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Od redak ji
W111ar1'u l1ieza1'ego roku 111ll1ył11s1e kolejne posiedzenie Rady Naukowej nasze-
go ezas'opis'ina. tym razem na zaproszenie szefa Sztabu Generalnego Wojska

l Polskiego. Rada 111'en1la praee redakeji oraz przyjęła k11111'ep1_'je działania
I pis1na 1111 ten rok. Milynt akeenfeni posiedzenia l1ylo spotkanie z lg'enerałem
I M1111'z_\'sław1›'111 (ioeułent.

W tyn1 1111111erze kwartalnika. zgodnie z s11ges't1a1111 ("zytelnikow. rozbudowany _jest dział
..l)os"wia1l1'zenia". Pole1 'anty artykuły: `141'11. 111'yg. Andrzeja Knapa 11 proeesie przekazywania
s'11o1111'11141111's'ki111odpon'iedzialnosł'iza111'zpie1'zen'st'wo` płk. pro/Ĺ dr. 111111. inz. .laroslawa Wołejszy
i ppłk. dr. 111i. Bartosza Biernaeika 11 rozwiazanau'11 1111111'111aty1'zny1 '/1 utnozlin'ia_j1¿1'y1'lz auto-
1natyza1."je proees'u dowodzenia. płk. dr. 111i. Jaeka Narlo1 '11a i ppłk. 111: inz. N11rl1erta
Święto1'ltowskiego o i111plika1_'j111'11 wprowadzenia do uzbrojenia 1111111111' s'1111111l11ez11y1'11 wy-
posazonyeli w sk11111puter_\'zoy1'11111' systenty k1er11w11111a 111,11111'111 oraz srodki 111111'1'g111jj1' lado-
wej` ppłk. dr. T11111as'za K111'ały 11 ks'ztałtowan111 środowiska działali w w_\'n1iarze 111111111111-
1'yj11_\'111. ppłk. dr. Wojeiee/ta Wieeka 11 r11zw111zy'11'1'111111 prol1le1n11w takty1 'zny1'11 1 laezaeyelz
sie z 1111111 wyniaganiaelt wiedzy i okresflonyeh eee/1 11.8“11111111'y1'11 o/ieerow oraz dr Małgorzaty
Lizut o zagrozeniaeh wy'níkajaey1 '11 ze s'pe1'_\_'/`1k1 1ere1115w 11'ys'okog111'ski1'/1'jako11l1s'zaru dzia-
ła1í woje11ny1'11. Dział ten bedziemy traktowaćpr1orytetowo rowniez wkolej11_\'1'11 nunteraeh
kwartalnika.
W dziale ..Bezpie1'zens'two i 11111'11111111sf17" 11111'1'1's11ją1'11_jest ana/iza przesłanek /1ezpie1'ze1í-

stwa w l11t1111'twie. Autor. lgen. dyw. rez. dr 111111. Krzyszto/Z1deski. zalieza 1111 nie/1 miedzy 111-
ny1ni zarzadzanie l1ezpie1'zen's'tweni i tworzenie kultury korpora1'yjnej Przy okazji autorowi
l1¬'1'atulu_je111y wyboru 1111 stanowisko prorektora 1111 spraw rozwoju i kontaktów uziedzynaro-
dowy1 '/1 WSOSP w l)1¿l1linie. P11te111_'jał Rze1'zypospolitej Polskiej 1111 tle innyelt panstw Unii
Europ1-fjskiej w ('iekawy sposo'l1 111111111111 proƒĹ dr 111111. Anna Antezak-Barzan. P11le1'a1ny tak-
ze pozostałe artykuły tego dzialu: płk. rez. dr. 111i. Zdzisława Śliwy 11 1111111111'_\'z111_'ji Arktyki
oraz płk. dr. Mirosława Banasika o reakejaeh spoleeznosfei ntiedzynarodoyrej 1111 działania
Państwa ls'la111skiego.
Dział „Sztuka wojennaH zawiera druga Cześć artykułu prof.` dr. 111111. Le1 '11a Wysz1'ze/skiego

11 polskiej sztuce wojennej w l1itwie 1111 p1'z1-'1lpolael1 Warszawy w I 920 roku oraz r11zw1'1zania
w11`1››111111111'1łł11 w st. spoez. dr. inz. Henryka Sołkiewieza 111111 istota rosyjskiej doktryny.
lntegralną ezęsfč artykułu stanowi doktryna wojenna Fe1ler11(_'j1 Rosyjskiej z 25 grudnia 2014 r.
W dziale „Edukaeja " pole1 '11111y artykuł dr Małgorzaty Wiśniewskiej 11 edukaeji wojsko-

wej strzelców w Legionaeh Polskie/1 i Polskiej O11ganízaeji Wojskowej. natomiast w dziale
.. Tee/znika 1 logistyka " - pierwsza ezes'č aríykułu proƒĹ Piotra Zaskorskiego i mgr. Wojeieelza
Zaskorskiego 11 strategii kreowania 11drastrukƒury teleí111111'1nat_\'1'z11ej s_\'s'te11111w dowodzenia
SZRP 1 zarządzania kryzysouego.

Ży'c'z_\`111_\' satysfakejon11j111'ej lektury 1 zaprasza111y do wspołpraey.

„11' 11;. 111- Józęfzieuńs'ki
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Wsparcie informatyczne
działań połączonych

Ä å tu" '

płk prof.
dr hab. inż.
JAROSŁAW
WOŁEJSZO

Pi aciírwi iik na i iki rw o

Vdydaktyczny AON.
W latach 2008 201.5
dziekan Wydziału

Zai'ziżjidzania i Dowodzenia
tej uczelni. Zain'iuje sie
tematyka <lowriidzenia

zl riera rchizt'iwai wn ii
i ijrigaiiizacjami

ppłk dr inz.
BARTOSZ
BIERNACIK

Starszy wykłatíiowca

AON. Sizrecializuie sie
w tematyce systemrfiw

dowodzenia. informatj ki
wspomagania

i p'/ Ľ›Cćót.)w

in formacyinych

Rozwoj srodkow łaczności oraz systemow informatycznych zapewniających analize
ogromnych ilosci danych i przetwarzajacych je w użyteczne dla dowodcow informa
cje spowodował. ze zwiększyło sie znaczenie informacji w procesie dowodzenia oraz
zaszły zmiany w prowadzeniu wojen. W wielu armiach swiata sa wdrażane nowo
czesne rozwiazania informatyczne. dzieki ktorym możliwa jest automatyzacja pro-
cesu dowodzenia i zwiekszenie skutecznosci prowadzonych działań przy zmniejsza-
jacym sie potencjale użytych wojsk.

