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 W bezpieczeństwie międzynarodowym 

mamy do czynienia z systemową 

zmianą strategiczną: kończy się era 

pozimnowojenna i zaczyna nowa, którą 

można określić mianem hybrydowej 

zimnej wojny. 

 Głównym czynnikiem sprawczym jest 

rewizjonistyczna co do celu i 

konfrontacyjna co do metod polityka 
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Teza:
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ŚRODOWISKO BEZPIECZEŃSTWA EUROTALANTYCKIEGO: 
ogniska wyzwań i zagrożeń



Od wystąpienia W. Putina w Monachium 

(2007r.) po nową doktrynę militarną (2014 r.) i 

strategię bezpieczeństwa narodowego (2015 r.)

Strategia sankcjonuje i utrwala antyzachodni 

kurs Rosji (USA, NATO, UE - wyłącznie jako 

zagrożenia)

Kraje poradzieckie jako strefa wpływów, ich 

ograniczona suwerenność, możliwość użycia 

siły przeciwko nim (presja polityczno-

strategiczna)

STRATEGICZNY ZWROT ROSJI
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Rosyjska praktyka strategiczna

 Wojna z Gruzją/2008 i kryzys 

gazowy/2009 r. – pierwsze testy (zbrojny i 

ekonomiczny) polityki neoimperialnej

 Wojna z Ukrainą – rzucenie wyzwania 

Zachodowi: koniec ery pozimnowojennej

 Interwencja w Syrii - wyzwanie 

ponadregionalne

 Presja na kraje bałtyckie



AGRESJA PONIŻEJ PROGU WOJNY:
istota
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Skala przemocy Rodzaj konfliktu

Skryta, 

na ograniczoną

skalę

Wymiary

niemilitarne

Wymiar

militarny

Otwarta, 

na pełną

skalę, 

terytorialna

Otwarta, 

na pełną

skalę

Skryta, 

na ograniczoną

skalę, 

aterytorialna

Warunki reakcji

Art. 5 TW

Reagowanie 

narodowe

Próg otwartej agresji (wojny)

Próg skrytej agresji (wojny)
Otwarta, 

na pełną

skalę

Otwarty, 

na pełną

skalę

Sytuacje 

trudno-

konsensusowe



Rosyjska doktryna „deeskalacji nuklearnej”

Wojna na pełną 

skalę 

Agresja/wojna lokalna 

(ograniczona)

Agresja podprogowa

Presja
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„DEESKALACJA NUKLEARNA”



Skala 
przemocy

Progi agresji

Rodzaje 
konfliktu

K r y z y sP r e s j a

Próg skrytej agresji

Próg otwartej agresji

(ograniczonej)

Próg 

wojny nieograniczonej

Próg presji

Ograniczona

Skryta

PODSUMOWANIE:

„Drabinka eskalacji szantażowej” w hybrydowej zimnej wojnie
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Na pełną 
skalę

K O O P E R A C J A
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Co na to NATO?

 2% PKB na obronę w krajach europejskich

 Euroatlantycki tandem bezpieczeństwa: NATO + UE

 Zintegrowany system bezpieczeństwa 

informacyjnego (w tym cyberbezpieczeństwa)

 Wzmocniona koncepcja „nuclear sharing”

 Triada odstraszania: potencjał informacyjny, 

konwencjonalny („czata”, „szpica”, siły 

wzmocnienia), nuklearny (MAD, wzmocniony NS)

 Nowa koncepcja strategiczna
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