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Abstract: In this article the author makes an attempt to characterize directions of 
change taking place in the area of electronic devices and systems and their 
contribution to creating situational awareness of the battle field. He presents the 
latest theoretical views on the categorization of the uses of electronic devices and 
systems in all kinds of military operations. As far as situational awareness is 
concerned, the author makes an attempt, in particular, to show the influence of the 
recognition of correlations (recognition of mutual relations) on military operations 
which is the next stage of activities that should follow acquiring a Joint Common 
Operational Picture (JCOP). Operations in an electronic environment will be the 
main tool to gain an information advantage over enemy forces, whereby they will 
create proper conditions for carrying out network-centric operations. 
 
Keywords: Network-centric operations, situational awareness, correlations. 
 

 

Streszczenie: W artykule autor podejmuję próbę scharakteryzowania kierunków 
zmian zachodzących w obszarach oraz środowiskach wykorzystania urządzeń i 
systemów elektronicznych oraz ich udział w tworzeniu świadomości sytuacyjnej 
pola walki. Przedstawia najnowsze poglądy teoretyczne dotyczące kategoryzacji 
obszarów działania związanych z kompleksowym wykorzystaniem urządzeń i 
systemów elektronicznych w działaniach militarnych, poparte przykładami 
rozwiązań przyjętych w NATO i niektórych państw członkowskich Sojuszu. W 
obszarze tworzenia świadomości sytuacyjnej pola walki autor w szczególności 
podejmuje próbę wskazania wpływu procesu rozpoznania korelacji (rozpoznania 
wzajemnych związków, czyli potocznie korelacji) na działania militarne, jako 
kolejnego etapu rozwoju działań, który powinien nastąpić po uzyskaniu 
„wspólnego obrazu pola walki”. 
 

Słowa kluczowe: Sieciocentryczność, świadomość sytuacyjna pola walki, 
korelacja. 
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1. Geneza działań w środowisku elektronicznym [1] 

Historyk brytyjski Michael Howard w swojej książce pt. „Wojna w dziejach 

Europy” (w rozdziale VII pt. Wojny techników) przedstawia ciekawą ocenę roli 

techniki wojskowej, jaką odgrywała ona w czasie I wojny światowej oraz w czasie 

II wojny światowej, kiedy to wg. jego obserwacji nastąpił intensywny rozwój 

nowego czwartego wymiaru wojny [2], tj. wymiaru związanego ówcześnie  

z rozwojem i wykorzystaniem elektronicznych urządzeń łączności, kryptografii, 

rozpoznania i walki radioelektronicznej oraz radiolokacji wykorzystujących 

głównie promieniowanie elektromagnetyczne. 

Fakt, że powstało już ówcześnie kolejne, nowe środowisko działań militarnych (po 

lądowym, morskim i powietrznym) pozostaje bezsprzecznym. Pozostaje teraz 

kwestia aktualności podziału (kwalifikacji) „wymiarów” (środowisk) działań 

militarnych, w których te działania się toczą. W roku 1976, kiedy to Michael 

Howard wydał swoją książkę, wykorzystywano już kosmos do celów militarnych. 

Kosmos, patrząc chronologicznie, stał się piątym „wymiarem” (środowiskiem) 

działań militarnych. W tym czasie, choć istniały już komputery i część z nich była 

wykorzystywana do pracy w pierwszych prymitywnych sieciach komputerowych, to 

działania militarne prowadzone w tzw. cyberprzestrzeni nie były rzeczą oczywistą. 

Niezależnym potwierdzeniem istnienia wspomnianego powyżej czwartego 

„wymiaru” walki (tu nazwanego przestrzenią cybernetyczną [3]) jest tzw. „Model 

Wardena” (rys. nr 1), który został opracowany przez pułkownika Johana Wardena 

z Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych na początku lat dziewięćdziesiątych  

w jego teorii strategicznego paraliżu. Warden postrzegał nieprzyjaciela jako system 

systemów, istotę jego systemowego podejścia stanowi model pięciu kręgów.  

 

Rys. 1 – Warden-owski model pięciu wymiarów walki według P. Sienkiewicza 

Źródło: Sienkiewicz P., Wizje i modele wojny informacyjnej. w: Społeczeństwo 

informacyjne – wizja czy rzeczywistość?, Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej, 

Kraków 2003, s. 375. 
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Według Wardena każdą organizację (np. państwo, firmę, wojsko, organizację 

terrorystyczną, gang przestępczy, itp.) należy traktować jak strukturę składającą się z systemu 

pięciu wzajemnie powiązanych kręgów, składających się na całość i pełniących założone dla nich 

funkcje. Ich budowa wygląda w analogiczny sposób i zawiera [4]: 

– elity polityczne – tj. komponent przywództwa sprawujący ogólne kierownictwo; 

– instytucje podstawowe – tj. komponent procesów (wcześniej określany jako 

potrzeby organiczne) transponujący energię z jednego kręgu do drugiego; 

– infrastrukturę – tj. komponent infrastruktury fizycznej; 

– społeczeństwo – tj. komponent ludności; 

– systemy obronne – tj. komponent aktorów (wcześniej nazywany siłami 

polowymi) składający się z grup demograficznych.  

Każdy z kręgów Wardena funkcjonuje w pięciu „wymiarach” (rys. nr 1), na które 

składają się następujące elementy: 

– morze; 

– ląd; 

– powietrze; 

– przestrzeń kosmiczna; 

– przestrzeń cybernetyczna. 

Cyberprzestrzeń (wymieniona u Wardena jako piąta) nie jest nowym, kolejnym po 

lądowym, wodnym, powietrznym, elektronicznym (wg. Howarda), kosmicznym - 

szóstym już środowiskiem działań militarnych. Cyberprzestrzeń według 

najnowszych poglądów [1], uwzględniając przy tym poglądy M. Howarda, jest 

jedynie częścią istniejącego, „czwartego wymiaru wojny” - jest jedynie elementem, 

który poszerza i współtworzy środowisko elektroniczne. 

2. Środowisko elektroniczne 

Od pewnego czasu jak już wspomniano, oprócz działań militarnych prowadzonych 

na lądzie, na morzu, w powietrzu i w kosmosie, działania te prowadzi się w nowym 

środowisku - środowisku elektronicznym. Wykorzystanie energii 

elektromagnetycznej w powietrzu, kosmosie i wodzie oraz systemów 

komputerowych w tzw. cyberprzestrzeni wprowadziły działania militarne  

w całkowicie nowy wymiar, w wymiar urządzeń i systemów elektronicznych. 

Wymiar ten jest całkowicie wytworem człowieka. Dlaczego urządzenia i systemy 

elektroniczne są wspólnym mianownikiem dla nowego rodzaju działań militarnych 

? Otóż wyłącznie dzięki skonstruowaniu i wykorzystaniu urządzeń i systemów 

elektronicznych można wytworzyć użyteczne promieniowanie elektromagnetyczne 

oraz można zbudować sieci komputerowe funkcjonujące w cyberprzestrzeni. 

Kolejnym istotnym wyróżnikiem nowego wymiaru jest możliwość prowadzenia  

w nim samodzielnych działań militarnych, niezależnych od działań prowadzonych 

na lądzie, morzu, w powietrzu i kosmosie. Samodzielne prowadzenie działań  

z wykorzystaniem urządzeń i systemów elektronicznych jednej strony przeciwko 

obiektom (np. samolotom) oraz analogicznym urządzeniom i systemom strony 
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przeciwnej oznacza wyraźnie, że jesteśmy świadkami powstania nowego 

środowiska działań, które możemy nazwać środowiskiem elektronicznym (rys. nr 2).  
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Rys. 2 – Umiejscowienie Środowiska Elektronicznego 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Dlaczego używamy tutaj nazwy środowisko ? Różne źródła definiują środowisko 

nieco odmiennie, wg. kilku z nich wybranych jest to: 

 ogół wszystkich czynników otoczenia (ożywionych i nieożywionych), mniej 

więcej jednolitym na danym terenie, oddziałujących na organizmy żywe, 

ulegającym zmianom pod wpływem tych organizmów [6]; 

 zbiór wszystkich obiektów (także ich atrybutów oraz relacji między tymi 

atrybutami), które nie zostały zaliczone do rozważanego systemu [7]; 

 dopełnienie wyróżnionego systemu do całej przestrzeni, czyli zbiór 

wszystkich obiektów (wraz z ich atrybutami oraz relacjami między tymi 

atrybutami), które z uwagi na przyjęte kryteria przynależności do systemu, 

nie zostały do niego zaliczone [8]; 

 ogół elementów nieożywionych i ożywionych, zarówno naturalnych, jak  

i powstałych w wyniku działalności człowieka, występujących na 

określonym obszarze oraz ich wzajemne powiązania, oddziaływania  

i zależności [9]. 

 

 Najtrafniej definicję naszego nowego środowiska elektronicznego odzwierciedla 

ostatnie źródło. W tym przypadku nowe, rozpatrywane przez nas środowisko 

elektroniczne należy rozumieć jako ogół elementów nieożywionych powstałych  

w wyniku działalności człowieka, występujących w określonym obszarze, 

pomiędzy którego elementami istnieją wzajemne powiązania, wzajemne 

oddziaływania i pozostają one we wzajemnej zależności.  
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3. Działania w środowisku elektronicznym 

Aby prowadzić działania w środowisku elektronicznym po obu stronach: „akcji”  

i „reakcji”, muszą znajdować się obiekty (np. samolot) i/lub urządzenia i systemy 

elektroniczne pomiędzy którymi musi zachodzić wzajemna relacja (odbicie lub: 

połączenie, zakłócanie, nadawanie, odbiór, itp.), a w zależności od możliwości  

i potrzeb relacje te można realizować z pomocą promieniowania 

elektromagnetycznego (fal radiowych), przewodów z różnych metali, 

światłowodów, promieniowania laserowego.  
 

Przykład: 

Pierwszym, najbardziej znanym z historii, przykładem działań w środowisku 

elektronicznym jest wykorzystanie radarów
1
 przez brytyjskich wojskowych do 

prowadzenia operacji obronnej w trakcie II wojny światowej. Wykorzystanie tych 

urządzeń elektronicznych spiętych w niezależny system, choć nie raziły one 

przeciwnika ogniowo, miało niewątpliwie duży i samodzielny wpływ na przebieg  

i wyniki prowadzonych ówcześnie działań bojowych w ramach powietrznej 

operacji obronnej zwanej „Bitwą o Anglię”. 
 

