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Koncepcja działań sieciocentrycznych –  
– droga do sieciocentryczności

Streszczenie: Celem artykułu jest przybliżenie problematyki sieciocentryczności, która 
funkcjonuje na gruncie militarnym i charakteryzuje współczesne pola walki. Rozważania, 
z uwagi na obszerność zagadnienia, podzielone zostały na dwie części. Część pierwsza zawarta 
w niniejszym artykule, wprowadza do tematyki sieciocentryczności i analizuje wpływ rozwoju 
cywilizacyjnego i technologicznego na powstanie koncepcji działań sieciocentrycznych. 
Stanowi ponadto próbę zdefiniowania pojęć zogniskowanych wokół tej tematyki i ukazania 
genezy powstania koncepcji. W części drugiej, stanowiącej odrębny artykuł, zostaną omówione 
szczegółowe, praktyczne zagadnienia związane z istotą, metodami i technikami działalności 
sieciocentrycznej oraz pojęcie ,,wojny sieciocentrycznej’’.
Słowa kluczowe: sieciocentryczność, sieciocentryzm, działania sieciocentryczne, koncepcja 
działań sieciocentrycznych, wojna sieciocentryczna

Concept of network-centric activities –  
– way to the network centric

Summary: The aim of the article is to explain the issue of network-centricity, which operates 
on military grounds and characterizes modern battlefields. Considerations were divided into 
two parts due to the large volume of the issue. The first part contains introduction to the topic 
of network-centricity and analysis of impact of civilization and technological development on 
the emergence of network-centric concepts. It is also an attempt to define concepts focused 
on this subject and to show the origin of the concept. Detailed, practical issues related to 
methods and techniques of network centric activity and the concept of Network Centric War-
fare will be discussed in the second part, which will be constitute as a separate article.

Keywords: network centric, network centrism, network-centric activities, concept of network-
centric activities, Network Centric Warfare (NCW)
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Wstęp

Wiek XX to symbol technorewolucji obejmującej swym zasięgiem wszystkie niemal 
dziedziny życia ludzkiego. W okresie tym doszło do najbardziej innowacyjnego 
i intensywnego w dziejach ludzkości postępu naukowo-technicznego opartego 
na osiągnięciach wiedzy. Nastąpiło wówczas przekształcanie większości rozwiniętych 
przemysłowo krajów, ze wspólnot industrialnych i postindustrialnych, w społeczeństwa 
informacyjne1. Są to takie typy wspólnot, które nie tylko posiadają rozwinięte środki 
przetwarzania informacji i komunikowania, lecz przetwarzanie to stanowi podstawę 
tworzenia dochodu narodowego i dostarcza źródeł utrzymania większości członków 
społeczeństwa. W takich społecznościach wykorzystanie technologii informatycznych 
jest powszechne i bezpośrednio wpływa na funkcjonowanie wszystkich dziedzin życia – 
społecznej, politycznej, gospodarczej oraz militarnej. Oprócz zasobów demograficznych, 
surowcowych i energetycznych właśnie zasoby informacyjne, obejmujące osiągnięcia 
nauki, kultury i sztuki, stanowią najistotniejszy czynnik potencjału cywilizacyjnego.

Technologie informacyjne wykorzystywane w cywilnej działalności firm 
i przedsiębiorstw, zarówno w zakresie komunikacji, jak i rozpowszechniania informacji, 
umożliwiające zwiększenie sprawności działania i wyższą efektywność systemów 
zarządzania2, zostały stopniowo być wszczepiane w inne sfery działania ludzkiego, m.in. 
na potrzeby sił zbrojnych. Rozwiązania te obejmowały wprowadzenie do powszechnego 
użytku cyfryzacji i rezygnację z dotychczas stosowanych technologii analogowych. Na dużą 
skalę zaczęto wykorzystywać dobrodziejstwa, jakie niósł ze sobą rozwój komputeryzacji, 
oprogramowania, telefonii komórkowej, telewizji, a przede wszystkim powszechna 
dostępność do Internetu. O ile w XX w. armie stanowiły wojska z poboru, a masowe siły 
budowane były do prowadzenia długotrwałych konfliktów zbrojnych, o tyle na przełomie 
XX i XXI w. doszło do zmiany w strukturze działań zbrojnych. W wojskowości nastąpiły: 
znaczące zmiany organizacyjne, redukcja stanów osobowych sił zbrojnych, a także 
specjalizacja stanowisk operacyjnych oraz wzrost poziomu automatyzacji systemów 
bojowych i procesów podejmowania decyzji. Istotnym przeobrażeniem było także 
włączenie społeczeństwa w działania na rzecz kształtowania wizji nowoczesnej armii. 

1 Termin „społeczeństwo informacyjne” zrodził się na gruncie japońskim i pochodzi od słów johoka shakai. 
Po raz pierwszy prawdopodobnie użył go w 1963 r. Tadao Umesamo w artykule na temat ewolucyjnej teorii 
społeczeństwa opartego na przemysłach informacyjnych. Pojęcie to spopularyzował futurolog Kenichi Koyama 
w rozprawie pt. Introduction to Information Theory opublikowanej w 1968 r., natomiast do badań zastosował 
Yuji Maruda. Część środowiska naukowego uważa, że historia społeczeństwa informacyjnego rozpoczęła się 
w 1979 r., kiedy to Narodowa Akademia Nauk USA opubliko wała raport, w którym sygnalizowała nadejście 
nowej cywilizacji informacyjnej opartej na rozwoju technik cyfrowych. Do Europy pojęcie „społeczeństwo 
informacyjne” dotarło w 1978 r. za pośrednictwem francuskich socjologów – Simona Nory i Alaina Minca. 
Użyli oni tego sformułowania, po wizycie w Japonii, przedstawiając prezydentowi Francji koncepcję budowy 
społeczeństwa informacyjnego. W latach osiemdziesiątych przyjęło się powszechnie także w Stanach 
Zjednoczonych (Goban-Klas, Sienkiewicz, 1999, s. 53; Goban-Klas, 2005, s. 44–45).
2 Doprowadziło to do eksploatacji zautomatyzowanych systemów dowodzenia, środków precyzyjnego 
rażenia oraz bezzałogowych autonomicznych urządzeń rozpoznawczych (Konopka, 2005, s. 63–79).
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Najważniejszym elementem tegoż rozwoju było jednak powstanie komputerów 
i możliwość łączenia ich w sieci, tworzenie i dostęp do baz danych oraz zgromadzonych 
w nich informacji, a następnie współdzielenie tej zgromadzonej specjalistycznej 
wojskowej wiedzy. Informacja stała się więc istotnym elementem nowoczesnej organizacji 
wojskowej w społeczeństwie informacyjnym, stanowiąc najważniejszy czynnik działań 
operacyjnych. To ona stanowi największe bogactwo, ponieważ w ogromnej mierze 
decyduje o potędze i skuteczności armii. Powoduje to wzmożoną rywalizację między 
stronami o wywalczenie przewagi w obszarze zdobywania, przetwarzania, przekazywania 
i gromadzenia informacji. Uzyskana w tym zakresie przewaga umożliwia przyspieszenie 
procesów decyzyjnych, co w efekcie prowadzi do dominacji w działaniach zbrojnych, 
a wiedzieć więcej od przeciwnika to często warunek decydujący o sukcesie lub porażce 
operacji (Janczak, 2001, s. 10–11). Sprzyja temu przekonanie, oparte na praktycznych 
doświadczeniach, że technologie informacyjne mogą i powinny być głównym czynnikiem 
sukcesu współczesnych i przyszłych działań zbrojnych. Walka informacyjna zawsze 
bowiem towarzyszyła operacjom zbrojnym. W historii wojen trudno znaleźć przykład, 
aby strona przegrana w walce informacyjnej zdołała osiągnąć zwycięstwo w walce 
zbrojnej (Ciborowski, 2002, s. 10).

