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STRESZCZENIE 

         Niniejsza praca jest poświęcona współpracy Sojuszu Północnoatlantyckiego w zakresie 
zapobiegania zagrożeniom hybrydowym. W pracy opisana jest geneza, definicje wojny 
hybrydowej oraz mechanizmy, które posiada NATO, aby zapobiegać zagrożeniom 
hybrydowym. Autorka przedstawia chronologię kształtowania systemu obronnego Sojuszu 
Północnoatlantyckiego na przestrzeni lat. Opisuje jego elementy i przedstawia partnerów 
Sojuszu w zakresie zapobiegania zagrożeniom hybrydowym. Na koniec pracy autorka 
podsumowuje kilkuletnie działania NATO oraz dokonuje oceny wprowadzonych zmian, 
uwzględniając uwarunkowania historyczne i geopolityczne wewnątrz sojuszu. 

Słowa kluczowe: wojna hybrydowa, NATO, Unia Europejska, Szczyt NATO, konflikt, 
mechanizmy zapobiegawcze. 



   Czasy współczesne niewątpliwie można określić mianem epoki cyfrowej. Moment 
upowszechnienia się Internetu stanowi początek największego od czasów rewolucji 
przemysłowej postępu technologicznego. Obecnie technologie cyfrowe zdominowały prawie 
każdą dziedzinę życia. Współczesny wyścig techniczny mocarstw jest również w dużej 
mierze oparty na dostępie do nowych technologii i biegłości w korzystaniu z niej. Mówiąc o 
cyfryzacji i postępie technologicznym często zapomina się o negatywnych skutkach zjawiska. 
Tak oto digitalizacja systemów oraz nowe technologie zrewolucjonizowały również sferę 
militarną, jednakże zwiększając tym samym liczbę możliwych zagrożeń ze strony 
przeciwników. Dzisiejsze konflikty prowadzone są na licznych płaszczyznach, a działania 
przeciwników stają się coraz mniej przewidywalne. Błyskawicznie wprowadzane zmiany 
sprawiają także, że państwa oraz sojusze militarne nie są przygotowane do zmagania się z 
nowymi zagrożeniami.	 Problem wyraźnie ukazały wydarzenia, które od pięciu lat mają 
miejsce na Ukrainie.	  

Wraz z rozpoczęciem konfliktu na Ukrainie w 2014 roku światowe media spopularyzowały 
określenie „wojna hybrydowa”, często nie tłumacząc, czym właściwie jest to zjawisko. 
Uważam za zasadne rozpoczęcie pracy od przedstawienia definicji zagrożenia hybrydowego, 
wypracowanej przez ekspertów Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ze zjawiskiem tak zwanej 
wojny hybrydowej mamy do czynienia od zaledwie kilkunastu lat, dlatego nie powinien być 
dla nikogo zaskoczeniem fakt, że dotychczas badacze nie wypracowali jednej, uniwersalnej 
definicji tego pojęcia. Eksperci nie są zgodni, co do komponentów składających się na 
złożone zjawisko, jakim jest tak zwana wojna hybrydowa. Biorąc pod uwagę aspekty 
uwzględniane przez specjalistów dziedziny, eksperci Sojuszu Północnoatlantyckiego 
wypracowali nową definicję zjawiska. Stanowi ona współcześnie jedną z najbardziej 
uniwersalnych, jak i najbardziej adekwatnych definicji opisujących zjawisko wojny 
hybrydowej i zagrożenia nią. Według niej, zagrożenia hybrydowe można definiować, jako 
korzystanie z asymetrycznej taktyki celem zbadania i wykorzystania słabości, środkami 
niemilitarnymi (takimi jak polityczne, informacyjne i ekonomiczne zastraszanie, 
manipulacja), [które są] wsparte groźbą użycia konwencjonalnych i niekonwencjonalnych 
środków militarnych.  W kontekście NATO zagrożenie hybrydowe wiąże się z kampanią 1

przeciwko Sojusznikowi lub Sojuszowi środkami, które nie spowodują uruchomienia 
Artykułu V Traktatu Waszyngtońskiego.        2

    Hybrydowe metody prowadzenia działań, takie jak propaganda, dezinformacja, sabotaż i 
inne niemilitarne taktyki, były używane przez ludzkość od wieków za sposób destabilizacji 
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przeciwników. Jednakże w atakach obserwowanych w ostatnich latach uwidacznia się ich 
niespotykana dotychczas szybkość, skala i intensywność. Wszystko to jest ułatwiane przez 
gwałtowny postęp technologiczny.  

