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DECYZJE ZALEŻĄ OD MON I SZTABU GENERALNEGO WOJSKA POLSKIEGO

Rozwiązania podane na tacy
Zakupy sprzętu wojskowego i uzbrojenia dla polskiej armii często kończą się niepowodzeniem. Kontrowersyjne 
decyzje o wyborze technologii oraz ich dostawców, fiasko wielomiesięcznych negocjacji i unieważnianych prze-
targów budzą zrozumiałe obawy i zastrzeżenia. Brak odpowiedniego wsparcia informatycznego i obliczeniowego 
w procesie  planowania i programowania rozwoju zdolności sił zbrojnych, w obliczu pogłębiających się zagrożeń, 
może być jedną z istotnych przyczyn tej niekorzystnej sytuacji. 

Opracowany przez konsorcjum 
naukowo-przemysłowe zintegrowany 
system nowoczesnych narzędzi infor-
matycznych pozwoli szybko, skutecznie 
i kompleksowo ten problem rozwiązać. 
Z prof. WAT, dr hab. inż. Andrzejem  
Najgebauerem, liderem konsorcjum roz-
mawiamy jak tego dokonać. 

– Kto był inicjatorem projektu realizo-
wanego przez konsorcjum?

– Geneza tego projektu jest złożona. 
Przedstawiciele konsorcjum prowadzili 
szereg prac wyprzedzających tematykę 
projektu. Akademia Obrony Narodowej 
statutowo zajmowała się zagadnieniami 
obronności państwa, Wojskowa Akade-
mia Techniczna technologiami i systema-
mi na rzecz bezpieczeństwa i obronności 
państwa, a firma Asseco realizuje z suk-
cesem projekty informatyczne w sekto-
rze publicznym, w tym z zakresu obrony 
narodowej. Zespół Modelowania, Symu-
lacji i Informatycznego Wspomagania 
Decyzji w Sytuacjach Konfliktowych i Kry-
zysowych, którym kieruję, od lat zajmuje 
się zagadnieniami modelowania formal-
nego konfliktów, w tym działań zbroj-
nych.  Połączyliśmy gotowość zespołów 
do zbadania koncepcji informatycznego 
wsparcia procesu planowania strategicz-
nego SZ RP opartego na zdolnościach 
i przystąpiliśmy do ogłoszonego przez 
NCBiR III konkursu  z zakresu bezpieczeń-
stwo i obronności, w którym znalazł się 
temat „System informatycznego wspar-
cia rozwoju zdolności oraz identyfikacji 
potrzeb operacyjnych Sił Zbrojnych RP”, 

zgłoszony odpowiednią decyzją MON. 
Stworzyliśmy konsorcjum wspólnie 
z Akademią Obrony Narodowej i Asseco 
Poland SA. Nasze doświadczenie i wcześ-
niejsza współpraca z Asseco, jednym 
z największych w Europie producentów 
i dostawców kompleksowych systemów 
informatycznych, idealnie wpisywały się 
w te założenia. Wygraliśmy tę konkurso-
wą rywalizację, otrzymując największą 
liczbę punktów za nasz projekt. Poten-
cjalny użytkownik, czyli Sztab Generalny 
WP oraz inni recenzenci ocenili go bardzo 
wysoko. Nowoczesne narzędzia informa-
tyczne są konieczne w działaniach Zarzą-
du Planowania i Programowania Rozwoju 
Sił Zbrojnych (P5), dlatego Sztab Gene-
ralny może być głównym beneficjentem 
proponowanych rozwiązań. 

– Brak odpowiednio dostosowanego 
systemu informatycznego w Zarządzie 
P5 jest utrudnieniem w procesie plano-
wania?

