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SZKOLENIE PERSONELU TECHNICZNEGO 
TAKTYCZNYCH SYSTEMÓW TRANSMISJI  

DANYCH LINK  

Training of technical personnel of tactical data LINK 

Streszczenie: Ważnym obszarem w procesie użytkowania i obsługiwania taktycznych 
systemów transmisji danych LINK-16, jest system szkolenia operatorów i techników. 
W artykule przedstawiono wyniki badań związanych z modelowaniem i implementacją 
modułowego programu szkolenia personelu technicznego. Określono również zakresy 
wymagań kwalifikacyjnych dla personelu technicznego TSTD, dla pierwszego oraz drugiego 
poziomu obsługi i możliwości elastycznego doboru modułów rozszerzenia dla kształtowania 
specyficznych umiejętności, w zależności od przeznaczenia stanowiska pracy.  
Słowa kluczowe: TSTD LINK, system szkolenia, kwalifikacje zawodowe, moduł, 
jednostka modułowa 

Abstract: An important area in the process of using and servicing tactical data transmission 
systems LINK-16 is a system of training operators and technicians. The article presents the 
results of research related to the modelling and implementation of a modular training 
program for technical personnel. There were determined ranges of qualification 
requirements for technical personnel TDL, for the first and second level of service and the 
possibility of flexible selection of expansion modules for the development of specific skills 
depending on the destination job.  
Keywords: TDL, training system, professional qualifications, module, modular unit 
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1. Wstęp 

Implementacja taktycznych systemów transmisji danych (TSTD) LINK-16 w SZ 
RP umożliwia współpracę i wymianę informacji z siłami NATO na polu walki. System 
LINK-16 wprowadzony został w Siłach Powietrznych, wraz z zakupem samolotów F-16 
i został uznany za podstawowy, taktyczny standard wymiany informacji w SZ RP. 

W początkowym etapie wdrożenia standardu LINK w lotnictwie, wszystkie 
szkolenia operatorów i techników obsługi prowadzone były za granicą, zgodnie 
z umową Foreign Military Sale (FMS). W związku z wprowadzeniem tego standardu 
wymiany informacji w całych siłach zbrojnych, podjęto decyzję o uruchomieniu 
szkolenia personelu TSTD LINK w Polsce. W ramach umowy z DNiSzW, Zakład 
Integracji Systemów ITWL, otrzymał zadanie opracowania modelu szkolenia 
i projektu jego implementacji w strukturze szkolnictwa wojskowego pt. Koncepcja 
jednolitego zintegrowanego szkolenia w zakresie TSTD LINK dla SZ RP. 

W wyniku przeprowadzonych badań opracowano model systemu szkolenia, 
opisujący sposób realizacji przez system głównego celu szkolenia oraz celów 
operacyjnych, a także wykonano projekt implementacji opracowanego modelu 
w wojskowych ośrodkach szkolenia zawodowego. 

W artykule zaprezentowano wybrane elementy koncepcji modułowego 
systemu szkolenia personelu technicznego taktycznych systemów transmisji 
danych LINK na pierwszy i drugi poziom obsługi zgodnie z wymaganiami 
STANAG 5555 Ed.1 oraz Modules of Employable Skills (MES). 

2. Założenia organizacyjno-programowe szkolenia 
personelu technicznego TSTD 

Budowany w polskich siłach zbrojnych system LINK-16 składa się z wielu 
elementów funkcjonalnych, które zapewniają komunikację z platformami korzy-
stającymi ze standardu LINK-16. Można wyraźnie rozdzielić kompetencje personelu, 
wyodrębniając sprawy związane z operacyjnym użyciem systemu oraz utrzymaniem 
jego sprawności technicznej. Przeprowadzone badania, w ramach opracowanej 
w ITWL koncepcji wskazują, że możliwe jest szkolenie personelu technicznego TSTD 
LINK w krajowych wojskowych centrach szkolenia zawodowego w oparciu o meto-
dykę, która stanowi załącznik do opracowanej koncepcji. 