Przez bardzo długi okres czasu eksperci NATO pracowali nad strategią zapobiegania 
zagrożeniom hybrydowym, tak by stworzyć metody pozwalające pozostać w gotowości do 
bronienia Sojuszu i wszystkich jego członków przed konwencjonalnymi jak i hybrydowymi 
zagrożeniami. Już w 2009 roku ukazało się studium przyszłości NATO , w którym wykazano, 3

że przyszły przeciwnik będzie łączył różne modele wojen i symultanicznie stosował 
kombinację działań konwencjonalnych, nieregularnych, terrorystycznych i kryminalnych, 
określanych mianem wojny hybrydowej lub zagrożeń hybrydowych. Wychodząc z 
powyższego założenia, Sojusz Północnoatlantycki kontynuował wewnętrzne prace badawcze 
nad zjawiskiem zagrożeń hybrydowych.  

    W koncepcji dotyczącej militarnego wkładu sił Sojuszu w zapobieganie zagrożeniom 
hybrydowym z 2010 roku zwrócono uwagę na nieprzystosowanie struktur, procesów 
wewnętrznych oraz możliwości NATO do zapobiegania zagrożeniom hybrydowym. 
Stwierdzono, że zasięg i wymiary wyzwania, jakim jest rosnące występowanie zjawiska, 
nasilają się potrzebę wzmocnienia szerokiego podejścia w prowadzeniu działań. Podkreślono, 
że wiele elementów dowolnej odpowiedzi na zagrożenie hybrydowe przeciwnika będzie 
prawdopodobnie uzależnione od czynników poza bieżącym zwrotem militarnej sfery NATO. 
Aspekt ten w szczególności zawiera problematyczne zagadnienia otaczające współpracę z 
niemilitarnymi aktorami i konieczność zrozumienia cywilno-militarnych relacji, wymaganych 
by osiągnąć wspólnotę prowadzonego w tym celu wysiłku. Stąd też uznano za konieczne 
poszukiwanie wskazówek ze strony domeny politycznej, co do ich aspiracji dotyczących 
rozmiaru wkładu militarnego do przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym.  W kolejnych 4

latach rozpoczęto wdrażanie zmian, których konieczność wykazywały kolejne raporty na 
temat gotowości NATO do zapobiegania zagrożeniom hybrydowym, jednakże był to powolny 
i mało efektywny proces.  

