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Wprowadzenie 
 
Konieczność prowadzenia ćwiczeń sprawdzających poprawność funk-

cjonowania obszaru wsparcia przez państwo-gospodarza podczas ćwiczeń 
NATO1 w połączeniu ze zmianami strukturalnymi systemu logistycznego 
wpływają na wymogi dotyczące systemów symulacyjnych wykorzystywa-
nych w trakcie prowadzenia ćwiczeń wspomaganych komputerowo.  

W celu właściwego wypełniania swojej funkcji przez system symula-
cyjny muszą zostać spełnione wymagania dotyczące właściwego modelo-
wania procesów logistycznych występujących w trakcie rzeczywistych 
działań. 

Bazując na doświadczeniu ćwiczeń dowódczo-sztabowych wspoma-
ganych komputerowo prowadzonych w Centrum Symulacji i Komputero-
wych Gier Wojennych Akademii Sztuki Wojennej (CSiKGW ASzWoj), nale-
ży stwierdzić, że w przypadku podsystemów logistycznych model logi-
styczny JTLS w pełni odpowiada potrzebom SZRP w organizacji ćwiczeń 
wspomaganych komputerowo2. 

Celem artykuł jest identyfikacja roli wirtualnego środowiska systemu 
symulacji JTLS w procesie doskonalenia realizacji zadań w obszarze 
wsparcia przez państwo gospodarza oraz skuteczności tego narzędzia 
podczas weryfikacji poprawności funkcjonowania obszaru wsparcia przez 
państwo-gospodarza w trakcie ćwiczeń. 

 

                                                           
1 Zob., Wsparcie przez państwo-gospodarza DD-4.5(B), MON, Warszawa, 2016, s. 29. 
2 S. Byłeń, Możliwości modelowania logistyki w systemie symulacyjnym JTLS, Zeszyty 

Naukowe Akademii Obrony Narodowej, Kwartalnik nr 3 (104), ASzWoj, Warszawa, 2016, 
s. 97. 
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Identyfikacja procesów logistycznych w ramach obszaru 
funkcjonalnego wsparcia przez państwo-gospodarza 

 
Właściwą identyfikację procesów logistycznych w ramach obszaru 

funkcjonalnego wsparcia przez państwo-gospodarza należy rozpocząć od 
zdefiniowania wojskowego systemu logistycznego. Literatura tematu okre-
śla go jako: organizację wojskową działającą zgodnie z zasadami sztuki 
wojennej oraz teorii organizacji zarządzania, złożoną z organów kierowa-
nia oraz jednostek i urządzeń logistycznych sprzężonych ze sobą relacja-
mi, przeznaczoną do organizowania i realizacji dostaw zaopatrzenia 
i świadczenia usług (specjalistycznych i gospodarczo-bytowych) dla 
wojsk3. Natomiast dokumenty doktrynalne opisują system funkcjonalny 
logistyki SZRP jako: uporządkowany zbiór elementów struktury organiza-
cyjnej (podsystemów oraz obszarów funkcjonalnych), których przeznacze-
nie, a także wzajemne relacje zapewniają warunki do właściwego funkcjo-
nowania sił zbrojnych w czasie pokoju, kryzysu i wojny4. 

System logistyczny sił zbrojnych, podobnie jak pozostałe systemy woj-
skowe (np. uzupełnień, rozpoznania, rażenia, wsparcia, dowodzenia 
i łączności), poddawany jest nieustannym przeobrażeniom, które mają 
przyczynić się do poprawy funkcjonowania jego elementów, wobec dyna-
micznych zmian w mikro- i makrootoczeniu państwa i sił zbrojnych5. 
Wprowadzone w 2014 r. dokumenty doktrynalne poszerzyły zakres funk-
cjonalny systemu logistycznego o dwa dodatkowe obszary (Rys. 1.). 
Na równi, obok podsystemów logistycznych: kierowania, materiałowego, 
technicznego, transportu i ruchu wojsk, infrastruktury wojskowej, medycz-
nego, wyodrębniono również obszary: wsparcia przez państwo-
gospodarza i mobilizacji gospodarki i rezerw strategicznych6. 