Metodyka szkolenia zawodowego zajmuje się poszukiwaniem efektywnych 
metod nauczania określonej problematyki zawodowej poprzez analizę celów, 
treści, metod oraz form organizacyjnych szkolenia. Koncentruje się ona na praktyce 
wykonawczej i poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: Jak to należy robić? 
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Opracowana w Zakładzie Integracji Systemów metodyka szkolenia personelu 
technicznego TSTD LINK zawiera wiele informacji dotyczących organizacji 
i realizacji szkolenia. Obejmuje również zasady doboru kadry dydaktycznej 
i uczestników szkolenia, zakres wiedzy użytecznej oraz umiejętności jakie powinni 
posiąść uczestnicy kursów szkoleniowych. 

Dla personelu technicznego TSTD LINK przewidziano szkolenie na poziomie 
pierwszym i drugim według STANAG 5555 Ed.1. 

Organizacjom prowadzącym szkolenia stawia się wiele wyszczególnionych 
poniżej wymagań. 

Organizacja powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za ogólne zarządzanie 
szkoleniami. Kierujący szkoleniem powinien wyznaczyć osobę odpowiedzialną za 
opracowanie systemu zarządzania jakością, który będzie określał wszelkie kwestie 
związane z usługami świadczonymi w zakresie szkoleń. Zaleca się, aby jednostka 
szkoląca miała odpowiedni system zarządzania jakością, np. zgodny z PN-EN ISO 
9001, który należy monitorować oraz okresowo modyfikować.  

Ośrodek szkolenia powinien: 
– określić wymagania kompetencyjne kadry dydaktycznej wykonującej prace, 

mające wpływ na jakość szkolenia operatorów TSTD,  
– ocenić efektywność podejmowanych działań, gdzie kompetencje 

poszczególnych osób zależne są od odpowiedniego wykształcenia, prze-
szkolenia, umiejętności i doświadczenia.  

Ośrodek szkolenia powinien zapewnić kandydatom do szkolenia w formie 
informatora, wszelkich informacji dotyczących uczestnictwa w szkoleniu, takich jak:  

– zasady kwalifikowania na szkolenie,  
– wysokość opłat związanych ze szkoleniem wraz z wykazem wszystkich ele-

mentów, za które uiszczane są te opłaty oraz sposobów płatności wraz z infor-
macjami dotyczącymi zakwaterowania, a także wyżywienia (jeśli dotyczy),  

– wyposażenie, które jest zapewniane przez uczestników oraz wyposażenie 
zapewniane przez ośrodek szkolący,  

– podręczniki i dopuszczenia do informacji niejawnych, które uczestnik 
powinien posiadać,  

– nazwiska, a także dane kontaktowe przedstawiciela danego ośrodka szkolenia, 
od którego można uzyskać dodatkowe informacje przed rozpoczęciem oraz 
w trakcie szkolenia. 

Ośrodek szkolenia zobowiązany jest do zapewnienia:  
– planów i programów nauczania opracowanych na podstawie zaleceń 

zawartych w metodyce,  
– kadry dydaktycznej, posiadającej kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodza-

jowi prowadzonych zajęć. Zajęcia praktyczne powinni prowadzić instruktorzy 
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szkolenia praktycznego, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym kurs TSTD, 
mają potwierdzone kompetencje na wyższym poziomie niż realizowane 
szkolenie (ważne w trakcie prowadzenia szkolenia), oraz preferowane co 
najmniej trzy lata praktyki zawodowej w środowisku TSTD,  

– odpowiedniego nadzoru wewnętrznego, służący podnoszeniu jakości 
prowadzonego szkolenia,  

– warunków lokalowych wraz z wyposażeniem dydaktycznym, niezbędnym 
do prawidłowej realizacji zadań szkoleniowych,  

– warunków przewidzianych dla uruchomienia danego rodzaju działalności, 
o ile wynikają one z odrębnych przepisów.  