    Mobilizacja Sojuszu Północnoatlantyckiego w zakresie wypracowywania strategii obronnej 
dotyczącej zapobiegania zagrożeniom hybrydowym zmieniła się drastycznie w lutym 2014 
roku, wraz z agresją  Federacji Rosyjskiej na Ukrainę występującą pod postacią wojny 
hybrydowej. Cały świat obiegła wtedy informacja na temat aneksji Krymu, a niedługo później 
o wybuchu wojny w Donbasie. Wydarzenia, które miały miejsce na Ukrainie spotkały się w 
świecie zachodnim z niemałym zaskoczeniem. Przebieg zdarzeń, a w szczególności ich skala 
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i szybkość, w żadnym stopniu nie przypominały obserwowanych dotychczas 
konwencjonalnych konfliktów. Aneksja Krymu nastąpiła bez rozlewu krwi, a działania na 
Ukrainie zostały poprzedzone dezinformującą kampanią informacyjną, atakami hackerskimi, 
działalnością grup separatystycznych oraz innymi działaniami w żadnym stopniu 
nieprzypominającymi tych używanych w wypadku prowadzenia konwencjonalnego konfliktu 
zbrojnego, nawet w zakresie znanych z historii działań tzw. piątej kolumny. Konflikt 
rosyjsko-ukraiński uruchomił strategiczną refleksję w NATO na temat mechanizmów obrony 
przed wojną hybrydową. Z czasem okazało się, że w obliczu pojawienia się nowego typu 
konfliktu państwa sojuszu stosują archaiczne metody i nie są w stanie zabezpieczyć członków 
sojuszu przed ewentualnymi zagrożeniami hybrydowymi. Mechanizmy obronne Sojuszu 
zdawały się być zamrożone w czasie i zupełnie nieadekwatne.	W odpowiedzi na konflikt na 
Ukrainie NATO zdecydowało się wykształcić zestaw mechanizmów, aby zapobiegać i bronić 
Sojusz przed przeciwnikami prowadzącymi działania w formie wojny hybrydowej. Obrona 
terytorium sojuszniczego przed działaniami hybrydowymi oraz wypracowanie wspólnej 
strategii NATO w obliczu zmian zachodzących w środowisku bezpieczeństwa 
międzynarodowego stały się konieczne. Należy zdawać sobie sprawę, że pomimo 
przygotowywanych od 2009 roku alarmujących ekspertyz, w 2014 roku sojusz nie posiadał 
prawie żadnej wypracowanej strategii w odniesieniu do wojny hybrydowej oraz metod 
postępowania i ewentualnej pomocy dla państw, które nie są członkami NATO, co jak 
pokazały wydarzenia na Ukrainie, musiało się jak najszybciej zmienić. 

     Szczyt NATO 4-5 września 2014 roku w walijskim Newport na szczeblu szefów państw i 
rządów przypadł na moment zmiany uwarunkowań́ środowiska bezpieczeństwa, będącej 
efektem rosyjskiej agresji na Ukrainę̨. Nie stanowił, więc zaskoczenia fakt, że został on 
poświęcony wzmocnieniu więzi transatlantyckich w odpowiedzi na agresywne działania Rosji 
na Ukrainie oraz niestabilną sytuację w południowym sąsiedztwie NATO. Szefowie państw 
NATO potwierdzili zaangażowanie Sojuszu w realizację wszystkich trzech zadań 
przewidzianych w koncepcji strategicznej, to jest: obrony kolektywnej, zarządzania 
kryzysowego i współpracy partnerskiej. W celu zapewnienia gotowości Sojuszu do 
reagowania na nowe wyzwania w obszarze bezpieczeństwa, na szczycie w Newport 
zatwierdzono Plan Działań na Rzecz Gotowości (Readiness Action Plan – RAP). Celem tego 
planu jest umocnienie obrony kolektywnej Sojuszu oraz wzmocnienie zdolności zarządzania 
kryzysowego.  5

    W ramach planu Sojusz zadecydował o utrzymaniu ciągłej, rotacyjnej obecności wojsk na 
ziemi, morzu i w powietrzu na terytorium wschodniego obszaru odpowiedzialności 
traktatowej oraz na akwenach Morza Bałtyckiego, Morza Czarnego i Morza Śródziemnego. 
Rozwiązanie takie zagwarantowało stałą obecność wojsk sojuszniczych na wschodniej flance, 
która ma podlegać cyklicznej rotacji. Uznano, że na potrzeby przebywających i ćwiczących w 
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regionie wojsk utworzone zostaną bazy logistyczne i	sprzętowe. Ustanowiono także ośrodki 
dowodzenia na wschodniej flance NATO wraz z elementami wsparcia i zabezpieczenia – 
zaplanowano utworzenie dowództw szczebla batalionowego w kilku państwach regionu (w 
tym w Polsce).  Podjęto również decyzję o wzmocnieniu Sił Odpowiedzi NATO (NATO 
Response Force) m.in. poprzez utworzenie w ich ramach Sił Natychmiastowego Reagowania 
(Very High Readiness Joint Task Force, VJTF). W Deklaracji Końcowej szczytu w Newport 
mowa jest o ich gotowości do podjęcia działania w perspektywie kilku dni. Zaplanowano też 
aktualizację i możliwość wzmocnienia planów na wypadek wystąpienia konfliktu przez 
przypisanie do planów konkretnych sił, a w następnym kroku opracowania stałych planów 
obronnych dla najbardziej wymagających zadań w ramach operacji kolektywnej obrony.	
Zadecydowano także o zwiększeniu intensywności prowadzonych ćwiczeń wojskowych na 
wschodniej flance Sojuszu, przewidując przeprowadzenie ćwiczeń dotyczących walki z 
zagrożeniami hybrydowymi. W planie sojusznicy przewidzieli również rozbudowę 
infrastruktury sojuszniczej oraz rozmieszczenie baz ze sprzętem na wschodniej flance NATO, 
umożliwiającej szybkie i sprawne przyjęcie sojuszniczych sił wzmocnienia. Zdecydowano się 
także na umiejscowienie Dowództwa Wielonarodowego Korpusu Północny - Wschód w 
Szczecinie. W planach adaptacji Sojuszu do zmienionej sytuacji bezpieczeństwa 
uwzględnione zostały także: podniesienie gotowości, rozbudowa stanu osobowego, 
zwiększenie zdolności korpusu w ramach kolektywnej obrony, koordynowanie przez 
dowództwo korpusu ćwiczeń sił sojuszniczych, przebywających w regionie w sposób ciągły, 
przygotowywanie korpusu do dowodzenia operacjami sojuszniczymi na wschodniej flance, w 
tym dowodzenie nowotworzonymi Siłami Natychmiastowego Reagowania, w przypadku ich 
użycia w regionie.  6