Zdobyte w ostatniej dekadzie doswiadczenie zwiazane z wykorzystaniem systeA
mow wspomagania dowodzenia w Siłach Zbrojnych RP powinno stanowić podsta
we do dalszego rozwoju i informatyzacji naszego wojska.

wsparcíinformatyczne. (BIS Jaśmin. DAP (Digital Army Program).
NNEC (NATO Network Enable Capabilities). proces dowodzenia

historii ludzkości trudno wskazatÍ wiek. w ktorym nie wlyby
prowadzone dzialania wojenne. .XX wiek przyniosl lświatu dwie
wojn_\' i omal nie zgotowal trzeciej. i to z uzyciem broni ato-

mowej. XX] wiek takze rozpoczal sie ktriil`likttiiiii - w Alganistanie i Iraku.
Na przestrzeni wieków znaczaco zmieniał sie sposob prowadzenia wo-

jen. W miarc` rozwoju techniki pojawiala sie nowego rodzaju bron` co
w ocz_\~'wist_\~" sposob wplywalo na dzialania walc/acych. PtM's'tawa|_\_ły
os'rodki naukowe. w ktorycl'i udoskonalano sposoby zabijania ludzi.
l choc w roznych okresach. w zaleznosci od piergladow naczelnych do-
wodcow. za najwazniejsze uw-'azano roznego rodzaju uzbrojenie - od
broni pancernej po lotnictwo. to niezmiennie wazna pi'rzostawala inlor-
macja. (Í) jej potedze j uz tysiace lat temu s'lynnyI teoretyk wojskowy Sun
Tsu w dziele Sim/tu rio/'iii' napisal: .lr'x'li ;iu/x: .rich/t' i .x'nz'go wroga,
przcri'n'us; ponijtr'liiic .sro /ii'ímiz .les/i' nie poz/zus: .xn'cgo wroga. /t'r'z pr)-
Cmix: .sic/zie. jet/ną /Jirn'q ii'ygi'tisi. u drugą pricgi'risf. `/r'.s"/i` nie :Musi iii
siebie. 111' wroga` krrju'rr potyczki! /q/:ic r//u cie/zie :ugrrijc/iíi'ni'.

í Sun Tsu: Sztuka wojny. http:_. nakoksie.plánajslynniejsze-cytaty-z-sunftzufsztuka-wojny [dostep1
10.11.2014j.
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Wsparcie informatyczne...

Trudno wyobrazić sobie prowadzenie działań wojennych bez informacji. Od wieków są
podejmowane działania mające na celu pozyskiwanie dokładnych. sprawdzonych i aktual-
nych danych zarówno o przeciwniku. jak i o własnych _jednostkach Wydaje się. że nośni-
kiem tworzącym sytuacje walki _jest informacja. To. w jakim stopniu strony walki są zdolne
zebrać z otoczenia i przetworzyć informacje. zależy od sposobu działania i przeciwdziała-
nia. Strony walki ukrywają swoje zamiary aż do chwili rozpoczęcia działań. Strona. która
dysponuje informacją o wyborach. zadaniach i możliwościach przeciwnika. z reguły przej-
muje inicjatywę. korzystając z zasady zaskoczenia. Strona. która straciła inicjatywę. musi
być aktywniejsza w zbieraniu i przetwarzaniu informacji. W przeciwnym razie nie będzie
zdolna do przeciwdziałania. Strona niemająca informacji o przeciwniku nie może przeciw-
działać. ponieważ nie wie. co ma czynić. Może podjąć przeciwdziałanie. Ody przeciwnik
rozpocznie walkę. Dlatego w walce ważne jest przerwanie sprzężenia informacyjnego mię-
dzy przeciwnikami.
Jeśli któraś strona walki ujawni przed rozpoczęciem działań swoje cele przetworzone na

zadania. to umożliwi stronie przeciwnej podjęcie działali tiprzedzających. Przeprowadzenie
działań uprzedzających to właściwy moment do przejęcia inicjatywy. lnicjatywę można prze-
jąć także w inny sposób: strona mająca inicjatywę może zakończyć swoje działanie. zanim
strona przeciwna podejmie swoje. Mając w zanadrzu ruch. uzyska zaskoczenie.
Jednym z warunków walki. stanowiącym o jej sensie. jest zwycięstwo. Trudno nie zgodzić

się z Tadeuszem Pszczołowskim. który twierdzi. że kryterium wartościującym walkę jest suk-
cesł. Uzyskać sukces oznacza odnieść zwycięstwo. czyli osiągnąć cel walki. W walce jest tyl-
ko _jeden zwycięzca. Dlatego walczący podmiot rozwija najzyii'iej energię i pomyslow'ośá gdy
się znajduje w synmcjaclz jn'z_\'ninsmi'yr'h, a w takie ii'łaśnie sytuacje olz/iniją procesy walki.
ponieil-'az w roku walki przeciwnik dokłada wszelkich starań. hy nam działanie nirudnićí
Tadeusz Kotarbiński problem zwycięstwa w walce postrzega w szerszej i ogólniejszej per-

spektywie. Wyraża przekonanie. że zwycięstwo w walce nie oznacza zniszczenia przeciwnika.
ponieważ takie działanie nie miałoby sensu w walce sportowej czy w sporze. Zwycięstwa nie
należy także sprowadzać do kwestii załamania woli przeciwnika. Do zwycięstwa dochodzi wre-
dy dopiero, kiedy się spełnia cel walki. kiedy się dzieje lo. o co sie ii'alczyło. ten pożądany, bę-
dący kresenz dązenia. stan rzeczyl. lnnymi słowy. zwycięża się. kiedy .skutkiem naszych zabie-
gów rozpoczyna się sytuacja niezależności' celn walki od dalszych działań strony przeciwnej, po
prosta zostaje ndareniniona niozność ii'ykonaniaprzeze: z'_jakiejkolwiek czynności skutecznej we-
dle reguł dalszego rodzaju ii'spółzaii'odnicrii'a-Í Tezy te po części można uznać za słuszne.
Zwycięża ten. kto uniezaleznia pózniejszą realizacje celn walki od dalszych działań prze-

ciwnika przy zachowaniu zalezności realizacji celu wałki od dalszych działań własnych. Przy
czyni do dalszych działań danego podiniorn działającego zalicza się tez dalsze automatycz-

