SFA, 
a ich cząstkowymi produktami są 
elementy składowe, tj. Instability  
Situations – IS (pol. sytuacje  
niestabilne) i Strategic Military 
Perspectives – SMP (pol. wojsko-
we perspektywy strategiczne). Trze-
ci element składowy to Military  
Implication – MI (pol. implikacje woj-
skowe) jako wnioski z obszaru wojsko-
wego.

Sytuacje niestabilne (IS) stanowią 
ogólny opis działań, przyszłych możli-
wych do zaistnienia wydarzeń, kryzy-

18 ACT zakłada aktualizację SFA i FFAO w cy-
klu czteroletnim, w zgodności z cyklem NDPP.
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sów lub konfliktów, w które możliwe 
jest wojskowe zaangażowanie NATO. 
IS obejmują zaangażowanie Sojuszu 
od działań na niskim poziomie (np. 
usuwanie skutków klęsk żywiołowych 
i katastrof powiązanych ze zmasowa-
ną migracją) do wysokiego poziomu 
zaangażowania NATO związanego  
np. z zakończeniem konfliktów pomię-
dzy państwami. 

Wojskowe perspektywy strate-
giczne (SMP)19 to wyłaniające się 

19 Aktualnie większość członków NATO realizuje 
szeroko zakrojone projekty mające na celu ana-
lizę przyszłej sytuacji geopolitycznej, ekonomicz-
nej, mogących wystąpić zagrożeń, prognozowa-
nych zmian w środowisku bezpieczeństwa czy 
też bardziej szczegółowo zmian, które nastąpią 
w środowisku operacyjnym lub konkretnym śro-
dowisku walki (prowadzenie operacji lądowych, 
morskich czy powietrznych lub specjalnych)  
w perspektywie najbliższych 2-3 dekad (w nie-
których przypadkach prace cykliczne od kilku lat).

punkty widzenia na poziomie stra-
tegicznym, które mogą wskazywać,  
w jaki sposób siły zbrojne NATO powin-
ny realizować główne zadania w przy-
szłości. Celem SMP jest dostarczenie 
planistom długoterminowych kierun-
ków, wytycznych i prognoz mających 
wpływ na rozwój sił zbrojnych Sojuszu 
w przyszłości na poziomie strategicz-
nym. W tym względzie intencją ACT 
jest wsparcie procesu planowania 
obronnego NATO, szczególnie etapu 

pierwszego – tworzenia wytycznych 
politycznych (ang. Political Guidance) 
i etapu drugiego – określenia wyma-
gań (ang. Determining Requirements).

Implikacje wojskowe (MI) to po-
tencjalne konsekwencje IS oraz SMP, 
które mogą wskazywać przyszłe zada-
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FFAO (ang. Framework for Future  
Alliance Operations)  

- założenia do przyszłych operacji Sojuszu

nia i misje dla NATO oraz sugerować, 
jak NATO musi zaadaptować sposoby 
realizacji obecnych zadań oraz misji  
w celu wsparcia Koncepcji Stra-
tegicznej NATO. Celem i przezna-
czeniem MI jest przełożenie SMP  
na szczegóły poziomu operacyjnego 
oraz taktycznego w procesie plano-
wania obronnego NATO. Zakres MI 
nie obejmie pełnej listy wszystkich 
możliwych scenariuszy zdarzeń, ale  
w opinii autorów raportu (MI) jest 
wystarczający do tego, aby plani-
ści byli w stanie określić na ich pod-
stawie wymagane zdolności dla SZ 
NATO. Sojusz rozwija implikacje woj-
skowe wewnątrz kategorii NDPP jako 
hierarchię zdolności (ang. Capability  
Hierarchy) siedmiu obszarów głów-
nych20.

20 Implikacje wojskowe obejmują siedem ob-
szarów głównych: przygotowanie sił NATO, prze-
mieszczenie i tworzenie sił połączonych, prowa-
dzenie działań oraz operacji, podtrzymywanie 
działań, dowodzenie i kierowanie działaniami C2, 
ochrona i obrona, zabezpieczenie informacyjne.

Podsumowanie

Projekt Long Term Military  
Transformation jest prowadzony 
przez Strategiczne Dowództwo NATO  
ds. Transformacji. Ze względu na swo-
ją wielowymiarowość, długotermi-
nowość i jawność analiz LTMT jest 
unikatowym projektem dotyczącym 
określenia wizji przyszłego środowi-
ska bezpieczeństwa i ram operacyj-
nych działalności Sojuszu. Rezultaty 
LTMT mogą być uwzględniane m.in.  
w sojuszniczym planowaniu obronnym.

