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WALERIJ GIERASIMOW (2013) 

Reguły wojny uległy zmianie. Wzrosła rola 
niewojskowych sposobów osiągania celów 
politycznych i strategicznych, które w wielu 

przypadkach okazują się bardziej efektywne, niż 
potęga militarna. […] Takie działania uzupełniane są 

przez środki wojskowe o charakterze ukrytym. 



ROSYJSKA DOKTRYNA WOJENNA 

•  kompleksowe użycie sił zbrojnych, jak również 
politycznych, ekonomicznych, informacyjnych i innych 
środków niewojskowych, realizowanych przy szerokim 
wykorzystaniu potencjału protestu i sił operacji 
specjalnych 

•  wpływanie na przeciwnika na całej głębokości jego 
terytorium, w globalnej przestrzeni informacyjnej, w 
przestrzeni powietrzno-kosmicznej, na lądzie i morzu 

•  udział w działaniach wojennych nieregularnych formacji 
zbrojnych i prywatnych firm wojskowych 

•  stosowanie niebezpośrednich i asymetrycznych metod 
działań 

•  wykorzystanie sił politycznych i ruchów społecznych 
finansowanych i zarządzanych z zewnątrz 



Źródło: http://www.vpk-news.ru/articles/14632 

„DOKTRYNA GIERASIMOWA” 

TRADYCYJNE METODY: 
•  Rozpoczęcie działań po 

strategicznym rozmieszczeniu sił 
(„deklaracja wojny”) 

•  Działania/starcia frontalne pomiędzy 
dużymi związkami, głównie lądowymi 

•  Operacje/kampanie lądowe, morskie 
i powietrzne 

•  Pobicie przeciwnika, przejęcie kontroli 
nad terytorium 

•  Destrukcja potencjału 
ekonomicznego  

•  Kierowanie działaniami wojsk w 
sposób scentralizowany 

NOWE METODY: 
•  Rozpoczęcie działań przez grupy 

zbrojne w czasie pokoju (wojna nie 
jest deklarowana) 

•  Precyzyjne uderzenia w strategiczną 
infrastrukturę wojskową i cywilną, 
równocześnie na całym terytorium 

•  Masowe użycie kierowanego 
uzbrojenia, sił specjalnych i środków 
bezzałogowych 

•  Użycie grup paramilitarnych, bez 
sprecyzowanej przynależności 
państwowej  

•  Równoległa kampania lądowa, 
morska, powietrzna i informacyjna 

•  Stosowanie metod asymetrycznych 
i pośrednich 

•  Kierowanie działaniami wojsk 
w sposób zdecentralizowany, w 
zintegrowanej sferze informacyjnej 



NARZĘDZIA ROSYJSKIEJ WOJNY 
INFORMACYJNEJ 

•  sterowanie społeczne, tj. wywieranie wpływu na 
społeczeństwo 

•  manewrowanie społeczne, czyli intencjonalne sterowanie 
społeczeństwem dla osiągnięcia określonych korzyści 

•  manipulacja informacją, czyli wykorzystywanie prawdziwych 
informacji w sposób wywołujący fałszywe implikacje 

•  dezinformacja, czyli rozpowszechnianie zmanipulowanych lub 
sfabrykowanych informacji bądź ich kombinacji; fabrykowanie 
informacji, czyli tworzenie fałszywej informacji 

•  lobbing 
•  szantaż 
•  wymuszanie pożądanej informacji 



WNIOSKI DLA POLSKI (1) 

•  Ukraina (Krym) – weryfikacja założeń modernizacyjnych i 
doktrynalnych Sił Zbrojnych FR (kierunek dalszych 
działań?) 

•  Fazy wojny hybrydowej:  
•  fazy od 1 do 2 – kluczowe dla implementacji pozostałych 
•  w wymiarze psychologicznym – „agresja podprogowa”; w 

wymiarze prawa międzynarodowego – „agresja poniżej progu 
wojny”  

•  Niski poziom możliwości bezpośredniego powtórzenia 
scenariusza krymskiego w Polsce (duże 
prawdopodobieństwo wystąpienia na terenie państw 
bałtyckich) 



WNIOSKI DLA POLSKI (2) 

•  Potencjalne zagrożenia hybrydowe:  
•  działania sabotażowe ukierunkowane na osłabienie 

potencjału wsparcia wojsk sojuszniczych przez państwo 
gospodarza, zniszczenie uzbrojenia wojskowego, systemów 
łączności i rozpoznania 

•  zniszczenia infrastruktury cywilnej skutkujące masowymi 
katastrofami przemysłowymi (osłabienie morale i poparcia dla 
władz państwa) 

•  Operacje/kampanie informacyjne ukierunkowane na rozbicie 
jedności sojuszniczej (zniechęcanie, zastraszanie społeczeństw 
państw członkowskich NATO i UE) 

•  Kluczowe założenie – wzmocnienie strategicznej 
odporności kraju na agresję 



DZIĘKUJĘ 