                                                           
3 E. Nowak, Logistyka wojskowa – zarys teorii, AON, Warszawa, 2000, s. 26. 
4 Doktryna Logistyczna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej D-4(B), CDiSzSZ, 

Bydgoszcz, 2014, s. 12. 
5 T. Jałowiec, Efektywność logistyczna w siłach zbrojnych, ASzWoj, Warszawa, 2017, 

s. 25. 
6 Doktryna Logistyczna…, s. 13. 
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Źródło: T. Jałowiec, Efektywność logistyczna…, s. 26. 

Rys.1. Struktura systemu logistycznego 

 
Literatura przedmiotu badań definiuje obszar jako: wsparcie przez 

państwo gospodarza (Host Nation Support - HNS); jest obszarem interdy-
scyplinarnym obejmujący całokształt wojskowego oraz cywilnego wsparcia 
udzielanego na rzecz sił sojuszniczych, które są rozwinięte, wykonują za-
dania lub przemieszczają się na terytorium państwa-gospodarza w czasie 
pokoju, kryzysu i wojny7. W myśl przytoczonej definicji funkcją obszaru jest 
zapewnienie pomocy państwom sojuszniczym wykonującym zadania 
na obszarze państwa gospodarza. W celu właściwej realizacji tego zadania 
zdefiniowano zasady, których przestrzeganie zagwarantuje skuteczność 
oraz wydajność podejmowanych działań. Są to8: 

• odpowiedzialność – dowódca NATO wyznaczony do prowadzenia 
operacji ponosi odpowiedzialność za identyfikację wymagań w zakresie 
HNS dla swoich sił; 

• zapewnienie zasobów – państwa Sojuszu zapewniają indywidualnie 
lub poprzez wspólne porozumienia udostępnienie zasobów w celu zabez-
pieczenia sił wydzielonych do operacji; 

• uprawnienia – dowódca NATO posiada stosowne uprawnienia 
do planowania oraz realizacji HNS. 

• współdziałanie – elementem kluczowym w zakresie uzyskania i wy-
korzystania HNS jest właściwe współdziałanie pomiędzy trzema podmio-

                                                           
7 Tamże, s. 139. 
8 Wsparcie przez państwo-gospodarza…, s. 6. 
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tami, tj. państwem-gospodarzem - państwem wysyłającym - właściwym 
dowództwem NATO; 

• koordynacja – uniemożliwia współzawodnictwo o dostępność 
do zasobów materiałowych oraz zapewnia efektywność i skuteczność dzia-
łania; 

• ekonomiczność – zapewnia najbardziej oszczędne i efektywne wy-
korzystanie zasobów; 

• przejrzystość – zapewnia dostęp do informacji dla właściwego do-
wódcy NATO oraz państwom wysyłającym; 

• refundacja – zapewnia zwrot środków finansowych za HNS uzgad-
niany odpowiednio pomiędzy państwem-gospodarzem i państwami wysyła-
jącymi oraz/lub z władzami NATO. 

Przywołana powyżej doktryna określa również obowiązki spoczywają-
ce na państwie-gospodarzu, które można podzielić na kilka kategorii, 
a które prezentuje tabela 1: 

 
Tabela 1. Obowi ązki państwa-gospodarza 

Źródło: opracowano na podstawie: Doktryny Wsparcie przez państwo-gospodarza…, s. 17. 

 
Na podstawie analizy dokumentów doktrynalnych oraz doświadczeń 

zdobytych podczas ćwiczeń sojuszniczych przeprowadzonych w Siłach 
Zbrojnych RP wyodrębnić można zbiór usług logistycznych, które zawiera-
ją się w obszarze wsparcia przez państwo gospodarza (Tab. 2.). 
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Tabela 2. Struktura usług logistycznych w obszarze HNS 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Można je podzielić na dwa zbiory usług opartych na: 
• zasobach; 
• umiejętnościach. 
Do pierwszej kategorii usług należy zaliczyć zabezpieczenie technicz-

ne, materiałowe, medyczne, transportowe, socjalno-bytowe oraz wykorzy-
stanie wszelkiego rodzaju infrastruktury niezbędnej do właściwego wyko-
nania zadania. Natomiast do drugiej kategorii zalicza się usługi polegające 
na planowaniu, organizowaniu i nadzorowaniu procesów logistycznych. 

