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Streszczenie: Technologie informacyjne to czynnik sprawczy przemian w XXI wieku. 

Określenie siły i skutków ich oddziaływań na organizacje społeczeństwa informacyjnego 

pomoże zobrazować również stopień przeobrażeń jakim zostały poddane organizacje 

odpowiedzialne za bezpieczeństwo w tym Siły Zbrojne RP, będące przedmiotem analizy w 

niniejszym opracowaniu. 

Abstract: Modern Technology is the key factor determining changes in the XXIth century. 

Identifying forces and their effects on the organizations of information society will contribute 

to defining also the scale of transformation in security services including Polish Military 

Forces analyzed in this paper.  

 …Przetrwanie na progu XXI wieku wymaga czegoś więcej niż tylko instynktu. Dla nas, 

zarówno cywilów, jak i żołnierzy, wymaga ono głębokiego zrozumienia rewolucyjnie nowych 

powiązań wiedzy, bogactwa i wojny1. 

 Proces globalizacji rozumiany jako intensyfikacja światowych powiązań politycznych, 

gospodarczych i społecznych kreuje nową rzeczywistość przynosząc ze sobą tyle samo 

korzyści co i zagrożeń. Niewątpliwie technologie informacyjne jako ogół dostępnych na 

rynku rozwiązań technicznych z zakresu sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz 

architektury sieci komunikacyjnych 2  wykorzystywane są do zarządzania informacją 3  czy 

wiedzą, kreowania nowych produktów i usług. Informacja stała się strategicznym aktywem 

zdolnym zmienić decyzje podjęte przez wroga na polu walki lub konkurencję na polu 

                                                           
1 Toffler A., Toffler H., Wojna i antywojna, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2006, s. 284. 
2 Brzozowski M., Organizacja wirtualna, PWE, Warszawa 2010, s.17. 
3  Informacja - treść wiadomości, przypisana jej przez odbiorcę w wyniku interpretacji, która powoduje 
zmniejszenie stanu niewiedzy, niepewności lub nieokreśloności u odbiorcy wskutek jej otrzymania 
wiedza-  ogół utrwalonych wiadomości(treści) i umiejętności z jakiejś dziedziny (doświadczenie) wraz ze 
zdolnością ich interpretacji (analizy i wnioskowania) w celu wykorzystania  
Klonowski Z.J., Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Wrocławskiej, Wrocław 2004, s. 168. 
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ekonomicznym. Pajęcza sieć infostrad, po której z coraz to większą prędkością mkną 

przekazy i obrazy tworzy cyberprzestrzeń, kolejny wymiar życia społeczeństw - społeczeństw 

informacyjnych 4  wraz z ich potrzebami, aspiracjami i konfliktami. Świat ma charakter 

wielobiegunowy z  USA, Indiami i Chinami w roli głównej, państwa narodowe, państwa 

upadłe, narkokartele, organizacje nieformalne, czy samotne wilki są gotowe prowadzić wojnę 

w imię nacjonalizmu, fanatyzmu religijnego. Te asymetryczne wojny, małe kryzysy i 

konflikty zmienią się, jak twierdzi J. Messner w wojny chaosu, w których nie uznaje się 

norm humanitarnych a przeciwnicy stosują najskuteczniejsze środki, terror, bandytyzm, 

powstania, by oddziaływać na świadomość zwolenników i przeciwników. Celem nie jest już 

masowe, fizyczne zniszczenie ale zburzenie struktur decydujących o istnieniu tego państwa 

czyli, obiektów infrastruktury krytycznej5, która obecnie jest tworzona i kontrolowana przez 

zintegrowane systemy teleinformatyczne.Świat zyskał kolejny, piąty wymiar - pole działania 

czy walki: oprócz lądu, powietrza i morza - kosmos i cyberprzestrzeń.  

E. Kolbusz i współautorzy obrazowo tłumaczą nową sytuację przypominając zabawę, której 

celem jest ułożenie na planszy określonej kombinacji kwadratów z poszczególnymi literami 

alfabetu. Zasada jest następująca: na ograniczonym polu manewru, tj. na płaszczyźnie o 

określonych wymiarach należy uzyskać odpowiednie uporządkowanie kwadratów.  Te same 

zasady wykorzystane są w innej zabawie przy użyciu kostki Rubika, ale zwiększa się liczba 

wymiarów przestrzeni i liczba kombinacji ułożenia figur. Różnica trudności wykonania tego 

samego zadania w przestrzeni dwuwymiarowej i trójwymiarowej jest oczywista. Stosowanie 

tych samych zasad gwarantujące powodzenie w przestrzeni 2D nie oznacza powodzenia w 

przestrzeni 3D. Analogia ta stosuje się do prowadzenia działalności gospodarczej w 

gospodarce tradycyjnej jak i elektronicznej, czy działań obronnych w czasie pokoju,  kryzysu 

i wojny.  Mimo, że podstawowe prawa pozostają niezmienne, dynamicznie zmieniające się 

otoczenie wymusza formułowanie i stosowanie nowych metod działania. Tym otoczeniem 

jest społeczeństwo informacyjne /elektroniczne a przez nowe metody, które umożliwiają 

efektywne działanie organizacji należy rozumieć nowe instrumenty zarządzania: outsourcing, 

BPR, Lean management, benchmarking, organizację uczącą się.  