Przeprowadzone analizy i opinie przedstawicieli Rodzajów SZ RP wskazują, 
że najlepsze warunki lokalizacji szkolenia personelu w dziedzinie TSTD istnieją 
w następujących wojskowych centrach szkolenia: 

– Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, 
– Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie, 
Centra te są w stanie realizować szkolenie personelu i przeszkalanie na wyższy 

poziom zgodnie z opracowaną koncepcją, jeżeli zostaną wzmocnione etatowo i wy-
posażone w emulatory komputerowe, symulatory oraz oryginalne urządzenia. 

3. Wymagania kwalifikacyjne 

3.1. Wymagania dotyczące kandydatów do szkolenia na poziomie 
pierwszym 

Kandydaci do szkolenia na poziomie pierwszym powinni spełniać następujące 
wymagania: 

– wykształcenie techniczne na poziomie szkoły średniej, preferowane kie-
runki: telekomunikacja, informatyka, awionika;  

– znajomość języka angielskiego na poziomie pierwszym, preferowany 
poziom drugi (STANAG 6001); 

– poświadczenie bezpieczeństwa o odpowiedniej klauzuli. 
Preferowane doświadczenie zawodowe: 
– zajmowanie stanowisk w korpusie łączności, informatyki, radiotechnicznym 

lub praca na stanowiskach dowodzenia w składzie dyżurnej służby operacyjnej; 
– uprawnienia do prowadzenia korespondencji radiowej; 
– znajomość zagadnień z budowy i eksploatacji systemów łączności i tele-

informatycznych; 
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– wiedza z zakresu administrowania sieciami komputerowymi lub łączności; 
– obsługa urządzeń kryptograficznych. 

3.2. Wymagania kwalifikacyjne dla absolwentów kursów na poziomie 
pierwszym 

Absolwent kursu zna parametry techniczno-użytkowe terminali i systemów 
powiązanych z TSTD LINK. Powinien być przygotowany do uruchomienia 
i obsługiwania systemów TSTD LINK, a także potrafi: 

– prowadzić dokumentację techniczną obsługiwanego sprzętu; 
– przygotować terminal i urządzenia dodatkowe do pracy; 
– dokonywać kontroli funkcjonowania sprzętu; 
– monitorować stan techniczny sprzętu; 
– programować i przeprogramowywać terminale radiowe; 
– zapewniać obsługę kryptograficzną TSTD LINK (dotyczy personelu 

upoważnionego do obsługi materiałów kryptograficznych); 
– odczytywać informacje dotyczące obsługiwanego sprzętu zawarte 

w OPTASK Link. 

3.3. Wymagania dotyczące kandydatów do szkolenia na poziomie drugim 

Kandydaci do szkolenia na poziomie drugim powinni spełniać następujące 
wymagania: 

– wykształcenie techniczne na poziomie szkoły średniej lub wyższej, 
preferowane kierunki: telekomunikacja, informatyka, awionika; 

– znajomość języka angielskiego na poziomie drugim, preferowany poziom 
trzeci według STANAG 6001; 

– poświadczenie bezpieczeństwa o odpowiedniej klauzuli; 
– co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z wyko-

rzystaniem TSTD LINK; 
– pozytywne ukończeniu kursu na poziomie pierwszym. 
Preferowane doświadczenie zawodowe: 
– zajmowanie stanowisk w korpusie łączności, informatyki, radiotech-

nicznym, lotniczym i przeciwlotniczym; 
– znajomość zagadnień z budowy i eksploatacji systemów awionicznych, 

teleinformatycznych lub łączności; 
– obsługa urządzeń kryptograficznych; 
– umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu administro-

wania sieciami komputerowymi lub łączności oraz procedur zastosowania 
zautomatyzowanych systemów dowodzenia. 
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3.4. Wymagania kwalifikacyjne dla absolwentów kursów TSTD LINK 
na poziomie drugim 