    Na walijskim szczycie NATO podjęto również decyzję o tym, że równolegle do wdrażania 
planu działań na rzecz gotowości, Sojusz będzie pracował nad pozyskaniem nowych 
rozwiązań i zdolności operacyjnych umożliwiających reagowanie na zagrożenia hybrydowe. 
Przewidziano zmianę systemu zarządzania kryzysowego NATO i opracowanie nowych 
procedur pozwalających Sojuszowi na efektywne odstraszanie i stosowanie odpowiedzi 
adekwatnych do zagrożeń hybrydowych. Aby zrealizować powyższe cele, zdecydowano się 
na wprowadzenie zmian zasad prowadzenia komunikacji strategicznej.   7

Nie ma najmniejszej wątpliwości, że zapobieganie zagrożeniom hybrydowym stanowi 
instytucjonalny problem dla Sojuszu Północnoatlantyckiego. Oczywisty jest fakt, że NATO 
posiada szeroki zakres instrumentów zapobiegania zagrożeniom konwencjonalnym. Jednak 
strategia obrony sojuszu z upływem lat uległa niewielkiej ewolucji, nie nadążając za 
zmieniającymi się realiami. W latach poprzedzających szczyt w Newport, Sojusz zdołał 
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wykształcić pewne instrumenty obrony przed nowymi zagrożeniami, szczególnie tymi w 
cyberprzestrzeni. Jednakże NATO, jako sojusz militarny nigdy nie będzie w stanie objąć 
pełnego spectrum wyzwań zawartych w zagrożeniach hybrydowych. Słusznie więc 
zauważono, że aby efektywnie zapobiegać nieregularnym zagrożeniom, Sojusz będzie musiał 
wzmocnić współpracę z organizacjami międzynarodowymi, a szczególnie Unią Europejską.   8

      Równolegle w odpowiedzi na rosnące zagrożenie atakami cybernetycznymi, 
stanowiącymi często element wojny hybrydowej, przyjęto dokument umożliwiający poprawę 
obrony w cyberprzestrzeni (Enhanced Cyber Defence Policy). Zadecydowano, że polityka w 
obszarze cyberobrony będzie realizowana przez wzmocnienie bezpieczeństwa 
cybernetycznego sieci używanych przez NATO, pogłębienie współpracy z sektorem 
przemysłu obronnego oraz intensyfikację szkoleń i ćwiczeń. Co ważne, ustalono także, że 
działania w cyberprzestrzeni, podobnie jak w innych wymiarach prowadzenia walki, będą 
stanowić jeden z obszarów obrony kolektywnej NATO, co daje w przyszłości możliwość 
uruchomienia artykułu V Traktatu Waszyngtońskiego w przypadku zagrożeń cybernetycznych 
wymierzonych w sojuszników.  9