                                                           
4 Społeczeństwo wirtualne - grupa wspólnych jednolitych interesów, zainteresowań, przekonań,potrzeb, stylów 
życia,, skupiona w wirtualnej przestrzeni sieci niezależnie od miejsca fizycznego umiejscowienia należących do 
niej jednostek. Chmielarz W., Systemy biznesu elektronicznego, Difin, Warszawa 2007, s.28. 
5Infrastruktura krytyczna- systemy i dobra fizyczne i wirtualne, żywotne dla państwa, których zniszczenie lub 

destrukcja mogłyby osłabić bezpieczeństwo gospodarki narodowej, narodowej służby zdrowia i opieki 
społecznej lub innych dziedzin. Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, Bellona, 
Warszawa, s. 99. 
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 Ta złożoność, niepewność i zmienność rzeczywistości tworzy nowe zależności 

gospodarczo - społecznei nadaje też nowy sens  pojęciu bezpieczeństwa. 

 Współtwórca szkoły kopenhaskiej Barry Buzan w swojej pracy „People, states and 

fear” wyróżnia trzy poziomy bezpieczeństwa, tj. jednostek, państw i systemów 

międzynarodowych oraz pięć jego wymiarów: polityczny, gospodarczy, wojskowy, społeczny 

i ekologiczny6. Zapewnienie tak szeroko rozumianego bezpieczeństwa, wymaga posiadania 

sprawnego zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego rozumianego jako …całość 

sił, środków oraz zasobów przeznaczonych przez państwo do realizacji zadań w dziedzinie 

bezpieczeństwa, odpowiednio do tych zadań zorganizowana, utrzymana i przygotowywana, w 

którym wyróżnia się podsystem kierowania i szereg podsystemów wykonawczych 7 . 

Zintegrowany, kompleksowy system bezpieczeństwa narodowego umożliwia równoczesne 

wykorzystanie elementów systemu obronnego i systemu zarządzania kryzysowego i 

współdziałanie komponentów wojskowych i cywilnych na każdym poziomie. Współpraca 

cywilno-wojskowa wydaje się być środkiem, który będzie skutecznie wspierał działalność 

organizacji cywilnych i militarnych w realizacji zadań na rzecz szeroko pojmowanego 

bezpieczeństwa państwa. Zatem zasadne wydaje się pytanie: jaki kształt i charakter powinny 

mieć organizacje, aby sprostać wyzwaniom? 

 Ze wszystkich dostępnych technologii („narzędzi”), którymi posługuje się 

społeczeństwo informacyjne to Internet jest najskuteczniejszym i najszybszym instrumentem 

komunikacji w różnych formach: 

 umożliwia łączność między uczestnikami i dostarczanie kontentu na zasadzie dostępu 

otwartego lub warunkowego, 

 kojarzy wszelkie obszary działalności ludzkiej, np. geograficzne, ekonomiczne, 

społeczne w sposób „bezszwowy” (seamless), 

 umożliwia selektywność informacji w zależności od kręgu użytkowników lub rodzaju 

kanału komunikacji, np. e-mail (one to one), newsletter (one-to many), forum (many-to-

many)8 .  

Inter – to między lub (international – międzynarodowy) a net to sieć, a zatem Internet to 

globalna sieć łącząca różne sieci lokalne. OECD definiuje Internet jako składową wielu sieci 

komputerowych kompatybilnych ze sobą dzięki zastosowaniu tego samego protokołu TCP/IP. 

Sieć to zbiór komputerów połączonych ze sobą i wyposażonych w oprogramowanie 
                                                           
6Red. Podraza A.Potakowski P., Wiak K., Cyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku, Difin, Warszawa 2013, 
str.25. 
7Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022 z 9 kwietnia 2013, str. 3. 
8Szpringer W., Innowacyjne modele e-biznesu, Difin, Warszawa 2012, s. 32. 
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umożliwiające wzajemne przesyłanie informacji 9 . Ta globalna sieć „autostrad 

informacyjnych”10 pozwala indywidualnym użytkownikom i przedsiębiorstwom swobodnie 

poruszać się w przestrzeni, którą nazywamy cyberprzestrzenią 11 . Ta rzeczywistość 

wykreowana za pomocą technik komputerowych to rzeczywistość wirtualna 12  czyli 

symulowana. Symulacja rzeczywistych wydarzeń i relacji w komputerowo wykreowanym 

środowisku sprawia, ze użytkownik zachowuje się identycznie jak w realnym świecie.  Co 

więcej, relacje między podmiotami w cyberprzestrzeni mają wpływ na  rzeczywistość realną, 

np. w wirtualnym sklepie klient kupuje konkretny produkt i wydaje swoje pieniądze. Firmy, 

organizacje mogą mieć swoje siedziby i rynki zbytu w różnych oddalonych od siebie 

miejscach globu tak jak ich klienci mogą znajdować się w dowolnej lokalizacji. Te rynki i 

produkcja w poszczególnych krajach są od siebie coraz bardziej zależne co sprzyja 

powstawaniu organizacji ponadnarodowych.  

 Tak zorganizowaną gospodarkę określa się jako gospodarkę elektroniczną, czyli: 

istniejąca czasowo w przestrzeni sieci rozległych, głównie Internetu, w sferze normatywnej i 

pozanormatywnej sztuczna organizacja społeczno-ekonomiczna, której architektura ze 

względu na swoją dynamiczną złożoność i specyfikę używanej infrastruktury nie może być 

zastosowana w sposób statyczny w świecie realnym, chociaż towary i płatności występujące 

w tej sferze należą właśnie do tego świata13. 