Widać wyraźnie, że na tle prowadzonych działań militarnych wyłonił się nowy 

rodzaj działań – działania w środowisku elektronicznym. Stanowią one, oprócz 

prowadzenia samodzielnych działań, swego rodzaju „spoiwo” elektroniczne 

prowadzonych współcześnie działań militarnych, które właściwie wykorzystują 

zaawansowanie technologiczne i poprzez to uzyskują w zdecydowanym stopniu 

przewagę nad przeciwnikiem (m.in. przewagę informacyjną). Głównym efektem 

stanowienia funkcji „spoiwa” jest wspomaganie człowieka w jego działaniach 

militarnych, głównie w zakresie tworzenia świadomości sytuacyjnej pola walki. 

Świadomość taka niezbędna jest również oczywiście w trakcie prowadzenia 

samodzielnych działań, działań prowadzonych wyłącznie w środowisku 

elektronicznym. 

Niestety w chwili obecnej urządzenia i systemy elektroniczne pozostające na 

wyposażeniu wojska prowadzą osobne rodzaje działań, tworzą grupy różnego 

rodzaju systemów, które wypełniają samodzielne, nie zawsze właściwie 

skoordynowane organizacyjnie funkcje na współczesnym polu walki. W związku  

z tym do działań w środowisku elektronicznym, z mojego punktu widzenia, należy 

zaliczyć działania prowadzone przez (rys. nr 3): 
– systemy walki elektronicznej (wg. NATO: EW – Electronic Warfare); 
– elektroniczne systemy dowodzenia i łączności (wg. NATO: C3S - Command, 

Control and Communications System); 
– systemy rozpoznania radiolokacyjnego (wg. NATO: RS - Radar 

Surveillance), w tym wykrywanie, identyfikację
2
 i śledzenie obiektów na polu 

walki (radiolokacja pierwotna i wtórna); 

                                                           
1 Chain Home i Chain Home Low - kodowa nazwa sieci radarów wczesnego wykrywania 

zbudowanych w Wielkiej Brytanii przed II wojną światową. W czasie Bitwy o Anglię sieć była  

w pełni operacyjna i oddała nieocenione usługi w wykrywaniu formacji niemieckich samolotów. 
2  Wg. NATO: system Identification Friend or Foe - IFF, tj. system identyfikacji swój-obcy. 
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– elektroniczne systemy w sieciach informatycznych - cyberprzestrzeni (wg. 
NATO: CNO – Computer Network Operations); 

– systemy atakujące impulsem elektromagnetycznym (wg. NATO: 
Electronic Attack – EA, tj. atak elektroniczny z wykorzystaniem energii 
elektromagnetycznej do działań ofensywnych, poszerzony o wykorzystanie 
energii wiązkowej – Directed Energy Weapons, mikrofalowej – High Power 
Microwave, impulsu elektromagnetycznego – ElectroMagnetic Pulse oraz 
innych urządzeń wykorzystujących energię elektromagnetyczną w paśmie 
radiowym); 

– systemy określania położenia, tj. nawigacji (wg. NATO: NAVWAR – 
Navigation Warfare, tj. nawigacja i walka nawigacyjna); 

– systemy przełamywania, obezwładniania i pokonywania obrony 
powietrznej przeciwnika (wg. NATO: SEAD – Suppression of Enemy Air 
Defence); 

– poszukiwanie i ratownictwo (Search and Rescue - SAR), a przynajmniej jego 
część należy zaliczyć do działań w środowisku elektronicznym (cały proces 
elektronicznej lokalizacji poszukiwanego człowieka i śledzenia jego aktualnej 
pozycji - w przypadku posiadania przez niego nadajnika radiowego - 
związany jest z prowadzeniem działań w środowisku elektronicznym); 

– inne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 3 – Działania w środowisku elektronicznym - podział 

EW – Electronic Warfare, tj. walka elektroniczna. C3S – Command, Control and 
Communications System, tj. systemy dowodzenia i łączności. IFF – Identification Friend or Foe, 
tj. system identyfikacji swój-obcy. CNO – Computer Network Operations, tj. działania w sieciach 
informatycznych. DEW – Directed Energy Weapons, tj. wykorzystanie energii wiązkowej. SAR – 
Search and Rescue, tj. poszukiwanie i ratownictwo. SEAD – Suppression of Enemy Air Defence, tj. 
obezwładnianie obrony powietrznej przeciwnika. RS – Radar Surveillance, tj. śledzenie 
radiolokacyjne. NAVWAR – Navigation Warfare, tj. nawigacja i walka nawigacyjna.… itd. 
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Lista zawierająca elementy składowe działań w środowisku elektronicznym jest 
otwarta, będzie się prawdopodobnie powiększać wraz z konstruowaniem nie 
znanych dotychczas urządzeń i systemów elektronicznych, które w samodzielny 
sposób będą miały wpływ na prowadzenie działań bojowych. Oto kilka pomysłów 
takich systemów mojego autorstwa, mających bezpośredni wpływ na tworzenie 
świadomości sytuacyjnej pola walki, przedstawionych poniżej jako przykłady. 
 
Przykład: 
Prowadzenie rozpoznania, w trakcie którego w razie obezwładnienia określonych 
sensorów rozpoznawczych, włącza się kolejne (przynależne do różnego rodzaju 
wojsk, w zależności od potrzeb i możliwości ich funkcjonowania) w celu 
zapewnienia napływu aktualnej informacji rozpoznawczej (np. w przypadku 
zadymiania środków optycznych wojsk lądowych, włączenia środków 
termowizyjnych umiejscowionych na samolotach). Użytkownik takich systemów nie 
powinien teoretycznie nawet zauważyć momentu „przełączania” pomiędzy 
systemami, które w danym momencie są wykorzystywane – tak byśmy sobie 
przynajmniej życzyli. W taki sposób można zapewnić ciągłość śledzenia obiektów 
poprzez wykorzystanie szerokiej gamy urządzeń rozpoznawczych. 
 

Przykład: 
Następnym przykładem niech będzie pomysł usprawnienia funkcjonowania systemu 
powiadamiania o zagrożeniu z powietrza, który w sposób automatyczny 
alarmował by wojska, instytucje cywilne oraz wszystkich obywateli w określonych 
rejonach o nalocie środków napadu powietrznego (ŚNP) przeciwnika. W chwili 
obecnej w systemie powiadamiania drogą radiową informacje teoretycznie 
powinny być przekazane poprzez operatora radioodbiornika i dowódców do 
wszystkich żołnierzy w celu prowadzenia powszechnej obrony przeciwlotniczej lub 
w celu ukrycia sił i środków. Biorąc pod uwagę prędkość dzisiejszych obiektów 
powietrznych i ich taktykę użycia, to wiadomo, że nie będzie można w ten sposób 
skutecznie zaalarmować wszystkich żołnierzy, np. kierowcę w „ryczącym” 
silnikiem samochodzie ciężarowym, elektromechanika przy pracującym agregacie 
prądotwórczym (noszącego nauszniki BHP) oraz żołnierzy w czołgu, transporterze 
opancerzonym lub bojowym wozie piechoty. Umieszczenie w bunkrach, czołgach, 
samochodach, itp. systemu mini-odbiorników radiowych, które sygnalizowały by 
automatycznie dźwiękiem i światłem o stanie zagrożenia z powietrza i alarmowały 
by rzeczywiście wszystkich żołnierzy, bez wyjątków, umożliwiło by podjęcie przez 
nich skutecznych działań – w zależności od zadań. Oczywiście taka informacja 
rozprowadzana by była nadajnikiem o małym zasięgu (ograniczenie 
promieniowania) i pochodziła by z systemu obrony powietrznej lub środków 
radiolokacyjnych OPL, gdzie po wykryciu obiektów powietrznych o nieznanej 
przynależności śledzono by ich trasę i automatycznie informacja taka z 
odpowiednim wyprzedzeniem (w zależności od trasy i prędkości ŚNP) trafiała by 
do wojsk znajdujących się na przewidywanej trasie przelotu. Oczywiście 
informacja taka może być również rozprowadzana skrycie z pomocą środków 
informatycznych, w zależności od możliwości i potrzeb. 
 

Przykład: 
Kolejnym przykładem nich będzie pomysł usprawnienia funkcjonowania jednego z 
elementów systemu powiadamiania o zagrożeniu z powietrza jakim jest posterunek 
obserwacji wzrokowej. Sensorem jest tam wyposażony „tradycyjnie” człowiek, 
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gdzie wyraźnie brak mu komputerowego „stolika” i kamery na hełmie, za pomocą 
czego mógłby sfilmować ŚNP lub wskazać w komputerowej bazie danych obiekt 
przeciwnika i wprowadzić o nim konieczne dane, a następnie automatycznie 
przesłać taką informację na potrzeby lokalnie dyslokowanych wojsk oraz do 
systemu obrony powietrznej, alarmując pozostałych żołnierzy. 
 

Przykład: 
Innym przykładem niech będzie tu pomysł odpowiedniego wykorzystania systemów 
komunikacji, gdzie w przypadku „porażenia” wojskowego systemu 
informatycznego, a następnie obezwładnienia lub zakłócenia „klasycznej” 
łączności (przewodowej i radiowej jednocześnie), w sprzyjających warunkach, 
można byłoby zapewnić komunikację poprzez cywilne sieci informatyczne lub 
telefonię komórkową. Aby zapewnić ciągłość działań w taki sposób potrzebne jest 
sprawne i skuteczne kierowanie pracą cywilnych i militarnych urządzeń i systemów 
elektronicznych przez jeden wojskowy organ, który zapewni pełną koordynację ich 
działań, a tym samym zwiększy efektywność funkcjonowania całości sił i środków 
wykorzystywanych do obrony państwa. 
 