Absolwent kursu powinien być przygotowany do kierowania zespołem odpo-
wiedzialnym za techniczne funkcjonowanie systemów TSTD LINK, rozwią-
zywanie technicznych problemów pracy urządzeń w sieci, a także potrafi: 

– prowadzić dokumentację techniczną oraz zapisy obiektywnej kontroli 
obsługiwanego sprzętu; 

– sprawować kontrolę nad stanem technicznym TSTD LINK; 
– sprawować nadzór nad programowaniem terminali; 
– nadzorować użycie materiałami kryptograficznymi; 
– prowadzić odprawy dotyczące oceny stanu technicznego sprzętu oraz funkcjo-

nowania TSTD LINK. 

4. Realizowane moduły, jednostki modułowe i moduły 
rozszerzenia 

4.1. Poziom pierwszy 

Dla osiągnięcia wymaganego poziomu kwalifikacji zawodowo-specjalis-
tycznych na poziomie pierwszym należy zrealizować wyszczególnione poniżej mo-
duły i jednostki modułowe. 

Tabela 1 
Wykaz modułów [M] 

Nr i nazwa modułu Orientacyjny czas 
realizacji (godz.) Uwagi 

Personel techniczny 

M1. Wprowadzenie do TSTD 8 Moduły 
podstawowe M8. Obsługiwanie TSTD - zasady 8 

M6A. Obsługiwanie terminali radiowych systemu Link 11  12 

Moduły 
specjalistyczne M6B. Obsługiwanie terminali radiowych systemu Link 16  20 

M7. Obsługiwanie elementów TSTD 16 

Razem: M1 + M8 +  
M specjalistyczny   
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Tabela 2 
Wykaz jednostek modułowych 

Nr i nazwa modułu Nr i nazwa jednostki modułowej Orientacyjny czas 
realizacji (godz.) Uwagi 

M1.  
Wprowadzenie do 

TSTD 

M1.J1. Ogólne informacje o 
TSTD 

4  

M1.J2. Stosowanie 
terminologii  
i procedur operacyjnych TSTD 

2  

M1.J3. Odczytywanie 
i stosowanie zapisów 
zawartych w dokumentach 
normatywnych OPTASK Link 
i ATO 

2  

Razem za moduł: 8  

M8. 
Obsługiwanie TSTD - 

zasady 

M8.J1. Zasady BHP przy 
obsługiwaniu TSTD 

2  

M8.J2. Prowadzenie 
dokumentacji i archiwizacja 
danych 

2  

M8.J3. Diagnostyka TSTD 2  

M8.J4. Zasady wykonywania 
obsług technicznych 

2  

Razem za moduł: 8  

M6A.  
Obsługiwanie 

terminali radiowych 
systemu Link 11 

M6A.J1. Budowa i zasada 
działania terminala radiowego 
Link 11 

4 
Dotyczy  
obsług  

systemu  
Link 11 M6A.J3. Przygotowanie 

sprzętu do pracy 
4 
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M6A.J4. Praktyczne 
działanie w przypadku 
wystąpienia zakłóceń pracy 
systemów 

4 

Razem za moduł: 12  

M6B.  
Obsługiwanie 

terminali radiowych 
systemu Link 16 

M6B.J1. Budowa i zasada 
działania terminala 
radiowego Link 16 

4 

Dotyczy 
obsług 

systemu  
Link 16 

M6B.J3.Przygotowanie 
sprzętu do pracy 

8 

 M6B.J4. Praktyczne 
działanie w przypadku 
wystąpienia zakłóceń pracy 
systemów 

8 

Razem za moduł: 20  

M7. 
Obsługiwanie 

elementów TSTD 

M7.J1. Budowa i zasada 
działania elementów TSTD 

4  

M7.J2 Przygotowanie 
sprzętu do pracy 

4  

M7.J3. Praktyczne 
działanie w przypadku 
wystąpienia zakłóceń w 
pracy systemów 

8  

Razem za moduł: 16  

EGZAMIN: 4  

Razem za kurs: 
M1 + M2 +  

M specjalistyczny + 
egzamin 
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4.2. Poziom drugi 

Dla osiągnięcia wymaganego poziomu kwalifikacji zawodowo-specja-
listycznych na poziomie drugim należy zrealizować wyszczególnione poniżej 
moduły i jednostki modułowe. 