 Gospodarka elektroniczna w praktyce obejmuje wymianę produktów i usług, transfer 

funduszy w publicznych i prywatnych sieciach cyfrowych, różnorodne rodzaje interakcji 

biznesowych, a także takie funkcje, jak marketing, zarządzanie relacjami z klientami, 

rekrutację pracowników, rozwój produktów (działalność wytwórczą), administrację i 

komunikację14. 

 Elementami tak rozumianej gospodarki elektronicznej jest elektroniczny biznes, handel 

elektroniczny i przedsiębiorstwo elektroniczne , relacje między którymi ilustruje poniższy 

schemat: 

 

 

 

 
                                                           
9 Ibidem s.18. 
10 Sztab wyborczy Clintona 
11Olszak C.M., Ziemba E., Strategie i modele gospodarki elektronicznej, PWN, Warszawa 2007, s.42 
12 Brzozowski M., Organizacja wirtualna, PWE, Warszawa 2010, s.34. 
13 Chmielarz W., Systemy biznesu elektronicznego, Difin, Warszawa 2007, s.27. 
14 Olszak C.M., Ziemba E., Strategie i modele gospodarki elektronicznej, PWN, Warszawa 2007, s.40. 

e-gospodarka  

e-biznes 

e-handel 

e-przedsiębiorstwo   
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Opracowanie własne 

Rys. 1. Społeczeństwo elektroniczne 

Biznes elektroniczny definiowany jest jako: 

 wszelkie formy transakcji związanych z komercyjnym wykorzystaniem indywidualnych 

i instytucjonalnych podmiotów gospodarczych bazujących na cyfrowym przetwarzaniu i 

transmisji danych, 

 biznes prowadzony w sieciach komputerowych, takich jak Internet, z uwzględnieniem 

towarzyszącej mu infrastruktury pokrewnej, 

 produkcja, dystrybucja, marketing, sprzedaż oraz dystrybucja dóbr i usług z 

wykorzystaniem sieci teleinformatycznych 15. 

 Handel elektroniczny to „… bazująca na technologii sieciowej koordynacja materiałów, 

procesów i ludzi ułatwiająca wymianę handlową…” czyli: elektroniczna wymiana 

dokumentacji, transfer środków pieniężnych, interaktywne systemy informacji wizualnej i 

głosowej, elektroniczne zakupy, bankowość.Elektroniczny biznes jest pojęciem szerszym, 

zawiera w sobie działalność wytwórczo –produkcyjną, realizowaną również za pomocą 

sieci.Uczestnicy handlu elektronicznego, czyli oferenci i klienci dokonują transakcji biznesu 

elektronicznego na rynku elektronicznym czyli w sieci interakcji i powiązań- rozległej- 

globalnej.Relacje miedzy podmiotami transakcji mogą być następujące: 

 B2B (business to business) – stronami transakcji są przedsiębiorstwa, 

 B2C (business to consumer) – jedną stroną transakcji jest firma a drugą konsument, 

 C2B (consumer to business) kierunek działań jest odwrotny niż w B2C, 

 C2C (consumer to consumer) – po obu stronach transakcji są konsumenci, 

 B2A(business to administration) – transakcja ma miejsce pomiędzy firmą a instytucją 

lub urzędem administracji państwowej, 

 B2G (business to government) – jedną ze stron jest rząd, 

 C2A(consumer to administration) – stronami jest konsument i administracja 

publiczna16. 

                                                           
15 Chmielarz W., Systemy biznesu elektronicznego, Difin, Warszawa 2007, s.18. 
16 Kolbusz E., Inżynieria systemów informatycznych w e-gospodarce, PWE, Warszawa 2005, s.20. 
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 Najmniejszym elementem – podmiotem elektronicznej gospodarki funkcjonującym na 

rynku jest przedsiębiorstwo elektroniczne(organizacja 17 , które definiowane jest w ujęciu 

procesowym i strukturalnym na bazie systemowej teorii organizacji i zarządzania.  

Proces to przebieg działań ukierunkowanych na osiągniecie celu, powodujących zmianę 

właściwości systemu lub jego otoczenia, co oznacza, ze w razie wystąpienia zmian w 

otoczeniu lub wnętrzu organizacji skutkujących spadkiem jej efektywności, podejmie ona 

działania odpowiednio w celu zmiany otoczenia lub stanu wewnętrznego 18 . W ujęciu 

strukturalnym organizacja to celowy system – całość składająca się ze wzajemnie 

powiązanych elementów, pozostająca w różnego rodzaju związkach interakcyjnych z 

otoczeniem. Poszczególne części współprzyczyniają się do powodzenia całości, a powodzenie 

całości jest istotnym warunkiem powodzenia części. Organizacja wirtualna jest formą 

kooperacji (sieć, alians, koalicje, sztuczny twór) niezależnych podmiotów-uczestników, 

którymi mogą być organizacje, przedsiębiorstwa, zespoły czy też indywidualne osoby. M. 

Brzozowski proponuje uniwersalną definicję organizacji wirtualnej: jest to tworzona na 

zasadzie dobrowolności specyficzna forma kooperacji niezależnych przedsiębiorstw, innych 

instytucji i/lub osób fizycznych, które dostarczają na rynek dobra i usługi na bazie wspólnego 

stosunku gospodarczego oraz występują wobec otoczenia jako jeden podmiot. Istotną rolę w 

koordynacji działań organizacji wirtualnej odgrywa technologia informacyjna. 