Po analizie zbioru świadczonych usług na potrzeby zapewnienia wła-
ściwego zabezpieczenia przez państwo-gospodarza ćwiczącym (walczą-
cym) siłom sojuszniczym znajdującym się na terytorium państwa-
gospodarza wyodrębniono następujące procesy logistyczne zachodzące 
w tym obszarze:  

• zużywanie środków zaopatrzenia; 
• generowanie informacji o stanach zapasów środków materiałowych; 
•  monitorowanie dostaw środków zaopatrzenia do wojsk sojuszni-

czych; 
• zaopatrywanie w techniczne środki materiałowe; 
• monitorowanie stanu technicznego i ilości sprzętu wojskowego; 
• naprawy sprzętu wojskowego; 
• przemieszczanie i przerzutu wojsk oraz sprzętu wojskowego róż-

nymi sposobami; 
•  przemieszczanie środków materiałowych za pomocą rurociągów, 

sieci kolejowej, żeglugą śródlądową i morską; 
• leczenia rannych i chorych. 
Powyższy zbiór procesów, uzupełniony o wymagane doktrynami 

uzgodnienia czynione pomiędzy stronami, odzwierciedla mechanizmy dzia-
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łające w obszarze wsparcia przez państwo-gospodarza. Wyodrębnienie 
procesów logistycznych zachodzących w obszarze funkcjonalnym umożliwi 
przygotowanie zbioru parametrów logistycznych, które determinują realizm 
odwzorowania tych procesów w modelu symulacji. 

 
 

Parametry logistyczne opisujące procesy obszaru wsparcia 
przez państwo-gospodarza 

 
Symulacja jest to odtwarzanie warunków charakterystycznych dla da-

nego zjawiska lub obiektu przy użyciu modelu9. Spotyka się również defini-
cje symulacji jako badania złożonego układu przedmiotowego (rzeczywi-
stego/hipotetycznego) przez obserwowanie zmian zachodzących w czasie, 
w dynamicznym modelu tego układu pod wpływem zmieniających się wa-
runków wewnętrznych i zewnętrznych w stosunku do układu10. 

W drugim przypadku układem są: struktura organizacyjna wojsk, ich 
skład i wyposażenie na tle kreowanej sytuacji taktycznej. Modyfikacje 
w funkcji czasu zachodzące w tak skonstruowanym układzie to zmiany 
modelowanych parametrów. 

Systemy symulacyjne mogą odzwierciedlać poszczególne środowiska, 
w tym pola walki, zabezpieczenia logistycznego itp., wykorzystując wbu-
dowane modele symulacyjne i łączące ich relacje, co w ujęciu koherent-
nym, może w sposób bardzo przybliżony do rzeczywistości oddać specyfi-
kę badanych procesów logistycznych. 

Identyfikacja wyodrębnionych procesów logistycznych występujących 
w obszarze wsparcia przez państwo-gospodarza umożliwia określenie 
parametrów modelu symulacji, mających wpływ na te procesy. Użytkownik 
systemu symulacyjnego powinien posiadać możliwości jak najbardziej do-
kładnego opisu tych parametrów w modelu symulacyjnym, co zagwarantu-
je rzeczywiste odwzorowaniem procesów logistycznych w badanym obsza-
rze. 

Do właściwego opisu w modelu symulacyjnym procesu zużywania 
środków zaopatrzenia należy zdefiniować rodzaje środków zaopatrzenia 
poprzez podanie ich nazwy, objętości, mas, przypisując jednocześnie, 
przez jaki sprzęt środki te będą zużywane oraz normę ich zużycia. W pa-
rametrze normy zużycia należy uwzględnić rodzaj i dynamikę prowadzo-
nych działań oraz czas ich prowadzenia.  