W związku z powyższym ocenia 
się, że metodologia realizacji projek-
tu, a tym samym prowadzenia analiz, 
może być doskonałym przykładem  
i wzorcem dla narodowego projektu 
oceny środowiska bezpieczeństwa. 
W związku ze stale zmieniającą się 
sytuacją międzynarodową i dynami-
ką rozwoju technologicznego naro-
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dowe prognozy środowiska bezpie-
czeństwa w ujęciu regionalnym już  
w niedalekiej przyszłości mogą oka-
zać się kluczowym narzędziem w pla-
nowaniu polityki obronnej państwa.

Obecna edycja LTMT, tak jak po-
przednie, składa się z dwóch etapów, 
których rezultaty zostaną przedsta-
wione w nowych wersjach raportów:

 – Strategic Foresight Analysis – 
zostanie wydany w 2021 r., ma 
zawierać wizję rozwoju przy-
szłego środowiska bezpieczeń-
stwa do 2040 r.;

 – Framework for Future  
Alliance Operations – najpraw-
dopodobniej wydany zostanie 
w 2022 r.; określi ramy przy-
szłych operacji sojuszniczych  
i opisze: modelowe sytuacje 
kryzysowe przyszłości, sposoby 
realizacji przez siły sojusznicze 
zasadniczych misji a także impli-
kacje militarne dotyczące zdol-
ności wojskowych.

Tegoroczna edycja warsztatów SFA 
prowadzona jest według schematu:

 – Regional Perspectives Workshop 
on North Africa and the Sahel 
(2–4.04.2019 r.; Madryt);

 – Regional Perspectives Workshop 
on Russia and Eastern Europe 
(17–19.06.2019 r.; Helsinki);

 – Regional Perspectives Workshop 
on The Arctic/High North  
(16–19.09.2019 r.; Oslo).

Wnioski

1. Projekt LTMT jest istotną inicjaty-
wą NATO, w ramach której opracowuje 
się raporty SFA i FFAO wykorzystywa-
ne w procesie planowania obronne-
go NATO, a także mającą na celu za-
poznanie przywódców i decydentów  
z możliwymi sposobami przygotowa-
nia Sojuszu na przyszłe zagrożenia. 

2. Zmiany w ładzie globalnym, 
przejawiające się transferem wpły-
wów, umacnianiem pozycji oraz wzro-
stem gospodarczym, głównie Chin  
i Rosji, będą stale postępować, stwa-
rzając także zagrożenie użycia przez 
te państwa siły militarnej w rejonach 
ich zainteresowania. Dlatego stały mo-
nitoring i analizy środowiska bezpie-
czeństwa są nieodzownym narzędziem  
w procesie budowania zdolności sił 
zbrojnych do właściwej i terminowej 
reakcji w przypadku eskalacji zagroże-
nia.  

3. Biorąc pod uwagę doświadcze-
nie ACT w prowadzeniu projektu LTMT, 
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można je wykorzystać do organiza-
cji i prowadzenia narodowych analiz  
oraz prognoz środowiska bezpieczeń-
stwa i środowiska operacyjnego (roz-
wiązania organizacyjne, techniczne, 
organizacja warsztatów, praca w syn-
dykatach, konsultacje projektu studyj-
nego, uzgadnianie projektu końcowe-
go itp.).

4. ACT zakłada, że efekty prac  
w ramach SFA i FFAO będą kształto-
wać wiele obszarów bezpieczeństwa. 
W szczególności będą miały bezpo-
średni wpływ na proces planowania 
obronnego NATO. Oczekuje się rów-
nież, że znajdą one odzwierciedlenie 
w narodowych procesach planowania 
obronnego. Ponadto trwające w Soju-
szu prace w tym zakresie mają dopro-
wadzić do zdefiniowania potrzeb i za-
kresu niezbędnych zmian, które należy 
wprowadzić w NATO, oraz określenia 
wymagań co do przyszłych operacji.

5. Ze względu na dużą rozpiętość 
tematyki poruszanej w ramach reali-
zacji projektu NUP 2X35 opartego na 
ocenie środowiska bezpieczeństwa, 
a także możliwość podkreślania pol-
skiej racji stanu, zasadny jest szerszy 
udział w nim środowiska wojskowego, 
akademickiego oraz przedstawicieli  
z kręgów naukowo-badawczych.

Analizy środowiska bezpieczeństwa z perspektywy NATO
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