Obok rozwoju technologicznego inną ważną przyczyną zmian w środowisku 
militarnym było pojawienie się na świecie nowych zagrożeń wynikających z terroryzmu 
światowego, konfliktów asymetrycznych czy nowych koncepcji działań zbrojnych. 
Wygenerowały one nowe wyzwania dla sztuki wojennej, sił zbrojnych oraz  ośrodków 
dowodzenia. Współczesne środowisko walki oraz zachodzące w nim przeobrażenia 
zaczęły wymagać zmiany tradycyjnego podejścia w kierunku stworzenia bardziej 
nowoczesnych, futurystycznych strategii zapobiegania zagrożeniom oraz wyzwaniom 
przyszłości. Spowodowało to zmianę środowiska informacyjnego z płaszczyznowego 
na sieciocentryczne. Charakteryzuje się ono wielością połączeń, aktorów, środków, 
dziedzin działania, tj. sfer: politycznej, społecznej, kulturowej, gospodarczej i wojskowej, 
czy mnogością możliwych zagrożeń. Osiągnięcie celu strategicznego, operacyjnego 
i taktycznego w takim środowisku wymaga dostępu do rzetelnej i prawdziwej informacji. 
O jej wartości decyduje nie tylko treść, ale także jej wiarygodność oraz aktualność. Rozwój 
technologii informacyjnych sprzyja realizacji tych wyzwań, umożliwiając organizowanie 
przestrzeni informacyjnej na potrzeby sił zbrojnych. 

Zakładając, że charakter działań zbrojnych jest bezpośrednio związany z epoką, 
w której są one prowadzone, należy przyjąć, że „wiek informacyjny” w znacznym stopniu 
zdeterminował charakter działań militarnych, a wynik konfrontacji zbrojnej uzależniony 
został od efektywnego wykorzystania informatyki na poszczególnych szczeblach 
dowodzenia (Wrzosek, 2018, s. 285). Najnowocześniejsze armie świata finansują aktualnie 
szeroko zakrojone programy badawcze zajmujące się potęgowaniem możliwości bojowych 
i rozwojem środków walki oraz podnoszenia efektywności dowodzenia. Odgrywa ono 
bowiem zasadniczą rolę w nowo tworzonych warunkach sieciocentrycznych. Do takich 
państw należą kraje o wysokim poziomie rozwoju technologicznego i cywilizacyjnego, tj.: 
Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Republika Federalna Niemiec, Szwecja, Australia, 
oraz państwa biorące udział w operacjach Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO). 
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 Geneza sieciocentryczności

Źródeł powstania i rozwoju koncepcji sieciocentrycznych można upatrywać 
w kilku wymiarach. Jest to przede wszystkim wymiar militarny związany z ewolucją 
i przeobrażeniami sztuki wojennej, następnie wymiar informatyczny obejmujący szeroko 
rozumiany rozwój technik i technologii informatycznych, a także wymiar cywilizacyjny 
związany z przekształceniem się wspólnot państw rozwiniętych w społeczeństwa 
wiedzy (informacyjne) oraz pojawieniem się nowych zagrożeń i wyzwań związanych 
z bezpieczeństwem, utrzymaniem pokoju oraz stabilizacji w wymiarze ogólnoświatowym. 
Niemałe znaczenie odegrały także czynniki etyczno-światopoglądowe związane z ideą 
ochrony praw człowieka. Pojawiły się bowiem zarówno silny nacisk na to, aby  zastępować 
człowieka na polu walki przez nowe środki i technologie obniżające zagrożenie utraty 
życia żołnierzy uczestniczących w operacjach militarnych, jak i  malejące przyzwolenie 
społeczne na śmiercionośne wojny oraz silna presja na obniżanie kosztów zbrojeń 
w państwach demokratycznych. Nasiliło to dążenia do redukcji ilościowych sił zbrojnych, 
a także podniesienia skuteczności i efektywności działań prowadzonych w sferze 
militarnej przy nakładzie mniejszych sił i środków (Posobiec, 2008, s. 85).

Początków współczesnych koncepcji działań sieciocentrycznych należy upatrywać 
w połowie XX w., kiedy to w okresie narastającego zjawiska zimnej wojny, w ramach 
wyścigu zbrojeń dwóch przeciwstawnych bloków militarnych USA – ZSRR, Stany 
Zjednoczone zaczęły poszukiwać nowych sposobów osiągnięcia przewagi technologicznej 
nad przeciwnikiem (Posobiec et al., 2007, s. 30). Przyczyniło się to do wzmożenia 
działań rządu USA w kierunku uruchomienia wielu, zakrojonych na dużą skalę, 
programów badawczych w praktycznie wszystkich dziedzinach wiedzy. Ich celem była 
maksymalizacja zdolności obronnych oraz potencjału bojowego amerykańskiej armii 
i państw sojuszniczych.

Jedną z pierwszych inicjatyw było powołanie w 1948 r. organizacji o nazwie RAND 
Corporation (Research ANd Development)3. To właśnie pracownik tego ośrodka,  Paul Baran, 
opracował pierwsze założenia funkcjonowania sieci rozproszonych umożliwiających 
przekazywanie informacji przez sieci łączności, nawet mimo  uszkodzenia lub 
zniszczenia zarządzającego nimi ośrodka centralnego. W przypadku zerwania połączenia 
bezpośredniego inne węzły, połączone ze sobą pośrednio, przekierowywały informacje. 
Było to bardzo ważne osiągnięcie z militarnego punktu widzenia, ponieważ umożliwiało 
stworzenie takiej zbiorowości systemów przetwarzania informacji, która mogłaby działać 
niezależnie od tego, ile ich elementów jest sprawnych, a ile zniszczonych np. w wyniku 
ataku nuklearnego. Wcześniej znane sieci o budowie hierarchicznej nie spełniały tego 
wymagania,  posiadały bowiem zawsze jakiś wyróżniony centralny element, którego 
porażenie blokowało całą sieć. Dalsze zainteresowania badaczy koncentrowały się więc 
nad stworzeniem sieci pozbawionej ,,centrum dowodzenia”, a jednocześnie działającej 

