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Zasady funkcjonowania

▪Permanentne konsultacje 
polityczne

▪Procedury konsultacyjne –
komitety - rola stolic – zasada 
konsensusu

▪Relacje między decyzjami 
sojuszniczymi i stanowiskami 
narodowymi 
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Mechanizm reagowania NATO
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Operacja obronna NATO: 

wyzwania, dylematy i zadania

▪ Monitorowanie kryzysu i wykrycie narastającego zagrożenia (wywiad, 

rozpoznanie: techniczne, osobowe; multi-wymiarowe): działania narodowe, 

oceny sojusznicze

▪ Wzmożenie odstraszania (powstrzymywania, mitygowania): operacja 

kryzysowa SSR (wzmocnienie sił i gotowości „czaty”, rozwinięcie „szpicy”); 

podwyższenie gotowości sił narodowych; uaktualnienie planów 

operacyjnych…

▪ Przekazanie wojsk w operacyjne podporządkowanie dowództw 

sojuszniczych (Transfer of authority) 

▪ Operacja uprzedzająca???

▪ Operacja obronna: początkowo narodowa(???), od początku sojusznicza!!!

▪ Manewr strategiczny głównych sił wzmocnienia i kontrofensywa

▪ Próg wojny nuklearnej???
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NATO – wyzwania strategiczne

▪Więzi transatlantyckie, 

▪Współdziałanie NATO-UE (rola PESCO),

▪Stała obecność wojsk na wschodniej flance,

▪Transatlantycka i europejska mobilność 

strategiczna („wojskowe Shengen” na potrzeby 

strategicznego rozwijania sił: warunki prawne i 

infrastrukturalne)  

▪nakłady obronne, 

▪info/cyber/obrona, 

▪wobec Rosji: odstraszanie, w tym nuklearne 

(wzmocnione „nuclear sharing” +) i dialog@SKoziej 7www.koziej.pl



CYBERBEZPIECZEŃSTWO W RAMACH NATO
▪ Cyberobrona jest częścią obrony kolektywnej na podstawie art.5. 

tak, jak obrona lądzie morzu i w powietrzu (szczyt w Warszawie)

▪ NATO uznaje, że prawo międzynarodowe stosuje się również 

odpowiednio do cyberprzestrzeni (Podręcznik „talliński” z 

2013r.).

▪ NATO odpowiada za ochronę własnych sieci informatycznych 

oraz koordynację wysiłków narodowych, a także rozwój 

edukacji i ćwiczeń w zakresie cyberobrony. 

▪ Państwa sojusznicze zobowiązały się do ochrony swoich sieci, 

wymiany informacji oraz wzajemnego wsparcia w zakresie 

cyberobrony (zapobieganie, powstrzymywanie, likwidacja 

skutków cyberataków), a także rozwijania swoich zdolności 

kompatybilnych w NATO (Warszawa).

▪ NATO podpisało porozumienie o cyber-współpracy z UE 

(TANDEM)
www.koziej.pl @SKoziej 8



www.koziej.pl 9@SKoziej



10

Globalna Strategia WPZiB UE z 2016 r.
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UNIA EUROPEJSKA:  Globalna Strategia WPZiB/2016

www.koziej.pl @SKoziej

▪ MISJA: promowanie pokoju, zapewnianie 
bezpieczeństwa i dobrobytu oraz 
budowanie ładu globalnego

▪ PRIORYTETY: bezpieczeństwo UE, 
odporność na płd. i wsch., podejście 
zintegrowane, kooperatywne łady 
regionalne, ład globalny

▪ WARUNKI SKUTECZNOŚCI: 
wiarygodność, zdecydowanie, spójność

▪ DALSZE KROKI: nowelizacja strategii 
sektorowych, przeglądy strategii 
globalnej



•w Europie nieprawdopodobna. Zamiast tego Europa stoi w obliczu zagrożeń 

bardziej zróżnicowanych, mniej widocznych i trudniej przewidywalnych

Agresja na dużą skalę

•wzrastające zagrożenie strategiczne dla całej Europy. Ma wymiar globalny i łączy 