Wykorzystywany system symulacyjny powinien również umożliwić ge-
nerowanie informacji o ilości środków zaopatrzenia w magazynach, pod-
oddziałach sił sojuszniczych i własnych oraz informacje o realizowanych 
                                                           

9 Słownik języka polskiego, https://sjp.pl/symulacja [dostęp: 16.01.2018]. 
10 A. Metera, J. Pańków, T. Wach, Teoretyczne i metodyczne zagadnienia symulacyj-

nych gier kierowniczych, IOZiDK, Warszawa, 1983, s. 13. 
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dostawach tych środków. Konieczne zatem jest zdefiniowanie powierzchni 
magazynowych infrastruktury magazynowej na obszarze państwa-
gospodarza oraz opisanie sprzętu załadunkowego z uwzględnieniem jego 
możliwości załadowczych w czasie. W celu dostarczania aktualnych infor-
macji o środkach zaopatrzenia należy również uwzględnić parametry kon-
wojów z dostawami środków zaopatrzenia poprzez podanie średnich pręd-
kości przemieszczania ilości pojazdów oraz ilości przewożonych środków 
zaopatrzenia. 

Proces monitorowania dostaw środków zaopatrzenia do wojsk sojusz-
niczych opisuje się poprzez parametry konwojów z jednoczesnym 
uwzględnieniem urządzeń nawigacyjnych (transponderów) umożliwiają-
cych lokalizację przemieszczającej się kolumny. 

Proces zaopatrywania w techniczne środki materiałowe wymaga opisu 
rodzaju technicznych środków materiałowych poprzez podanie ich masy, 
objętości, rozmiarów oraz przyporządkowanie sprzętu technicznego, 
do którego będzie on wykorzystywany. Zdefiniowania wymaga również 
sprzęt techniczny, w którym występować będą techniczne środki materia-
łowe, służące do realizowania napraw. 

Podczas opisu procesu monitorowania stanu technicznego i liczby 
sprzętu wojskowego konieczne jest zbudowanie bazy danych z informa-
cjami o rodzajach sprzętu technicznego wraz z jego danymi taktyczno-
technicznymi opisującymi jego przeznaczenie, możliwości trakcyjne 
oraz ładunkowe. W bazie danych konieczne jest również tworzenie struktur 
organizacyjnych, w których znajdować się będzie sprzęt techniczny w wy-
maganych ilościach. 

Do opisu procesów przemieszczania i przerzutu wojsk oraz sprzętu 
wojskowego niezbędne jest wprowadzenie parametru odpowiedzialnego 
za mobilność, uwzględniającego rodzaj terenu i jego wpływ na przekra-
czalność przez dany rodzaj sprzętu. Należy również opisać parametr pręd-
kości przemieszczania oraz czasu załadowania pojedynczej jednostki 
sprzętu na środek transportowy, którym będzie przemieszczany, lub do 
niego. Zdefiniować należy również parametry możliwości transportowych 
sprzętu technicznego, rodzaj ładunku, jaki można nim przewozić oraz jego 
maksymalną wagę (ilość). 

Przemieszczanie środków materiałowych systemem rurociągów 
oprócz podania długości i jego położenia wymaga opisu parametru prze-
pustowości rurociągu, miejsc dostarczania i odbierania środków zaopa-
trzenia do/ z rurociągów oraz wskazania jednostek organizacyjnych, które 
za rurociąg odpowiadają. W przypadku przemieszczania środków zaopa-
trzenia siecią kolejową należy zdefiniować parametry odpowiedzialne 
za ilości składów kolejowych dostępnych dla sił sojuszniczych, rodzaje 
wagonów ich możliwości transportowe oraz lokalizację miejsc dostępo-
wych (stacji kolejowych) dla sił sojuszniczych. W przypadku żeglugi śród-
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lądowej i morskiej uwzględnić należy parametry odpowiedzialne za rodzaje 
środków transportowych, możliwości transportowe wraz z miejscami doce-
lowymi (portami). 

Proces powstawania strat osobowych wymaga w pierwszej kolejności 
opisu stanów osobowych poprzez ich modelowanie za pomocą parame-
trów wieku, płci w odniesieniu do osób cywilnych i dodatkowo stopnia woj-
skowego, specjalności wojskowej w przypadku żołnierzy sił sojuszniczych. 
Następnie należy dodać parametr oddziaływania uzbrojenia na stany oso-
bowe, uwzględniając charakter i dynamikę prowadzonych działań. Ponadto 
należy opisać parametr odpowiedzialny za występowanie strat niezwiąza-
nych z działaniami a powodowanych przez schorzenia, np. zachorowania, 
stres pourazowy, dezercja itp. 

