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Operacje informacyjno – psychologiczne… 

 

Przełom wieków: 

 - nowa wizja świata rozwoju cywilizacyjnego,  

 - dominacja Europy 

 - utrzymanie globalnego pokoju (mimo wielu 

konfrontacyjnych okresów od zakończenia II WŚ) 
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Symbole: 

 - kolejna fala terroryzmu – nie masowość zdarzeń 

a pojęcie falowości terroryzmu 

 - wieże WTC i atak na USA 
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Nowe symbole: 

 - wydarzenia na Ukrainie jako portal  

 - brak świadomości zagrożeń 

 - urzędnicze funkcjonowanie Europy 

 - media społecznościowe, wiosny i rewolucje 
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„Wojna hybrydowa”: 

 - sprowadzanie ośrodków studiów i analiz 

przeciwnika na niewłaściwe tory (Golicyn) 

 - transfer pojęcia ze wschodu „z zarzutem”, 0:1  
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Golicyn i Sowieci w XXI w. 

 - techniki manipulacji i sterowania 

społeczeństwem – zarządzanie refleksyjne – 

Władimir Lefewr - lata 60  

 - sztucznie wykreowane pojęcie badań Iwana 

Pawłowa, z lat 20 (NLP oraz coaching?), 

warunkowanie klasyczne i instrumentalne, 0:2? 
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Błędne odniesienia: 

 - Carl von Clausewitz z Sun Tzu 

 - rozumowanie przeciwnika przez własny pryzmat 

 - militaryzacja osiągnięć nauki, badań i rozwiązań 
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Przełamanie: 

 - psychologia jako priorytet 

 - odpowiedni poziom 

 - wsparcie innymi naukami 

 - interdyscyplinarne podejście 

 - aparat państwowy i organa bezpieczeństwa  
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Chaos definicyjno – pojęciowy 

 - specjaliści i dziennikarze mylą i spłaszczają 

podstawowe pojęcia  

 - brak przypadku, 0:3 

 - projekt (sic!) Doktryny bezpieczeństwa 

informacyjnego RP (z lipca 2015 r.) przyjmuje 

główne pojęcia 
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Operacje informacyjne (walka informacyjna) - czynności 

polegające na oddziaływaniu na informacje i/lub systemy 

informacyjne w celu kształtowania i przejmowania procesów 

decyzyjnych przeciwnika (zautomatyzowanych oraz z udziałem 

czynnika ludzkiego), przy jednoczesnej ochronie własnych 

procesów decyzyjnych; w wymiarze wojskowym także działalność 

mająca na celu wywarcie pożądanego wpływu na wolę, 

rozumienie i zdolności przeciwników, potencjalnych przeciwników 

lub innych stron konfliktu, wspierających cele danej misji;  
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Operacje informacyjne:  

 - działania ofensywne: operacje psychologiczne, pozoracja, 

destrukcja, walka elektroniczna, atak informatyczny, działania z 

zakresu komunikacji społecznej 

 - operacje defensywne: bezpieczeństwo informacyjne, osłona, 

działania kontrpropagandowe, działania kontrwywiadowcze, 

walka elektroniczna, informacyjne działania specjalne 
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Operacje psychologiczne – operacje mające na celu wpływanie 

na emocje, motywacje, obiektywne rozumowanie, a ostatecznie 

zachowanie rządów państw obcych, organizacji, grup i osób 

będących celami tych operacji, tak aby osiągnąć efekt w 

postaci wzmocnienia lub nakłonienia do zachowań korzystnych 

dla realizacji własnych interesów. Mogą być wykorzystywane 

zarówno w czasie pokoju (klęsk żywiołowych, stanów kryzysowych 

i alarmowych), jak i podczas wojny.  
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Inżynieria społeczna – zespół metod i środków celowego 

manipulowania społeczeństwem 
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Propaganda, dezinformacja – rozpowszechnianie 

zmanipulowanych lub sfabrykowanych informacji (albo 

kombinacji jednych i drugich), w celu skłonienia ich odbiorców 

do określonych zachowań korzystnych dla dezinformującego, lub 

też w celu odwrócenia ich uwagi od faktycznie zaistniałych 

wydarzeń 
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3 kategorie wg Rosjan:  