Wspólne, zorganizowane prowadzenie działań w środowisku elektronicznym  

(z wykorzystaniem energii elektromagnetycznej w powietrzu, kosmosie i w wodzie 

oraz systemów komputerowych w cyberprzestrzeni) będzie miało na celu [10]: 

– prowadzenie rozpoznania elektronicznego w sieciach (np. klasycznej 

łączności przewodowej, informatycznych) oraz promieniowania 

elektromagnetycznego: pasywnego (np. radioelektronicznego, radiolokacja 

pasywna) i aktywnego (np. radiolokacja aktywna); 

– prowadzenie identyfikacji elektronicznej (obiektów pola walki oraz obiektów 

w cyberprzestrzeni); 

– przeciwdziałanie elektroniczne (w tym atak elektroniczny); 

– obronę elektroniczną (w tym zachowanie pełnej kompatybilności 

elektromagnetycznej wojsk własnych wszystkich rodzajów lub ich 

komponentów); 

– elektroniczne określanie pozycji lub wspomaganie procesów z tym związanych; 

– elektroniczna transmisja informacji (łączność); 

– wspomaganie przetwarzania informacji (magazynowanie, analiza, korelacja, 

zobrazowanie); 

– elektroniczne wsparcie procesów podejmowania decyzji (zastosowanie 

oprogramowania wytwarzającego częściowo lub całkowicie warianty działań 

lub przynajmniej ukazujące występujące ograniczenia – automatycznie lub 

półautomatycznie, ale zawsze w połączeniu z akceptacją człowieka). 

4. Działania w środowisku elektronicznym w NATO 

W NATO nie rozpatruje się jeszcze kompleksowo działań elektronicznych według 

najnowszych poglądów [1], analogicznych do zdefiniowanych i opisanych tutaj.  

W dalszym ciągu istnieje podział na działania prowadzone z wykorzystaniem 

energii elektromagnetycznej (np. walka elektroniczna) oraz pozostałe działania 

prowadzone niezależnie (np. w tzw. „cyber przestrzeni”, w nawigacji, itp.). Jest to 



Stanisław Czeszejko  

 

 

 
23 

uwidocznione wyraźnie w dokumentach normatywnych, gdzie zaznacza się jedynie 

potrzebę koordynowania jednych rodzajów działań elektronicznych (np. walki 

elektronicznej) z innymi ich rodzajami (np. z CNO, CCA, itp.) [10]. Nadal 

najważniejszymi rodzajami działań elektronicznych, rozpatrywanymi dotychczas 

przez Sojusz całościowo oraz przez poszczególne państwa członkowskie, 

mającymi wpływ na tworzenie świadomości sytuacyjnej pola walki, są dwa główne 

rodzaje działań elektronicznych: walka elektroniczna (EW) oraz działania  

w sieciach informatycznych (CNO).  

Niemnie jednak widać stosunkowo wyraźnie, na podstawie przeanalizowanych 

dokumentów normatywnych Sojuszu i dostępnej literatury fachowej na ten temat, 

że obszary dwóch najważniejszych rodzajów działań w środowisku 

elektronicznym w NATO (tj. EW i CNO) zaczynają się rozszerzać i przenikać 

wzajemnie, czy używając określenia technicznego - zazębiać. Obrazuje nam to 

wyraźnie ewolucja definicji używanych w poszczególnych rodzajach działań 

prowadzonych w środowisku elektronicznym, które odzwierciedlają krok po kroku 

zmiany w pojmowaniu poszczególnych terminów i kryjącym się za tym rozrostem 

przedsięwzięć spoczywających na specjalistach poszczególnych dziedzin.  

EW i CNO zaczynają swoim obszarem odpowiedzialności obejmować coraz więcej 

elementów składowych, przykładem niech będzie wykorzystanie przesyłania 

energii elektromagnetycznej i związanych z tym zjawisk. Wcześniej 

umiejscowione było ono zasadniczo w obszarze walki elektronicznej, natomiast od 

pewnego czasu pojawia się również w obszarze działań w sieciach 

informatycznych. Przykładem niech będą tu brytyjskie poglądy [11], w których  

w ramach działania w sieciach informatycznych (CNO) można odnaleźć: 

manipulację sygnałów radiowych (od których są one uzależnione np. 

bezprzewodowe sieci komputerowe, system GPS) oraz promieniowanie wysoką 

mocą (realizowanym z wykorzystaniem promieniowania elektromagnetycznego na 

częstotliwościach radiowych, mogącym niszczyć lub przerywać pracę wszystkich 

niechronionych urządzeń elektronicznych w określonym obszarze geograficznym). 

W poglądach Sojuszu i SZ RP w obszarze działań dotyczącym CNO można 

odnaleźć sieci telekomunikacyjne, których elementem jest część tzw. radiowa 

(przesyłanie informacji drogą promieniowania elektromagnetycznego). Innym 

przykładem niech będzie dziedzina łączności radiowej i nawigacji, które to  

w NATO objęto szczególną koordynacją z działaniami prowadzonymi w ramach 

walki elektronicznej. A przecież na łączność składa się również część łączności 

przewodowej.  

Widać też brak konsekwencji w umiejscowieniu tych dwóch najważniejszych 

rodzajów działań w środowisku elektronicznym (tj. EW i CNO [12]), w Sojuszu 

znalazły one swoje miejsce w ramach prowadzenia Operacji Informacyjnych (IO), 

natomiast w USA występują niezależnie obok tychże Operacji Informacyjnych 
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(IO) jako równoważny im element
3
. Ta rozbieżność świadczy o kształtowaniu się 

dopiero poglądów w tym obszarze i wskazuje na prowadzenie jak na razie 

własnych poszukiwań rozwiązań w zakresie tej problematyki. 

Wszystko to (podobieństwa rozwiązań i różnice pomiędzy nimi) ma niebagatelny 

wpływ na tworzenie „wspólnego obrazu pola walki”, a tym samym na tworzenie 

świadomości sytuacyjnej pola walki (przestrzeni). 

Innym, stosunkowo nowym rodzajem działania w środowisku elektronicznym 

prowadzonym przez NATO, wzbogacającym tworzenie świadomości sytuacyjnej 

pola walki, jest tworzenie tzw. doraźnych sieci (ad hoc network) złożonych z kilku 

platform walki elektronicznej. Sieci te są zdolne wymieniać pomiędzy sobą 

zdobywane i posiadane informacje w tzw. czasie rzeczywistym, czyli platform 

zdolnych do prowadzenia działań w środowisku sieciocentrycznym. Ten kierunek 

rozwoju w NATO wynika bezpośrednio z doświadczeń uzyskanych przez siły 

Sojuszu w trakcie prowadzonych dotychczas operacji, w ich rezultacie powstała w 

ostatnim czasie w siłach powietrznych USA koncepcja Siecio-Centrycznej 

Współpracy ws. Targetingu (Network Centric Collaborative Targeting - NCCT). 

Jej główną ideą jest prowadzenie zsynchronizowanego rozpoznania  

z wykorzystaniem platform lądowych, powietrznych i morskich, które będą 

wyposażone w wiele rodzajów sensorów rozpoznawczych (obrazowych, 

elektronicznych, radiolokacyjnych, pomiarowo-badawczych). Praktyczne 

funkcjonowanie koncepcji NCCT ma się opierać o sieć, w której sensory 

rozpoznawcze posiadają możliwość przekazywania sobie wzajemnie uzyskanych 

danych w czasie rzeczywistym, poprzez co dla użytkownika przedstawiają jeden 

wirtualny sensor rozpoznawczy. Powadzone są już prace nad praktyczną częścią 

koncepcji, za techniczną stronę realizacji projektu odpowiedniej sieci odpowiada 

amerykańska firma L-3 Communications ComCept. Poprzez takie funkcjonowanie 

ma ona umożliwiać niemal natychmiastowe ustalenie rodzaju zagrożenia, 

zlokalizowania go w przestrzeni pola walki oraz określenia jego charakterystyki 

wielo spektralnej, służącej głównie prowadzeniu prawidłowego procesu targetingu 

(m.in. dla Time Sensitive Targeting – TST). Koncepcję tą już przetestowano  

w kompleksowym środowisku sieciocentrycznym, miało to miejsce po raz 

pierwszy w 2005 roku podczas ćwiczenia pk. „Trident Warrior” w USA.  

Innym rodzajem sieciocentrycznego rozwiązania opartego o zastosowanie środków 

elektronicznych, wspierającego tworzenie świadomości sytuacyjnej pola walki, jest 

koncepcja prowadzenia wspólnych operacji z wykorzystaniem środków 

elektronicznego wsparcia walki (Common ESM Operations - CESMO). Dotyczy 

ona zasadniczo lokalizowania celów w oparciu o zsynchronizowanie informacji 

pochodzących z sensorów rozpoznawczych (rys. 4). Polega ona na jednoczesnym 

prowadzeniu zsynchronizowanego rozpoznania elektronicznego poprzez sensory 

umiejscowione na kilku platformach powietrznych oraz naziemnych, w wyniku 

                                                           
3 Elementy Potęgi Narodowej USA - materiały z kursu pt. „Special Operations Forces Integration 

Course”  przeprowadzonego w Akademii Obrony Narodowej w dn. 21-25.03.2011 r. przez 

przedstawicieli m.in. Joint Special Operations University z USA. 
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czego wykrywa i namierza się aktywne emitery. Sieć utworzona na bazie tych 

platform służy wymianie uzyskanych danych rozpoznawczych, przekazywanych  

w czasie rzeczywistym w postaci wiadomości o specjalnym formacie 

elektronicznym.  

 

 
Rys. 4 – Idea prowadzenia działań CESMO wg. NATO 

 

Źródło: Kierunki rozwoju walki elektronicznej w NATO, Dymanowski K., Załęski K., 

Materiały z konferencji naukowo-technicznej Walki Elektronicznej w 2010 roku, Pisz, 23-

25.11.2010 r., str. 9. 

