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Teza:

W związku ze strategiczną 

zmianą stosunków 

bezpieczeństwa NATO-Rosja 

sojusz musi dostosować swój 

potencjał odstraszania do 

warunków nowej, hybrydowej 

zimnej wojny
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Założenia wyjściowe

 Nastąpiła systemowa zmiana strategiczna. 

Aneksja Krymu zakończyła okres 

pozimnowojenny w stosunkach bezpieczeństwa 

między Rosją i Zachodem

 Wojna zastępcza (proxy war) między Rosją i 

Zachodem w Syrii rozpoczęła praktycznie 

(zapowiadany werbalnie przez Rosję od dekady) 

okres konfrontacji politycznej w celu rewizji 

pozimnowojennego ładu międzynarodowego

 W rezultacie rewizjonistycznej (co do celów) i 

konfrontacyjnej (co do metod) polityki Rosji 

wobec Zachodu znaleźliśmy się w okresie nowej, 

z uwagi na jej treść – hybrydowej zimnej wojny
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Potrzeba adekwatnej strategii i potencjału 
odstraszania

 Jak w klasycznej zimnej wojnie XX wieku 

warunkiem utrzymania konfrontacji na 

poziomie poniżej gorącej wojny jest 

równowaga odstraszania

 Dzisiaj takiej równowagi brak. Rosja ma 

przewagę w hybrydowej zimnej wojnie i 

istnieje spore ryzyko przekształcenia się jej w 

gorącą

 Stąd wynika konieczność zbudowania przez 

Zachód (NATO+UE) adekwatnej strategii i 

potencjału odstraszania
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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

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

K O O P E R A C J A



Presja polityczno-militarna

 Agresywna dyplomacja (coercive diplomacy) 

 Wojna informacyjna – dezinformacja, 

propaganda, media, media społecznościowe 

…

 Cyberkonfrontacje – cyberdywersja, groźba 

cyberwojny

 Szantaż ekonomiczny (np. energetyczny)

 Manewry wojskowe

 Prowokacyjne incydenty wojskowe

 Wojny zastępcze (proxy wars)
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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



Agresja ograniczona pod parasolem doktryny 
„deeskalacji nuklearnej”

Wojna na pełną 

skalę 

Agresja/wojna lokalna 

(ograniczona)

Agresja podprogowa

Presja
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„DEESKALACJA NUKLEARNA”



Wojna na pełną skalę

 Bardzo mało prawdopodobna. 

Bezpiecznikiem jest nuklearna zasada MAD 

(zasada wzajemnego gwarantowanego 

zniszczenia)

 Nie można jej jednak zupełnie wykluczyć: 

może być następstwem niekontrolowanej 

eskalacji („wymknięcia się spod kontroli”) 

wojny ograniczonej, dywersji cybernetycznej 

„strony trzeciej” w systemach kierowania 

bronią jądrową, awarii technicznej lub błędu 

ludzkiego
@SKoziej

www.koziej.pl

9



Kwadryga odstraszania 

SIŁY NUKLEARNE: strategiczne – doktryna MAD, 

taktyczna broń jądrowa w Europie – wzmocniony 

program „nuclear sharing”)

SIŁY KONWENCJONALNE: wysunięta obecność 

(„czata”), siły reagowania (w tym „szpica” – z 

doktryną uprzedzającego rozwinięcia), siły 

wzmocnienia (plany ewentualnościowe i 

weryfikujące je manewry) 

POTENCJAŁ INFORMACYJNY: konieczność 

zbudowania strategii i potencjału walki 

informacyjnej (system komunikacji strategicznej, 

cyberobrona: współpraca NATO-UE) 

ODPORNOŚĆ STRATEGICZNA : obrona 

powietrzna, w tym p/rakietowa (zdolności A2/AD); 

operacyjne przygotowanie terytorium; ochrona i 

obrona ważnych obiektów infrastruktury 

krytycznej; potencjał mobilizacyjny;  przygotowanie 

państwa podziemnego, w tym zbrojnego 

oporu/dywersji, na terytoriach okupowanych; 

system ochrony ludności w warunkach wojny; 

powszechna edukacja w sprawach bezpieczeństwa

Odstraszanie w warunkach  

hybrydowej zimnej wojny
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Dziękuję
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