3 Amerykańska instytucja non profit pierwotnie utworzona na potrzeby Sił Zbrojnych USA. Obecnie prowadzi 
badania naukowe m.in. w zakresie obronności, edukacji i bezpieczeństwa USA.
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jako całość elastycznie i skutecznie (Majorek et al., 2018, s. 13). Do budowy takiej sieci 
wykorzystano właściwości sieci neuronowej, opartej na budowie mózgu człowieka. 
Było to początkiem powstania koncepcji sieci rozproszonych, która zmaterializowała 
się w latach 60. XX w. na potrzeby Sił Powietrznych USA. Poszukiwała one nowych 
rozwiązań związanych z zachowaniem możliwości dowodzenia w warunkach wojny 
nuklearnej (Campbell, 2004, s. 50). Wspomniana koncepcja wymagała budowy licznych 
niezależnych węzłów łączności, które zwielokrotniałyby ścieżki dostępu do ośrodków 
decyzyjnych pomiędzy ośrodkami decyzyjnymi poszczególnych poziomów i szczebli 
systemu dowodzenia. Koncepcja ta nie została wówczas wdrożona, ale wyniki prac 
badawczych i sformułowane wnioski miały fundamentalne znaczenie dla dalszego 
rozwoju wielu obszarów nauki, rozwoju technologii, łączności cyfrowej oraz stanowiły 
podwaliny przyszłej informatyki.

W II połowie lat 60. dalsze prace w tym zakresie podjęła agencja rządowa 
ARPA4. Wspierano wówczas głównie te inicjatywy badawcze na uczelniach 
amerykańskich, które miały szczególne znaczenie dla obronności i umożliwiały 
transfer zaawansowanych technologii na potrzeby wojska. W latach 1967–1972 agencja 
rozwinęła koncepcję rozległych komputerowych sieci o rozproszonym zarządzaniu 
w ramach projektu ARPANET. Sieć ta składała się z czterech węzłów rozmieszczonych 
na czterech uniwersytetach: Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles, Uniwersytecie 
w Santa Barbara, Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii oraz Uniwersytecie Stanowym 
w Utah. Początkowo miała być wykorzystywana głównie jako narzędzie wzajemnego 
porozumiewania się komputerów, tak aby stworzyć spójny system informatyczny, 
którego nie dałoby się obezwładnić uderzeniem jądrowym. Kluczem do rozwiązania tego 
problemu, czyli uzyskanie niezawodnej pracy sieci złożonej z zawodnych elementów, 
okazał się znany protokół komunikacyjny TCP/IP, opracowany w 1973 r. przez Vintona 
Cerfa i Roberta Khana (Hofmokl, 2009, s. 70). To właśnie dzięki niemu w sieci można 
wysyłać i odbierać komunikaty, nie znając lokalizacji nadawcy i odbiorcy, a także nie 
planując z góry trasy, po której komunikaty te dotrą do odbiorcy. Komunikat w tym 
systemie jest dzielony na części (pakiety) oddzielnie adresowane, które mogą wędrować 
w sieci różnymi drogami i docierać do odbiorcy w różnym czasie. Nie przeszkadza to 
w skutecznym porozumiewaniu się, bowiem komputer odbierający pakiety składa 
je w cały komunikat i prezentuje go odbiorcy dopiero po skompletowaniu (Hofmokl, 
2009, s. 66). Cała komunikacja odbywa się metodą ,,podaj dalej” – komputer wysyłający 
wiadomość przesyła ją we właściwym kierunku wiodącym do komputera odbiorcy, ale 
przesyła komunikat jedynie najbliższego sąsiada w sieci (Majorek et al., 2018, s. 13). 
W kolejnych latach coraz więcej uczelni amerykańskich przyłączało się do sieci ARPANET, 
a sama agencja wykorzystywała nowinki techniczne, jakie powstawały na uczelniach, 
implementując je do tajnych projektów wojskowych. Powszechnie przyjmuje się, że 

4 Agencja rządowa ARPA (ang. Advanced Research Projects Agency – Agencja Zaawansowanych Projektów 
Badawczych) powołana w 1957 r. zajmowała się rozwojem technologii wojskowej, która w późniejszym 
okresie przyczyniła się do powstania Internetu i jego początkowego rozwoju. Zadaniem ARPA było 
stworzenie sieci komunikacyjnej dla celów wojskowych, która byłaby odporna na atak jądrowy.
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w 1968 r. rozpoczęło się tworzenie globalnej sieci, która oplotła cały świat. 
Zmiany polityczne, jakie dokonały się w środowisku międzynarodowym po upadku 

muru berlińskiego i rozpadzie ZSRR, doprowadziły do obniżenia wydatków zbrojeniowych 
USA, a to z kolei spowodowało, że ARPANET stał się militarnie niepotrzebny i został 
przekazany naukowcom z amerykańskiej organizacji NSF (National Science Foundation). 
Cywilna wersja ARPANET nazwana została siecią NSFNET i początkowo służyła 
badaczom reprezentującym nauki ścisłe, którzy za jej pomocą organizowali obliczenia 
angażujące równoczesną współpracę kilku komputerów lub wykonywali te obliczenia 
w sposób zdalny. Ten sposób wymagał jednak komunikowania się ludzi, więc w sieci 
zaczęły krążyć elektroniczne listy, następnie dołączano bazy danych za pomocą narzędzia 
Gopher (Świstak), który ,,drążył tunele informacyjne” (Majorek et al., 2018, s. 293–294). 
Rozwijająca się sfera usług sieciowych spowodowała rozwój podobnych inicjatyw poza 
USA oraz utworzenie analogicznych sieci w innych krajach. W procesie usieciowienia 
w latach 80. powstała trójpoziomowa struktura, obejmująca na najniższym poziomie 
– sieci lokalne, łączące konkretnych użytkowników (LAN), podłączone do sieci 
regionalnych (MAN), spięte ze sobą siecią szkieletową (WAN). Na najwyższym poziomie 
powstały połączenia międzysieciowe (NAP).