2 Powodzeniem nazywamy skutek działania oceniany pozytywnie. Skutek oceniany negatywnie nazywamy niepowodzeniem.
ale tak też określamy brak sukcesu (klęskę. porażkę). Pewnego rodzaju powodzeniem jest sukces. Sukcesem najczęściej
nazywamy wynik działania. T. Pszczołowski: Mala encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Ossolineum 1978. s. 174.
3 T. Kotarbiński: Problematyka ogólnej teorii walki. W: Haslo dobrej roboty. Wiedza Powszechna. Warszawa 1968. s. 1.
4 ibidem. s. 4.
5 Ibidem, s. 4.
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nefiinÅ'c/(ntowanie nrin'lioniionej przez niego dła określonego ce/n aparatury. To nniezałez-
nienie nioze sie dziac wƒorinac/i rozmaitych. Czasem przeciwnik zosia/'e zgładzonr. czasem
ohezwładiiion_\'_f`iz,\'‹'znie i psychicznie. Å'iedji` indziej pozłniwionv narzędzi. w innych wypad-
kach odcina niu się drogą dostepu do mie/'sc okres/onych. czesio/(roc po odebrane prawo
przedsian'ienia w sądzie określonego corpiis delicii iidf1
Zwyciezył ten. kto osiągnął swofj ceł, niezgodny` z cełeni przeciwnika. Udareninił zwycię-

siwo sironie przeciwnej, kto sprawił. ze przeciwnik nie zdołał osiągnąć swego celu. Pierwsze
pociąga za sobą drugie. skoro cele walczących kłoi 'ą sie wzajein. a wiec oba łącznie urze-
czyn'isinione być nie mogą. Drugie naioniiasi nie pociąga za .so/;ą pierwszego. gdyz nie/(o-
niecznie jeden z dwoch zainiarow niezgodnych musi dojsc do .skin/(117.
Na podstawie przedstawionych uogólnień można skonsultować. ze choć o zwycięstwie de-

cyduje wiele czynników. to z pewnością odnieść zwyciestwo pozwala dobre przygotowanie
do walki i myślenie podczas _jej trwania. Istnieje zatem sztuka zwyciezania. czyli sztuka pro-
wadzenia walki zbrojnej (w uproszczenia sztuka wojenna).
Wiedza o środowisku działania nabiera szczególnego znaczenia ze względu na odwróco-

ne proporcje miedzy obszarem a siłami. Do końca zimnej wojny wraz ze zwiekszającym sie
obszarem działania zwiekszała sie liczba zaangażowanych środków. Po zakończeniu wojny
proporcje te uległy zmianie: zwiększa sie obszar działania. a zmniejsza sie liczebność dzia-
łających sił. Wynika to z rozwoju teclmologicznego. zwłaszcza zaś ze zmian celów konflik-
tów. Coraz mniejsze i coraz bardziej zaawansowane technologicznie siły bedą potrzebowa-
ły ścisłych informacji o środowisku działania. Wprowadzenie do uzbrojenia nowoczesnych
rozwiązań spowoduje. ze obszary działania. które obecnie są jeszcze trudno dostepne dla sił
zbrojnych. nie bedą traktowanejako przeszkoda. lecz tylko jako utrudnienie. Nie oznacza to.v
że środowisko fizyczno-geograficzne straci swoje znaczenie. tylko niektóre jego elementy
bowiem przestaną być traktowane _jako przeszkody wymagające szczególnego organizowa-
nia określonych działali.
Nowoczesne środki rozpoznania i działania pozwalają pokonać przeszkody. które C lausewitz

uważał za bariery ruchu. obserwacji. rażenia i rozpoznania. Współcześnie fizyczne ukształ-
towanie środowiska nie stanowi tak wielkiej przeszkody _jak to. co człowiek stworzył w ee-
Iu polepszeniajakości swego życia. Ograniczeniem są nie tyle lasy i góry. ilejest nim urba-
nizacja obszaru działania. Kazdy konflikt zbrojny będzie prowadzony w społecznym
i fizycznym środowisku funkcjonowania człowieka. Bedzie skierowany na instytucje zarzą-
dzania krajem i bezpieczeństwem przeciwnika znajdujące sie w rejonach zurbanizowanych.
Nowoczesność podejmuje te wyzwania i obecnie nawet bezzałogowe samoloty rozpoznania
są zdolne do działania w obszarze zurbanizowanym. Wymaga to jednak innej organizacji
działań i zastosowania środków przystosowanych do walki w środowisku zurbanizowanym.
Jednym z ważnych czynników transformacji armii amerykańskiej było założenie. że przy-
szłe zadania operacyjne i taktyczne - natarcie. obrona oraz działania na rzecz wsparcia po-
koju - będą prowadzone w terenie zabudowanym?

6 Ibidem. s. 3-4.
7 T. Kotarbiński: Zzagadnień ogólnej teorii walki. Warszawa. Towarzystwo Wiedzy Wojskowej. Warszawa 1938.
8 Vide: S.E. Alexander: Urban Warfare: U.S. Forces in Future Confiicts. l.Military Review". January-February 2002.
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Kompleksy leśne. jeziora. bagna. teren górzysty nie stanowią dla nowoczesnych środków
walki tak wielkich wyzwań jak klimat. który często jest barierą w mniejszym stopniu dla
sprzętu. w większym zaś dla człowieka. Największą przeszkodą jest bariera odporności czło-
wieka na działania w danym klimacie. Systemy wyposażenia indywidualnego żołnierza po-
winny być więc ukierunkowane zarówno na zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego. jak
i na umożliwienie adaptacji organizmu do nowych uwarunkowań klimatycznych.
Choć wiemy. że działania będą prowadzone również w środowisku informatycznym. to

ten obszar należy do najsłabiej spenetrowanej części geoprzestrzeni. Jeśli podstawę działa-
nia stanowi odpowiednia informacja, to jej brak powoduje inercję. Współcześnie podstawą
sprawnego osiągania celu jest panowanie nie tyle w powietrzu. na lądzie i na morzu. ile
w przestrzeni informatycznej. Zawładnięcie sferą informatyczną pozwala na użycie środków
walki i dopiero to umożliwia wywalczenie przewagi lub dominacji w danym środowisku.
Współcześnie informację można uznać za element walki zbrojnej” stanowiący ścisłe sprzę-