   Szczyt w Newport w 2014 roku stanowił niewątpliwie kamień milowy Sojuszu 
Północnoatlantyckiego w kontekście wprowadzania rozwiązań mających na celu 
zapobieganie zagrożeniom hybrydowym. Kryzys na Ukrainie i płynące z niego negatywne 
doświadczenia zmusiły NATO do rozpoczęcia realizacji szeregu działań na rzecz 
pozostawania w gotowości do realizacji artykułu V traktatu waszyngtońskiego – obrony 
kolektywnej, ale i do wprowadzania realnych rozwiązań z zakresu zarządzania kryzysowego i 
zapobiegania działaniom hybrydowym. Stanowił również nowe otwarcie współpracy Sojuszu 
Północnoatlantyckiego z organizacjami międzynarodowymi, a szczególnie z Unią Europejską, 
dla lepszej obrony państw Sojuszu przed wojną hybrydową.  

Jednym z najważniejszych postanowień szczytu z Newport, zwłaszcza z punktu widzenia 
państw Europy Wschodniej, w tym Polski, było wprowadzenie planu strategicznej adaptacji, 
mającego na celu pozyskanie zdolności pozwalających NATO na podejmowanie wyzwań i 
wypracowanie mechanizmów przeciwstawiania się zagrożeniom hybrydowym płynącym ze 
strony Federacji Rosyjskiej. Zadecydowano wtedy o utrzymaniu ciągłej, rotacyjnej obecności 
wojsk sojuszu na terenach wschodniej flanki NATO, a także na akwenach Morza Bałtyckiego, 
Morza Czarnego i Morza Śródziemnego. Zaplanowano również regularne ćwiczenia 
prowadzone na powyższym obszarze odpowiedzialności traktatowej. Wprowadzono akcję 
monitorowania sytuacji naziemnej i powietrznej poprzez wykonywanie lotów samolotami 
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AWACS w polskiej i rumuńskiej przestrzeni powietrznej. Zaplanowano także aktualizację 
planów obronnych państw wschodniej flanki NATO.   10

    W obliczu agresji Rosji na Ukrainie NATO opracowało plan działania na rzecz gotowości 
(RAP), w którym potrojono wielkość Sił Odpowiedzi NATO (NRF) i wprowadzono 
Połączone Siły Zadaniowe Bardzo Wysokiej Gotowości (VJTF), które można rozmieścić w 
ciągu kilku dni jako siłę odstraszającą. Na początku	 lutego 2015 roku podczas spotkania 
ministrów obrony państw NATO uzgodniono, że nowo powołane siły zadaniowe bardzo 
wysokiej gotowości, czyli tzw. szpica, będą liczyć około pięciu tysięcy żołnierzy i będą 
wspierane przez siły morskie, lotnictwo i siły specjalne. Czołowy element tej brygady 
lądowej będzie gotowy do przemieszczenia w ciągu 48 godzin, a reszta w ciągu tygodnia. W 
razie poważniejszych zagrożeń, siły te będą mogły zostać wzmocnione przez kolejne dwie 
brygady. Aby zapewnić wydajność VJTF, NATO utworzyło Jednostki Integracji Sił NATO 
(NFIU) we wschodniej i centralnej Europie. Jednym z godnych uwagi kroków NATO było 
rozmieszczenie czterech batalionów w państwach bałtyckich i Polsce, która znacznie 
zwiększyła koszty potencjalnej agresji rosyjskiej przeciwko sojusznikom. Równolegle do 
wzmacniania konwencjonalnych sił zbrojnych sojusznicy NATO wzmocnili współpracę 
wywiadowczą celem lepszego wykrywania zagrożeń hybrydowych.  11

Od 2015 roku NATO posiada i stale rozwija swoją strategię dotyczącą roli Sojuszu w 
zapobieganiu zagrożeniom hybrydowym. Jednocześnie silnie wzmocniono i skoordynowano 
działania wywiadowcze: Sojusz Północnoatlantycki nieustannie zbiera, dzieli się oraz ocenia 
informacje, celem wykrywania i znajdywania źródła pochodzenia każdego działania 
hybrydowego.  