 

Działania w sieci CESMO poszczególnych elementów koordynuje platforma 

główna (tzw. SIGINT
4
 Identification Authority - SIA), która kojarzy dane 

pochodzące ze wszystkich platform oraz stawia zadania do rozpoznania 

wskazanego emitera. Po porównaniu z informacjami zgromadzonymi w swojej 

bazie danych identyfikuje rozpoznany emiter oraz na podstawie zgromadzonych 

namiarów pochodzących nieraz z wielu platform ustala jego położenie. Dopiero po 

takiej „obróbce” dane z SIA przesyłane są natychmiast do wszystkich elementów 

systemu dowodzenia (naziemnych, powietrznych i nawodnych), z których mogą 

być dalej niezwłocznie dystrybuowane do innych odbiorców (np. do naziemnych 

ośrodków analizy danych rozpoznawczych; lub np. w celu ostrzeżenia statków 

                                                           
4 SIGINT (Signal Intelligence) - rozpoznanie systemów łączności (tłumaczenie zgodne z 

rozumieniem terminu wg. MC 0064/10, ale spotyka się również tłumaczenie tego terminu jako 

rozpoznanie sygnałów elektromagnetycznych, w którego skład wchodzi: ELINT (rozpoznanie 

sygnałów innych niż komunikacyjne, nie należących do łączności, np. pochodzących z radaru) i 

COMINT (rozpoznanie sygnałów komunikacyjnych, należących do łączności, np. pochodzących z 

radiostacji). 
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powietrznych o nagłym zagrożeniu ze strony zestawu rakietowego ziemia-

powietrzne w rejonie wykonania zadania lub na trasie przelotu). 

Prace nad koncepcją CESMO zainicjowane zostały na podstawie rekomendacji 

opracowanych w roku 2002 z przebiegu operacji „Allied Force” w Kosowie. 

Dotyczyły one rozwoju zdolności do wykrywania i lokalizacji krótko emitujących  

i mobilnych obiektów elektronicznych. Nadzór nad realizacją całości prac sprawuje 

Grupa Robocza ds. SIGINT i WE (SIGINT/EW Working Group – SEWWG). W ich 

wyniku opracowano w 2008 roku następujące projekty:  

– projekt koncepcji prowadzenia działań (Concept of Operations - CONOPS) 

dla poszczególnych platform realizujących CESMO; 

– projekt dokumentu STANAG 4658, określającego standardy wymiany 

informacji pomiędzy platformami CESMO; 

– projekt oprogramowania wspierającego działania CESMO – CESMOID, które 

zostało przygotowywane w Wielkiej Brytanii przez Laboratorium Naukowe  

i Technologiczne Obronności (Defence Science and Technology Laboratory - DSTL). 

Niestety koncepcja CESMO obejmuje obecnie jedynie sensory rozpoznania 

elektronicznego. Pocieszającym jest fakt, że równolegle prowadzi się prace w celu 

integracji koncepcji NCCT (Network Centric Collaborative Targeting) z koncepcją 

CESMO. 

Zdolnością sieciocentryczną (Network Enabled Capability – NEC), mającą 

również wpływ na tworzenie świadomości sytuacyjnej pola walki, jest zdolność do 

osiągania planowanego efektu operacyjnego szybko i precyzyjnie, dzięki 

wykorzystaniu sieci informacyjnych (elektronicznych) spajających sensory, 

decydentów i środki walki. Warunkiem jest tu pozyskanie, integracja i analiza 

informacji w czasie zbliżonym do rzeczywistości. Zdolności te zapewniają pełne 

wykorzystanie potencjału bojowego, a przez specjalistów jest uznawana za 

europejską odmianę koncepcji działań sieciocentrycznych [13].  

W NATO rozwojem wspominanych tu już zdolności sieciocentrycznych (NATO 

Network Enabled Capability – NNEC) kieruje Rada NATO ds. Konsultacji, 

Dowodzenia i Kontroli (NATO Consultation, Command and Control Board – 

NATO C3B), która podporządkowana jest pod Strategiczne Dowództwo 

Transformacji (Allied Command Transformation – ACT). Są to zdolności, które są 

wynikiem adaptacji koncepcji amerykańskiej i brytyjskiej w tym obszarze. 

Rozumiane są jako umiejętność osiągania przewagi informacyjnej, a tym samym 

przewagi decyzyjnej w celu osiągnięcia zakładanego efektu operacyjnego  

w możliwie najkrótszym czasie przy najbardziej optymalnym wykorzystaniu 

posiadanego potencjału militarnego. Zasadniczym efektem, który ma być 

osiągnięty w wyniku wdrożenia NNEC jest transponowanie przewagi 

informacyjnej na wzrost potencjału bojowego oraz skuteczność realizowanego 

zadania, co pozwoli na szybkie i precyzyjne osiągnięcie celów operacji. 

Planowanie wykorzystania cyberprzestrzeni do prowadzenia realnych działań 

bojowych wiąże się z koniecznością przypisania im cech charakterystycznych dla 

wirtualności. Cel ten ma być osiągnięty z pomocą kompleksowej integracji sieci 
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teleinformatycznych wszystkich sił Sojuszu biorących udział w operacji na 

wszystkich poziomach, od strategicznego aż do taktycznego [13]. Za rozwój 

niezbędnych rozwiązań technicznych w tej dziedzinie odpowiada Agencja NATO 

ds. Konsultacji, Dowodzenia i Kontroli (NATO Consultation, Command and 

Control Agency – NC3A). Koncepcja NNEC nie dotyczy jedynie technologii, ale 

ma na celu zapewnić również zdolność do prowadzenia różnorodnych działań, 

zarówno politycznych, jak i wojskowych, z wykorzystaniem sieci 

teleinformatycznych integrujących wszystkie elementy wykorzystywane do 

działania.  

Należy mieć na uwadze, że proces strategicznej transformacji w NATO, związanej 

z pozyskaniem zdolności sieciocentrycznych, obejmuje takie obszary, jak [13]: 

NNEC Vision and Concept, Roadmap, Business Case, Compedium on NNEC – 

Related Architectures and Detailed Plan. Warunkiem koniecznym wdrożenia 

doktryny NNEC jest zbudowanie odpowiedniej do wymogów strategicznych i 

operacyjnych infrastruktury sieciowej i informacyjnej (Networking and 

Information Infrastructure – NII). Oczywiście uzyskanie zdolności 

sieciocentrycznych Sojuszu nie może odbywać się bez budowy niezbędnych 

urządzeń i systemów elektronicznych, które na ich rzecz realizować będą 

poszczególne działania elektroniczne. Kwestię tę jedynie sygnalizuję, nie 

wchodząc głębiej w szczegóły poszczególnych problemów. 

Innym przedsięwzięciem, związanym z rozwojem działań w środowisku 

elektronicznym i nasyceniem nimi przyszłych operacji, jest nowoczesna doktryna 

przyszłego pola walki (Future Combat System – FCS) [5]. Została ona 

wypracowana już w latach osiemdziesiątych XX wieku w USA, stanowi 

przyszłościowy system zarządzania polem walki (rys. 5). Jej wdrożenie (systemu 

FCS) zaplanowano do roku 2040. Głównym założeniem przedsięwzięcia jest 

maksymalna automatyzacja i robotyzacja przyszłościowego pola walki, która ma 

polegać na wykorzystaniu koncepcyjnych założeń doktryny sieciocentryczności 

(Network Centric Warfare – NCW)
5
. Zgodnie z tymi założeniami, głównym 

zadaniem sztabów i innych komórek odpowiedzialnych za przygotowanie  

i prowadzenie działań zbrojnych będzie wypracowywanie i wytworzenie 

świadomości sytuacyjnej pola walki pozwalającej na utrzymywanie przewagi 

informacyjnej w trakcie działań zbrojnych. Dzięki przewadze informacyjnej 

prowadzone działania bojowe powinny być skuteczne, efektywne i możliwie 

bezpieczne. Element wykonawczy koncepcji NCW ma stanowić trójwarstwowa 

aplikacja teleinformatyczna, złożona z [5]: warstwy sensorów (czujników); 

warstwy serwerów (komputerów komunikacyjnych i tworzących bazy danych) 

                                                           
5 W literaturze fachowej tworzonej w języku angielskim można napotkać różne terminy opisujące 

działania sieciocentryczne, są to: network centric warfare (NCW - USA); network enabled 

capabilities (NEC - Wielka Brytania); network enabled warfare (NEW - Australia); network based 

defence (NBD - Szwecja); knowledged based C2 NBC (Singapur) NATO network enabled 

capabilities (NNEC - NATO). Źródło: Waniek P., W dążeniu do sieciocentryczności, Przegląd 

WLąd. Nr 10, Warszawa, 2010, str. 23. 
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oraz warstwy efektorów prowadzących wysokoenergetyczne działania zbrojne. 

Wszystkie te warstwy mają być maksymalnie zautomatyzowane i zrobotyzowane 

oraz mają stanowić połączoną, rozległą i rozproszoną siecią komputerową.  
 

 
 

Rys. 5 – Futurystyczny obraz pola walki z udziałem Future Combat System (FCS) 

Źródło: http://www.greendevils.pl/polityka/robotyzacja/ 
 

Projekt FCS w swoim pierwotnym założeniu jest rdzeniem potężnego programu 

modernizacji SZ USA i ich transformacji w celu stawienia czoła wyzwaniom XXI 

wieku i zaspakajaniu realnych potrzeb obrony interesów Stanów Zjednoczonych  

w skali globalnej. Ma się na niego składać dwadzieścia modułów organizacyjno-

funkcjonalnych i czternaście zupełnie nowych, innowacyjnych systemów 

uzbrojenia, opartych na nowoczesnych rozwiązaniach inżynierskich, 

zaawansowanych technologiach materiałowych, bogatym wyposażeniu 

teleinformatycznym, integrującym te systemy ze standardami cyberprzestrzeni. 

Efektem końcowym ma być m.in. tak zwany jednolity obraz pola walki (Joint 

Common Operational Picture - JCOP). Na ile ten projekt wpłynie na rozwiązania 

Sojuszu w podobnym obszarze, czas pokaże. 

5. Działania w środowisku elektronicznym w SZ RP 

Od momentu wstąpienia Polski do NATO większość podejmowanych działań,  

w tym działań w środowisku elektronicznym w SZ RP, wzoruje się na 
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rozwiązaniach przyjętych w Sojuszu. Dzieje się tak z kilku względów, otóż 

najważniejszym jest fakt, że wiodące państwa NATO posiadają najwyższy 

poziomem rozwoju technologicznego, technicznego oraz organizacyjnego w tym 

obszarze, posiadają również sprawdzone rozwiązania i doświadczenie płynące  

z różnych misji, z których możemy czerpać bez skrępowania. Nasz ograniczony 

budżet przeznaczany na obronność nie pozwala nam na kosztowne badania  

i rozwój w wielu dziadzinach, które obejmują działania w środowisku 

elektronicznym. Nie wyklucza to oczywiście podejmowania takich inicjatyw  

w przyszłości, szczególnie w zakresie teoretycznym i organizacyjnym. Stan obecny 

w obszarze działań w środowisku elektronicznym w SZ RP nie jest zadawalający  

w porównaniu z Sojuszniczym, lepiej wygląda w obszarze EW, natomiast pozostaje 

więcej niż skromny w obszarze CNO.  