Organizacja wirtualna może być rozumiana w dwóch zakresach: wąskim i szerokim. Wąsko 

pojmowana organizacja wirtualna to organizacja zdecentralizowana, składa się z wielu 

jednostek rozrzuconych geograficznie, ale działających na rzecz przedsiębiorstwa i 

wykorzystujących do tego celu TI. Szeroko pojmowana organizacja nie ma fizycznego 

wymiaru, ma jedynie strukturę formalna do osiągnięcia określonego celu gospodarczego a nie 

do trwania i rozwoju.M. Brzozowski rozróżnia cztery typy organizacji wirtualnych: 

 wewnętrzna, składa się z rozproszonych jednostek biznesowych, opiera się na telepracy 

i zespołach wirtualnych, np. firma Oticon, 

 statyczna, stosuje  metodę outsourcingu dla nawiązania stabilnej współpracy, 

przykładem może być firma LPP, 

 dynamiczna nawiązuje krótką i okazyjną i zrównoważoną współpracę z podmiotami 

zewnętrznymi, np. szwajcarska platforma współpracy małych i średnich firm, 

                                                           
17 nie wprowadzono rozróżnienia miedzy pojęciami organizacji i przedsiębiorstwa wirtualnego oraz założono, iż 
mogą być one stosowane zamiennie dla opisu podmiotów podejmujących działalność gospodarczą 
Brzozowski M., Organizacja wirtualna, PWE, Warszawa 2010, s.39. 
18 Ibidem. 
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 sieciowa to czasowa sieć wyspecjalizowanych organizacji oferująca w skali globalnej 

szeroki asortyment produktów i usług w formie cyfrowej, np. Amazon.com. 

Do kluczowych cech organizacji wirtualnej należą:  

 współpraca niezależnych podmiotów, podejmowana w celu realizacji wspólnych 

decyzji, zadań dla zwiększenia korzyści i wzmocnienia swej pozycji na rynku 

konkurencyjnym, nie wyklucza rywalizacji w innych obszarach lub rynkach (friendly 

enemies), 

 koncentracja na kluczowych kompetencjach czyli takich, które wnoszą wkład w wartość 

postrzeganą przez klienta, wyróżniają ją na tle konkurentów i stwarzają możliwość 

rozwoju. Dzięki nim organizacja zyskuje dostęp do nowych rynków, dyktuje warunki w 

organizacji wirtualnej przy doborze partnerów, 

 rozmyta tożsamość – trudno zdefiniować granice, mogą mieć one różny charakter i 

formy. Wyróżnia się granice: pionowe, poziome, zewnętrzne i geograficzno-kulturowe. 

 Granice pionowe są określane przez struktury hierarchiczne władzy. Całkowita 

rezygnacja z nich wprowadziłaby chaos, dlatego też preferowana jest forma pośrednia 

heterarchia polegająca na rozmywaniu granic, skupieniu władzy,u niektórych elementów 

rozmieszczonych w różnych punktach struktur hierarchicznych nakładających się na siebie 

horyzontalnie jak i wertykalnie. Zrezygnowano z zasady nadrzędności i podlegania na 

korzyść łatwo identyfikowanych wzajemnych zależności poszczególnych elementów. Granice 

poziome odgradzają poszczególne obszary funkcjonalne organizacji wymuszając koncentrację 

na poszczególnych celach często ze szkodą dla efektywnego działania całości. Mogą być one 

przełamywane poprzez zastosowanie mechanizmów integrujących, np. ponadfunkcyjnych 

zespołów projektowych. Granice zewnętrzne odgradzają organizację od jej otoczenia a ich 

niwelowanie pozwoliłoby na włączenie zewnętrznych uczestników rynku (dostawców, 

odbiorców, konkurentów) w proces rozwoju organizacji i maksymalizację oferowanej 

klientowi wartości. 

 Granice geograficzne nakreślane są głównie poprzez bariery celne, różnice kulturowe, 

tożsamość narodową, lokalny charakter rynków. Proces globalizacji w dużym stopniu 

przyczynia się do ich rozmywania.Organizacja wirtualna posiada granice na tyle ostre na ile 

wymaga tego zachowanie tożsamości. Im mniej granic tym wyższy stopień wirtualności 

cechuje daną organizację: 

 zaufanie w relacjach między partnerami traktowane jako kategoria 

ekonomicznamechanizm oparty na założeniu, że innych członków danej społeczności 
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cechuje uczciwość i kooperatywne zachowanie, oparte  na wspólnie wyznaczonych 

normach. M. Bratnicki i P. Kordel wskazują na paradoks funkcji zaufania19. Zaufanie 

tworzy sieć wzajemnych zobowiązań i jest doskonałym kanałem przekazywania wiedzy 

działając jako mechanizm kontrolno-koordynacyjny wspomagający utrzymanie 

porządku i przetrwanie organizacji. Z drugiej zaś eliminuje konieczność tworzenia 

sztywnych struktur opartych na autorytecie i systemie kar i nagród umożliwiając 

koncentrację na twórczej aktywności, a tym samym elastyczności działania i rozwoju 

przedsiębiorstwa. 

 wykorzystanie technologii informacyjnej 

 O stopniu wirtualizacji danej organizacji gospodarczej nie decyduje sam fakt 

wykorzystania podstawowych rozwiązań z zakresu TI, lecz skala przeobrażeń jakim 

przedsiębiorstwo zostało poddane w wyniku zastosowania rozwiązań TI. TI oddziałują na 

siedem kluczowych obszarów organizacyjnych: strukturę, systemy, strategię, styl działania, 

personel, wartości i umiejętności20: 

 Struktura 

Tradycyjne struktury zastąpione zostają płaskimi i sieciowymi eliminując formalne 

biurokratyczne reguły koordynacji na rzecz nieformalnych norm społecznych. Władza i 

autorytet dopuszczają samoorganizację i samozarządzanie.  