żenie z ruchem i rażeniem. Stanisław Koziej określa informację jako niematerialny czynnik
zespalający pozostałe elementy walki zbrojnej w zharmonizowaną całość starcia zbrojne-
gol”. Naszym zdaniem. pojęcie informacji najdokładniej zostało wyrażone w ujęciu leksy-
kalnym - jako przedmiot myślowy odzn'ierciedla/'ący kazdy` czynnik zmniejszający stopień
nien-'iedzy (ttieokreś/oności) o badanym zjawisku, ianozliwiający człowiekowi, organizn'towi
zyweitzu lub urządzeniu aliton'zatyczttemit polepszenie znajomości otoczenia i w .sprawnie/'-
szy sposób przepron'adzetiie celon'ego dzialania1 l. Leopold Ciborowski traktuje informację
jako bodziec oddzialujący na układ recepcyjny czlowieka. powodujący' u'ynt'arzanie i't'jego
n-'_\*obraz'ni przedmiotu myślott'ego odzrt'ierciedlającego obraz rzeczy materia/my' lub abs-
trakcyjnej (przedmiotu. procesu. zjawiska, pojecia itp. ), który u'jego przekonaniu (świado-
mości) kojarzy sie jakoś z tym bodzcem”.
W takim kontekście moglibyśmy uznać tezę. że każda informacja jest szczególną formą

sygnału. który oprócz wspólnych cech wyróżnialności. właściwych dla sygnału i informacji.
ma jeszcze tę właściwość. że inspiruje umysł ludzki do tworzenia pewnej wyobraźni - w sen-
sie prakseologicznym wizji działań (czynu jako takiego).
Rozumienie takie (w analizowaniu walki zbrojnej) można przyjąć jednak tylko w odnie-

sieniu do konfliktów' minionych. Rozwój nowych technologii informatycznych powoduje bo-
wiem. że we współczesnej (przyszłej) walce zbrojnej niektóre procesy informacyjne mogą
się odbywać. przynajmniej w pewnych granicach. poza myślą ludzką. Dostrżegając tę kwe-
stię. informację w walce zbrojnej będziemy traktować - najogólniej rzecz ujmując - jako
układ danych (zmiennych) o walczących stronach i o ich otoczeniu. Innymi słowy. informa-
cja jest tym wszystkim. co można wykorzystać do sprawniejszego wyboru działań prowa-
dzących do osiągnięcia określonego celu działania”.

9 Współcześnie Często ujmuje sięja jako czynnik walki zbrojnej.
10 S. Koziej: Teoria sztuki wojennej. Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1993. s. 95-96.
11 Encyklopedia powszechna. T. 2. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1974.
12 L. Ciborowski: Walka informacyjna. Wydawnictwo ECT. Torun 1999. s. 50.
13 Vide: R. Kwećka: Budowa mode/u systemu rozpoznania wojskowego w aspekcie informacyjnym i organizacyjnym.

Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej. Warszawa 1994. s. 180.
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Doświadczenia

Reasumując. informacja zaczyna doininować we współczesnym świecie. a zatem również
w walce zbrojnej. O wartości informacji w walce zbrojnej przesądza głównie prawdopodo-
bieństwo Osiągnięcia założonego celu działania charakteryzujące się niezawodnością podję-
cia właściwej decyzji. W takim rozumieniu informacje mozemy uj mować jako warunek sku-
tecznego dowodzenia. Aby skutecznie dowodzić (organizować i prowadzić walke). trzeba
mieć dane o tym. co może wpłynąć na przyjętą technologie walki. Informacje te mozemy
ująć W trzech grupach: danych o sobie. danych o przeciwniku oraz danych o otoczeniu.
Zazwyczaj dane o sobie i przeciwniku są analizowane w aspekcie siły i mozliwości. Ujęcie

takie _jest _jednak mało precyzyjne. Obecnie najlepsze wydaje sie podejście fizyczne propo-
nowane przez S. Kozieja”. Otóż. jeśli siłę (kontekst fizyczny) wyrazimy iloczynem masy
i przyspieszenia. to w walce zbrojnej bedzie on odpowiednikiem siły niszczącej wojsk. Siła
ta _jest zawsze ii'prosr proponj/'ofiu/na do bezii'zişląrlnrfj ii'ir'lkośr'i potencjału mienia om: do
.siprriii'łwśr'i ii'_\'/‹or:_\'.s'i(iiiiu _eo ii' (1mm 'li ii'ririmkrir'h .s'_\'ru(it_'/`i rrikí_\'‹':li({j. operuc\_°/`n‹f/` lub sim-
mroczne/'5.
Skuteczność wykorzystania potencjału rażenia zawsze bedzie zależna od informacji. W ce-

lu pogłębienia tego sposobu rozumowania koniecznejest wskazanie. ze masa odzwierciedla
element rażenia. czyli potencjał niszczycielski. przyspieszenie zaś - zmiane prędkości. co
w walce zbrojnej wyraża sie zdolnością do reakcji na zmieniająca sie sytuacje.
Dane (informacje) o sobie dowódcy zdobywają sukcesywnie za pomocą stałego systemu

komunikowania przed walką i w jej trakcie (obserwacja. meldunki. kontakt osobisty). nato-
miast informacje o stronie przeciwnej czerpią z systemu rozpoznania oraz drogą pośrednią.
Waznejest to. by dane o przeciwniku zawierały informacje o jego dowódcach. a raczej o ich
zachowaniach i sposobie myślenia: czy myślą konwencjonalnie (doktrynalnie). czy tez są
transgresywni (nietypowi) w tworzeniu wizji walki.
O ile informacje o sobie i przeciwniku mają charakter dynamiczny. w czasie walki sie

zmieniają. o tyle dane o otoczeniu mają zwykle charakter statyczny. są niezależne od wal-
czących stron'h. Mamy na myśli przestrzeń i obszar walki. obejmujące równiez warunki te-
renowe. klimatyczne itp. Informacje o otoczeniu powinny uwzględniać tez zachowania oto-
czenia społecznego (mozliwe reakcje stron niezaangazowanych w walke zbrojną.
społeczności międzynarodowej oraz znajdującej sie na obszarze walki).
Istota i obszar walki zbrojnej są zasadniczymi determinantami charakteru informacji.