6. Elektroniczna korelacja działań militarnych 

Jednym z elementów wspomagania przetwarzania informacji, który jest jeszcze 

zbyt mało uwypuklany i wykorzystywany, jest elektroniczna korelacja informacji 

dotyczących działań na polu (przestrzeni) walki, tj. elektroniczne badanie 

wzajemnych związków zachodzących na polu walki pomiędzy elementami 

prowadzącymi działania militarne. Przewiduję, że korelacja taka będzie 

prowadzona wielopłaszczyznowo i dotyczyć będzie, w zależności od potrzeb  

i możliwości, zarówno sił przeciwnika, jak też sił własnych. Prowadzona będzie 

ona w danym środowisku (przy tym równolegle i niezależnie we wszystkich 

środowiskach) oraz prowadzona będzie pomiędzy obiektami działającymi  

w różnych środowiskach.  

Zasadniczymi płaszczyznami korelacji będą siły: 

– przeciwnika - elektroniczna korelacja działań obiektów przeciwnika pozwoli 

na wiarygodne rozpoznanie działań sił przeciwnika; 

– własne - elektroniczna korelacja działań obiektów własnych pozwoli na 

prowadzenie pełnej kontroli rzeczywistych działań sił własnych, potrzebnej do 

podejmowania właściwych decyzji co do ich użycia; 

– obu stron konfliktu – elektroniczna korelacja pomiędzy obiektami własnymi  

i przeciwnika pozwoli na szybkie uzupełnianie dodatkowymi informacjami 

„wspólnego obrazu pola walki”, a tym samym pozwoli na zyskanie 

zdecydowanej przewagi (m.in. informacyjnej) nad przeciwnikiem. 

Należy mieć świadomość, że informacje do korelacji pochodzić będą ze 

wszystkich dostępnych źródeł (np. rozpoznanie elektroniczne, wzrokowe, 

słuchowe, mapy przeciwnika, itp.). Te z nich, które nie będą pochodzić 

bezpośrednio z urządzeń elektronicznych będą musiały być zamienione w postać 

elektroniczną poprzez odpowiednie wprowadzenie do urządzeń i systemów 

elektronicznych, dopiero taka postać umożliwi ich szybką elektroniczną korelację.  

Oczywiście działania w środowisku elektronicznym, oprócz korelacji, obejmować 

będą przy tym zarówno elektroniczne wykrywanie, identyfikację i śledzenie 

wszystkich obiektów pola walki (lądowych, morskich, powietrznych, 
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kosmicznych), jak też wykrywanie, identyfikację i śledzenie obiektów  

w środowisku elektronicznym. Korelacja działań powinna dotyczyć również 

bardziej skomplikowanych relacji na polu walki pomiędzy różnymi środkami 

oddziaływania przeciwnika, przyjrzyjmy się pod tym kątem sterowaniu środkami 

bojowymi. Sterowanie takie w „klasycznym” ujęciu (z bliskiego sąsiedztwa,  

z umieszczonego w pobliżu stanowiska) staje się coraz częściej nieaktualne, 

odbywa się ono w praktyce nierzadko z dużej odległości (np. środkami napadu 

powietrznego). Ze względu na dostępność do technologii (środków technicznych  

o takich możliwościach) sterowanie środkami bojowymi może odbywać się nawet 

z odległości setek kilometrów.  
 
Przykład: 
Za przykład niech nam posłużą dwa obiekty wykonujące zadanie na naszą 
niekorzyść w tym samym czasie: obiekt powietrzny BSP (bezzałogowy statek 
powietrzny, często nazywany również bezzałogowym statkiem latającym – BSL) 
oraz cyber obiekt (komputer w sieci). Działania obydwu przykładowych obiektów 
będą skierowane przeciw naszym wojskom, a ich działanie może im wysoce 
zagrażać (np. ważnemu stanowisku dowodzenia naszych wojsk).  
W pierwszym przypadku ich działanie może polegać na ścisłym współdziałaniu ze 
sobą w tym samym czasie (przepływie danych z komputera poprzez sieć i nadajniki 
radiowe do BSP oraz zwrotnej informacji rozpoznawczej z sensorów 
umieszczonych na BSP). Szybka elektroniczna korelacja i ocena ich zadań może 
pozwolić w tym przypadku na udaremnienie prowadzonego ataku poprzez 
zniszczenie tylko jednego z obiektów takiego „łańcucha” (BSP, nadajnika 
radiowego lub komputera w sieci), co będzie warunkiem wystarczającym do 
udaremnienia ataku.  
W drugim przypadku szybka elektroniczna korelacja ich zadań pozwoli na 
rozpoznanie działania przeciwnika polegającego na ataku fizycznym 
(bombardowaniem stanowiska dowodzenia przez BSP) i skoordynowanym, 
równoległym cyber ataku z komputera na wyposażenie informatyczne stanowiska 
dowodzenia w celu jego obezwładnienia. W tym przypadku eliminacja dwóch  
z obiektów, tj. zniszczenie jednego z obiektów (BSP lub nadajnika radiowego) oraz 
obezwładnienie drugiego (komputera w sieci), będzie warunkiem koniecznym do 
udaremnienia ataku.  
Jedynie wykrycie elektroniczne wszystkich obiektów (BSP przez radary, nadajnika 
radiowego przez rozpoznanie radioelektroniczne, komputera w sieci przez 
hakerów) oraz korelacja elektroniczna ich działań pozwala na efektywne 
„gospodarzenie” siłami i środkami, a tym samym na szybkie i skuteczne 
przeciwdziałanie wszelkim zamiarom przeciwnika. Uwolnienie „mocy 
przerobowej” naszych wojsk (przy warunku wystarczającym do udaremnienia 
ataku – patrz pierwszy przypadek) poprzez zniszczenie tylko jednego obiektu 
pozwala „zająć się” niszczeniem kolejnego, zupełnie innego już obiektu. 
W trzecim przypadku, gdyby komputer pracował w sieci dla nas niedostępnej 
(zamkniętej) to walka z BSP ograniczyła by się do zwalczania BSP lub 
„neutralizacji” nadajnika radiowego (jego zniszczenia lub też do zakłócenia 



Stanisław Czeszejko  

 

 

 
31 

odbioru sygnałów radiowych przez BSP). Oczywiście nic nie wyklucza połączenia 
działań poprzez zakłócanie w pierwszej fazie, a następnie niszczeniu fizycznym BSP 
i nadajnika radiowego. 
 

Takich przykładów można znaleźć więcej. Objęcie korelacją równoległego 

wykorzystania obiektów militarnych i cywilnych jest w przyszłości również 

koniecznością. Wynika ono z faktu, że przeciwnik może wykorzystywać do 

sterowania własnych środków militarnych alternatywnie: swoje wojskowe lub 

nasze cywilne urządzenia i systemy elektroniczne (te, których nie chcemy 

niszczyć).  

 

Przykład: 

Przykładem nich będzie utrzymujący się w powietrzu BSP prowadzący 

rozpoznanie, który po zakłóceniu sterowania wojskowego może być dalej 

sterowany z pomocą SMS-ów, a ostatecznie po otrzymaniu SMS-em współrzędnych 

geograficznych dokona „samobójczego” ataku na np. wspomniane już stanowisko 

dowodzenia. Wydawać się będzie, że po zakłóceniu systemu wojskowego BSP 

działa bez sterowania w trakcie dalszych działań. Bez korelacji tego typu nie 

będzie można nawet rozpoznać takich działań, a co dopiero uniknąć ich skutków  

w przyszłości. 
 

We współczesnych działaniach bojowych elektroniczna korelacja informacji  

o siłach obu stron konfliktu powinna być prowadzona wieloszczeblowo. 

Pierwszym szczeblem powinien być szczebel strategiczny, tam wymagane jest 

oszacowanie informacji nt. potencjału militarnego w płaszczyźnie: ilości wojsk, ich 

jakości, potencjału intelektualnego oraz sytuacji (ogólnej i lokalnej). Tego typu 

informacje pozwolą podejmować decyzje osobom na najwyższych szczeblach 

państwowych i militarnych. Średnim szczeblem prowadzenia korelacji powinny 

być poszczególne rodzaje sił zbrojnych oraz ich odpowiedniki, gdzie należało by 

oszacować możliwości przeciwnych stron, podobnie jak na szczeblu strategicznym. 

Najniższym szczeblem, gdzie powinna być prowadzona korelacja sił i środków to 

szczebel taktyczny, prowadzący bezpośrednią walkę. Tu korelacja jest szczególnie 

ważna przy podziale sił i środków do zwalczania określonych obiektów 

przeciwnika w trakcie dynamicznych zmian na polu walki, tj. pojawienie się 

nowych obiektów lub też zniszczenie lub wycofanie innych spowoduje nowy 

przydział celów dla własnych sił i środków (np. przydział zestawu rakietowego 

OPL do niszczenia kolejnego ŚNP). 

Dlaczego korelacja wzajemnych działań staje się aż tak ważna w dzisiejszych 

działaniach militarnych? Otóż pozwala ona, szczególnie w czasach 

wykorzystywania precyzyjnych środków rażenia, na „wyłowienie” z pola walki 

środków skierowanych w celu zniszczenia lub obezwładnienia bardzo ważnego 

obiektu naszych wojsk, którego eliminacja z walki może przesądzić o wyniku całej 

operacji.  
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Przykład: 

Stwierdzenie w pobliżu określonego celu stanowiącego tzw. środek ciężkości (np. 

stanowisko dowodzenia wysokiego szczebla) obecności grup z wojsk specjalnych 

oraz lecących wyraźnie w jego kierunku samolotów bojowych. W takim wypadku 

wczesna korelacja umożliwi skuteczne przeciwdziałanie takim zamiarom, pozwoli 

w krótkim czasie przekierować oddziaływanie środków własnych z mniej ważnych 

zadań na realizację zadania obrony ważnego obiektu, które uniemożliwi w efekcie 

uzyskanie przez przeciwnika przewagi. 

