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Janusz Kręcikij, Podejmowanie 
decyzji w działaniach 
sieciocentrycznych – ewolucja 
czy rewolucja?

[Wydawnictwo PM, Warszawa 2010]

Autor opracowania zajmuje się problematyką sieciocentryzmu w służbie sił zbrojnych 
i bezpieczeństwa narodowego. Postrzega on aspekty Network Centric Warfare sze-
rzej niż tylko w kontekście techniki czy technologii. Od kilku lat problematyka działań 
(walki, wojny) sieciocentrycznych, określanych zazwyczaj w publikacjach angielskoję-
zycznych terminem Network Centric Warfare (NCW), jest bowiem obecna w teorii 
sztuki wojennej i w coraz większym zakresie – w praktyce działań militarnych, a także 
w szeroko rozumianym zarządzaniu bezpieczeństwem narodowym. Nietrudno do-
strzec specyficzny punkt widzenia u nielicznych autorów dostrzegających w NCW coś 
więcej niż tylko nowoczesną technikę, sugerujący, że tradycyjny model procesu dowo-
dzenia stanie się przeżytkiem, zmianie ulegnie istota decyzji, a być może i metodyka 
jej przygotowania (wypracowywania).

Stąd też ciekawe i jak najbardziej celowe wydaje się pytanie postawione przez 
autora: czy „tradycyjnie” rozumiany dowódca przestanie funkcjonować w sieciocen-
trycznej przestrzeni walki? Czy dowodzenie, będące przecież specyficzną formą kie-
rowania, ulegnie zasadniczym przewartościowaniom? Czy prawo do stwierdzenia: 
„podjąłem decyzję o wykonaniu zadania w następujący sposób…”, przestanie być za-
strzeżone dla dowódcy, a przejmą je bliżej nieokreśleni decydenci, wraz z sensorami 
i platformami uzbrojenia, wyznaczający ramy działań sieciocentrycznych?
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Poszukując odpowiedzi na tak postawione pytania, autor publikacji podjął zatem 
niełatwą próbę ustalenia, jak koncepcja NCW może wpłynąć realnie na przebieg pro-
cesu dowodzenia w siłach zbrojnych, ze szczególnym uwzględnieniem aktu podejmo-
wania decyzji. Podkreślił zresztą kilkakrotnie, że celem jego pracy była właśnie próba 
syntetycznego przedstawienia, czy i w jakim zakresie koncepcja działań sieciocen-
trycznych będzie oddziaływać na istotę sprawowania dowodzenia, na dowódcę funk-
cjonującego w nowoczesnej przestrzeni walki i wreszcie na sposoby podejmowania 
przez niego decyzji.

Warto stwierdzić, że dla osiągnięcia tak postawionego celu autor założył logiczną 
i przejrzystą strukturę książki ułatwiającą śledzenie jego rozważań, które zostały 
zgrupowane w sześciu rozdziałach. Rozdział pierwszy przybliża podstawowe zagad-
nienia procesu decyzyjnego w rozumieniu teorii organizacji i zarządzania. Tam rów-
nież autor przedstawił wyniki rozważań zmierzających do ustalenia wzajemnych re-
lacji i zależności pomiędzy kierowaniem (zarządzaniem) i dowodzeniem, szczególnie 
w aspekcie podejmowania decyzji. Zestawienie przykładowych rozwiązań w zakresie 
procesu dowodzenia, stosowanych w wojskach lądowych wybranych państw, jako eg-
zemplifikacji już istniejącej i funkcjonującej na co dzień praktyki dowodzenia, czyli kie-
rowania w organizacji zhierarchizowanej przedstawione zostało w rozdziale drugim. 
Rozdział trzeci dotyczy źródeł, przyczyn i zasadniczych przedsięwzięć transformacji 
militarnej, której istotnym elementem są zdolności sieciocentryczne osiągane przez 
siły zbrojne, w tym także wybrane problemy wdrażania koncepcji NCW w aspekcie 
oczekiwanych efektów.

W rozdziale czwartym autor zawarł wyniki badań, których celem była identyfikacja 
wyróżników pozwalających, z operacyjnego punktu widzenia, stwierdzić, jakie dzia-
łania można nazwać sieciocentrycznymi, a w jakich sytuacjach stosowanie takiego 
terminu będzie nadużyciem. W rozdziale piątym zgromadzone zostały rezultaty roz-
ważań prowadzonych dla ustalenia, jakie pozytywy, ale i negatywy niesie za sobą im-
plementacja koncepcji sieciocentrycznej w siłach zbrojnych. Wreszcie rozdział szósty 
dotyczy wybranych problemów dowodzenia w warunkach prowadzenia działań sie-
ciocentrycznych. Uwaga autora skoncentrowana została tu na poszukiwaniu rze-
czywistego wpływu badanej koncepcji na sposoby i metody wypracowywania i po-
dejmowania decyzji w ramach procesu dowodzenia. Warto dodać, że zrozumienie 
i przyswojenie specjalistycznej terminologii w znacznej mierze ułatwia zamieszczony 
na końcu książki słownik terminów wojskowych oraz wykaz skrótów i terminów angiel-
skich użytych w opracowaniu.

Autor zdaje sobie sprawę, że jego publikacja nie wyczerpuje całkowicie poruszo-
nego tematu oraz nie zawiera odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące problema-
tyki dowodzenia w działaniach sieciocentrycznych. Jak wspomina we wstępie, opra-
cowanie to jest próbą zmierzenia się z tezą, że działania sieciocentryczne dokonują 
zasadniczej rewolucji w istocie podejmowania decyzji, odbierając ją dowódcom na ko-
rzyść bliżej nieokreślonych decydentów. Trudno nie zgodzić się z autorem, że wyniki 
badań, przedstawione w poszczególnych rozdziałach, pozwalają na stwierdzenie, że 
także w działaniach sieciocentrycznych proces dowodzenia pozostaje ciągiem czyn-
ności bazujących na logice cyklu działania zorganizowanego. To zaś z kolei oznacza, 
że podjęcie decyzji wciąż jest nielosowym wyborem jednego z dostępnych sposobów 
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działania i przypisane jest dowódcy danego poziomu dowodzenia, tak jak i odpowie-
dzialność za skutki jej wprowadzenia w życie. Rzeczywiście, będzie łatwiej podjąć de-
cyzję, ryzyko decyzyjne będzie mniejsze, ale przecież nie zrewolucjonizuje to istoty de-
cyzji jako aktu woli dowódcy.

Trudno także polemizować z tezą, że w nowych uwarunkowaniach nie ulega zmniej-
szeniu znaczenie planowania jako fragmentu szerszego procesu przygotowania wszel-
kich działań militarnych. Zdaniem autora, „twierdzenie przypisywane prezydentowi 
Eisenhowerowi, że »plan jest niczym, planowanie jest wszystkim«, chyba nie traci na 
aktualności w dobie działań sieciocentrycznych”. Słuszne jest zatem stwierdzenie, że 
procedury planistyczne stają się szybsze i łatwiejsze, ale pomysł i koncepcja wciąż naj-
pierw muszą powstać w głowach osób za to odpowiedzialnych.

Książka, choć w znacznej mierze specjalistyczna, dotyczy bezpośrednio współcze-
snych aspektów kierowania bezpieczeństwem, choć ograniczonych do wybranych ob-
szarów militarnych. Ze względu na wagę postawionych problemów oraz na jakość 
prób ich rozwiązania warta jest lektury nie tylko przez osoby bezpośrednio zajmujące 
się dowodzeniem w ujęciu militarnym.