Tabela 3 
Wykaz modułów [M] 

Nr i nazwa modułu 
Orientacyjny 
czas realizacji 

(godz.) 
Uwagi 

PERSONEL TECHNICZNY 

 M21. Wykorzystanie TSTD w środowisku 
wielosieciowym 18 

Moduły 
podstawowe 

 M 22. Interoperacyjność TSTD 20 

 M 27.Obsługiwanie terminali radiowych systemu Link 16 20 

Moduły 
specjalistyczne  M28. Link 11 36 

 M29. Link 16 36 
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Tabela 4 
Wykaz jednostek modułowych [JM] 

Nr i nazwa 
modułu Nr i nazwa jednostki modułowej 

Orientacyjny 
czas realizacji 

(godz.) 
Uwagi 

M21. 
Wykorzystanie 

TSTD w 
środowisku 

wielosieciowym 

 M21.J1. TSTD w operacjach 
narodowych i sojuszniczych 4  

 M21.J2. Taktyczne systemy C3 oraz 
systemy uzbrojenia 
wykorzystujące TSTD 

2  

 M21.J3. Wymagania w zakresie 
wymiany informacji pomiędzy 
systemami IER - Information 
Exchange Requirements 

4  

 M21.J4. Prowadzenie operacji 
w środowisku wielosieciowym 4  

 M21.J5. Zarządzanie w środowisku 
wielosieciowym 4  

Razem za moduł: 18  

M22. 
Interoperacyjność 

TSTD 

 M22.J1. Charakterystyka TSTD pod 
kątem interoperacyjności 4 

 

 M22.J2. Środowisko wielosieciowe 
TSTD 4 

 

 M22.J3. Sprawdzanie 
interoperacyjności TSTD 12 

 

Razem za moduł: 20  

M27.  
Obsługiwanie 

terminali radiowych 
systemu Link 16 

 M27.J1. Poziomy obsług terminali 
MIDS-LVT  2 

 

 M27.J2. Diagnostyka i naprawa 
terminali 8 
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 M27.J3. Systemy hosta i systemy 
wsparcia obsług 6 

 

 M27.J4. Zintegrowane zabezpieczenie 
logistyczne 4 

 

Razem za moduł: 20  

M28.  
Praca w systemie 

Link 11 

M28.J1. Sprzęt i oprogramowanie 6 
 

M28.J2. Charakterystyka sygnału 
radiowego i zasady 
transmisji 

6 
 

M28.J3. Konfiguracja systemu 6  

M28.J4. Praca w Link 11A i Link 
11B 8 

 

M28.J5. Wiadomości serii M 4 
 

M28.J6. Transakcje sieciowe 6  

Razem za moduł: 36  

M29.  
Praca w systemie 

Link 16 

M29.J1. Sprzęt i oprogramowanie 6 
 

M29.J2. Charakterystyka sygnału 
radiowego i zasady 
transmisji 

6 
 

M29.J3. Konfiguracja systemu 6  

M29.J4. Praca w sieciach radiowych 8 
 

M29.J5. Wiadomości serii J 4  

M29.J6. Transakcje sieciowe 6 
 

Razem za moduł: 36  

EGZAMIN: 4  

Razem za kurs: 
M21 + M22 + M 

kierunkowy  
+ egzamin 
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4.3. Wykaz modułów rozszerzenia  

W zależności od potrzeb wynikających z przeznaczenia stanowisk pracy 
można realizować wybrane moduły rozszerzenia. O wyborze modułów rozsze-
rzenia decyduje organizator szkolenia (gestor). 