Systematycznie przenosi sie ona w obszar elektromagnetyczny. Podstawową funkcję zaczy-
nają spełniać systemy elektroniczne. a pełna informatyzacja systemów walki zbrojnej stała
się faktem. Przekaz danych w systemach informatycznych prowadzi do nagromadzenia znacz-
nej ilości informacji. których wiele moze być po prostu niepotrzebnych i nieprawdziwych.
Dlatego coraz większe znaczenie ma proces segregacji i analizy informacji. We wspolcze-
sncj walce mniejszym problemem _jest pozyskiwanie i dystrybucja danych niz ich przetwa-
rzanie i segregowanie. Co istotne. informacje są pozyskiwane i przetwarzane w warunkach

14 Vide: S. Koziej: Teoria sztuki... s. 96-98.
15 lbidem. s. 98.
16 Formuła ta może z czasem stać sie również dynamiczna. Zwiekszaja się bowiem możliwości reagowania człowieka na
przyrodę. co w przyszłości może prowadzic clo wykorzystywania jej jako swoistego środka walki.
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stałego oddziaływania strony przeciwnej. Informacja może być zatem zniekształeona. nie-
prawdziwa (podsunięta przez przeciwnika) lub nieaktualna.
Duze znaczenie mają środki tnasowego przekazu. Dąząc do informowania społeczeństw.

przekazując różne dane ~ prawdziwe lub nieprawdziwe. mogą wpływać na kształt i wynik
walki zbrojnej.
ln formacja wkracza równiez w sferę pozaludzką. niezwiązaną bezpośrednio z dowodze-

niem. Nowoczesne środki elektroniczne pozwalają bowiem na bezpośrednie naprowadzanie
na cel rakiet czy samolotów bezzałogowych. l w tym wypadku są mozliwe zakłócenia lub
całkowite przejmowanie sterowania przez elektroniczne systemy strony przeciwnej. W od-
niesieniu do takiej sytuacji często uzywa się terminu „broń inteligentna".
Reasumując. informacja daje każdej walczącej stronie wiedzę o tym. z kim. kiedy. gdzie

i w _jakich warunkach będzie walczyła (toczyła walkę zbrojną).

Wsparcie informatycznejako nowy wymiar
działań zbrojnych

Możliwości zdobywania inlormacji znacząco zwiększyły się dzięki rozwojowi informaty-
ki i łączności w drugiej połowie XX wieku. Zauwazalna stała się konwergencja usług do-
tychczas zarczerwowanych dla łączności. Powstały mozliwości tworzenia wspólnych sieci
teleinformatycznych zapewniających przesyłanie zarówno danych potrzebnych systemom in-
formatycznym. jak i obrazu czy dzwięku.
W podobnym kierunku ewoluują wojny. Obecnie trudno jest wyobrazić sobie działania

wojenne prowadzone osobno przez wojska lądowe. lotnictwo. siły specjalne czy marynar-
kę wojenna. Koniecznością stało się prowadzenie działań połączonych. skttpiaj ących wszyst-
kie wymienione rodzaje wojsk pod jednym dowództwem (jednym dowódcą). Wynika to nie
tylko z celu prowadzonych działań - pokonania potencjalnego przeciwnika. lecz takze z dą-
zenia do synergii użytych środków bojowych. W czasie drugiej wojny światowej czy tez
trwającej wiele lat po niej zimnej wojny brak dokładnych informacji o przeciwnika niwe-
lowano zwiększaniem liczby użytych do działań dywizji. tym samym zwiększaniem licz-
by sprzętu i ludzi biorących w nich udział. w XXI wieku takiej możliwości juz nie ma.
W państwach demokratycznych wazne stało się n'iinimalizowanie skutków prowadzenia
działań wojennych. minimalizowanie zniszczeń i nakładów na osiągnięcie celów konflik-
tu. Jest to mozliwe tylko dzięki lepszemu wykorzystaniu posiadanych środków bojowych.
dzięki efektowi synergii. Armie zachodnie zaczęły wykorzystywać „inteligentna amuni-
cję". której działanie jest ograniczone do konkretnego miejsca wskazanego operatorom ja-
ko cel (np. cały budynek lub tylko jego fragment. pojazd). Znacząco wzrosły nakłady na
optymalizację użycia posiadanych środków bojowych. Z porównania działań wojennych
okresu drugiej wojny światowej z prowadzonymi obecnie. np. w czasie wojny z samozwań-
czym Państwem lslamskim. wynika. że konflikty zbrojne prowadzone przez państwa repre-
zentujące zachodnią Europę czy Stany Zjednoczone to działania precyzyjne. tzw. cięcia chi-
rurgiczne. skorelowane ze sobą we właściwym miejscu i czasie działania wielu rodzajów
sił zbrojnych (ataki lotnicze połączone z działaniami wojsk specjalnych - Irak i odbicie za-
pory we wrześniu 2014 roku).
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Rys. 1. DSS ~ system C3|S Jasmin w wersji dla spieszoi'iego żołnierza

Dlaczego w Polsce zaczęto mowic o prowadzeniu działań połączonych. skoro przez wiele lat
poszczególne rodzaje nas/.ych sil zbrojnych. a nawet taktyka ich uzycia. były rozwijane oddziel-
nie? Stało sie to mozliwe dzięki rozwojox'tii teleinlormatyki. systemów kierowania środkami wal-
ki oraz systemów wspomagania dowodzenia. Wymienione systemy rozwijały sie niezależnie
i w zasadzie nie pytano o mozliwosc ich polaczenia czy wymiany danych miedzy nimi. Prace
nad iiitei'opei'acyjnoscia tych systemów wymusilo wstapienie naszego kraju do NATO. Abysiny
mogli wspołpracować z sojusznikami` Sily Zbrojne RP musiały zostac przekształcone ~ nale-
zało wymienić postsowiecki sprzęt bojowy oraz dokonać zmian organizacyjnych. Zaczeto gwał-
townie rozwijać zdolności teleinlormatyczne. tak by Polska była zdolna działać w ramach pro-
gramu NATO Network Enable Capabilities (NNEClłfl'. Prace nad modernizacja naszej armii
nadal trwają. a sposoby działania wypracowane w okresie naszego przymierza ze Związkiem
Radzieckim _jeszcze nie zostały w pełni zastąpione procedurami NAT(Í)-wskimi.