Trudno obecnie jednoznacznie stwierdzić, gdzie powstała pierwsza lokalna 
sieć komputerowa, ale początki masowego tworzenia sieci lokalnych należy wiązać 
z opracowaniem w 1981 r. przez Drew Majora, Dale’a Neibaura i Kyle’a Powella systemu 
zarządzania siecią lokalną o nazwie Sharenet, którą szybko zamieniono na nazwę 
NetWare. Kluczem do zintegrowania tysięcy sieci lokalnych okazał się wynalazek rutera 
– specjalizowanego komputera, pozwalającego na swobodne przesyłanie informacji 
między różnymi systemami sieciowymi. W ten sposób łączone ze sobą sieci mogły oplatać 
cały glob. Dynamika rozwoju sieci spowodowała, że sieć ARPANET zaczęto nazywać 
Internetem (od 1974 r.), ponieważ łączyła ona wiele zróżnicowanych lokalnych sieci, 
stwarzając możliwość komunikacji między nimi. W późniejszych latach w Internecie 
obok tekstu pojawiły się obrazy oraz inne przekazy multimedialne. Internet będący 
„siecią sieci” stał się jej szkieletem, stanowiąc podporę oraz umożliwiając integrację 
i interoperowalność cyfrowej telefonii, radia, telewizji. Podobnie jak cyberprzestrzeń, 
Internet nie ma właściciela ani zarządcy, jest publicznym, wspólnym kompleksem 
dostępnym dla setek milionów ludzi na całym świecie (Musiał-Karg, 2013, s. 123–
124). Jest narzędziem cechującym się interaktywnością (zdolnością do wzajemnego 
oddziaływania na siebie komunikujących się stron), interkonektywnością (swobodnym 
łączeniem mediów i wzajemnych relacji między nimi, tworzących uniwersalną sieć 
przekazywania informacji w środkach komunikowania masowego), transgresją 
(przekraczaniem granic geograficznych, społecznych etc.) oraz dyskursywnością (ścisłym 
i logicznym wnioskowaniem). Internet przestał być medium służącym wyłącznie 
środowiskom naukowym i stał się platformą, na której zaczęto uprawiać działalność 
gospodarczą, edukacyjną, polityczną, a także wojskową. To właśnie ten zapoczątkowany 
w połowie XX w. rozwój technologii informatycznych, a przede wszystkim Internetu, 
zwłaszcza po odtajnieniu i odblokowaniu przez USA wiedzy i technologicznych rozwiązań 
umożliwiających budowę globalnej sieci komputerowej (1991 r.), zainicjował dynamiczny 
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proces rewolucji informacyjnej. Początkowo bazowała na niej ekonomia, wykorzystując 
do osiągnięcia przewagi w biznesie, następnie została zaimplementowana w działalności 
militarnej, wnosząc niezwykle ważny wkład w powstanie sieciocentryczności. Dalsze 
wdrażanie i praktyczne testowanie spowodowało, że koncepcja ta stała się podstawową, bo 
coraz bardziej skuteczną, metodą działania. Dziś osiągnęła nawet status doktryny militarnej.

Rozważania definicyjne

Pojęcia ,,sieciocentryczność” i ,,sieciocentryzm’’ to kombinacja dwóch terminów – 
,,sieć” oraz ,,centryczność’’ lub ,,centryzm”5. Rzeczownik ,,centryczność” rozumiany jest 
dość jednoznacznie jako umiejscowienie wokół centrum lub skierowanie do centrum, 
środka czegoś, usytuowanie w pobliżu centrum, skierowanie ku jednemu punktowi. 
Słowo ,,centryzm” stanowi ostatni człon wyrazów złożonych, wskazując, że to, co nazywa 
pierwszy człon złożenia, stanowi centrum jakiegoś systemu poglądów. Pojęcie ,,sieci” 
można rozumieć w co najmniej kilku znaczeniach. Etymologicznie termin ten jest 
określeniem ogólnosłowiańskim i oznacza coś służącego do wiązania, powiązania, sznur, 
powróz, linę. Zgodnie z definicją Uniwersalnego słownika języka polskiego ,,sieć” to rodzaj 
m.in. plecionki wykonanej z nici lub sznurka wiązanych w oczka, służącej do łapania 
ryb; pułapka, zasadzka, matnia, sidła, a także krzyżujące się ze sobą linie lub przewody 
np. drogi, ulice itd. Sieć to także ogół placówek określonego typu rozmieszczonych, 
rozplanowanych na jakimś obszarze, obejmujących swym zasięgiem duży teren (Dubisz, 
2003, s. 1196). Siecią nazywamy również rozgałęzienie przewodów (elektrycznych, 
światłowodowych i in.), dróg, linii kolejowych, rurociągów etc., pokrywające daną 
przestrzeń i rozchodzące się po niej. Sieć to zatem zbiór wzajemnie powiązanych 
(Castells, 2007, s. 468) składających się z trzech zasadniczych elementów: węzłów, 
powiązań i przepływów. Węzeł to punkt, w którym krzywa przecina samą siebie, a zatem 
dystans (fizyczny, społeczny, ekonomiczny, polityczny, kulturowy) dzielący poszczególne 
węzły przyjmuje wartość zero dla każdego węzła w tej samej sieci i nieskończoności 
dla każdego punktu na zewnątrz sieci. Likwidacja jednego z węzłów sieci nie paraliżuje 
funkcjonowania całości, bowiem jego zadania może przejąć inny węzeł (Aleksandrowicz 
et al., 2014, s. 21). To, czym jest węzeł, zależy od rodzaju konkretnej sieci. Węzłami mogą 
być rynki giełdowe, systemy telewizyjne, a także pola walki, na których prowadzone są 
działania wojenne. Z tak rozumianymi sieciami mamy więc do czynienia praktycznie 
w każdym obszarze rzeczywistości.

Dla zrozumienia idei sieciocentryczności ważne jest informatyczne podejście do sieci, 
zgodnie z którym ,,sieć” to system wzajemnie ze sobą połączonych urządzeń, tj. mostki, 
routery i przełączniki, do których przyłączone są urządzenia końcowe (komputery, 
drukarki itd.). Jest to zatem system łączący wiele komputerów i umożliwiający wymianę 
dowolnej kombinacji danych, głosu i obrazu między nimi (Kaczmarek i in., 2008,  

5 Warto zauważyć, że słowa zakończone wyrazem ,,-izm’’, ,,-yzm’’ oznaczają zwykle doktryny polityczne, 
społeczne lub militarne, a także kierunki artystyczne czy pojęcia naukowe.
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s. 120). Komputery w sieci mogą pracować w architekturze równorzędnej i współdzielić 
swoje zasoby bądź architekturze klient-server. Za prapoczątki sieci uznaje się powstanie 
możliwości przekazywania informacji na odległość (usługi pocztowe, znaki dymne czy 
świetlne), co stanowiło zalążek sieci telekomunikacyjnej, czyli medium służącego do 
indywidualnej komunikacji językowej. Prawdziwym nowatorstwem było zagęszczenie 
sieci poprzez łączenie w niej wszystkich nowych i najnowszych wynalazków w dziedzinie 
komunikowania i przetwarzania informacji. Dlatego też sieć to nie tylko fizyczne 
urządzenia do transmisji, gromadzenia, przetwarzania oraz odtwarzania głosu, danych i  
obrazów, ale także stale wzrastający zasób instrumentów, takich jak:  aparaty fotograficzne, 
skanery, drukarki, telefony, faksy, komputery, płyty kompaktowe, kable i światłowody, 
połączenia mikrofalowe, telewizory i wiele innych (Goban-Klas, 1999, s. 101).