– Taki system ułatwiałby planistom re-
alizację zadań w procesach wyznaczania 
kierunków, celów i działań zmierzających 
do utrzymania oraz rozwoju zdolności 
operacyjnych i obronnych Sił Zbrojnych. 
Wiedza ekspertów jest bardzo ważna, ale 
nigdy nie zastąpi skuteczności i szybko-
ści działania systemu informatycznego. 
Narzędzia analityczno-symulacyjne po-
zwalają wesprzeć planistów, profesjonal-
nymi analizami w planowaniu i progno-
zowaniu rozwoju zdolności Sił Zbrojnych. 
Optymalizują, a jednocześnie symulują  
różne warianty dzięki obliczeniom  

komputerowym. Jeśli te wyliczenia opie-
rają się na rzetelnych danych, to dają 
rzetelną ekspertyzę. Pokazują jak należy 
planować i prognozować. Taka analiza 
jest dużo bardziej wiarygodna, niż opi-
nie i działania podejmowane przez spe-
cjalistów z różnych zarządów i komórek 
organizacyjnych podległych Sztabowi 
Generalnemu. Zarząd P5 nadzoruje i „spi-
na” cały proces planowania po zebraniu 
tych wszystkich informacji, ale trudno to 
porównywać z analizą dostarczaną przez 
system informatyczny. Polskie wojsko 
zmieniło przed trzema laty podejście do 
planowania i prognozowania rozwoju 
SZ, bazując na ocenie zdolności defen-
sywnych i ofensywnych oraz identyfikacji 
potrzeb. To jest koncepcja amerykańska, 
która została zaimplementowana przez 
kraje należące do sojuszu północnoat-
lantyckiego NATO. Wprowadzenie tych 
nowych cykli planistycznych przez Sztab 
Generalny zbiegło się ze startem naszego 
projektu, dlatego początki nie były łatwe, 
wymagały wielu uzgodnień i konsultacji, 
aby określić precyzyjnie wymagania. Te 
trudności udało się pokonać i mogliśmy 
przystąpić do prac badawczych. 

– Na czym polegały te prace badawcze?
– Założeniem projektu było stworzenie 

systemu informatycznego wsparcia roz-
woju zdolności oraz identyfikacji potrzeb 
operacyjnych SZ RP, gotowego do wdro-
żenia na IX poziomie gotowości techno-
logicznej, czyli przetestowanym w warun-
kach zbliżonych do rzeczywistych. Prace 
trwały od końca grudnia 2012 r do marca 
br. Projekt realizowany był w dwóch eta-
pach. W fazie prac badawczych przygoto-
wana została koncepcja w postaci modelu 
laboratoryjnego na VI poziomie gotowości 
technologicznej. Model poddano następ-
nie badaniom weryfikacyjnym w warun-
kach zbliżonych do operacyjnych. Ostatni 
etap – rozwojowy polegał na opracowaniu 
prototypu i osiągnięciu IX poziomu goto-
wości technologicznej, a następnie jego 
walidacji w warunkach operacyjnych. Te-
sty odbywały się w wydzielonym labora-
torium Wojskowej Akademii Technicznej, 
która jest częścią Sił Zbrojnych RP i podle-
ga ministrowi obrony narodowej. W tym 
bezpiecznym miejscu stworzone zostały 
warunki zbliżone do tych, jakie panują 
w Sztabie Generalnym WP. Projekt został 
zamknięty w połowie marca, a potem zło-
żyliśmy raport końcowy do NCBR. Komisje 
eksperckie już potwierdziły, że to co zapro-
ponowaliśmy w projekcie jest rzeczywiście 
spełnione. 

– Jaki był podział zadań pomiędzy 
uczestnikami konsorcjum?

– W fazie badawczej przy konstruowa-
niu modeli matematycznych i prowadzeniu 

analiz znaczącą rolę odgrywała WAT. Na-
rzędzia analityczno-symulacyjne przez nas 
wykonane, są kluczowe w tym programie. 
Asseco Poland SA jako firma z olbrzymim 
potencjałem i ogromnym doświadczeniem 
informatycznym na europejskim rynku, 
pełniła rolę wykonawcy oraz integratora 
systemu zarządzającego całym procesem. 
Zgromadziła i stworzyła bazę danych, korzy-
stając z wielu różnych źródeł, przygotowała 
moduły, interfejsy. To wymagało nieustan-
nych konsultacji z ekspertami wojskowymi, 
niezbędnych do identyfikacji wszystkich 
problemów i potrzeb, drobiazgowej analizy 
oraz informatycznego przetworzenia pro-
cesu planowania, doboru zadań do osób 
funkcyjnych i wypracowania skomplikowa-
nej metodyki. My analizowaliśmy to pod 
innym kątem, szukając takich miejsc, gdzie 
analizę ekspercką można zastąpić narzę-
dziami analitycznymi, czyli optymalizacją 
i symulacją komputerową oraz narzędziami 
prognostycznymi, ze wskazaniem metod 
prognozowania zagrożeń i rozwoju SZ. Rola 
Akademii Obrony Narodowej była bardziej 
organizacyjno-proceduralna i ekspercka, 
ale też istotna, bo dostarczała wiedzy ope-
racyjnej. Pomogła nam konstruować sce-
nariusze reagowania na różne zagrożenia. 