17 NNEC jest to program. ktory powstał w trakcie uzgodnień NC3B tNATO C3 Board) w listopadzie 2002 r. Ma na celu
osiągnięcie okreslonych zdolnosci przez poszczegolne panstwa członkowskie Sojuszu f srodowiska zapewniającego
możliwośc prowadzenia wspolnych działań sieciocentrycznych przez zdefiniowanie architektury. standardow. procesow
i procedur umożliwiających osiągnięcie wymiany informacji miedzy narodowymi systemami dowodzenia i kierowania środkami
walka. Szerzej: A. Kacki. R. Szpakowicz: System Danajj'ako przykład rozwiązań wpistij'ącycli sie w koncepcję działań
siecioeeiitijcziiych. Sieci' tei'ei'iifora;etyczne ii dziala.'iiacli siecitíiceiitrjcziiycli. Materialy z miedzynarodowej konferencji
naukowej Instytutu Zarządzania i Dowodzenia Wydziału Wojsk Lądowych .Akademii Obrony Narodowej. Wydawnictwo Akademii
Obrony Narodowej. Warszawa 2007. s. 82.
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Wsparcie informatyczne...

Najpierw poczyniono wysiłki polegające na tym. by będące w wyposażeniu systemy kie-
rowania środkami walki miały możliwość wymiany danych z systemami wspomagania do-
wodzenia. Jako rozwiązanie przyjęto standard ADatP-3 '8. który zapewnił przesyłanie danych
między tymi systemami. Ważnym przedsięwzięciem. podjętym zarówno przez kraj owy prze-
mysł, jak i ośrodki naukowe. była implementacja standardów stosowanych w NATO do ist-
niejących rozwiązań oraz tworzonych nowych systemów. Zbudowano system wspomagania
dowodzenia C315 Jaśmin. już w założeniach w pełni zgodny z wymaganiami NATO, prze-
znaczony dla wojsk lądowych. Od niemal dekady jest on nieprzerwanie rozwijany i stanowi
swego rodzaju perełkę wśród podobnych narzędzi w innych krajach NATO. Jest elementem
Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej Jaśmin (SPT Jaśmin) - kompletnego roz-
wiązania sprzętowego i programowego zapewniającego środowisko prowadzenia działań sie-
ciocentrycznych w SZRP.
Początkowo system ten był przewidziany dla wojsk lądowych na poziomie taktycznym.

Powstały wersje systemu przeznaczone dla poszczególnych poziomów dowodzenia:

1. Dla spieszonego żołnierza - wersja DSS (_Dismounted Soldier System). Dzięki urzą-
dzeniom końcowym wykonanym w wersji ragedyzowanej (specjalnej odmianie dla wojska)
umożliwia za pomocą ekranu dotykowego lub wizjera zakładanego na hełm żołnierza uzy-
skanie dostępu do bieżących danych o rozmieszczeniu przeciwnika oraz o wojskach wła-
snych w miejscu. w którym znajduje się żołnierz. Dane są przekazywane środkami łączno-
ści w technologii IP w czasie rzeczywistym lub zbliżonym do rzeczywistego. a żołnierz mo-
że również przekazywać nowe dane o wykrytych obiektach (rys. l ).

2. Na potrzeby dowódców działających w wozach bojowych - odmiana BMS Jaśmin
(Battlefield Management System - BMS). Jest to pokładowy system wspomagania dowo-
dzenia umożliwiający dostęp do bieżących informacji. podobnie jak w wersji dla spieszone-
go żołnierza. Jest w pełni kompatybilny z DSS Jaśmin. Operator w pojeździe ma do dyspo-
zycji komputer ragedyzowany z ekranem dotykowym umożliwiający pracę zarówno w ruchu.
jak i na zewnątrz pojazdu. W tej wersji wymiana danych również polega na transmisji da-
nych za pomocą środków radiowych UKF i KF. Możliwa jest łączność z wykorzystaniem
środków satelitarnych (rys. 2).

3. Dla dowódców na stanowiskach dowodzenia - odmiana HMS Jaśmin (Headquarters
Management System ~ HMS). Jest to wersja najbardziej rozbudowana pod względem do-
stępnych dla operatorów możliwości. Informacje o bieżącej sytuacji mogą pochodzić z sys-
temu wersji DSS i BMS. a także. na podkładzie mapowym. z systemów kierowania środ-
kami walki oraz z innych systemów wspomagania dowodzenia. Operator może także

18 Standard ADatP-3 to najmniej wymagający dla środków transmisji danych sposób wymiany danych, polegający na
przesylaniu ustandaryzowanych wiadomości w postaci tekstu. Dzięki niemu, mając środki łączności pozwalające

na ograniczona transmisje danych. nadal możemy korzystac z systemów informatycznych. Standard ten ma wiele

wersji, które sa wykorzystywane w wielu armiach państw NATO. Nadal jest aktywnie rozwijany w kolejnych wersjach.
np. ADatP-37.
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Rys. 2. BMS (Batttotitiald Management Systemt System CfštS Jastnin w wersji dla pojazt'łow

uczestniczyć w procesie dowodzenia. zwłaszcza w la/ie planowania. dzieki wbudowanym
modułom funkcjonalnym (rys. 3 t.

Automatyzacja procesu dowodzenia
Dostępne wersje systemu (`3lS .lasmin umozliwily szersze wyktir/.ystywanie systemów in-

tormatycznych do realizacji procesu dowodzenia w trakcie prowadzenia działań. Prowadzone
przez specjalistt'iw łacznosci i inlormatyki hadania pozwoliły na uzyskanie interoperacyjnosci
tego systemu z uzytkowanymi ohecnie inny-"mi systemami kierowania środkami walki w SZRP.
Mozliwość Wymiany danych miedzy systemami nie ogranicza sie do krajowych rozwiązań.
Dzieki budowie zgodniej z programem NNEC oraz stosowanymi w NATO standardami jest
możliwa wymiana danych (potwierdzono to wieloma testami w trakcie cwiczeń i warsztatów
NATO) z innymi systemami wspomagania dowod/.enia krajów sojuszniczych.
Uzyskane z systemu CMS Jaśmin dane stanowią cenne /Íródlo wiedzy o przeciwnika oraz

o wojskach własnych zarówno dla dowódców odpowiedzialnych za stawianie zadań. jak i dla
wykonujacych je żołnierzy System w sposób nieoceniony wpływa takze na sposóh realiza-
cji procesu dowodzenia. Przede wszystkim pozwala na znaczne zmiany w sposobiejego re-
alizacji. Czynności do tej pory wykonywane recznie za pomoca ~srodków łączności (np. ak-
tualizacja położenia i skompletowania wojsk własnych) sa wykonywane całkowicie
automatycznie i niezaleznie od operatorów. poniewaz dane o położeniu i skompletowaniu
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Rys. 3. HMS (Headquarters Management System - system C3|S Jaśmin W Wersjl dla stanowiska dowo-
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Doświadczcn ia

Rys. 4. Laboratorium Zautomatyzowanych Systemtm4 Dtmotiizenia stworziiine we współpracy naukowej
VVZiD AON z firma Tcldat

Zrodło: B. Biernacik: li'iteroperacyjiiosc systen'iow wspomagania dowodzenia Wojsk Lądowych 7 systemami Sil Powietrznych.