Połączenie dwóch pojęć – ,,sieć” oraz ,,centryczność” – zrodziło neologizm w postaci 
terminu ,,sieciocentryczność”, który można zdefiniować jako system rozproszonych 
węzłów (urządzeń), oddalonych od siebie fizycznie, społecznie, gospodarczo, 
politycznie, geograficznie, ale powiązanych ze sobą tak, że zdobyte i zgromadzone 
informacje są dostępne dla wszystkich uprawnionych podmiotów w całym systemie. 
Węzły rozproszone w sieci stanowią główne miejsce tego systemu. Owe współdzielone 
zasoby skoncentrowane są ku centrum, czyli ośrodka decyzyjnego. To na podstawie 
zgromadzonych i przetworzonych informacji, uzyskanych w wyniku działań węzłów 
w rozproszonej sieci, są podejmowane decyzje. Sieć informatyczna stanowi niezbędny 
element tych działań, ponieważ zapewnia terminowy dopływ dowolnej informacji do 
właściwego użytkownika oraz pozwala na monitorowanie, analizę i uwzględnienie 
zdobytych informacji w podejmowaniu decyzji (Olszyk, 2019). Sieciocentryczność polega 
zatem na tworzeniu zdolności do prowadzenia działań przez wszelkie zaangażowane siły, 
gdzie sieć odgrywa zasadniczą rolę. Oznacza także stworzenie pewnej relacji pomiędzy 
wszystkimi podmiotami biorącymi udział w operacji, umożliwiając im bezpośrednią 
współpracę, współdzielenie informacji (Amanowicz, 2010, s. 9) oraz usprawnienie 
procesu decyzyjnego.

Tak rozumiana sieciocentryczność, jak już wspomniano, przez wiele lat funkcjonowała 
z sukcesami w działalności cywilnej, np. w ekonomii i biznesie w ramach rozwiązań 
korporacyjnych. Zarządzanie źródłami informacji pozwoliło organizacjom biznesowym 
na usprawnienie procesu decyzyjnego, co w konsekwencji przełożyło się na osiągnięcie 
przewagi na rynku i zwycięstwo w walce o klienta. Idea sieciocentryczności ze sfery 
ekonomicznej zaadaptowana została do sfery militarnej, gdyż zarówno cywilne, jak 
i wojskowe zastosowania sieciocentryczności mają wiele punktów wspólnych. Jest to 
przede wszystkim możliwość zdobycia przewagi informacyjnej, która zależy w głównej 
mierze od możliwości pozyskania szczegółowej i aktualnej informacji dotyczącej 
wszystkich aspektów przestrzeni walki, analizy tej informacji oraz przekazania jej do 
węzłów decyzyjnych sieci. Przewaga decyzyjna nie wynika jednak wprost z przewagi 
informacyjnej. Składają się na nią także inne czynniki, jak np.: narzędzia, wyszkolenie 
i doświadczenie jednostek, prawidłowe mechanizmy komunikacji oraz dowodzenia, jak 
również cały potencjał walczący zdolny do podejmowania trafnych decyzji.

W literaturze funkcjonuje także pojęcie „sieciocentryzmu” jako doktryny militarnej, 
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która poszukuje sposobów uzyskania przewagi informacyjnej nad przeciwnikiem 
poprzez tworzenie sieci dobrze poinformowanych, rozproszonych geograficznie 
zgrupowań różnych rodzajów sił zbrojnych (Wołejszo, 2011, s. 5). Sieciocentryzm 
stanowi najdoskonalszą formę wszystkich elementów, idei i koncepcji sieciocentrycznych, 
spajając je w system naukowo i praktycznie badanych oraz udowodnionych prawideł. Jest 
doktryną innowacyjną, realizującą swoistą rewolucję w sprawach wojskowych, mocno 
osadzoną w teorii oraz zweryfikowaną w działalności praktycznej, a także zintegrowaną 
ze strategiami wielu państw świata. Sieciocentryzm posiada nieliniowy charakter, 
co oznacza, że wpływ na skuteczność działania, obok elementów materialnych, jak 
sprzęt, narzędzia walki etc., posiadają także elementy niematerialne, jak wyszkolenie, 
umiejętności komunikacyjne i indywidualne predyspozycje wojskowych itd. (Olszyk, 
2019).

Współczesne potrzeby podmiotów państwowych i pozapaństwowych 
uczestniczących w operacjach wojskowych wymagają pozyskiwania informacji 
o charakterze wywiadowczym i kontrwywiadowczym, pochodzących z rozpoznania 
ogólnowojskowego i rodzajów sił zbrojnych, walki elektronicznej, wojny informacyjnej 
ze szczególnym uwzględnieniem słabych i mocnych stron przeciwnika o jego planach 
i celach strategicznych, monitorowania jego aktywności i wykrywania kierunków 
zainteresowania itd. Sieciocentryczność jako teoretyczna koncepcja oraz konkretny 
sposób działania wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom i pozwala w zasadniczym 
stopniu owe potrzeby zaspokoić.

Teoria i praktyka sieciocentryczności

Procesy globalizacyjne i doświadczenia uzyskane w latach 90. podczas wojny w Zatoce 
Perskiej oraz wyniesione z konfliktów zbrojnych w Iraku i Afganistanie wykazały, 
że osiągnięcie wysokiej sprawności działań na polu walki uzależnione jest m.in. od 
jakości sprzętu, amunicji, umiejętności i wyszkolenia żołnierzy, a przede wszystkim 
od rzetelności i aktualności zdobytej informacji. Pokazało to ogromny potencjał, jaki 
tkwi w odpowiednich sposobach zarządzania informacją, oraz pozwoliło stworzyć 
nowe możliwości i sposoby wykorzystania tych środków na polu walki. Te gruntowne 
przeobrażenia, ich skala oraz masowe zaangażowanie nowych technologii zostały 
nazwane w Stanach Zjednoczonych „rewolucją w sprawach wojskowych” (ang. Revolution 
in Military Affairs, RMA), w ramach której powstało wiele koncepcji6 zmieniających 
kształt, charakter oraz obszary zainteresowania ówczesnych sił zbrojnych. Jedną z nich 
była koncepcja działań sieciocentrycznych, która uzyskała miano rewolucyjnej z uwagi 
na swój nowatorski charakter, niespotykany dotychczas sposób prowadzenia działań 
zbrojnych i skalę wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Biorąc pod uwagę czas powstania koncepcji sieciocentrycznych, należy mieć 

6 Były to m.in. koncepcje: cyfrowych sił zbrojnych lub cyfrowego pola walki, ucyfrowienia (zdigitalizowania) 
sił zbrojnych.
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świadomość, że są to stosunkowo nowe zagadnienia. Pierwsze udokumentowane ślady 
sieciocentryczności w literaturze naukowej pojawiły się w latach 90. XX w. Wtedy to 
gwałtowny rozwój elektroniki i technologii informatycznych ujawnił nowe możliwości 
środków walki, precyzję i skuteczność rażenia, miniaturyzację środków rozpoznawczych, 
których zróżnicowanie i dokładność umożliwiła „podglądanie” w czasie zbliżonym do 
rzeczywistego, przeciwnika z ziemi, powietrza i przestrzeni kosmicznej (Kręcikij et al., 
2013, s. 22). Istotne znaczenie dla rozwoju technologii na polu walki miało również 
wyposażenie indywidualnego żołnierza w przenośny system globalnego pozycjonowania 
GPS pod nazwą AN/PSN-8 Manpack. Miało to miejsce w drugiej połowie lat 80. 