 Systemy 

Systemy TI  zapewniają integrację wewnętrznych procesów biznesowych, których centralnym 

elementem jest dzielona informacja i w konsekwencji integracje ról i odpowiedzialności. 

Celem organizacji jest stworzenie jednego systemu strategicznego zarządzania (Strategic 

Enterprise Management-SEM) wspierający integracje wewnętrzną i zewnętrzną 

przedsiębiorstwa. 

 Strategia organizacji 

Technologia informacyjna usprawnia i poszerza interakcje organizacji z jej otoczeniem, co 

oznacza: utrzymywanie kontaktów z klientem w czasie rzeczywistym, rezygnację z 

pośredników osiągając poprawę obsługi klienta i redukcje kosztów, dostawy just-in-time 

znacznie ograniczające potrzeby magazynowania i umożliwiające indywidualizacje zleceń. 

 Style działania 

                                                           
19 Brzozowski M., Organizacja wirtualna, PWE, Warszawa 2010, s.79. 
20 Model 7-S - structure, systems strategy style, staff, superordinate golas, skills,  opracowanyprzezfirmę 
McKinsey. Ibidem 
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Nowy model komunikacji wykorzystujący systemy TI ma zapewnić sprawne podejmowanie 

decyzji a w konsekwencji prowadzenie interesów. DecisionSupport Systems, GroupSupport 

Systems, Electronic Meeting Support umożliwiają zarządzanie dostępnymi ale rozproszonymi 

informacjami w procesie decyzyjnym.  

 Personel 

Ekspansja międzynarodowych koncernów podzieliła pracowników na grupę mobilną, wysoko 

wykwalifikowaną kadrę kierowniczą działającą w skali globalnej i pracowników szeregowych 

pracujących lokalnie. Ta druga grupa narażona jest na międzynarodową konkurencję gdyż z 

łatwością może być zastąpiona przez konkurencyjną grupę w innej części świata, co skutkuje 

rosnąca presją wymagań i profesjonalizmu a to zaś do stresu psychicznego i wypalenia 

zawodowego. 

 Wartości 

TI ułatwiają kształtowanie wizerunku organizacji w kontaktach z zewnętrznym otoczeniem a 

wewnątrz promują relacje oparte na zaufaniu i kulturę zadaniową.W praktyce wymusza to 

tworzenie uniwersalnych systemów wartości, akceptację i integracje różnorodnych zachowań, 

postaw co umożliwia współpracę ludzi z różnych kręgów kulturowych.Wartością zagrożoną 

jest tajemnica i bezpieczeństwo informacji czemu zapobiega się tworząc odpowiednie 

systemy zabezpieczeń. 

 Umiejętności 

Wiedza oraz stały proces uczenia się stają się kluczowym elementem majątku i walki 

konkurencyjnej. Dzielenie się wiedzą tworzy efekt synergii, w wyniku którego zwiększa się 

liczba rozwiązań. 

 Ta ogólna i opisowa charakterystyka przemian strukturalnych i funkcjonalnych w 

organizacji na skutek zjawisk zachodzących w jej otoczeniu stanowi podstawę dla omówienia 

wymiaru i zakresu przeobrażeń Sił Zbrojnych RP. Misja systemu obronnego państwa i 

uwarunkowania geostrategiczne i geopolityczne to dodatkowe czynniki obok rozwoju 

technologicznego, globalizacji i nowej ekonomii, determinujące charakter tejże transformacji.   

Z perspektywy Sił Zbrojnych ich otoczenie to również różnorodność „małych wojen”: 

separatystycznych, przejawy etnicznej i religijnej przemocy, zamachy stanów, spory 

graniczne, bunty społeczne, ataki terrorystyczne, masowa emigracja, które mogą wywołać 

nieprzewidziane skutki uboczne w sąsiednich a nawet odległych państwach.  Co więcej, 

fizyczne granice tych państw nie stanowią żadnej zapory dla fali agresji bo może ona z o 

wiele większą prędkością i skutecznością poszerzać się w sieci elektronicznej. Jak określił to 
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I.Prigogine system światowy ma strukturę dysypatywną21. Wszystkie części systemu są w 

stanie stałej fluktuacji, są nadzwyczaj podatne na wpływy zewnętrzne - na zmianę cen paliwa, 

nagły wzrost religijnego fanatyzmu, zmianę równowagi uzbrojenia. Dodatnie sprzężenie 

zwrotne sprawia, ze procesy raz wprowadzone w ruch żyją własnym życiem sprawiając, ze 

system jest jeszcze bardziej niestabilny i nieracjonalny, nieprzewidywalny i podatny na 

przypadek. 

 Ten stan rzeczy wymusza na intelektualistach w mundurach opracowanie nowej 

strategii, która w ich przekonaniu powinna być „strategią opartą na wiedzy”, a jej 

podstawowym komponentem -polityka rozwoju i wykorzystania technologii 

informatycznej – ich wyrafinowanie, elastyczność i bezpieczeństwo. Przewaga w dziedzinie 

informacji albo wiedzy ma być gwarantem powodzenia.  