 

Istnieje również potrzeba wykorzystania korelacji w procesie targetingu, nazwę 

go umownie tzw. targeting-em czasu rzeczywistego. Ma on nieco inne znaczenie 

niż tzw. „klasyczny” targeting. Targeting klasyczny polega na typowaniu 

określonych obiektów w procesie planowania jako celów, którym na zasadzie 

selektywnej oceny - w stosunku do pozostałych - przyznawane są priorytety  

w zakresie ich zwalczania (zwalczane są dopiero później). Prowadzenie targetingu 

czasu rzeczywistego wymuszać będzie, aby proces planowania był „odwrócony”, 

tj. zanim cel zostanie wykryty i zakwalifikowany do zniszczenia nastąpi 

wcześniejszy proces planowania dotyczący jego niszczenia (oczywiście dotyczy to 

określonych rodzajów obiektów, np. ŚNP). Polegać to będzie na gromadzeniu  

w bazach danych, przed prowadzeniem walki, informacji o wszystkich możliwych 

środkach walki wykorzystywanych przez przeciwnika, oraz spowoduje 

przygotowanie odpowiednich środków elektronicznych, które w czasie walki 

pozwalają na wykrycie i porównywanie wszystkich obiektów przeciwnika 

(ustalenie ich znaczenia), oraz umożliwi również optymalne „dobranie” własnych 

sił i środków do ich zwalczania. W efekcie następowało by skorelowanie obiektu 

przeciwnika o określonym priorytecie ze środkami do ich zwalczania, 

posiadającymi najlepsze możliwości (najlepszą pozycję, odległość, 

prawdopodobieństwo trafienia, wyszkolone obsługi, itp.) i gwarantowało by 

przeprowadzenie skutecznego ataku. Targeting czasu rzeczywistego obejmował by 

obiekty przeciwnika (np. ŚNP, artyleria, czołgi, środki ppanc., itp.), w zależności 

od ich ważności (priorytet zwalczania), do niszczenia których w wyniku szybkiej 

elektronicznej korelacji natychmiast przydzielano by stosowne środki  

w określonym obszarze. Taki targeting wypracowywany był by przez 

wspomagające elektroniczne środki korelacji analitycznej, natomiast człowiek 

zatwierdzał by jedynie ostateczną decyzją wybór metody i środków do ich 

zwalczania. Dlatego nazwałem ten proces targetingiem czasu rzeczywistego, 

ponieważ zaraz po przeprowadzeniu korelacji następowało by w czasie zbliżonym 

do rzeczywistego użycie środków bojowych, aby zniszczyć cel. Jak już 

wspomniałem, nie towarzyszył by temu cały złożony proces planowania 

prowadzony na stanowisku dowodzenia, charakterystyczny dla „klasycznego” 

targetingu. Targeting tego typu miałby zastosowanie głównie na szczeblu 

taktycznym, tj. na polu walki – oparty byłby na stosunkowo szybkiej reakcji 

aktywnych środków walki (np. artyleria, czołgi, środki ppanc., OPL, itp.) na 
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rozwijającą się sytuację. Aby uniknąć niszczenia własnych wojsk (tzw. „friendly 

fire”) należy również do bazy danych wprowadzić informacje o własnych 

obiektach, które to uzupełnione danymi z systemu rozpoznania swój-obcy (IFF) 

pozwolą ostatecznie zminimalizować rażenie wojsk własnych (najlepiej do zera). 

Niezmiernie ważny będzie również na współczesnym polu walki inny rodzaj 

elektronicznej korelacji, nazwijmy go umownie elektroniczną korelacją 

przyczynowo-skutkową, którą rozumieć należy jako korelację pomiędzy 

zaobserwowanymi efektami działań przeciwnika (skutkami), a samymi działaniami 

przeciwnika. Na podstawie wyników takiej korelacji możliwe będzie odnajdywanie 

rzeczywistych przyczyn widocznych efektów, których nie będziemy chwilowo 

znali. Korelację tego typu stosować będziemy, gdy przeciwnik wykorzysta nowe 

środki walki lub zastosuje taktykę nowego rodzaju, dotychczas nam nie znanych, 

które musimy szybko poznać, aby wypracować metody ich skutecznej 

neutralizacji. Ważne jest również przy tym, aby w razie trudności w wykryciu 

przyczyn zaobserwowanych efektów móc przynajmniej przewidzieć dalszy rozwój 

toczącego się konfliktu, tj. rozmiar przyszłych strat dokonanych z zastosowaniem 

nowych środków walki lub taktyki nowego rodzaju, a tym samym ocenić nasze 

szanse na pokonanie przeciwnika. 

 

Przykład: 

Zbyt wolna ocena przez Japończyków powagi faktu użycia pierwszej bomby 

atomowej zrzuconej 06.08.1945 r. na Hiroszimę podczas II wojny światowej i brak 

natychmiastowej reakcji na ten fakt (brak wsparcia systemów elektronicznych za 

pomocą odpowiednich symulacji) skutkowała użyciem drugiej takiej bomby 

09.08.1945 r. w stosunku do Nagasaki. 

7. Elektroniczna korelacja procedur 

Występujące jeszcze obecnie różnice w przyjętych procedurach działania różnych 

rodzajów wojsk jednej armii oraz pomiędzy wojskami różnych armii, nawet  

w ramach wspólnego sojuszu północnoatlantyckiego, są nadal troską dowódców 

wszystkich szczebli.  

W dzisiejszych czasach bardzo ważnym elementem przygotowania i prowadzenia 

działań bojowych jest wypracowanie właściwych, skutecznych sposobów działania 

sił zbrojnych oraz procedur z nimi związanych. Każdy rodzaj sił zbrojnych tworzył 

i nadal tworzy takie sposoby na „własny” użytek, co jest oczywiście uzasadnione, 

gdyż wiążą się one ze specyfiką ich działania. Niemniej jednak późniejsze 

tworzenie procedur, pozwalających na sprawne wykorzystanie takich sposobów 

działania w każdym rodzaju wojsk, nadal odbywa się w ramach rodzaju wojsk, 

głównie w oparciu o podane wcześniej wzorce (dokumenty). Proces ten 

skierowany jest na tworzenie procedur najbardziej zbliżonych do obowiązującego 

wzorca, ale w praktyce nadal jest wysoce niedoskonały. Objawia się to brakiem 

pełnej synergii pomiędzy rodzajami wojsk, a niekiedy nawet znacznymi 

problemami w szybkim wypracowaniu skutecznego sposobu współdziałania  
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w sytuacjach wcześniej niespotykanych. Jednym z efektów (ubocznym) takiego 

działania są wspomniane tu już troski dowódców, nawet tych z wiodących państw 

traktatu północnoatlantyckiego.  

Szybkie wypracowanie skutecznych procedur jest bardzo istotne w trakcie 

wprowadzania dynamicznych zmian w sposobach działania rodzajów wojsk,  

a szczególnie ważne jest w trakcie prowadzenia realnych działań (np. misje  

w ramach PKW), gdzie zmiany sposobów działania poszczególnych wojsk oparte 

są głównie na doświadczeniach zdobytych w trakcie realizacji przydzielonych im 

zadań. Wtedy to pozostaje niewiele czasu na ujednolicenie procedur pomiędzy 

rodzajami wojsk i wypracowanie wspólnego, uniwersalnego wzorca  

i wykorzystania go w prowadzonych realnie działaniach. Wypracowane na bazie 

realnych działań procedury, po ocenie i niezbędnych uzupełnieniach w komórkach 

operacyjnych wyższego szczebla, wdrażano by w całych siłach zbrojnych oraz  

w całym Sojuszu.  

Rozwiązaniem tego typu problemów może być w przyszłości, w ramach 

prowadzenia działań elektronicznych, wprowadzenie w całych siłach zbrojnych 

kompatybilnej technologii informatycznej i wykorzystanie jej do scalania 

wypracowywanych procedur. Procedury wypracowane w poszczególnych 

służbach, rodzajach wojsk, rodzajach sił zbrojnych, armii państwa, wojsk sojuszu 

były by poddawane na jednym z etapów korelacji, czego wynikiem byłoby 

wskazanie wspólnych elementów różnych procedur oraz umożliwiło by to dalszą 

„obróbkę” w celu wypracowania wspólnej, jednolitej procedury dla większego 

podmiotu organizacyjnego. 

Takie kompleksowe wykorzystanie technologii informatycznej przyspieszać będzie 

za każdym razem wdrażanie nowej, jednolitej i zrozumiałej procedury działania, co 

zdecydowanie polepszy zdolność poszczególnych rodzajów wojsk do prowadzenia 

działań połączonych (pożądany efekt synergii). Efektem tego będzie utrzymywanie 

wysokiej świadomości sytuacyjnej pola walki, istotne zwiększenie sprawności 

dowodzenia, co usprawni proces zdobywania przewagi informacyjnej i jej zamiany 

w przewagę bojową. 

8. Elektroniczna korelacja w obszarze bezpieczeństwa 

Żadne państwo nie jest w stanie w dzisiejszych czasach oprzeć swego systemu 

bezpieczeństwa jedynie na systemie militarnym, dlatego tworzeniu i rozbudowie 

urządzeń i systemów elektronicznych wszystkich organizacji państwowych, 

których funkcjonowanie wpisuje się w szeroko pojmowane bezpieczeństwo 

narodowe, powinno towarzyszyć dążenie do ich maksymalnej wzajemnej integracji 

i kompatybilności. Spektrum działań w tym systemie, które należało by przyjąć do 

realizacji jest bardzo szerokie, ja odniosę się jedynie sygnalnie do wybranych jego 

aspektów. 

Szereg kolejnych pojedynczych zagrożeń (oraz ich kombinacje) ujawniających się 

obecnie z dużym dynamizmem w wymiarze lokalnym, regionalnym i globalnym 

zmusza do szybkiej ewolucji i adaptacji skutecznych rozwiązań systemowych  
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w obszarze bezpieczeństwa, gdzie jednym z efektywnych narzędzi człowieka 

pozostawać będą urządzenia i systemy elektroniczne.  