Uważa się, że pierwsza wojna w Zatoce Perskiej (1990–1991) i operacja „Pustynna 
Burza” (Desert Storm) stanowiły moment graniczny, w którym zmaterializowały się 
koncepcje sieciocentryczne. Wówczas obok klasycznej bitwy pancerno-powietrznej, 
w której brały udział ciężkie dywizje pancerne i zmechanizowane, zastosowano nowe 
rodzaje uzbrojenia oparte na zaawansowanej technologii. Podczas tej wojny nowością 
była także permanentna obecność mediów na polu walki. Po raz pierwszy w historii, 
na nieznaną dotychczas skalę, działania militarne relacjonowane były przez stacje 
telewizyjne i radiowe całego świata. W strefie wojny znajdowało się ponad trzy 
tysiące komputerów połączonych z komputerem w Stanach Zjednoczonych (Toffler, 
Toffler, 1997, s. 101). Pierwsza wojna w Zatoce Perskiej nazwana została nawet „wojną 
nowej epoki”, opartą na technologiach cyfrowych wspomagających dowodzenie, 
a w społecznym odbiorze operacja ,,Pustynna Burza” miała charakter wojny wirtualnej 
i informacyjnej (Olszyk, 2019). Po raz pierwszy dostrzeżono wówczas, że wykorzystanie 
nowoczesnych technik informacyjnych może się bezpośrednio przyczynić do wzrostu 
siły bojowej armii. Dzięki połączeniu  w sieć informacyjną czujników pola walki 
można było precyzyjniej zsynchronizować działania bojowe, zwiększyć tempo oraz 
skuteczność przeprowadzanych operacji. To właśnie informacja przekazywana w sieciach 
komputerowych była czynnikiem, który zwiększył skuteczność uderzeń amerykańskich 
(Ficoń, 2011, s. 202–204). Jednym z zastosowanych wówczas systemów sieciocentrycznego 
pola walki był zestaw JSTARS, czyli zautomatyzowany system monitorowania obszaru 
i wskazywania celów. Kluczową rolę w tym systemie odgrywał samolot E-8, wyposażony 
w georadar. Dzięki zainstalowanym w nim systemom elektronicznym E-8 monitorował 
sytuację w obszarze operacji w czasie rzeczywistym, wykrywał stacjonarne i mobilne 
obiekty, w tym poruszające się pojazdy, śmigłowce, a także budynki i zgrupowania 
wojsk. Otrzymany wynik rozpoznania obrazowego, wstępnie przetworzony na pokładzie 
samolotu, przesyłany był do naziemnych ośrodków analizy, w których przetwarzano 
zgromadzone dane, a uzyskane informacje przesyłano elektronicznie do sztabów 
i dowództw. Ponieważ JSTARS wykrywał i lokalizował obiekty przeciwnika, umożliwiał 
dowódcom amerykańskim kompleksowy przegląd sytuacji w obszarze prowadzenia 
operacji, zapewniając w ten sposób przewagę informacyjną nad przeciwnikiem (Ficoń, 
2011, s. 202–204). Innym przykładem wykorzystania systemu sieciocentrycznego 
podczas wojny w Zatoce Perskiej było użycie środków precyzyjnego rażenia, np. bomb 
i pocisków manewrujących. Podczas pierwszej fazy operacji ,,Pustynna Burza” użyto 
rakiet Tomahawk. Podczas tej operacji działania wojsk wyprzedzały reakcje przeciwnika, 
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pozbawiając go możliwości wykorzystania środków i działań alternatywnych. 
Zautomatyzowane systemy dowodzenia oparte na technologiach cyfrowych sprawiły, że 
operacja ,,Pustynna Burza” została uznana pierwszą w historii operację sieciocentryczną.

W większym stopniu elementy sieciocentryczne zastosowano podczas drugiej 
wojny w Zatoce Perskiej (2003 r.). Nastąpiła wówczas kombinacja kilku prowadzonych 
jednocześnie, wzajemnie skoordynowanych operacji na lądzie, morzu i w powietrzu. 
Przykładem takiej operacji była ,,Iracka Wolność” (Iraqi Freedom) prowadzona 
przeciwko Saddamowi Husajnowi. Odznaczała się ona wysokim stopniem synergii, 
czyli współdziałania wszystkich zaangażowanych w walkę podmiotów. Większość 
uderzeń prowadzona była z powietrza, a następnie zsynchronizowana z manewrami sił 
lądowych. Operatorzy wskazywania celów, współpracujący z jednostkami sił lądowych 
i grupami sił specjalnych, zapewniali skuteczne wsparcie z powietrza. Jednostki lądowe 
wyposażone w nowoczesny sprzęt wizualizacji pola walki i wymiany informacji 
posiadały obraz położenia wojsk własnych i przeciwnika. W omawianej operacji dywizje 
podzielono na samodzielne oddziały i wykorzystano metodę swarmingu, czyli rojenia 
się7. Oddziały wykonywały swoje zadania na polu walki w nieprzerwanym kontakcie 
i współdziałaniu z innymi oddziałami. Gdy zachodziła potrzeba, następowało szybkie 
połączenie znajdujących się najbliżej grup bojowych oraz formacji specjalistycznych, 
a z powietrza nadlatywało bezpośrednie wsparcie (Bendyk, 2005, s. 76–77). Główną 
rolę w tym systemie odgrywały autonomiczne środki rozpoznania kosmicznego, 
powietrznego i elektronicznego oraz rozpoznanie osobowe. Dane uzyskane w tak 
zorganizowanym systemie znajdowały się do dyspozycji dowódców różnych szczebli 
dowodzenia. Spowodowało to, że system zbierania, opracowywania i dystrybucji danych 
z rozpoznania pracował w sposób zautomatyzowany, przy zastosowaniu najnowszych 
technologii teleinformatycznych i zapewnił wielostronny dostęp do informacji różnym 
odbiorcom o różnym stopniu uprawnień (Wrzosek, 2018, s. 305). Tak zintegrowany system 
rozpoznania, świadczący usługi dla różnych rodzajów sił zbrojnych i różnych poziomów 
dowodzenia, charakteryzował się szybkim obiegiem i przetwarzaniem informacji oraz 
zdolnością do selekcji informacji z uwzględnieniem kryterium kompetencji dowództw. 
Zapewniał ponadto standaryzację treści i postaci danych o wykrytych obiektach – 
umożliwiał rozróżnianie obiektów własnych i przeciwnika. Tak ścisłe powiązanie 
różnych elementów sił zbrojnych pozwoliło na wykonanie szybkiej (28-dniowej), 
skoordynowanej, nieobciążonej nadmiernymi kosztami i stratami operacji (Fryc, 2009, 
s. 77). Ówcześni dowódcy operacji potwierdzili, że osiągnięcie sukcesu militarnego nie 
byłoby tak skuteczne bez tych możliwości szerokiego połączenia wszystkich elementów 
pola walki, jakie zapewniła sieciocentryczność. 