Informacja stanowi „strategiczny aktyw” 22 : jak w cywilnej gospodarce” wiedzę należy 

wykorzystać tak by wydatkować mniejszy kapitał i zmniejszyć ilość pracy. W realiach 

wojskowych oznacza to „zintegrowane zabezpieczenie operacji… wprowadzenie wroga w 

błąd, działania psychologiczne … wojnę elektroniczną… i zniszczenie fizyczne, wspierane 

przez wywiad po to , by nie dopuścić do przepływu informacji, uzyskać wpływ na C2 

przeciwnika, osłabić je lub zniszczyć, ochraniając równocześnie C2 sojuszników przed tego 

rodzaju działaniami23. 

 Każdy wojskowy, tak jak każde przedsiębiorstwo musi zdobywać, przetwarzać, 

rozdzielać i chronić informacje. Ta umiejętność jak również umiejętność pracy w zespole, 

posługiwania się bronią i poruszania się na obcym i /lub wrogim terenie i cechy osobowe: 

inteligencja, motywacja, pewność siebie, pomysłowość, wysokie morale i  inicjatywa to 

kolejne „czynniki niematerialne” decydujące o jakości operacji wojennych, reagowania 

kryzysowego i pokojowych. 

 Do operacji reagowania kryzysowego i pokojowych wyznaczone są głównie elitarne 

siły specjalne złożone z ochotników, które funkcjonują „w rejonach przeciwnika, na 

obszarach bronionych przez niego, w rejonach odległych lub obcych kulturowo(105 toff). 

Wykonują całe spektrum zadań: zaopatrują w żywność  ludność dotkniętą klęską żywiołową, 

                                                           
21Toffler A., Toffler H., Wojna i antywojna, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2006, s. 283. 
22 Ibidem 
Składnik aktywów, może być nakładem (kompetencją), jak i wynikiem (inowacją) w procesie produkcyjnym. 
Wiedzę organizacji można zakwalifikować do jednej z czterech podstawowych kategorii: Know-what- wiedza o 
faktach, know-why wiedza o zasadach hi prawach w naturze, know-how umiejętności, know-who określa 
posiadaczy wiedzy i opisuje wiedzę , którą oni posiadają  
Olszak C.M., Ziemba E., Strategie i modele gospodarki elektronicznej, PWN, Warszawa 2007, s. 25. 
23 Toffler A., Toffler H., Wojna i antywojna, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2006, s. 161. 
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szkolą żołnierzy do walk z powstańcami, przeprowadzają akcje szturmowo-desantowe, tajne 

operacje wywiadowcze, sabotażowe, odbicie zakładników, działania antyterrorystyczne, 

prowadzą wojnę psychologiczną, nadzorują zawieszenie broni.  

 Siły zbrojne chcąc działać skutecznie wymagają  efektywnego systemu logistycznego24. 

Jak twierdzi Z. Kurasiński logistyka nie wygrała jeszcze żadnej wojny, ale wiele przez nią 

przegrano25. 

 Na system logistyczny wojsk prowadzących operację wpływ wywierają równocześnie 

system logistyczny państwa, systemy logistyczne państw sojuszniczych, potencjał 

produkcyjno usługowy, terenowa infrastruktura logistyczna, świadczenia osobiste i rzeczowe, 

system logistyczny przeciwnika i zdobycz wojenna, będące jego otoczeniem. Systemy te 

powinny być  kompatybilne. Wstąpienie Polski do Paktu Północno Atlantyckiego oznacza 

nowe obowiązki i konieczność dostosowania systemu logistycznego SZ RP do standardów jej 

sojuszników.Do głównych obowiązków zaliczyć należy: 

 w czasie pokoju – zabezpieczenie logistyczne wojsk, gromadzenie i utrzymywanie 

zapasów środków bojowych i materiałowych oraz utrzymanie niezbędnego potencjału 

wykonawczego do bieżącego zaopatrywania i obsługi wojsk, 

 w czasie kryzysu lub wojny – zabezpieczenie logistyczne wojsk w procesie mobilizacji i 

osiągania wyższych stanów gotowości bojowej, zapewnienie ciągłości zabezpieczenia 

logistycznego sił narodowych na terenie kraju i poza jego granicami oraz realizacja 

zadań wsparcia logistycznego sił sojuszniczych w ramach wsparcia przez państwo-

gospodarza (HNS)26. 

 Konkretne działania w zakresie procesu dostosowawczego sformułowane zostały w 

następujących dokumentach: Strategia obronności Rzeczypospolitej Polskiej 2009 roku, Wizja 

Sił Zbrojnych RP – 2030, Koncepcja reorganizacji systemu logistycznego resortu ON. W 

efekcie potencjał logistyczny SZ RP będą tworzyć siły zintegrowanego zabezpieczenia27i 

ma się cechować: 

                                                           
24 System zabezpieczenia logistycznego wojsk to celowo zorganizowany podsystem, wspierający jego 
podstawowy proces, jakim jest walka zbrojna, poprzez integrację wszystkich działań związanych z efektywnym i 
korzystnym przepływem niezbędnych do osiągnięcia celów operacji zasobów (potencjału) oraz wspierający 
obsługę procesu walki w zakresie świadczenia usług, zarówno pod względem ich dostępności, jak i 
niezawodności. 
Kurasiński Z., Zabezpieczenie logistyczne wojsk w operacjach prowadzonych poza obszarem kraju, s. 48. 
25 Ibidem s.47. 
26Jałowiec T., Nyszk W., Innowacje w zarządzaniu procesami logistycznymi sił zbrojnych, Wydawnictwo AON, 
Warszawa 2012, s.18. 
27 Ibidem s.24. 
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 szerokimi kontaktami organizatorów wojskowego systemu logistycznego z 

użytkownikami, dostawcami, partnerami z innych armii, menedżerami cywilnymi, 

 integracją celów, zadań i funkcji na wszystkich poziomach systemu logistycznego, 

 wykorzystaniem wewnętrznych i zewnętrznych źródeł, 

 kompleksowym oszacowaniem ryzyka związanego z wdrożeniem zmian, 

 skorelowaniem narodowych i sojuszniczych programów rozwojowych sił zbrojnych  

kreatywnością. 