Tabela 5  
Wykaz modułów rozszerzenia [MR] 

Lp. Nazwa modułu Nazwa jednostki modułowej 

1.  MR1A.  
Link 11 

MR1A.J1. Opisanie standardu i mediów transmisyjnych 

MR1A.J2. Charakterystyka możliwości systemu i 
architektury sieci 

MR1A.J3. Urządzenia i platformy systemu Link 11 

MR1A.J4. Kryptografia 

MR1A.J5. Zarządzanie siecią 

MR1A.J6. Podstawy operacyjnego wykorzystania systemu 

2.  MR1B.  
Link 16 

MR1B.J1. Podstawowe definicje i pojęcia 
MR1B.J2. Terminale radiowe 

MR1B.J3. Urządzenia i platformy 

MR1B.J4. Podstawowe pojęcia związane z odpornością na 
zakłócenia 

MR1B.J5. Ogólna charakterystyka emisji fali 
elektromagnetycznej i TDMA 

MR1B.J6. Grupy uczestnictwa w sieci – NPG 

MR1B.J7. Synchronizacja sieci radiowych 

MR1B.J8. Inicjalizacja sieci 

MR1B.J9. Praca w sieci 

MR1B.J10. Zakres informacyjny 
MR1B.J11. Kryptografia 

3.  MR2D. Korespondencja 
radiowa 

MR2D.J1. Zasady prowadzenia korespondencji radiowej 

MR2D.J2. Terminologia w zakresie Link 1/11/16 

4.  MR3. 
Obsługa materiałów 
kryptograficznych 

MR3.J1. Urządzenia kryptograficzne w terminalach 
radiowych Link 11 i Link 16 

MR3.J2. Posługiwanie się materiałami kryptograficznymi 
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5. Wskazania metodyczne i zabezpieczenie materiałowe 
do realizacji szkolenia 

5.1. Wskazania metodyczne 

Założenia modułowego układu programu szkolenia pozwalają na skuteczne 
nauczanie praktycznych układów umiejętności, niezbędnych do rozwiązywania 
zadań specjalistyczno-zawodowych z dużym stopniem sprawności. Aby rozwijać 
te umiejętności dużą część zajęć należy realizować praktycznie na symulatorach 
i oryginalnym sprzęcie.  

Dobór treści wynika z ustalonych celów operacyjnych, które nawiązują 
bezpośrednio do wymagań stanowisk pracy i kwalifikacji zawodowych.  

W zakresie form oraz metod szkolenia obowiązuje zasada ścisłego łączenia 
teorii z praktyką, zarówno w treściach jak i metodach czy formach nauczania. 
W programie dominują treści praktyczne. Wiedza teoretyczna włączana jest na 
tyle, na ile stanowi podbudowę działań praktycznych realizowanych na stanowisku 
pracy.  

W realizacji szkolenia należy w sposób szczególny zwracać uwagę na to, że 
zdobywający kwalifikacje musi być w stanie zademonstrować umiejętności 
wyszczególnione w operacyjnych celach szkolenia. W nauczaniu należy ściśle 
łączyć teorię z praktyką oraz stosować zasadę stopniowania trudności. Treści 
dydaktyczne w szkoleniu modułowym mają charakter interdyscyplinarny. Nie ma 
podziału na przedmioty i dziedziny nauczania. Najważniejsze są zbiory umie-
jętności i wiedza użyteczna z różnych dziedzin niezbędnych do wykonywania 
zadań zawodowych. 

Po zrealizowaniu jednostki modułowej każdy szkolony otrzymuje ocenę za 
wykonane ćwiczenia. Wykładowca po zakończeniu modułu sprawdza poziom 
wiedzy użytecznej i wybranych umiejętności praktycznych. Każdy moduł 
programu szkolenia powinien być oceniony oraz zaliczony przez każdego 
szkolonego. 

Zaleca się planować jednostki modułowe jako zajęcia 2 godzinne, tj. 90 min 
bez przerwy lub jako jednostkę ćwiczeniową 4 godzinną – 180 min. Realizację 
szkolenia i układ przerw pomiędzy jednostkami należy dostosować do systemu, 
obowiązującego w środku szkolenia, w którym prowadzone jest szkolenie 
specjalistów.  