Proces leczenia rannych i chorych wymaga określenia parametru po-
wrotu do zdrowia stanów osobowych zależnego od parametru odpowie-
dzialnego za powstanie rany lub schorzenia. Równie ważne jest określenie 
parametru, który odpowiedzialny jest za powstawanie strat bezpowrotnych 
w wojskach sojuszniczych. 

Wyodrębnienie jak największego zbioru parametrów logistycznych wy-
korzystywanych do opisywania procesów logistycznych w modelu symula-
cji ma na celu zachowanie zasady realizmu w trakcie ćwiczenia wspoma-
ganego komputerowo. W trakcie wyboru systemu symulacyjnego do ćwi-
czenia należy zwrócić uwagę na ilość parametrów, za pomocą których 
opisywane są procesy logistyczne oraz ich wymiar jakościowy. Zwiększa-
jąc poziom szczegółowości opisu danego procesu, uzyskuje się zwiększe-
nie realizmu odwzorowywanych sytuacji operacyjno-logistycznych zacho-
dzących w scenariuszu ćwiczenia. 

 
 

Modelowanie procesów logistycznych  
w systemie symulacji JTLS 

 
Jednym z kilku systemów symulacyjnych wykorzystywanym 

w procesie szkolenia dowództw i sztabów w SZRP jest system JTLS. Jest 
to produkt amerykańskiej firmy Rolands&Associates Corporation z siedzibą 
w Monterey w Californii. Firma ta zapoczątkowała swoją działalność 
w 1983 r., przygotowując program symulacji na potrzeby Armii Stanów 
Zjednoczonych. Od tego czasu program był aktualizowany zgodnie z po-
trzebami użytkowników. Jego ostatnia aktualizacja zwiększyła możliwości 
modelowania parametrów terenu, sprzętu i procesów zachodzących 
w trakcie symulacji.  

JTLS-GO 5.1 w przeciwieństwie do poprzednich wersji programu za-
pewnia modelowanie środowiska operacyjnego dla 20 stron konfliktu, 
uwzględniając zachodzące pomiędzy nimi relacje. Zaletą tego systemu jest 



Symulacja jako element doskonalenia realizacji procesów logistycznych… 

71 
 

to, że modelowanie działania każdej ze stron nie jest opisana w kodzie 
programu, a w przygotowywanej przez użytkownika bazie danych.  

Oznacza to że użytkownicy mają możliwość budowania scenariuszy 
zależnie od potrzeb szkoleniowych. Mogą one obejmować: siły wojskowe, 
agencje cywilne, określone populacje cywilne. W sporządzanej bazie da-
nych użytkownik definiuje typy i rozmiary jednostek wojskowych, ich wypo-
sażenie, stan osobowy w rozbiciu na specjalności wojskowe, rodzaje środ-
ków zaopatrzenia w przyporządkowanych im klasach zaopatrzenia, rodza-
je terenu na obszarze scenariusza wraz z znajdującą się na nim infrastruk-
turą logistyczną, transportową itp. Scenariusz ćwiczenia może być umiesz-
czony w dowolnym miejscu na świecie (Rys. 2.) 

Źródło: baza danych JTLS-GO. 

Rys. 2. Widok interfejsu budowania bazy danych JTLS -GO 

 
Możliwości modelowania procesów zużywania oraz przepływu środ-

ków zaopatrzenia w systemie symulacyjnym JTLS-GO 5.1 pozwalają na11: 
• utworzenie w scenariuszu środków zaopatrzenia przypisanych 

do 9 klas zaopatrzenia lub 5 specjalnych kategorii zaopatrzenia; 
• przemieszczanie środków zaopatrzenia na duże odległości za po-

mocą środków transportowych przystosowanych do przewozu danej klasy 
zaopatrzenia w postaci konwojów zaopatrzeniowych, przemieszczanie ich 
za pomocą sieci kolejowej lub żeglugą śródlądową dostępną na obszarze 
objętym scenariuszem. Istnieje również możliwość przesyłania środków 
zaopatrzenia na zdefiniowanych i wprowadzonych do scenariusza rurocią-
gach infrastruktury cywilnej i odbierania ich w punktach węzłowych tej sie-
ci; 