 

Przykład: 

Być może udało by się szybciej ewakuować i tym samym uratować więcej osób  

z wież w „Word Trade Center” w Nowym Yorku w USA po pierwszym ataku w dn. 

11.09.2001 roku, gdyby istniał właściwy system elektronicznej korelacji pomiędzy 

poszczególnymi zagrożeniami (lub wspólnym ich występowaniem),  

a bezpieczeństwem ludzi we wnętrzu budynku (m.in. wytrzymałość konstrukcyjna 

budynku, odporność na ogień, itp.) oraz system elektronicznego ostrzegania  

i w jego ramach ogłoszono by natychmiastową ewakuację obu wież. 

 

Oczywiście urządzenia i systemy elektroniczne skonstruowane na użytek militarny 

mogą i powinny być bazą wyjściową do projektowania analogicznych systemów 

pozostałych organizacji państwowych w ramach poprawy bezpieczeństwa państwa. 

Na chwilę obecną w swojej większości systemy te (nie militarne) różnią się od 

siebie, przystosowane są one bowiem do funkcjonowania w konkretnych  

i odmiennych od siebie uwarunkowaniach środowiskowych, a poprzez to 

organizacje państwowe na chwilę obecną pozostają pod wieloma względami dalece 

autonomiczne, wciąż niekompatybilne pomiędzy sobą. Natomiast o jakiejkolwiek 

elektronicznej korelacji w obszarze bezpieczeństwa państwa różnych czynników 

mowy być nie może, dopóki nie nastąpi integracja istniejących systemów. 

 

Przykład: 

Przykładem niech będzie funkcjonowanie cywilnej części systemu antykryzysowego, 

gdzie informacje ostrzegające o zagrożeniu powodziowym w roku 2009 docierały 

niejednokrotnie do urzędów gminy po godzinach „urzędowania”. Ale tam brak już 

było jakichkolwiek urzędników państwowych mogących odebrać nadchodzące 

ostrzeżenia, nie mówiąc już o osobach mogących podjąć decyzje w sprawie 

uruchomienia działań ostrzegawczych i ewakuacyjnych w stosunku do 

miejscowości zagrożonych zalaniem (powodzią). Kończyło się najczęściej 

zaskoczeniem ludności i w wielu wypadkach brakiem możliwości jej wcześniejszej 

ewakuacji. Najciekawszym jest fakt, że w tym czasie we wszystkich jednostkach 

wojskowych pełniono całodobowe dyżury, w ramach których żołnierze mogli 

podjąć działania tego rodzaju (ostrzeganie). 

 

Wspominany wcześniej jako przykład elektroniczny system ostrzegania  

o zagrożeniach z powietrza (na razie w fazie pomysłu) mógłby być przecież 

zbudowany jako uniwersalny system stojący na straży bezpieczeństwa państwa, 

którego jedną z wielu funkcji było by ostrzeganie o zagrożeniach z powietrza 

(wojska oraz ludności cywilnej) w czasie pokoju, kryzysu lub wojny. Kolejną 

funkcją była by wymiana informacji o zagrożeniu powodziowym, oczywiście cały 

system można rozszerzyć o inne potrzebne funkcje. Jedną z następnych, 
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stosowanych obowiązkowo, powinna być funkcja szybkiej elektronicznej korelacji 

zagrożeń ze środkami ich neutralizacji, co pozwalałoby na ograniczenie udziału 

człowieka w tym newralgicznym aspekcie i przyspieszało by proces decyzyjny, 

podobnie jak w przypadku korelacji działań militarnych opisanych wcześniej. 

Rozwój technologii w obszarze informatyki i elektroniki oraz ich powszechna 

dostępność pozwala osiągać zwielokrotnioną ich efektywność w stosunku do 

konwencjonalnego uzbrojenia i porównywalną do niektórych BMR (broni 

masowego rażenia). Tak więc terroryści nie potrzebują inwestować w drogie 

uzbrojenie i wyposażenie, a wystarczy, że rozwijać będą do perfekcji użycie 

ogólnie dostępnych środków elektronicznych w celu wywierania nacisku  

i osiągania założonych celów (np. politycznych, ekonomicznych, itp.). Cały 

złożony proces konfrontacji odbywał się będzie według reguł narzuconych przez 

tego, który się do nich lepiej przygotował. Tak więc przygotowania do 

podejmowania działań zapobiegających utracie możliwości obrony naszych 

interesów narodowych należy do naszych obowiązków. Koszty nieprzygotowania 

się do zagrożeń powstających w środowisku elektronicznym mogą okazać się 

nieodwracalne. Z związku z powyższym należy czynić szerokie starania w tej 

dziedzinie tak, abyśmy nadążali w projektowaniu i budowie systemów mogących 

prowadzić kompleksowo działania elektroniczne. 

Przy odpowiednim zaprojektowaniu systemu można mówić w dużym skrócie  

o prowadzeniu „korelacji” bezpieczeństwa państwowego, ponieważ w wyniku 

szybkiej korelacji zagrożeń wewnętrznych w skali państwa (np. terrorystycznych, 

kryminalnych, zorganizowanej przestępczości, itp.) z czynnikami ich zwalczania 

(np. policja, Straż Graniczna, ABW, itp.) można będzie w efekcie podnieść poziom 

bezpieczeństwa narodowego lub, przy odpowiedniej rozbudowie systemu  

i odpowiedniej współpracy międzynarodowej, nawet poprawić bezpieczeństwo  

w skali międzynarodowej. 

9. Działania w środowisku elektronicznym a przewaga 

Przewaga jest stanem, do którego dąży każda ze stron konfliktu. Tak jak ważne  

w działaniach wojsk lądowych jest dziś panowanie w powietrzu, tak ważna dla 

całości sił zbrojnych jest przewaga informacyjna. Elementem kluczowym 

(narzędziem), zapewniającym w czasach obecnych wysoką świadomość sytuacyjną 

pola walki, a tym samym przewagę informacyjną będą urządzenia i systemy 

elektroniczne prowadzące działania w środowisku elektronicznym. Przykładem 

niech będzie prowadzenie działań związanych z wywalczeniem przewagi  

w dowodzeniu (wg. NATO: Counter Command Activity - CCA). W działaniach sił 

powietrznych wykształciło się pojęcie przewagi powietrznej całkowitej lub 

lokalnej, analogicznie będzie w obszarze działań w środowisku elektronicznym, 

gdzie możemy również zaobserwować tego typu zależności. Naturalnym więc 

będzie dążenie do uzyskania przewagi całkowitej lub lokalnej w prowadzeniu 

działań w środowisku elektronicznym.  

Przewiduję następujące rodzaje działań w środowisku elektronicznym [1]: 
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– samodzielne działania – zapewniające zdefiniowany przed rozpoczęciem 

działań, niezbędny poziom funkcjonowania wojsk własnych w trakcie pokoju, 

kryzysu i wojny (w tym prowadzenie działań ofensywnych i defensywnych  

w środowisku elektronicznym); 

– działania przygotowawcze – mające na celu właściwe przygotowanie 

(planowanie i organizowanie) działań zbrojnych wojsk własnych, np. 

koncentracja rozpoznania w określonym rejonie, lub też organizacja systemu 

dowodzenia (w tym wspomaganie przetwarzania informacji i wsparcie 

procesów dowodzenia) na rzecz planowanej operacji oraz uzyskanie przewagi 

informacyjnej, itp.; 

– działania potęgujące – działania nakładające się na oddziaływanie ogniowe 

wojsk własnych w trakcie prowadzenia działań bojowych na różnych etapach 

prowadzonej operacji (np. prowadzenie zakłóceń elektronicznych, atak 

impulsem elektromagnetycznym, itp.). 

Wiadomo dziś z praktycznych zastosowań i rzeczywistych doświadczeń, że 

technologie są jednym z głównych czynników sukcesu współczesnych i przyszłych 

działań zbrojnych, a elektronicznym „spoiwem” tych technologii będzie 

prowadzenie odpowiednich działań w środowisku elektronicznym.  

10. Podsumowanie 

Dlaczego tak ważne jest uzyskanie pełnej synergii urządzeń i systemów 

elektronicznych na współczesnym polu walki ? Otóż w dobie prowadzenia 

konfliktów asymetrycznych, gdzie przewaga informacyjna jest w dużej mierze 

determinowana posiadaniem nowocześniejszych technologii, którymi strona 

przeciwna nie dysponuje, daje to jak gdyby „z urzędu” przewagę informacyjną. 

Niemniej jednak w przypadku konfliktu zbrojnego pomiędzy państwami  

o podobnym poziomie zaawansowania technologicznego o wygranej może 

decydować w dużym stopniu organizacja i wykorzystanie urządzeń i systemów 

elektronicznych (ważny będzie każdy „gram” informacji oraz każda „sekunda” 

wyprzedzenia czasowego w stosunku do przeciwnika, które zapewnią wyższą 

świadomość sytuacyjną pola walki, tym samym przewagę informacyjną, czym  

w efekcie przechylą szalę zwycięstwa na korzyść wojsk własnych). 

Ale dlaczego wyodrębnienie działań w środowisku elektronicznym na 

współczesnym polu (w przestrzeni) walki jest takie istotne ? Otóż skomplikowane, 

wielopłaszczyznowe relacje na polu (w przestrzeni) walki pomiędzy wojskami 

własnymi oraz przeciwnikiem, a także pomiędzy elementami wojsk własnych 

zmusza nas do ciągłych zmian w pojmowaniu aktualnej sytuacji, a poprzez to 

zmusza nas do dostosowywania struktury organizacyjnej i funkcjonalnej do 

aktualnych potrzeb. 

W moim przekonaniu pojawiła się potrzeba wyodrębnienia działań w środowisku 

elektronicznym w celu lepszego rozumienia ich znaczenia, ale muszą one mimo 

wszystko pozostawać integralną częścią działań całych sił zbrojnych. Należy też 

mieć świadomość, że działania w środowisku elektronicznym będą prowadzone  
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w dwóch płaszczyznach: w jednej będą one „wzmacniać” inne rodzaje wojsk  

i służb w ich działaniu, w drugiej będą realizować „własną” walkę w środowisku 

elektronicznym. 