Egzamin obejmuje test wyboru i wykonanie dwóch zadań praktycznych 
objętych programem szkolenia. Jeżeli uczestnik kursu otrzyma ocenę pozytywną 
z testu wyboru i bezbłędnie wykona zadania praktyczne, otrzymuje świadectwo 
kwalifikacyjne (certyfikat), potwierdzające osiągnięcie kwalifikacji i umiejętności 
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wymaganych od absolwentów kursu na danym poziomie szkolenia. Do świadectwa 
wydaje się suplement zawierający opis kwalifikacji i umiejętności na poziomie 
pierwszym lub drugim, do których wykonywania specjalista jest upoważniony. 

Uczestnicy kursu, niespełniający wymogów egzaminacyjnych, otrzymują 
zaświadczenie o udziale w szkoleniu na danym poziomie i mogą w ciągu roku od 
zakończenia kursu, ponownie przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego. 

5.2. Zabezpieczenie materiałowe 

Ośrodek, realizujący szkolenie z zakresu taktycznych systemów transmisji 
danych zobowiązany jest do zapewnienia szkolonym odpowiednich środków 
technicznych do realizacji pokazów i szkolenia praktycznego.  
A/ Środki techniczne zalecane do realizacji szkolenia teoretycznego i pokazów: 

– stanowisko komputerowe dla instruktora prowadzącego szkolenie; 
– stanowiska komputerowe dla uczestników szkolenia; 
– projektor do prezentacji treści z zakresu tematycznego szkolenia; 
– drukarka, kserokopiarka lub urządzenie wielofunkcyjne;  
– tablica niezbędna w przypadku potrzeby dokładniejszego, obrazowego 

omówienia realizowanych zagadnień szkoleniowych; 
– dodatkowe elementy zgodnie z potrzebami w zakresie przeprowadzenia 

pokazu przewidzianego w programie szkolenia. 
W przypadku szkolenia praktycznego niezbędne jest posiadanie sprzętowego 

środowiska szkoleniowego, które zapewni realizację szkolenia w pełnym zakresie 
określonym w programie szkolenia. Podstawowym wymaganiem dla szkolenia 
praktycznego jest nabycie umiejętności obsługowych w procesie przygotowania 
i użytkowania TSTD LINK. 
B/ Środki techniczne zalecane do realizacji szkolenia praktycznego obejmują: 

1/ sieć komputerową złożoną ze stanowisk komputerowych do zabezpieczenia 
ćwiczeń praktycznych przewidzianych w programie szkolenia; 
2/ stanowiska taktycznych systemów transmisji danych: 

– stanowisko symulacji TSTD, 
– symulator platformy Non C2, 
– emulatory terminali radiowych, 
– system zarządzania taktyczną siecią transmisji danych, 
– system hosta dla terminali radiowych, 
– system dowodzenia i kierowania (C2 – Command and Control), 
– urządzenia do wgrywania kluczy kryptograficznych. 
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6. Podsumowanie 

Od kilku lat Zakład Integracji Systemów prowadzi badania i szkolenia 
związane z wprowadzeniem w SZ RP standardu: Taktyczny System Transmisji 
Danych LINK-16. Jego wdrożenie w naszej armii zapewniło interoperacyjność 
wymiany informacji z siłami NATO. Prowadzone badania, pozwoliły na opra-
cowanie modułowej koncepcji programu szkolenia personelu technicznego TSTD 
oraz jej implementacji w krajowym systemie szkolenia zawodowego. Opracowany 
model zawiera: opisane w artykule moduły, jednostki modułowe oraz moduły 
rozszerzenia. Realizacja ich zapewnia zdobycie kwalifikacji niezbędnych do 
utrzymania sprawności technicznej elementów systemu LINK i jego operacyjnego 
wykorzystania. 
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