Materialy z Konferencji Naukowej pt. lntergracja ,oowietrzno ladowa w Silach Zbrojnych RP w .świetle zmian struktur orga
nizacyj'nych Sil Zbrojnych RP oraz doswiadczen PK W Afganistan. Deolin 2l~22 pazdziernika 2014 (w druku).

wojsk własnych pochodzą z urzadzen i czujników zamontowanych w srodkach łączności. po-
jazdach itp. Dzieki temu wszystkie szczeble dowodzenia maja wieksza świadomość dowo-
dzenia. a czas aktualizacji od spieszonego żołnierza po dowódcę dywizji uległ skrócenia
z wielu godzin do kilku sekund. Jest to skok jakościowy trudny do porównania z czymkol-
wiek innym W. Oprócz skrócenia czasu przepływu in łormacji o wojskach własnych ijego peł-
nej z-.iuti'imatyzacji system umozliwia operatorom poświęcenie wiekszej uwagi na najważniej-
sza czynność dowódcy w planowanie i kontrolovi'anie działań.

Wdrażanie rozwiązań informatycznych w polskiej armii
iw armiach światowych

Polska nie jest jedynym krajem. który stawia na wsparcie inłormatyczne dowódców.
Przykładem - działania państw NATO. zwłaszcza Stanów Zjednoczonych. które juz na po-

lf'i Skaietego skokujakosciowegodo'orze ilustruje orzytaczane w latach 90. ,Xxw w srodowiska informatycznym powiedzenie.
dotyczace rozwoju samej informatyki: Jeżeli taki sam rozwoj, jaki nastąpił w dziedzinie informatyki, nastapiłby w motoryzacji.
to obecnie jeździlibysmy samochodami zużywaiacymi 1 litr paliwa na milion kilometrów.
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Wsparcie inlormatyczne...

Odmiany oprogramowania wchodzące w skład SPTJaśmin

Nazwa wersji Opis

Wersja systemu pozwalająca na uzyskanie dostępu do zasobów systemu
CSIS Jaśmin osobom. które nie mają w swoich komputerach
zainstalowanego systemu. a korzystają jedynie z przeglądarki internetowej.
Jest to narzędzie pozwalające na tworzenie połączonego obrazu sytuacji
operacyjnej (POSO) z wielu źródeł, w tym z systemów będących
w wyposażeniu różnych służb publicznych, między innymi takich jak Policja.
służby medyczne i straż pożarna. Jest doskonałym narzędziem dla
poziomu operacyjno-strategicznego i polityczno-wojskowego. Oprócz
integrowania informacji w postaci graficznej pozwala na integrowanie
informacji z wielu źródeł dzięki zastosowaniu platformy SharePoint

HMS Web Portal

Odmiana systemu CSIS Jaśmin stworzona z myślą o wykonywaniu zadań
reagowania kryzysowego. Narzędzie praktycznie przetestowane, między
innymi w czasie ćwiczeń pk. ..Pierścień`12" organizowanych przez
Akademię Obrony Narodowej. W ich trakcie w porozumieniu
z pozawojskowymi elementami biorącymi udział w ćwiczeniach
(m.in. Starostwem Powiatowym w Drawsku Pomorskim) były prezentowane
możliwości tej odmiany systemu w działaniach prowadzonych przez służby
pubcne

System zarządzania
kryzysowego Jaśmin
(SZK Jaśmin)

Przeznaczony do kompleksowej obsługi. zarządzania, monitoringu
i konfiguracji urządzeń oraz modułów systemu Jaśmin. a takżejego
elementów funkcjonalnych, na przykład usług, systemów operacyjnych
i urządzeń końcowych. Głównym elementem SZJ jest oprogramowanie do
zarządzania modułami systemu. umożliwiające przygotowanie globalnej
konfiguracji wielu urządzeńjednocześnie. Może występować równieżjako
rozwiązanie autonomiczne i pracować samodzielnie

System zarządzania
Jaśmin (SZJ)

Sieciocentryczna wielousługowa. modułowa platforma sprzętowa
i programowa. zapewniająca komunikację i niezbędne usługi

System komunikacji usprawniające pracę załóg wszelkich pojazdów (w tym wojskowych).
pokładowej jednostek pływających (okrętów podwodnych i nawodnych), a także
VIS Jaśmin (VIS Jaśmin) obiektów latających. Jest podstawowym komponentem pokładowej wersji

systemu Jaśmin. Wykonana w technologii |Pv6, stanowi pokładowy węzeł
teleinformatyczny nowej generacji

Czątku XXI wieku w programie Joint Vision 2020 zapisały potrzebę tworzenia ..cyf`rowej"
brygady. a ostatnio powołały oddzielny rodzaj sił zbrojnych - wojska cybernetyczne. Armia
izraelska. najbardziej doświadczona w prowadzeniu działań bojowych armia świata. również
powołała do życia nowy rodzaj sił zbrojnych - wojska C41 Izraelskich Sił Obrony oraz wdro-
żyła nowe rozwiazanie. tak zwaną wspólną cyfrową sieć dowodzenia i kontroli (Digital Army
Program - DAPF”. Program ten jest realizowany od dekady (podobnie jak w SZRP). a jego
koszt został oszacowany na wiele miliardów dolarów. w tym częśc' Środków pochodziła

20 Więcej o tym systemie (w j. hebrajskim noszącym nazwę Tzayad): T. Wróbel: Sieć obronna. „Polska Zbrojna" 2014
nr 10. 5. 92-93.
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Wsparcie inlormatyczne...

z dotacji USA (polskie rozwiązanie jest w pełni finansowane przez jego producenta. firmę
Teldat. dlatego nakłady na jego rozwój są nieport'iwnywalnie mniejsze).
Działanie systemu wspomagania dowodzenia armii izraelskiej _jest zbliżone do systemu