    Ataki hybrydowe stanowią wyzwanie dla sojuszu z punktu widzenia regulacji prawnych 
NATO, ponieważ w większości przypadków nie stanowią one podstawy dla uruchomienia art. 
V Traktatu Waszyngtońskiego, mówiącego o obronie kolektywnej. Dla przypomnienia warto 
przywołać jego treść: „Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub kilka z nich w 
Europie lub Ameryce Północnej będzie uważana za napaść przeciwko nim wszystkim; 
wskutek tego zgadzają się one na to, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, każda z nich, w 
wykonaniu prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, uznanego przez Artykuł 51 
Karty Narodów Zjednoczonych, udzieli pomocy Stronie lub Stronom tak napadniętym, 
podejmując natychmiast indywidualnie i w porozumieniu z innymi Stronami taką akcję, jaką 
uzna za konieczną, nie wyłączając użycia siły zbrojnej, w celu przywrócenia i utrzymania 
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bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego. O każdej takiej zbrojnej napaści i o 
wszystkich środkach zastosowanych w jej wyniku zostanie bezzwłocznie powiadomiona 
Rada Bezpieczeństwa. Środki takie zostaną zaniechane, gdy tylko Rada Bezpieczeństwa 
podejmie działania konieczne do przywrócenia i utrzymania międzynarodowego pokoju i 
bezpieczeństwa.” 

W erze hybrydowej nacisk kładzie się na artykuły III, który nakreśla współpracę i wzajemną 
pomoc bez obrony zbiorowej: „Dla skuteczniejszego osiągnięcia celów niniejszego Traktatu 
Strony, każda z osobna i wszystkie razem, przez stałą i skuteczną samopomoc i pomoc 
wzajemną będą utrzymywały i rozwijały swoją indywidualną i zbiorową zdolność do 
odparcia zbrojnej napaści.” oraz IV, który stanowi zobowiązanie do konsultacji, gdy 
zagrożone jest bezpieczeństwo sojusznika: „Strony będą się konsultowały, ilekroć zdaniem 
którejkolwiek z nich zagrożona będzie integralność terytorialna, niezależność polityczna lub 
bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron.”   12

    Za sprawą postanowień z kolejnego szczytu NATO, który odbył się w Warszawie, w 2016 
roku, strategia zapobiegania zagrożeniom hybrydowym została jeszcze bardziej rozwinięta. 
Ponieważ w odniesieniu do zagrożeń agresją hybrydową Sojusz zadecydował o przyjęciu 
strategii antyhybrydowej oraz planów dotyczących roli NATO w zwalczaniu zagrożeń 
hybrydowych. Dokument końcowy wspomina, że podstawowy obowiązek reagowania na 
zagrożenia hybrydowe spoczywa na poszczególnych państwach, jednakże przypominając, że 
Sojusz gotowy jest do przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym w ramach obrony 
zbiorowej. Zdecydowano również, że w konkretnych przypadkach agresji hybrydowej istnieje 
możliwość odwołania się do art. V Traktatu Waszyngtońskiego. W kontekście zagrożeń 
hybrydowych pojawiło się także nowe ustalenie wskazujące, że będą one polem wzmocnionej 
współpracy NATO i Unii Europejskiej.  13

    Postanowienia kolejnych szczytów NATO miały również wpływ na zmiany strukturalne 
wewnątrz Sojuszu. Powołany w 2017 roku na podstawie postanowień szczytu w Warszawie, 
Połączony Pion Wywiadu i Bezpieczeństwa w Kwaterze Głównej NATO, monitoruje i ocenia 
zagrożenia hybrydowe. Wewnątrz niego utworzono oddział analizy hybrydowej, który 
zwiększa świadomość dowódców Sojuszu na temat nieustannie pojawiających się 
potencjalnych zagrożeń hybrydowych. NATO udziela również wsparcia swoim członkom w 
zakresie wykrywania słabości i wzmacniania państwowych systemów zapobiegania 
zagrożeniom. Sojusz przygotowuje także liczne ekspertyzy dla państw członkowskich z 
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zakresu bezpieczeństwa. W ramach zapobiegania zagrożeniom hybrydowym Sojusz 
Północnoatlantycki prowadzi też szereg szkoleń z procesu podejmowania decyzji oraz 
militarnych i niemilitarnych reakcji, we współpracy z innymi podmiotami uczestniczącymi. 
W wypadku, gdy zawiodłyby metody zapobiegawcze, NATO dąży do tego, by siły Sojuszu 
były gotowe do szybkiej reakcji i obrony każdego członka Sojuszu przed każdym 
zagrożeniem, w każdym środowisku.  14

