
ZgSp/18.11.2016/30.06.2017/06 

Dr Grzegorz Łyko 

Ministerstwo Obrony Narodowej 

 

 

STRATEGIC COMMUNICATION  

IN A CHANGING SECURITY ENVIRONMENT 

 

Abstract 

This paper is focused on the comprehensive approach to defining the Strategic 

Communication concept. During the research process the author has identified that the 

term is often misunderstood, even while used by communication professionals. The 

definition is based on the publications in available literature, documents and the personal 

interviews the author conducted with Strategic Communication experts from NATO, the US, 

the UK and Poland. The analysis included in the paper describes Strategic Communication 

as a process and as a tool. It also points out the differences in practical and academic 

approaches. The author also described the origins of the term in the military domain. The 

proposed definition of Strategic Communication can be used for further research not only on 

Strategic Communication but also on any other military communication domain like Public 

Affairs, Information Operations or Psychological Operations.  
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KOMUNIKACJA STRATEGICZNA 

W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚRODOWISKU BEZPIECZEŃSTWA 

Streszczenie 

Artykuł przedstawia kompleksowe podejście do kwestii teorii i praktyki Komunikacji 

Strategicznej. W czasie swoich badań autor zidentyfikował częste błędy znaczeniowe, jakich 

dopuszczają się nawet osoby profesjonalnie zajmujące się komunikacją. Definicja jest oparta 

na publikacjach w dostępnej literaturze, dokumentach oraz na wywiadach eksperckich 

przeprowadzonych przez autora ze specjalistami Komunikacji Strategicznej z NATO, Stanów 

Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Polski. Analiza zawarta w artykule opisuje Komunikację 

Strategiczną jako proces i jako narzędzie. Uwypukla również różnice w podejściu 

akademickim i użytkowym. Autor opisał również pochodzenie pojęcia Komunikacji 

Strategicznej w środowisku wojskowym. Zaproponowana definicja Komunikacji Strategicznej 

może być wykorzystywana nie tylko w dalszych badaniach nad Komunikacją Strategiczną, 



ale również w badaniach nad poszczególnymi wojskowymi domenami komunikacyjnymi, jak 

Komunikacja Społeczna (Public Affairs), Operacje Informacyjne i Operacje Psychologiczne.  

Słowa kluczowe: komunikacja Strategiczna • komunikacja • środowisko 

Informacyjne • NATO • Siły Zbrojne RP  

 