7 Ten typ działań militarnych został po raz pierwszy zauważony, a następnie opracowany przez Johna Arquillę 
i Dawida Ronfeldta pod nazwą BattleSwarm. Polegał on na systematycznych, pulsacyjnych i jednoczesnych 
uderzeniach ze wszystkich kierunków rozproszonych jednostek połączonych w sieć. Koncentrują one siłę 
i ogień na wybrane cele, by następnie w gwałtowny sposób przerwać działania, rozpraszając się i zachowując 
stałą gotowość do walki, wykonać ponowne uderzenie. Celem owych działań jest nie tyle fizyczne zniszczenie 
przeciwnika, ile rozbicie jego jedności i spójności, a w efekcie pozbawienie go zdolności kontynuowania 
działań (Fryc, 2009, s. 72–73).
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Kolejnym sprawdzianem dla sieciocentryczności były działania militarne 
prowadzone przez siły Sojuszu Północnoatlantyckiego i niektóre państwa niebędące 
członkami NATO przeciwko reżimowi talibów w Afganistanie w ramach operacji 
,,Trwała Wolność” (Enduring Freedom) w latach 2001–2002. Przebiegały one       według 
podobnego, jak wyżej scenariusza. Koalicja zaatakowała  z baz lądowych i lotniskowców 
znajdujących się w znacznych odległościach od strefy walk, jak również oddalonego 
stanowiska dowodzenia, organizację Al-Kaida oraz infrastrukturę wspierających ją 
talibów. W początkowej fazie działań wojennych siły sprzymierzone stosunkowo szybko 
uzyskiwały przewagę i dominację w cyberprzestrzeni. Podczas działań stworzony został 
wspólny obraz operacyjnego pola walki, poprzez włączenie w sieć różnego typu sensorów, 
bezzałogowych aparatów latających i systemów precyzyjnego rażenia. Do przeszukiwania 
jaskiń i wąwozów wykorzystywano specjalnie skonstruowane samodzielne roboty, 
które przesyłały dane w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Dzięki połączeniu funkcji 
systemów rozpoznawczych, systemów szpiegowskich, systemów dowodzenia i walki 
oraz pakietów grafiki stworzony został ,,system sieci” umożliwiający ścisłą współpracę 
lotnictwa z siłami specjalnymi w czasie walk (Operation Enduring Freedom, 2005). 
Asymetryczny przeciwnik unikał otwartej konfrontacji, gdyż miał doskonałą orientację 
w przewadze technologicznej sprzymierzonych. Przepływ informacji na stanowisku 
dowodzenia koordynował główny informatyk za pomocą specjalnej witryny 
internetowej, prezentującej stale aktualizowany obraz pola walki. Przypadek Afganistanu 
pokazał jednak, że archaiczne formacje zbrojne przeciwnika doskonale wykorzystywały 
jednak walory terenowe i społeczne, dlatego dysponowały dokładnymi informacjami 
na temat rozmieszczenia sił, sytuacji operacyjno-taktycznej sił sojuszniczych, organizując   -
uprzedzające zasadzki. Uwydatniły się wówczas wady koncepcji sieciocentrycznej 
i odarły nieco ze złudzenia jej zwolenników. Okazało się bowiem, że jest ona pomocna 
w klasycznych walkach, ale w wojnach nieregularnych jej skuteczność okazuje się 
wątpliwa. O ile ułatwia zdobycie przewagi w pierwszym etapie operacji, o tyle  nie 
stanowi gwarancji utrzymania tej przewagi. Sieciocentryczność pozwoliła wygrać 
bitwę tylko w początkowej fazie wojny. Na dalszych etapach działań militarnych jej 
przydatność stawała się coraz bardziej kontrowersyjna. Potwierdziła się teza, że wygrana 
bitwa nie oznacza zwycięstwa w wojnie (Wrzosek, 2018, s. 307–308). Po początkowych 
niepowodzeniach we wdrażaniu idei sieciocentryczności jej skuteczność ostatecznie 
została potwierdzona w Afganistanie. Kolejne działania militarne prowadzone m.in. 
przez Stany Zjednoczone spowodowały dalsze testowanie koncepcji sieciocentrycznych 
w aspekcie techniczno-doktrynalnym, chociażby w Kosowie. Dopracowano wówczas 
niektóre elementy działań, głównie ze względu na coraz lepsze dostępne rozwiązania 
informatyczne. W wielu krajach członkowskich NATO podejmowano również działania 
w kierunku maksymalnej automatyzacji i robotyzacji przyszłych operacji militarnych, 
rozwijając je i dostosowując do zmieniających się potrzeb i możliwości.

Z pola walki idee sieciocentryczne zostały przeniesione na grunt naukowy 
i stopniowo implementowane w strategie bezpieczeństwa i obronności poszczególnych 
państw. Pionierami w tym zakresie byli Amerykanie. Admirał William Owens w 1996 
r. opublikował koncepcję „systemu systemów” (Owens, 1996), w której przedstawił 
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pierwowzór późniejszych koncepcji sieciocentrycznych w działalności militarnej. Opisał 
on rozwój poszczególnych systemów: sensorów rozpoznawczych, dowodzenia i kontroli, 
precyzyjnych środków rażenia i połączenia ich w jedną całość, czyli system. W tym 
samym roku Stany Zjednoczone ogłosiły także koncepcję Joint Vision 2010 (1996), która 
wprowadziła pojęcie ,,pełnego spektrum dominacji”, oznaczające zdolność do działania 
amerykańskich sił zbrojnych we wszystkich rodzajach operacji, z uwzględnieniem 
wszystkich struktur, zadań i sposobów działania. Podkreślono w niej znaczenie wyższości 
informacyjnej nad potencjałem bojowym. Koncepcja ta nie została w pełni wprowadzona 
w życie. W 1997 r. zaprezentowano kolejne stanowisko w kwestii prowadzenia przyszłych 
operacji pod nazwą Concept for Future Operations (CFJO) (1997). Następnie 2000 r. 
dokonano modernizacji i rozszerzenia JW2010 oraz CFJO. Dostrzegając korzyści płynące 
z nowej koncepcji w siłach zbrojnych USA, rozpoczęto proces ich wdrażania w ramach 
nowej doktryny militarnej Joint Vision 2020 (2000).