    Tak jak to przedstawiłam wcześniej, zgodnie z postanowieniami ze szczytu Sojuszu w 
Newport, współpraca NATO z organizacjami międzynarodowymi, a w szczególności z Unią 
Europejską jest stale zacieśniana. Wzmocniono także kooperację z państwami takimi jak 
Finlandia, Szwecja czy Ukraina w celu wykrywania zagrożeń hybrydowych. W ramach 
ewolucji tej współpracy, w ostatnich latach powstały międzynarodowe centra badawcze 
zajmujące się problematyką działań hybrydowych. Między innymi w 2017 roku zostało 
otwarte Europejskie Centrum Wywiadowcze dla Zapobiegania Zagrożeniom Hybrydowym 

(European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats) w Helsinkach.  Jego 
działalność została zainaugurowana przez Sekretarza Generalnego Jensa Stoltenberga oraz 
Wysoką Przedstawicielkę Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federicę 
Mogherini. Stanowiło ono inicjatywę rządu Finlandii, wspieranego przez 14 państw oraz 
NATO i Unię Europejską.   

    Wśród innych centrów wywiadowczych poświęconych wykrywaniu przez Sojusz 
Północnoatlantycki działań hybrydowych skierowanych w stronę Sojuszu, powstałych by 
zapobiegać tym zagrożeniom można wymienić: Centrum Wywiadowcze Komunikacji 
Strategicznej (Strategic Communications Centre of Excellence) w Rydze, Centrum 
Wywiadowcze Współpracy w Zakresie Cyberbezpieczeństwa (Cooperative Cyber Defence 
Centre of Excellence) w Tallinnie oraz Centrum Wywiadowcze Bezpieczeństwa 
Energetycznego (Energy Security Centre of Excellence) w Wilnie.  15

    Od czasu agresji Rosji na Ukrainę w 2014 roku zdolności NATO w zakresie wykrywania, 
zapobiegania oraz obrony Sojuszu przed atakami hybrydowymi uległy znacznemu 
polepszeniu. Współpraca z licznymi partnerami, powstające centra badawcze oraz szkolenia 
przeprowadzane przez Sojusz dla sił państwowych sprawiają, że Sojusz Północnoatlantycki 
może coraz skuteczniej się bronić przed zagrożeniami hybrydowymi, stanowiącymi 
rzeczywiste i stałe zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Ze względu na rosnące 
możliwości wywierania wpływów hybrydowych w dobie zdygitalizowanego społeczeństwa 
informacyjnego, wyzwania hybrydowe będą rosły, jednakże wprowadzone na szczytach w 
Walii i Polsce rozwiązania oraz stały rozwój dziedziny zdają się sprawiać, że NATO jest coraz 
bardziej w stanie sprostać realiom współczesnego świata.  
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    Poza wdrażaniem Planu Działań na Rzecz Gotowości, wewnątrz NATO nieustannie trwają 
prace nad wzmocnieniem zdolności w obszarze reagowania na zagrożenia hybrydowe. 
Znacznemu ulepszaniu ulega komunikacja o charakterze strategicznym, a we wschodniej 
flance sojuszu odbywają się cykliczne ćwiczenia z uwzględnieniem zagrożeń hybrydowych. 
W miarę prac nad wzmocnieniem odporności NATO na zagrożenia hybrydowe, eksperci 
zaczęli zwracać uwagę na konieczność koordynacji działań NATO z państwami i 
organizacjami partnerskimi, głównie z Unią Europejską. Krytycy działań Sojuszu 
Północnoatlantyckiego twierdzą, że NATO popełnia błąd przygotowując przeciwko 
niekonwencjonalnym działaniom Federacji Rosyjskiej klasyczne, konwencjonalne metody 
odpowiedzi, podczas gdy do przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym konieczne jest 
korzystanie z niekonwencjonalnych zdolności, do których należy zaliczyć między innymi 
przeciwstawienie się dezinformacji, działaniom wywrotowym, czy atakom w 
cyberprzestrzeni.  16