– W jaki sposób wyniki tych badań 
będę teraz wykorzystane?

– System informatyczny jest gotowy do 
wdrożenia, ale trzeba do niego wprowadzić 

rzeczywiste dane, ponieważ my pracowa-
liśmy na danych ćwiczebnych i testowych, 
przekazanych przez Sztab Generalny. Nasze 
analizy są zbliżone do wiarygodnych, ale 
nie można na ich podstawie podejmować 
w tej chwili wiążących decyzji. Pozwalają 
tylko na dokonanie ocen wstępnych i wa-
riantowych całego procesu planowania, 
budżetowania, prognozowania oraz rozwo-
ju zdolności ofensywnych i defensywnych. 
Niemniej, ze wstępnych analiz wynikało 
często, że wyceniane w trybie eksperckim 
braki w zdolnościach Sił Zbrojnych, w na-
szym systemie szacowane były na innym 
poziomie, albo wręcz nie były wykazywane. 
To jest konkluzja warta wnikliwej analizy, 
ponieważ może skutkować niewłaściwym 
wydatkowaniem środków publicznych np. 
na pozyskanie sprzętu, który w danym 
momencie nie jest niezbędny, zamiast 
faktycznie potrzebnego. Takich błędów 
można będzie uniknąć po wprowadzeniu 
rzeczywistych danych i zainstalowaniu tego 
systemu w Sztabie Generalnym. Procedura 
jego pozyskania powinna być uruchomiona 
przez odpowiednie jednostki Ministerstwa 
Obrony Narodowej. Do tego resortu skie-
rowaliśmy całą dokumentację techniczną 
i teraz czekamy niecierpliwie na decyzje, od 
których zależy wdrożenie systemu informa-
tycznego. 

Rozmawiała Jolanta Czudak 

Prof. Andrzej Najgebauer, kierownik Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji i In-
formatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach Konfliktowych i Kryzysowych w Woj-

skowej Akademii Technicznej, był w latach 2008-2012 prorektorem WAT ds. naukowych. Od 
15 lat jest polskim przedstawicielem Science and Technology Organization w NATO. Kieruje 
kilkunastoma projektami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie informatyki w syste-
mach bezpieczeństwa. Bierze czynny udział w wielu pracach naukowo-badawczych m.in. 
z zakresu zautomatyzowanych systemów wspomagania dowodzenia, symulacji obiektów 
technicznych systemu obrony powietrznej kraju, symulacji komputerowej pola walki, zasto-
sowania sztucznej inteligencji w systemach wspomagania decyzji w sytuacjach kryzowych 
i konfliktowych, w tym w obszarze cyberbezpieczeństwa.

SYSTEM GOTOWY DO WDROŻENIA

Symulacje komputerowe wzmacniają skuteczność planowania, budżetowania i programowania rozwoju sił zbrojnych, zgodnego z wy-
mogami NATO. Przy wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi analitycznych i modeli matematycznych opracowanych przez konsor-