 Osiągnięcie pożądanego poziomu integracji i efektywności systemu obronnego państwa 

w tym logistyki wymaga  daleko idących zmian i wykorzystania najnowszych narzędzi 

technologii informacyjnej. Główne wytyczne określone zostały w Strategii informatyzacji 

resortu obrony narodowej na lata 2008-2012: 

 budowa i wdrożenie Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego 

Logistyki, Finansów i Kadr, 

 zakup i wdrożenie Systemu Informatycznego Wsparcia Eksploatacji Samolotu F-16, 

 wsparcie rozwoju zautomatyzowanych systemów dowodzenia i kierowania środkami 

walki,  

 wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów, systemu wsparcia 

użytkownika, systemu zarządzania bezpieczeństwem, zarządzania siecią i usługami28. 

W praktyce działania te docelowo oznaczają:  

 informatyzację całego majątku, 

 zapewnienie zautomatyzowanego systemu wymiany informacji, 

 kontrola przepływu składników majątku wojska, 

 upowszechnienie systemu zakupów elektronicznych, 

 systematyczna odnowę techniczna i technologiczną, 

 zapewnienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, 

 zabezpieczenie logistyczne wojsk w czasie „P” i „W”, 

 wykorzystanie platform e-learningowych w szkoleniu personelu, 

 uzyskanie kompatybilności systemów z systemami gospodarki narodowej, NATO i 

UE29. 

 System logistyczny SZ RP składa się z podsystemów: kierowania, infrastruktury 

wojskowej, transportu i ruchu wojsk, technicznego, medycznego, materiałowego. 

                                                           
28Kuck J., Nowoczesne technologie w logistyce, Wydawnictwo AON, Warszawa 2013, s.32. 
29 Ibidem s.34. 
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Informatyzacja i integracja wszystkich podsystemów wymaga szeregu działań 

przygotowawczych polegających na uporządkowaniu struktur, procesów zarządzania i 

dowodzenia 30 . Zmiana struktur systemu logistycznego dotyczyła głównie rozdzielenia 

komponentu operacyjnego i stacjonarnego. Utworzono Inspektorat Wsparcia SZ RP, który 

odpowiedzialny jest za:  

 organizowanie i kierowanie systemem wsparcia logistycznego sił zbrojnych w tym 

zabezpieczenie jednostek wojskowych użytych lub przebywających poza granicami 

kraju, 

 planowanie i realizację zadań państwa –gospodarza (HNS) i państwa wysyłającego 

 obronę terytorialną, zarządzanie siłami inżynierii wojskowej i obrony przed bronią 

masowego rażenia, 

 kierowanie terenowymi organami wykonawczymi MON w sprawach operacyjno-

obronnych i terenowymi organami administracji wojskowej. 

 Stacjonarny system logistyczny przeorganizowano tworząc wojskowe oddziały 

gospodarcze w istniejących garnizonach wojskowych, cztery regionalne bazy logistyczne 

(Wałcz, Wrocław, Kraków, Warszawa), których podstawę stanowiło 8 Rejonowych Baz 

Materiałowych, 2 Bazy Materiałowo-techniczne i Centralna Składnica Marynarki Wojennej. 

Ostatecznie mają działać 23 WOG-i podległe komendantom RBlog oraz 13 jednostek sił 

powietrznych i marynarki wojennej pełniących funkcje WOG-ów.31 

 Tak zorganizowany system logistyczny będzie w stanie zaspokoić oczekiwania 

profesjonalnych, uniwersalnych i modułowych pododziałów i oddziałów wojskowych, będzie 

kooperatywny, elastyczny, mobilny, zdolny do przerzutu i podatny transportowo, umożliwi 

wykorzystanie zasobów miejscowych, zapewni ciągłość działań, zabezpieczenie techniczne, 

infrastruktury zgodnie ze standardami NATO. 

 Aby była możliwa tak efektywna realizacja zadań konieczne jest również wdrożenie 

zintegrowanego systemu informatycznego a ostatecznie zintegrowanego wieloszczeblowego 

systemu informatycznego, co pozwoli na korzystanie ze współczesnych metod zarządzania 

jak outsourcing, reengineering, benchmarking. System informatyczny resortu obrony 

narodowej 32  to zbiór systemów informatycznych występujących na poszczególnych 

szczeblach organizacyjnych resortu. Systemy te są powiązane organizacyjnie, funkcjonalnie, 

                                                           
30 Ibidem s.35. 
31 Jałowiec T., Nyszk W., Innowacje w zarządzaniu procesami logistycznymi sił zbrojnych, Wydawnictwo AON, 
Warszawa 2012, s.21. 
32Kuck J., Nowoczesne technologie w logistyce, Wydawnictwo AON, Warszawa 2013, s.25. 
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technicznie i informacyjnie. Wspierają  proces zarządzania dowodzenia i kierowania  

resortem w czasie pokoju, kryzysu i wojny. 