się z ekstremizmem religijnym

Terroryzm

•potencjalnie największe zagrożenie, zwłaszcza w połączeniu z rozwojem 

technologii rakietowych oraz terroryzmem

Proliferacja broni masowego rażenia

•zagrożenia pośrednie i bezpośrednie, niebezpieczne zwłaszcza te na Bliskim 

Wschodzie

Konflikty regionalne

•Następstwo złych systemów rządów (korupcja, nadużycie władzy, słabe instytucje, 

brak przewidywalności) oraz konfliktów wewnętrznych. Wzmagają niestabilność 

regionalną

Państwa upadłe

•ma charakter transgraniczny i Europa jest dla niej poważnym celem, 

Przestępczość zorganizowana

ZAGROŻENIA WG STRATEGII BEZPIECZEŃSTWA UE Z 2016r.
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REAGOWANIE NA ZEWNĘTRZNE KONFLIKTY I KRYZYSY:

obejmuje pełne spektrum zadań WPBiO w zakresie cywilnego i militarnego 

reagowania kryzysowego.  Celem jest poszerzenie zdolności reagowania 

we wszystkich fazach cyklu konfliktowego, włącznie z prewencją, aby 

promować pokój i bezpieczeństwo w ramach opartego na zasadach ładu 

globalnego spinanego przez ONZ. Ambicją UE jest, aby być zdolną 

reagować zdecydowanie i szybko w ramach wszystkich zadań ujętych w 

artykule 43 Traktatu o UE

BUDOWANIE ZDOLNOŚCI 

PARTNERÓW W DZIEDZINIE 

BEZPIECZEŃSTWA:

Misje/operacje wspólnej 

polityki bezpieczeństwa i 

obrony o zadaniach 

szkoleniowych, doradczych 

i/lub konsultacyjnych 

(mentoringowych) w sektorze 

bezpieczeństwa

OCHRONA UE I JEJ OBYWATELI:

Obejmuje takie zadania, jak ochrona sieci i 

infrastruktury krytycznej; bezpieczeństwo granic 

zewnętrznych, włącznie z budowaniem takich 

zdolności u partnerów; ochrona cywilna i reagowanie 

na katastrofy;  zapewnienie stabilnego dostępu i 

korzystania z przestrzeni globalnych; przeciwdziałanie 

zagrożeniom hybrydowym; cyberbezpieczeństwo; 

zapobieganie i przeciwdziałanie terroryzmowi i 

radykalizmom; zwalczanie przemytu; budowanie 

zdolności radzenia sobie z nielegalną migracją; 

promowanie przestrzegania reżimów 

antyproliferacyjnych oraz zwalczanie nielegalnego 

handlu bronią  i zorganizowanej przestępczości

Poziom ambicji UE w dziedzinie bezpieczeństwa: 

zadania strategiczne 
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PRIORYTETOWE OBSZARY WSPÓŁPRACY 

NATO-UE

• przeciwdziałanie zagrożeniom hybrydowym

• współpraca operacyjna na morzu

• cyberbezpieczeństwo i cyberobrona

• zdolności obronne państw członkowskich 

• przemysł obronny i badania obronne

• ćwiczenia

• zdolności obronne i w zakresie bezpieczeństwa 

oraz odporność/żywotność partnerów na 

wschodzie i południu
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Sens i istota partnerstwa z USA

▪ Trzeci zewnętrzny filar polskiego 

bezpieczeństwa: szybciej może reagować 

niż cały sojusz

▪ Ma sens wtedy, gdy interesy strategiczne 

USA są zbieżne z interesami narodowymi 

Polski (kontekst Rosji)

▪ Partnerstwo asymetryczne – różnica 

potęg
www.koziej.pl @SKoziej 16
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17@SKoziej



USA: dylematy strategiczne

▪ USA wobec Rosji: 

▪ Nowa zimna wojna? Cyberinterwencja Rosji w 

wybory. Wyścig zbrojeń. 

▪ USA wobec NATO i UE: 

▪ Odtwarzanie dobrych relacji transatlantyckich po 

D. Trumpie

▪ USA wobec Chin:

▪ Główny rywal, pretendent do hegemonii

▪ USA wobec Bliskiego Wschodu:

▪ Pośrednia rywalizacja z Rosją i Chinami. Iran, 

Arabia Saudyjska? Izrael.
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USA a Polska

▪ „Tarcza przeciwrakietowa”: baza w 

Redzikowie

▪ Dowództwa (Poznań) 

▪ Bazy lotnicze

▪ Obecność wojskowa w ramach 

wzmocnienia wschodniej flanki NATO

▪ Zakupy uzbrojenia: F-16, Patrioty…

▪ Energetyka: amerykański gaz łupkowy

www.koziej.pl @SKoziej 19



▪ Trójkąt Weimarski

▪Grupa Wyszehradzka

▪ Trójmorze
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Dziękuję☺
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