cjum naukowo-przemysłowe, można precyzyjnie ocenić zdolności defensywne i ofensywne armii oraz zidentyfikować potrzeby operacyj-
ne. Prototyp jest gotowy do wdrożenia. Wartość dofinansowanego przez NCBR projektu wyniosła ok. 10 mln zł. 
– Wspólne działania uczestników konsorcjum przyniosły imponujące efekty – zapewnia prof. WAT, dr hab. inż. Ryszard Antkiewicz z Insty-
tutu Systemów Informatycznych Wydziału Cybernetyki WAT – Prototypowe rozwiązanie kilkakrotnie prezentowaliśmy na konferencjach 
z udziałem wysokich rangą oficerów, w tym ze Sztabu Generalnego. W anonimowych ankietach bardzo dobrze oceniono rezultaty naszej 
pracy. Mamy te opinie, które są w każdej chwili do wglądu. Te pozytywne oceny dotyczą jednak systemu, który opracowaliśmy bazując 
na danych testowych. Wprowadzenie danych rzeczywistych, wymaga implementacji systemu w Sztabie Generalnym i kontynuowania 
tych prac. 
Decyzje w tej sprawie nie należą już do uczestników konsorcjum, tylko do przyszłego użytkownika. Rekomendacje ekspertów otwierają 
drogę do podejmowania kolejnych działań, ale uruchomienie dalszej procedury zależy wyłącznie od Ministerstwa Obrony Narodowej  
i Sztabu Generalnego, który uczestniczy w opracowywaniu koncepcji i planowaniu rozwoju Sił Zbrojnych. Konsorcjum naukowo- 
przemysłowe przygotowało zestaw nowoczesnych narzędzi informatycznych i stworzyło prototypowy system, który ma ułatwić realizację 
tych zadań. Teraz czas na wojsko, które powinno ten wkład docenić i z tych efektów jak najszybciej skorzystać.  

W OCENIE SPECJALISTÓW Z NCBR PROJEKT ZOSTAŁ BARDZO DOBRZE  
ZREALIZOWANY. 
Krzysztof Łaba, dyr. Działu Zarządzania Programami i Projektami na rzecz Bezpieczeń-
stwa i Obronności Państwa w NCBR. – System wspomagający rozwój zdolności oraz 
identyfikację potrzeb operacyjnych SZ RP obejmuje zintegrowany zestaw narzędzi infor-
matycznych, które umożliwiają kompleksowe wsparcie procesu planowania, programo-
wania i budżetowania tych wszystkich działań. Program opracowany przez konsorcjum 
naukowo-przemysłowe ma wiele zalet, ale największym atutem jest jego uniwersalność. 
Po wprowadzeniu wszystkich danych, którymi dysponują Siły Zbrojne RP, system w bar-
dzo krótkim czasie będzie gotowy do implementacji. Tych danych jest ogromna ilość. 
Teraz są rozproszone w różnych jednostkach pomimo, że powinny być zgromadzone w 
jednym miejscu. Zintegrowany system właśnie to umożliwia. Dopiero wówczas będzie 
rzetelnym źródłem informacji i wiedzy dla kadry oficerskiej i planistów. Wojsko musi do-
kładnie wiedzieć jaki posiada potencjał defensywny i ofensywny, a także czym dysponują 
jego przeciwnicy, aby na tej podstawie dobierać odpowiednie strategie obrony i ataku 
oraz identyfikować braki w uzbrojeniu. Program opracowany przez konsorcjum doskonale 
spina ten cały system i wskazuje na rozwiązania najlepsze dla SZ. Testy tego systemu w 
warunkach zbliżonych do operacyjnych wypadły bardzo dobrze, ale jest to nadal tylko 
symulacja. Teraz trzeba do niego wprowadzić wiarygodne dane, aby mógł spełniać jak 
najlepiej swoją funkcję i skutecznie chronić Polskę przed zagrożeniami. Sztab General-
ny WP jest zainteresowany systemem informatycznego wsparcia SZ. Jeżeli MON go za-
implementuje, to szybko zauważy jakie przyniesie to korzyści w budowaniu właściwych 
strategii obrony i rozwoju sił zbrojnych. Program za jakiś czas będzie wymagał aktualizacji 
i modyfikacji, ale jest to bardzo dobre narzędzie, które znakomicie pomoże w najważ-
niejszych działaniach planistycznych, a także w budowie całego systemu bezpieczeństwa 
również w cyberprzestrzeni

SchematSCHEMAT DZIAŁANIA  INFORMATYCZNEGO SYTEMU OPRACOWANEGO PRZEZ 
KONSORCJUM NAUKOWO-PRZEMYSŁOWE, POD PRZEWODNICTWEM WAT 