 Ze względu na funkcje i odrębność organizacyjną dzielone są na następujące grupy: 

Systemy dowodzenia i kierowania środkami walki (ZSyD, ZSKŚW) to hierarchicznie 

najwyżej zorganizowany kompleks. Systemy bazowe służą do utrzymania i dystrybucji 

zasobów informacji współużytkowane przez systemy różnych pionów. Systemy dziedzinowe 

obejmują kluczowe informacje dla systemów dowodzenia i obejmują głównie dane obszaru 

logistyki. Systemy obiektowe wspomagają jednostki organizacyjne (składnica, skład, 

jednostka wojskowa). Systemy autonomiczne wspomagają osoby funkcyjne. 

 Obecnie trwają prace nad wdrożeniem Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu 

Informatycznego Logistyki, Finansów i Kadr oraz systemów dowodzenia i kierowania 

środkami walki.System dowodzenia i kierowania środkami walki funkcjonuje na bazie SWD 

C3IS JAŚMIN33 systemu wspierającego proces dowodzenia i zarządzania walką i działania 

wojsk na wszystkich szczeblach.Jest on w fazie dokomponowywania kolejnych funkcji tak, 

aby mógł wspierać działania sieciocentryczne34 –  polegające na efektywnym wykorzystaniu 

wiedzy zgromadzonej w sieciach internetowych różnych jednostek organizacyjnych do 

stosowania siły adekwatnie do sytuacji na polu (w przestrzeni) walki. Przewaga 

informacyjna stanowi siłę bojową. 

 Zintegrowany Wieloszczeblowy System Informatyczny Logistyki, Finansów i Kadr ma 

działać poprzez aplikację SAP for Defence&Security opartej na otwartej architekturze 

platformy integracyjnej i aplikacyjnej SAP NetWeaver. Jak wyjaśnia J. Kuck, system ten 

cechuje się integracją w warstwie technicznej co umożliwia współpracę między 

użytkownikami, integracją zarządzania procesami biznesowymi i integracją informacji która 

jest spójna i semantycznie jednoznaczna35. 

 Dzięki temu uzyskuje się dostęp do wymaganej informacji a procesy są jednolicie 

wspomagane w całym obszarze organizacji w zakresach: 

                                                           
33  SWD C3IS JAŚMIN system wspierający procesy dowodzenia i zarządzania walką. Tworzy i zwiększa 
świadomość sytuacyjną wojsk, dowódców, sztabów i umożliwia tworzenie Połączonego Obrazu Sytuacji 
Operacyjnej POSO. Zwiększa również bezpieczeństwo komponentów wojskowych, elementów wchodzących w 
ich skład, w tym żołnierzy i pojazdów. Zalicza się do grupy systemów C4ISR (Command, Control, 
Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) 
Jałowiec T., Nyszk W., Innowacje w zarządzaniu procesami logistycznymi sił zbrojnych, Wydawnictwo AON, 
Warszawa 2012, s. 82. 
34Działania sieciocentryczne - koncepcja prowadzenia działań, która bazuje na przewadze informacyjnej 
Wzrost siły bojowej następuje poprzez połączenie w sieć informacyjną sensorów, decydentów i systemów walki 
w celu osiągnięcia wspólnej świadomości, zwiększenie szybkości dowodzenia oraz tempa operacji, skuteczności 
uzbrojenia, odporności na uderzenia przeciwnika i stopnia synchronizacji działań  
Ibidem s.84 
35Kuck J., Nowoczesne technologie w logistyce, Wydawnictwo AON, Warszawa 2013, s.106. 
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 planowania, kierowania i dowodzenia, 

 analizy operacyjnej i zapewnienia kontynuacji działań - obsługi procesów zakupowych, 

 wsparcia logistycznego wykonywanych zadań, 

 obsługi konserwacji i remontów, 

 zarządzania gospodarką materiałową, 

 zarządzania infrastrukturą, 

 zarządzania kadrami, 

 rachunkowości finansowej. 

 Warunkiem niezawodnego funkcjonowania przedstawionego systemu jest istnienie 

zinformatyzowanej gospodarki materiałowej, zarządzania kadrami oraz komputerowej 

obsługi awarii i monitorowania gotowości sprzętu. Powiązanie tych funkcji z funkcjami 

planowania daje trzypoziomową integrację: ludzi, procesów i informacji. 

 Taki stan strukturalno-funkcjonalny organizacji umożliwia połączenie Zintegrowanego 

Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Logistyki, Finansów i Kadr oraz systemów 

dowodzenia i kierowania środkami walki w jeden Zintegrowany Wieloszczeblowy System 

Informatyczny Resortu Obrony Narodowej.36 

 Tak więc możemy mówić o SZ RP jako organizacji wirtualnej, podlegającej 

przeobrażeniom na skutek działania sił wewnętrznych jak i zewnętrznych, która (zważywszy 

szczególny jej charakter) może efektywnie działać w sieci hiperpowiązań w zetknięciu się z 

państwami oszalałymi czy ludźmi niekoniecznie przyzwoitymi37. 

 Przedstawione powyżej nowoczesne rozwiązania z pewnością wpłyną na osiągniecie 

zakładanych celów (realizacje otrzymanych zadań) w czasie pokoju, kryzysu i wojny38 a 

opisana struktura organizacyjna, która ma cechować nowoczesne przedsiębiorstwo, instytucje 

czy organizację w tym SZ RP i organizacje odpowiedzialne za bezpieczeństwo, daje szansę 

na budowanie efektywnego zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego. 
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