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WOJNA „HYBRYDOWA” 



- państwa / podmioty niepaństwowe 

- opozycja / konfrontacja 

- nierównoważące się potencjały  

- zagrożenia / działania 

ASYMETRYCZNOŚĆ 



- sfera materialna: walka zbrojna, wojna gospodarcza, 
wojna ekonomiczna, WALKA INFORMACYJNA, 
konfrontacja naukowa, konfrontacja techniczna 

 

- sfera duchowa: wojna kulturowa, wojna religijna, 
konfrontacja etniczna 

  

(Gawliczek, Pawłowski) 

SFERY ASYMETRYCZNOŚCI 



 

- zagrożenia niemilitarne: polityczne, ekonomiczne, 
ekologiczne, społeczno-kulturowe, społeczne, 
kulturowe, informacyjne 

 

- zagrożenia militarne 

 

- zagrożenia w cyberprzestrzeni 

(Żebrowski) 

ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA 
ASYMETRYCZNEGO 



- zdobywanie informacji, zakłócanie informacyjne, 
obrona informacyjna (Ciborowski) 

- ochrona, wykorzystanie, uszkodzenie, zniszczenie 
informacji lub zasobów, zaprzeczanie informacjom 
(Schwartau) 

- całokształt działań ofensywnych i defensywnych, 
koniecznych do uzyskania przewagi informacyjnej 
nad przeciwnikiem i osiągnięcia zamierzonych 
celów militarnych / politycznych (Sienkiewicz) 

WALKA INFORMACYJNA 
(kooperacja negatywna) 



- służy osiąganiu celów przez podmioty we 
wszystkich dziedzinach życia: politycznego, 
społecznego, religijnego, gospodarczego, itp.  

- prowadzenie rozpoznania: dyplomacja, wywiad, 
kontrwywiad 

- Wprowadzanie w błąd przeciwnika: dywersja 
ideologiczna, propaganda, manipulacja, 
dezinformacja, dezintegracja 

- ochrona własnych tajemnic  

(Żebrowski) 

WALKA INFORMACYJNA 



- współpraca informacyjna (kooperacja pozytywna) 

- walka informacyjna (kooperacja negatywna)  

- zabezpieczenie informacyjne  

 

- relacje zewnętrzne i wewnętrzne 

(Szpyra) 

OPERACJE INFORMACYJNE 



Atak informacyjny (wywalczenie i utrzymanie 
przewagi) 

- atak informatyczny (wirusy, robaki, bomby logiczne, 
konie trojańskie, itp.) 

- atak elektroniczny (użycie energii 
elektromagnetycznej)  

- atak ogniowy (fizyczne niszczenie) 

- inne elementy ofensywne (s. 125) 

 

(Szpyra) 

ELEMENTY  
WALKI INFORMACYJNEJ 



 

Zakłócanie informacyjne: 

- szeroka i aktywna działalność dyplomacji, 
polityków, partii, organizacji, nauki, kultury, 
podmiotów międzynarodowych, organizacji 
przestępczych i terrorystycznych, sił zbrojnych, 
służb specjalnych, jednostek wojny psychologicznej, 
mediów  

ukierunkowana na dezorganizację przeciwnika 

(Szpyra) 

ELEMENTY  
WALKI INFORMACYJNEJ 



 

Obrona informacyjna: 

- zapobieganie, rozpoznanie i niedopuszczenie do 
ataku informacyjnego lub uzyskanie pożądanej jego 
efektywności 

- obrona zasobów informacyjnych  

 

(Szpyra) 

ELEMENTY  
WALKI INFORMACYJNEJ 



 

Walka elektroniczna: 

- pozyskiwanie treści informacyjnych 

- prowadzenie rozpoznania elektronicznego 

- przeciwdziałanie systemom i środkom 
elektronicznym przeciwnika 

- obrona własnych systemów elektronicznych  

(Scheffs) 

Działania sieciocentryczne 

ELEMENTY  
WALKI INFORMACYJNEJ 



 

„Celem prowadzenia dezinformacji jest stałe 
utrzymywanie w niepewności przeciwnika, 
wprowadzanie go w błąd co do faktycznych 
zamierzeń, planów kierownictwa politycznego i 
wojskowego oraz przedsięwzięć realizowanych w 
państwie i siłach zbrojnych”  

 

(Żebrowski) 

DEZINFORMACJA jako 
narzędzie walki informacyjnej 



- sfabrykowane świadectwa, taktyka oczerniania oraz 
sfabrykowane dokumenty wykorzystane do 
zdyskredytowania przeciwnika (Deacon) 

- tworzenie i rozpowszechnianie wprowadzających w 
błąd lub fałszywych informacji w celu wyrządzenia 
szkody wizerunkowi kraju wybranego za cel 
(Bennett) 

- rozpowszechnianie wiadomości fałszywych, celem 
wprowadzenia w błąd opinii publicznej (Wielka 
Encyklopedia Radziecka)  

DEZINFORMACJA jako 
narzędzie walki informacyjnej 