Zakończenie 

W przypadku tak złożonego zjawiska, jakim są wojna i działania hybrydowe, nie sposób jest 
przyjąć jedną strategię w pełni adekwatną do zagrożeń. Współczesne zapobieganie 
konfliktom oraz rozwiązywanie sytuacji kryzysowych nie ogranicza się jak niegdyś do 
typowych dla NATO polityki odstraszania oraz obrony kolektywnej. Nie sposób jest 
stwierdzić czy obecna strategia zarządzania kryzysowego pozwoli na skuteczne zapobieganie 
zagrożeniom. Za pewny można jednak uznać fakt, że w ciągu ostatnich pięciu lat Sojusz 
Północnoatlantycki znacznie rozwinął swoje kompetencje, jeśli chodzi o wykrywanie i 
gotowość do zmagania się z zagrożeniami hybrydowymi. Podjęto szereg działań 
transformacyjnych strategie mających na celu pozyskanie nowych zdolności. Ponadto 
zreformowano struktury dowodzenia oraz sił zbrojnych i aktywowano Siły Odpowiedzi 
NATO (NRF). Sojusz powiększył również swoje kompetencje w zakresie oddziaływania 
niemilitarnego. W dużej mierze przyczyniły się do tego otwierane w wyniku współpracy z 
Unią Europejską centra badawczo-wywiadowcze, których obszarem działalności są 
poszczególne elementy wojny hybrydowej, jak to otwarte w 2017 roku w Helsinkach.  W 
czerwcu 2016 roku sekretarz generalny NATO, przewodniczący Komisji Europejskiej oraz 
przewodniczący Rady Europejskiej, podpisali deklarację współpracy. Fakt ten powinien 
napawać sojuszników optymizmem, ponieważ w przypadku zmagania się z zagrożeniami 
hybrydowymi konieczne jest monitorowanie zarówno sfery militarnej przez Sojusz 
Północnoatlantycki, jak i tej cywilnej przez Unię Europejską. 

Pomimo że strategia zapobiegania zagrożeniom hybrydowym wypracowana przez Sojusz 
Północnoatlantycki nie może być nazwana doskonałą, należy jednak zwrócić uwagę na 
postęp, jaki nastąpił w tym zakresie w przeciągu ostatnich pięciu lat.  Można uznać, że 
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konflikt rosyjsko-ukraiński pozytywnie wpłynął na sytuację sojuszu, który z etapu pogrążenia 
w kryzysie po konflikcie Afgańskim, w zaledwie pięć lat wykształcił wstępne, wewnętrzne 
mechanizmy i nawiązał współpracę z innymi organizacjami, a w szczególności z Unią 
Europejską, celem obrony świata zachodniego przez zagrożeniami hybrydowymi płynącymi z 
Federacji Rosyjskiej. Jednocześnie pięć lat od wybuchu konfliktu na wschodzie Ukrainy 
mechanizmy obrony Sojuszu Północnoatlantyckiego ulegają ciągłej ewolucji. W chwili 
obecnej trudno byłoby sformułować tezę, że sojusz był w stanie, w oparciu o już 
zmodernizowany arsenał środków antyhybrydowych, podjąć konkretne działania skuteczna 
wobec Federacji Rosyjskiej w wymiarze konfliktu na Ukrainie. Niestety, wojnę hybrydową 
cechuje przede wszystkim wielka niekonwencjonalność i nieregularność działań oraz 
ogromna dynamika, które występują na wielu różnych płaszczyznach. Stąd konieczne jest 
systematyczne ulepszanie i rozszerzanie arsenału środków technicznych systemu obrony 
NATO przed zagrożeniami hybrydowymi, celem zwiększenia elastyczności sojuszu w 
zakresie jego obronności. 
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