                                                           
11 Dokumentacja techniczna systemu symulacji JTLS-GO 5.1 firmy Ro-

lands&Associates Corporation. 
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• zużywanie środków zaopatrzenia zdefiniowanych na etapie budowy 
bazy danych podczas prowadzenia działań w trakcie eksploatacji sprzętu 
poprzez konsumpcję lub wykonywanie napraw; 

• tworzenie infrastruktury cywilnych magazynów stałych na etapie 
budowania scenariusza lub magazynów tworzonych doraźnie przez użyt-
kownika w trakcie działań. System umożliwia uzupełnianie środków zaopa-
trzenia z tak utworzonej infrastruktury z jednoczesną koniecznością ich 
uzupełniania w środki zaopatrzenia; 

• stałe monitorowanie poziomów środków zaopatrzenia w każdym 
elemencie, w którym klasy te występują, wraz z możliwością generowania 
meldunków na ten temat oraz monitorowanie konwojów zaopatrzeniowych 
poprzez podanie ich lokalizacji, informacji na temat składu i ładunku kon-
wojów oraz zobrazowania drogi przemieszczenia. 

Wersja JTLS-GO 5.1 systemu symulacyjnego w przeciwieństwie 
do poprzednich wydań nie ma ograniczonych możliwości modelowania 
sprzętu wojskowego oraz cywilnego. Każda jednostka sprzętowa opisywa-
na jest za pomocą 33 parametrów, począwszy od nazwy sprzętu poprzez 
normy zużycia klas zaopatrzenia na jeden dzień, a skończywszy na praw-
dopodobieństwach uszkodzenia, zniszczenia. Ponadto system pozwala 
na realizowanie rozpoznania technicznego, zaopatrywania w sprzęt woj-
skowy lub cywilny, a także techniczne środki materiałowe. Ograniczeniem 
systemu JTLS-GO w przypadku technicznych procesów logistycznych jest 
spłaszczenie podawania struktury strat w wykorzystywanym sprzęcie oraz 
wykonywanie napraw. Efektem generowania strat jest podanie ilości sprzę-
tu nienadającego się do użycia w rozbiciu na sprzęt zniszczony i znajdują-
cy się w remoncie. W przypadku realizowania remontu użytkownik nie ma 
wpływu na czas i miejsce jego realizacji, a informacja o prowadzonej na-
prawie sprowadza się do podania przybliżonego czasu wyremontowania 
pierwszej jednostki sprzętowej z grupy uszkodzonych pojazdów.  

Środowisko symulacji JTLS-GO 5.1 umożliwia realizowanie każdego 
rodzaju przemieszczenia stanów osobowych, sprzętu oraz środków zaopa-
trzenia opisanych w bazie danych scenariusza. Użytkownik ma możliwości 
wyboru transportu drogą powietrzną, drogą lądową za pomocą pojazdów 
kołowych, za pomocą sieci kolejowej, żeglugi śródlądowej. System umoż-
liwia również wprowadzanie w trakcie działania jednostek wojskowych po-
przez wybrane porty morskie oraz lotnicze. Aby właściwie odwzorować 
procesy załadunku oraz wyładunku w istniejącej infrastrukturze, wykorzy-
stywane są parametry rodzaju urządzeń przeładunkowych. Ich ilość i ro-
dzaj wpływa na skrócenie tych czynności. 

Użytkownik podczas przygotowywania bazy danych w JTLS-GO 5.1 
ma możliwość budowania nieograniczonej ilości rodzajów stanów osobo-
wych. Każdy opisywany jest za pomocą 13 parametrów. Umożliwia to zbu-
dowanie żołnierzy i osób cywilnych o wymaganych przez użytkownika pa-
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rametrach, np. przemieszczająca się kolumna osób cywilnych. System 
umożliwia również stałe monitorowanie sytuacji personalnej w obiektach, 
w których one występują oraz generowanie strat z podziałem na bezpow-
rotne oraz wymagające leczenia. Tak samo jak w przypadku napraw 
sprzętu ograniczeniu poddano proces leczenia stanów osobowych, polega 
na podaniu czasu powrotu pierwszego żołnierza do pododdziału.  