Na gruncie koncepcji działań sieciocentrycznych wyrosło, wspomniane już, 
pojęcie wojny/walki sieciocentrycznej (ang. Network Centric Warfare NCW). Pojawiło 
się ono prawie jednocześnie w kilku periodykach amerykańskich jesienią 1997 r. 
w artykułach Alana D. Campena, Boba Brewina i Edwarda Jr Walsha (Campen, 1997, 
s. 71–73; Brewin, 1997; Walsh, 1997, s. 16–21). Był to najpewniej wynik obserwacji 
i analiz zebranych podczas pierwszej wojny w Zatoce Perskiej. Pojęcie to na dobre 
ugruntowali w literaturze amerykańscy oficerowie polskiego pochodzenia – admirał 
Arthur K. Cebrowski oraz pułkownik sił powietrznych John Garstka w artykule z 1998 r. 
zatytułowanym Network Centric Warfare: Its Origins and Future (Cebrowski et al., 1998). 
Obaj autorzy brali udział w pierwszej wojnie irackiej, a admirał Cebrowski dysponował 
dodatkowo bogatym doświadczeniem bojowym i dowódczym zdobytym podczas 
wojny w Wietnamie. Oficerowie Cebrowski i Garstka przedstawili w publikacji własne 
poglądy dotyczące nowych sposobów prowadzenia działań militarnych w warunkach 
społeczeństwa informacyjnego i globalizacji. Głosiła ona, że współczesne armie mogą 
pokonać ewentualnego przeciwnika nie dzięki większemu potencjałowi militarnemu, 
większej liczbie samolotów czy czołgów, lecz dzięki systemowi zbierania, przetwarzania 
i dystrybucji informacji, obejmującemu wszystkie ogniwa dowodzenia. Obserwując 
pola walki i systemy dowodzenia oficerowie doszli do wniosku, że wzrost potencjału 
bojowego generowany jest przez połączenie w sieć informacyjną wszystkich elementów 
biorących udział w walce, co umożliwia dowódcom zwiększenie szybkości dowodzenia 
oraz tempa operacji i zwiększenie skuteczności uzbrojenia. Zauważyli ponadto, że 
dostęp do informacji pochodzących z różnych źródeł oraz dążenie do zdobycia przewagi 
informacyjnej przekłada się na dynamikę i szybkość cyklu dowodzenia. Powoduje to, 
że granice między charakterem różnych działań militarnych a poziomami dowodzenia 
w poszczególnych konfliktach zbrojnych coraz bardziej się zacierają. Poglądy te 
wywołały lawinę dysput i rozważań rozwijających podstawy i założenia koncepcji 
działań sieciocentrycznych. Pełniejsze jej rozwinięcie stanowi książka pt. Network 
Centric Warfare: Developing and Leveraging Information Superiority autorstwa Davida 
S. Albertsa, Johna Garstki i Fredericka P. Steina, wydana w 1999 r., i jej późniejsze 
uzupełnione wydanie w 2000 r. (Alberts et al., 2000). Ważnym głosem w omawianej 
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tematyce jest także publikacja Thomasa Barnetta (Barnett, 1999), stanowiąca istotny 
element w rozwoju sieciocentryczności.

W następnych latach powstawały kolejne publikacje (Alberts et al., 2001; Moffat, 
2003; Alberts et al., 2003; Cebrowski, 2005; Alberts et al., 2006; 2007), które w znacznym 
stopniu rozwijały i wzbogacały sieciocentryzm oraz ugruntowywały jego pozycję jako 
przyszłej doktryny militarnej. Amerykańskie poglądy szybko zostały podchwycone przez 
inne państwa, które rozpoczęły adaptację nowych idei w rodzimych siłach zbrojnych m.in. 
w Wielkiej Brytanii (Borgu, 2003; Alston, 2003), Kanadzie (Babcock, 2006; Thomson et 
al., 2005), Republice Federalnej Niemiec (Nilsson, 2003), Singapurze (Wilson, 2004) oraz 
w Australii (Sirohi, 2016) czy Szwecji (Wik, 2003). Doktryna sieciocentryczna znalazła 
odzwierciedlenie również w dokumentach strategicznych Sojuszu Północnoatlantyckiego 
(BiSC Strategic Vision, 2004; Network Enabled Capability, 2005; NATO Network Enabled 
Capability (NNEC), 2006; Annual NATO Network Enabled Capability, 2008) który, 
na dużą skalę, rozpoczął praktycznie ją wdrażać, konfrontując założenia teoretyczne 
z rzeczywistością.

Zakończenie

Koncepcja działań sieciocentrycznych, która zrodziła się na gruncie amerykańskim 
w latach 90. XX w. jako połączenie nauki, techniki i nowoczesnych technologii, a także 
umiejętności ich kompleksowego wykorzystania w praktyce, stała się dominującą 
metodą działań na polach walki zbrojnej na przełomie XX i XXI w. Główną  rolę w tym 
zakresie odgrywały największe i najnowocześniejsze armie, które po dziś dzień finansują 
szeroko zakrojone badania i programy naukowe związane z rozwojem środków walki 
oraz podnoszeniem efektywności dowodzenia, wiedząc, że odgrywają one zasadniczą 
rolę w nowo tworzonych warunkach sieciocentrycznych. Wykorzystanie współzależności 
obszaru informacyjnego i obszaru działań bojowych w ramach walki zbrojnej wymaga 
zaawansowanej technologicznie wymiany informacji oraz łączenia w kompleksy danych, 
otrzymywanych z rozproszonych terytorialnie sensorów (czujników). Celem tych działań 
jest analiza współzależności zdobywanych danych oraz planowanie działań wspólnych 
z innymi siłami w rozproszonym wielozadaniowym środowisku.

Zanik klasycznego podziału na część militarną i cywilną działań wojennych 
spowodował, że realizacja idei walki sieciocentrycznej nie jest celem samym w sobie, 
ale środkiem do osiągnięcia określonych efektów operacyjnych, nie tylko militarnych, 
wynikających z bieżących i perspektywicznych potrzeb sił zbrojnych. W mniejszym 
lub większym stopniu sieciocentryczność stała się sposobem działania sił zbrojnych 
wielu państw świata, dając początek nowej doktrynie wojskowej. Umożliwiła to 
dynamika rozwoju, jej innowacyjność i skuteczność na polu walki. Zaimplementowana 
w prawodawstwo państwowe i obronne cały czas się rozwija i podlega modyfikacji, co 
czyni ją koncepcją niezwykle elastyczną i otwartą na zmiany, jakie niesie przyszłość.
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