Należało by rozpocząć działania w celu utworzenia systemu prowadzącego 

zorganizowane i kompleksowe działania w środowisku elektronicznym w SZ RP. 

Aby uzyskać zamierzone efekty należy podjąć odpowiednie działania, które 

możemy wstępnie podzielić na etapy:  

– przygotowawczy -  w tym etapie należałoby uświadomić wszystkim 

żołnierzom cel działań w środowisku elektronicznym i związane z tym 

korzyści. Należy też w tym czasie umieścić w pionach i komórkach 

operacyjnych na stałe (w etacie) specjalistów w dziedzinie działań  

w środowisku elektronicznym, odpowiednio wcześniej przygotowanych,  

w celu zbierania doświadczeń oraz przygotowania i wypracowania koncepcji 

kompleksowego prowadzenia działań w środowisku elektronicznym; 

– organizacyjny - w kolejnym etapie należałoby, w ramach posiadanych sił  

i środków, stworzyć warunki do rozpoczęcia i prowadzenia kompleksowych 

działań w środowisku elektronicznym; 

– pełnego funkcjonowania – ostatnim etapie należałoby prowadzić zamierzoną 

działalność, udoskonalać ją, prognozować właściwie dalsze kierunki działań. 

 

Nowe podejście do problematyki działań w środowisku elektronicznym zostało 

wymuszone coraz większym wyrafinowaniem prowadzonych działań  

w środowisku elektronicznym i ma na celu głównie efektywniejsze 

„gospodarzenie” posiadanym potencjałem w tej dziedzinie oraz właściwe 

tworzenie potencjału potrzebnego w przyszłości.  

Działania w środowisku elektronicznym wyraźnie zyskały na znaczeniu w ciągu 

ostatnich dziesięciu lat, a przyczyną tego stanu rzeczy są doświadczenia zebranie  

w czasie prowadzenia ostatnich konfliktów zbrojnych, zwanych potocznie 

konfliktami ery informacyjnej. Ciągła digitalizacja pola walki, skupienie 

„strumienia informacji” w jednym miejscu i dostęp do wszystkich danych poprzez 

„kliknięcie” zwiększa świadomość sytuacyjną pola walki, a tym samym znacząco 

przyspiesza tempo działań bojowych. Również coraz większy stopień integracji 

elektroniki, a tym samym postępująca jej miniaturyzacja doprowadza do jej 

wszechobecności, co umożliwia szerokie jej stosowanie w działaniach nie tylko  

w środowisku elektronicznym, ale również w pozostałych środowiskach (lądowym, 

morskim, powietrznym, kosmicznym). Choć ciągle obserwujemy konsekwentne 

zmiany, to w perspektywie najbliższych kilkunastu lat należy liczyć się  

z przewartościowaniem w stosunku do współczesnych założeń wykorzystania 

urządzeń i systemów elektronicznych. Można już teraz z dużą dozą 

prawdopodobieństwa określić, że głównym trendem rozwojowym działań  

w środowisku elektronicznym będzie ich dalsza głęboka integracja. Oczywiście 

należy mieć na uwadze, że prowadzenie działań w środowisku elektronicznym ma 

docelowo pozyskać pełną zdolności do utworzenia „jednolitego obrazu pola 



Stanisław Czeszejko  

 

 

 
39 

walki”, podniesienia świadomości sytuacyjnej pola walki oraz podniesienia 

zdolności do „prowadzenia sieciocentrycznych działań bojowych” na 

współczesnym polu walki.  

Rozważania w tematyce prowadzenia działań w środowisku elektronicznym, 

mających istotny wpływ na świadomość sytuacyjną pola walki, doprowadziły mnie 

do następujących wniosków: 

1) Współczesne konflikty, w ramach których coraz częściej wykorzystuje się 

działania prowadzone w środowisku elektronicznym, uzmysławiają nam 

potrzebę szerszego rozpatrywania tej coraz bardziej ważnej dziedziny, jaką 

jest wykorzystywanie urządzeń i systemów elektronicznych. Pojawiła się 

potrzeba wyodrębnia działań w środowisku elektronicznym w celu rozumienia 

ich właściwego znaczenia na współczesnym polu (przestrzeni) walki, również 

potrzebna jest rozbudowa teorii dotyczącej działań w środowisku 

elektronicznym (w tym identyfikacji nowych obszarów tego środowiska). 

2) Prowadzone dotychczas w NATO projekty rozwojowe oparte na działaniach 

w środowisku elektronicznym, choć prowadzone wielotorowo, dają wymierne 

efekty na rzecz tworzenia coraz doskonalszej świadomości sytuacyjnej pola 

walki (poprzez to umożliwiają coraz skuteczniejsze prowadzenie działań 

sieciocentrycznych). Nie mniej jednak w NATO brak jest spójnej koncepcji 

dotyczącej działań w środowisku elektronicznym, które były by działaniami 

prowadzonymi kompleksowo wg. najnowszych poglądów [1]. Brak w Sojuszu 

również kompleksowej elektronicznej korelacji działań pomiędzy obszarami 

środowiska elektronicznego oraz elektronicznej korelacji pomiędzy 

działaniami prowadzonymi w poszczególnych środowiskach (na lądzie, na 

morzu i pod jego powierzchnią, w powietrzu, w środowisku elektronicznym 

oraz w kosmosie). 

3) Stan obecny w obszarze działań w środowisku elektronicznym w SZ RP nie 

jest zadawalający w porównaniu z Sojuszniczym, lepiej wygląda w obszarze 

EW, natomiast pozostaje więcej niż skromny w obszarze CNO. To powinno 

być impulsem do podejmowania własnych inicjatyw w SZ RP w najbliższej 

przyszłości, szczególnie w zakresie teoretycznym i organizacyjnym 

dotyczącym kompleksowego działania w środowisku elektronicznym przez 

SZ RP.  

4) Dążenie do uzyskania całkowitej lub lokalnej przewagi w prowadzeniu 

działań w środowisku elektronicznym będzie miało bezpośrednie 

„przełożenie” na świadomość sytuacyjną pola walki (m.in. na tzw. „wspólny 

obraz pola walki”). Natomiast ustalenie wzajemnych związków zachodzących 

pomiędzy różnorodnymi obiektami (tj. korelacji posiadanych o nich 

informacji) zapewni efektywniejsze prowadzenie „sieciocentrycznych działań 

bojowych”, a tym samym przyczyni się w przyszłości do wysokiej 

skuteczności „klasycznych” działań bojowych w ramach prowadzenia operacji 

połączonych. 
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Wykaz skrótów i akronimów  

 

Skróty w języku polskim 

BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy 

BSL - bezzałogowy statek latający 

BSP - bezzałogowy statek powietrzny 

BMR - Broń Masowego Rażenia 

OPL - obrona przeciwlotnicza 

PKW - Polski Kontyngent Wojskowy 

ŚNP - środki napadu powietrznego 

SZ - Siły Zbrojne 

 

 

Skróty w języku angielskim 

 

ACT -  Allied Command Transformation - Sojusznicze Dowództwo ds. 

Transformacji 

CCA -  Counter Command Activity - prowadzenie działań związanych  

z wywalczaniem przewagi w dowodzeniu 

CESMO -  Common ESM Operations - wspólne operacje prowadzone  

z wykorzystaniem środków elektronicznego wsparcia walki 

CNO -  Computer Network Operations - działania w sieciach 

informatycznych 

CONOPS -  Concept of Operations - koncepcja prowadzenia działań 

C3S - Command, Control and Communications System - systemy 

dowodzenia i łączności 

DEW -  Directed Energy Weapons - wykorzystanie energii wiązkowej 

DSTL -  Defence Science and Technology Laboratory - Laboratorium 

Naukowe i Technologiczne Obronności 

EA -  Electronic Attak - atak elektroniczny z wykorzystaniem energii 

elektromagnetycznej do działań ofensywnych 

EMC -  ElectroMagnetic Compatibility - kompatybilność 

elektromagnetyczna 

EMP -  ElectroMagnetic Pulse - impuls elektromagnetyczny 

EW -  Electronic Warfare - walka elektroniczna 

FCS -  Future Combat System - przyszłościowy system walki wg. doktryny 

przyszłego pola walki 

GPS - Global Positioning System - nawigacja satelitarna 

HPM -  High Power Microwave - wykorzystanie energii mikrofalowej 

IFF -  Identification Friend or Foe - identyfikacja swój-obcy 

IO -  Information Operations - operacje informacyjne 

JCOP - Joint Common Operational Picture - jednolity obraz pola walki 
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NATO  - North Atlantic Treaty Organization - Organizacja Traktatu 

Północnoatlantyckiego  

NATO C3B NATO Consultation, Command and Control Board - Rada NATO 

ds. Konsultacji, Dowodzenia i Kontroli 

NAVWAR - Navigation Warfare - nawigacja i walka nawigacyjna 

NCCT - Network Centric Collaborative Targeting siecio-centryczna 

współpraca ws. targetingu 

NBD - Network Based Defense - obrona bazująca na zdolnościach 

sieciocentrycznych 

NCW - Network Centric Warfare - wojna sieciocentryczna 

NC3A - NATO Consultation, Command and Control Agency - Agencja 

NATO ds. Konsultacji, Dowodzenia i Kontroli 

NEC - Network Enabled Capability - zdolność sieciocentryczna 

NEW - Network Enabled Warfare - walka sieciocentryczna 

NII - Networking and Information Infrastructure - infrastruktura sieciowa 

i informacyjna 

RS - Radar Surveillance - śledzenie radiolokacyjne 

SAR - Search and Rescue - poszukiwanie i ratownictwo 

SEAD - Suppression of Enemy Air Defence - przełamywanie, obezwładnianie 

i pokonywanie obrony powietrznej przeciwnika 

SEWWG SIGINT/EW - Working Group - Grupa NATO ds. Wywiadu 

Elektronicznego i Walki Elektronicznej 

SIA -  SIGINT Identification Authority - platforma główna w sieci CESMO 

koordynująca poszczególne elementy 

SIGINT - Signal Intelligence - rozpoznanie systemów łączności 

SMS - Short Message Service - usługa przesyłania krótkich wiadomości 

tekstowych w cyfrowych sieciach telefonii komórkowej 

TST - Time Sensitive Targeting targeting - zależny od czasu 
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