Szczegółowość oraz globalne możliwości symulowania obszaru dzia-
łań spowodowały, że system ten wykorzystywany jest przez centra NATO: 
JWC (Joint Warfare Centre) w Norwegii, JFTC (Joint Forces Training Cen-
tre) w Polsce oraz NCIA (NATO Communication Information Agency) 
w Holandii oraz 14 armii innych państw. Z powodzeniem wykorzystywany 
jest także w kraju do prowadzenia ćwiczeń dowódczo-sztabowych wspo-
maganych komputerowo od szczebla brygady wzwyż oraz jako jedno 
z narzędzi do procesu certyfikacji oddziałów SZRP.  
 
 

Podsumowanie 
 

W artykule dokonano analizy obszaru wsparcia przez państwo-
gospodarza pod kątem wyodrębnienia procesów logistycznych, które 
w nim zachodzą. Wyizolowano również parametry opisujące te procesy. 
Zastosowanie w modelu symulacyjnym tak zdefiniowanych parametrów 
determinuje możliwości tego systemu do właściwego odwzorowania me-
chanizmów zachodzących w obszarze wsparcia przez państwo gospoda-
rza. Zapewnia też właściwy realizm w trakcie symulacji. 

Stosując porównanie wyizolowanego zbioru parametrów z możliwo-
ściami modelowania procesów logistycznych systemu symulacyjnego 
JTLS-GO 5.1 oraz biorąc pod uwagę jego ograniczenia, autor starał się 
znaleźć odpowiedź na pytania: Czy wirtualne środowisko symulacyjne sys-
temu symulacji JTLS umożliwia modelowanie parametrów i procesów nie-
zbędnych do właściwego odzwierciedlenia mechanizmów zachodzących 
w obszarze wsparcia przez państwo gospodarza? Czy narzędzie to może 
być skutecznie wykorzystywane do weryfikacji poprawności funkcjonowa-
nia obszaru wsparcia przez państwo-gospodarza? 

Na podstawie prowadzonych rozważań można wysnuć następujące 
wnioski: 

• mnogość parametrów, które są uwzględniane podczas modelowa-
nia przedsięwzięć logistycznych przez system JTLS-GO 5.1 w wystarcza-
jącym stopniu spełnia wymagania do właściwego odzwierciedlenia mecha-
nizmów zachodzących w obszarze wsparcia przez państwo gospodarza 
w trakcie prowadzonych symulacji; 

• ograniczenia wynikające z uproszczenia mechanizmów 
w modelowaniu tych procesów nie wpływają negatywnie na odwzorowanie 
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obszaru wsparcia przez państwo-gospodarza podczas symulacji za pomo-
cą systemu JTLS; 

• występowanie w systemie symulacyjnym 9 klas zaopatrzenia nie 
wpływa negatywnie na wykorzystanie tego systemu; 

• System JTLS może być skutecznym narzędziem do weryfikacji 
funkcjonowania obszaru w trakcie prowadzonych ćwiczeń NATO. 

W trakcie prowadzonych badań zauważono również konieczność po-
łączenia systemu symulacyjnego JTLS z systemem logistycznym 
LOGFAS. Rozwiązanie to pozwoli zapewnić interoperacyjność podczas 
ćwiczeń sojuszniczych państw NATO z wykorzystaniem systemu symula-
cyjnego JTLS oraz obserwację tego połączenia na skuteczność sprawdza-
nia poprawności funkcjonowania obszaru. 
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SIMULATION AS AN ELEMENT OF IMPROVING  
THE REALISATION OF LOGISTICS PROCESSES  

IN SUPPORT BY THE HOST COUNTRY 
 

The paper discusses the role of virtual environment of the Joint Thea-
tre Level Simulation (JTLS) in the process of perfecting the realisation 
of tasks in the area of support by the host country as well as the effective-
ness of this tool while verifying the correct work of support during exercis-
es. The author also identifies logistics processes. 

Keywords:  simulation, computer simulation system, host country sup-
port, logistics processes 
 

 