C318 Jaśmin. Tak jak w polskim systemie. izraelski dowt'idca otrzymuje informację o sytu-
acji bieżącej z sensorów rozmieszczonych w terenie i na jej podstawie podejmuje decyzję
o tym. jakie siły i jakiego rodzaju uzbrojenie zostanie uzyte w zaistniałej sytuacji.
Funkcjonowanie systemu zostalo sprawdzone w czasie operacji ..Ochronny brzeg" (..Protective
Edge" ). którą armia izraelska przeprowadziła w tym roku w trakcie walk z palestyńskimi or-
ganizacjami Hamas i lslamski Dzihad na terenie Strefy Gazy. Szef wojsk C41 lzraelskich Sił
Obrony. gen. bryg. Eyal Zelinger. stwierdził. ze była to pierwsza operacja. w której w pełni
wykorzystano mozliwości DAP. podkreślił. ze jego użycie pozwoliło zapobiec wielu akcjom
Hamasu. tym samym wielu potencjalnym ofiaroml'.
W rozwój krajowego rozwiązania aktywnie włączyła się Akademia Obrony Narodowej

w ramach współpracy naukowej z producentem systemu CŜIS Jaśmin (rys. 4). Uczelnia wy-
korzystuje ten system w procesie dydaktycznym. podczas ćwiczeń wojskowych. ze względu
na prostotę jego użytkowania oraz uproszczenie procesu dowodzenia. Tak _jak w armii izra-
elskiej. wszyscy oficerowie studiujący w Akademii mają mozliwość i obowiązek odbyć szko-
lenie w stosowaniu najnowszych rozwiązań teleinformatycznych. zwłaszcza w wykorzysty-
waniu systemów' wspomagania dowodzenia i kierowania środkami walki. Jest to potrzebne.
poniewaz pozwala zmienić sposób wykonania zadań. przede wszystkim jednak umozliwia
zmianę sposobu myślenia dowódców. W rezultacie dowódca korzystający z tych narzędzi
moze podjąć szybciej lepszą i trafniejszą decyzję.
Dynamiczny rozwój krajowego rozwiązania nie polegał jedynie na opracowaniu aplikacji

odpowiednich dla róznych poziomów dowodzenia. Producent nadal rozwija tę rodzinę roz-
wiązań informatycznych. dodając kolejne narzędzia. Najnowsze rozwiązanie intensywnie
rozwijane w NATO zasadza się na idei prowadzenia działań połączonych przy wykorzysta-
niu narzędzi inlormatycznych istniejących w poszczególnych siłach zbrojnych. Jest to roz-
wiązanie Combat ldentification Server (CID Server) zapewniające. między innymi. świado-
mość sytuacyjną pilotów podejmujących działania wsparcia wojsk lądowych.
W rozwiązaniu tym została rozwinięta idea tworzenia świadomości sytuacyjnej polegająca

na przekazywaniu pilotom statków powietrznych danych. na przykład pochodzących z syste-
mu C3IS Jaśmin. za pomocą standardów wykorzystywanych w Siłach Powietrznych. takich jak
Link- l 6 (rys. 5). W porównaniu z Wojskami Lądowymi róznica w jego wykorzystaniu polega
na tym. ze pilot wykonujący lot do rejonu działań z zadaniem wsparcia wojsk lądowych nie
otrzymuje całej dostępnej informacji (prawdopodobnie zaciemniłaby ona obraz pilotowi). lecz
tylko tę jej część. która dotyczy obszaru wykonania zadania. to jest rejonu odpowiedzialności.
Ma dostęp do bieżących informacji o położeniu wojsk własnych i przeciwnika. co pozytywnie
wpływa na bezpieczeństwo wspieranych oddziałów. między innymi pozwala uniknąć tak zwa-
negofriendly/fire oraz zwiększa szansę na skuteczne porażenie sił przeciwnika.
Polski serwer CID. element SPT Jaśmin. jest rozwijany od 2012 roku i był praktycznie ba-

dany w trakcie wielu międzynarodowych ćwiczeń NATO (rys. 6).

21 Ibidem. s. 92-93.
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Doświadczenia

Ostatnim ćwiczeniem, w trakcie którego sprawdzano najnowszą wersję CID Jaśmin. było
Ćwiczenie „Bold Quest" 14”. Na zaproszenie strony amerykańskiej polskie rozwiązanie zo-
stało z powodzeniem przetestowane w działaniach połączonych polskich wojsk lądowych
i lotnictwa Stanów Zjednoczonych z samolotami F-18 różnych wersji.
Oprócz CID Server. który znacząco wpływa na prowadzenie działań połączonych,

SPT Jaśmin ma również wiele odmian/wersji dedykowanych różnym środowiskom/użytkow-
nikom. Wybrane wersje przedstawiono w tabeli33.

Wnioski
Rozwiązania informatyczne mające na celu wsparcie prowadzenia działań połączonych

w SZRP są unikalne, co wielokrotnie zostało potwierdzone certyfikatami NATO oraz agen-
cji akredytacyjnych NATO.
Możliwość prowadzenia działań połączonych w SZRP daje szansę na zwiększenie sku-

teczności wykorzystania posiadanych zasobów bojowych. W trakcie działań wojennych za-
zwyczaj tych zasobów brakuje i trzeba ograniczać ich użycie. żeby nie utracić zdolności bo-
jowych. Polskie rozwiązania informatyczne. podobnie jak izraelskie, pozwalają dowódcom
podejmować decyzje szybciej i w sposób dla nich bardziej komfortowy (im dowódca ma
większą wiedzę, tym podejmuje decyzje bardziej przemyślane i optymalne).
Unikalne rozwiązania zastosowane w SPT Jaśmin warto by upowszechnić i wykorzystać

w organizacjach prowadzących działania związane z bezpieczeństwem państwa, a więc nie
tylko w Siłach Zbrojnych RP, lecz także w Policji, Straży Granicznej, służbach ratownictwa
medycznego, w Służbie Wywiadu Wojskowego ('SWW). Służbie Kontrwywiadu Wojskowego
(SKW) czy Służbie Więziennej (SW). I

22 Nie są to wszystkie programowe rozwiązania wchodzące w skład SPT Jaśmin. Pełna listę rozwiązań programowych
i sprzętowych można znależć na stronie producenta www.teldat.pl.
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