 - operacje informacyjne 

 - operacje psychologiczne 

 - operacje informacyjno – psychologiczne  

 

Prof. Kossek: psychologia operacyjna, psychologiczne operacje 

specjalne 
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Podstawowe zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego 

(prof. Aleksandrowicz): 

 - brak dostępu do informacji (pustka informacyjna) 

 - nadmiar informacji (szum informacyjny) 

 - dostęp do informacji fałszywej i dezinformacji 

 - brak ochrony własnych zasobów informacyjnych 

 - brak kontroli nad własnymi kanałami informacyjnymi  
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Zagrożenia informacyjne - cyberprzestrzeń (projekt Doktryny): 

 - dezinformacja, trolling, wroga propaganda, zakłócające 

realizację istotnych zadań adm. publ. oraz sektora prywatnego 

 - ataki powodujące zakłócenia funkcjonowania sieci 

teleinformatycznych w sektorach i instytucjach o podwyższonym 

stopniu wrażliwości, w tym tworzących infrastrukturę krytyczną 

 - istnienie technologicznych luk, które dają szansę, także 

niezauważonej, ingerencji w treści portali internetowych oraz 

wpływania na zdolności do działania w cyberprzestrzeni 
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Zagrożenia w przestrzeni medialnej (projekt Doktryny): 

 - monopolizacja rynku informacyjnego i jego poszczególnych struktur oraz niekontrolowany 

rozwój rynku informacyjnego media masowe mogą być narzędziem dezinformacji 

 - przejmowanie lub finansowanie mediów przez podmioty nieprzychylne lub wrogie Polsce 
 - pojawienie się w przestrzeni informacyjnej mediów propagujących idee sprzeczne z 

interesem narodowym 

 - aktywne uczestnictwo przeciwnika w polskich mediach społecznościowych – 

propagowanie idei sprzecznych z interesem narodowym 
 - nieświadome, niezamierzone powielanie przekazu informacyjnego sprzecznego z 

interesem narodowym przez użytkowników mediów społecznościowych lub media masowe 
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Wojna informacyjna 

Celem jest wpływanie na ludzi tak, by do 

spreparowanych i prawdziwych, podsuniętych 

komunikatów dochodzili sami, efektem czego 

mają być ich decyzje, w przekonaniu własne,  

zbieżne z naszym interesem  

(Rafał Brzeski pisze o pakowaniu karków w jarzmo) 
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Walka informacyjna (Brzeski) 

Agresywna forma sterowania społecznego w złej wierze za 

pomocą informacji niszczącej: 

- osłabia struktury przeciwnika, głównie utrudniając przekaz 

informacji między kierownictwem a wykonawcami 

- inspiruje błędne decyzje kierownictwa i w efekcie powoduje 

błędne działanie wykonawców tych decyzji, co skutkuje 

osłabieniem przeciwnika a w skrajnych przypadkach prowadzi 

do jego samozniszczenia. 



 

 

 

 

 
Europejski  

Instytut 

Bezpieczeństwa 

ARTUR J. DUBIEL 
Koordynator Europejskiego Instytutu Bezpieczeństwa 

Wydawca portalu Sztab.org 

Doktorant Akademii Sztuki Wojennej 

Operacje informacyjno – psychologiczne… 

 

Główni aktorzy teatru działań 

 

wywiad <–> kontrwywiad 
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Obrona 

 - zalecenia 

 - wewnętrzna odmowa automatyzmu (Brzeski) 

 - trójkąt bezpieczeństwa (Dubiel) 
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Trójkąt 

 - służby specjalne (intelligence) 

 - ośrodki naukowe i akademickie 

 - społeczeństwo 
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

 

 

Artur J. Dubiel 


