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Wybrane elementy
modelu zarz dzania transformacj SBN RP1

 
 
Kody JEL: H56, F52, H12 
S owa kluczowe: system bezpiecze stwa narodowego, in ynieria systemów bezpiecze stwa, 
transformacja organizacji 
Streszczenie. W artykule przedstawiono problem doboru i zastosowania odpowiednich metod, 
narz dzi i technik w odniesieniu do sterowania procesem transformacji SBN RP. Ich integracja  
w postaci jednolitego modelu zarz dzania tym procesem pozwoli na osi gni cie mo liwie najlep-
szej warto ci oczekiwanych cech systemowych nowej postaci SBN RP poprzez skoordynowanie 
dzia a  prowadzonych w warstwie: prawnej, organizacyjnej, informacyjnej, technicznej i fizycz-
nej. Zastosowanie proponowanego podej cia pozwala skonstruowa  program transformacji po-
zwalaj cy na skuteczne zarz dzanie realizacj  z o onych zmian SBN w warunkach wyst powania 
w tym procesie sytuacji nowych, trudnych i niepowtarzalnych oraz niepewnych. 
 
 
Wprowadzenie

 Niniejsza praca ma na celu przedstawienie wybranych elementów opracowanego 
autorskiego modelu procesu doskonalenia SBN, umo liwiaj cego zarz dzanie trans-
formacj  tego systemu w warstwie prawnej, organizacyjnej, informacyjnej, technicznej 
i fizycznej. Celem niniejszej pracy jest udzielanie odpowiedzi na problem badawczy 
sformu owany w postaci pytania: jaki model procesu doskonalenia SBN RP zapewni 
sprawn  realizacj  transformacji oraz umo liwi wspó dzia anie podmiotów odpowie-

                                                 
1  SBN RP – System Bezpiecze stwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej. 
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dzialnych za jej przeprowadzenie na wszystkich szczeblach funkcjonowania tego sys-
temu? 
 Okre lonemu powy ej celowi odpowiada struktura pracy. Przedstawiono w niej 
zr by opracowanej przez autora koncepcji racjonalnego modelu zarz dzania transfor-
macj  SBN RP. W poszczególnych punktach zaprezentowano: 1) ogóln  istot  wsparcia 
zarz dzania transformacj  SBN RP; 2) rol  in ynierii architektury w procesie transfor-
macji SBN RP; 3) makroalgorytm wyboru optymalnej architektury SBN RP; 4) sformu-
owany model identyfikacyjny modelu zarz dzania transformacj  SBN RP. Prac  za-

ko czono wnioskami zawartymi w podsumowaniu. 
 
 
1. Wsparcie zarz dzania transformacj SBN

 SBN RP stanowi ca o  si , rodków i zasobów przeznaczonych przez pa stwo do 
realizacji zada  w dziedzinie bezpiecze stwa, odpowiednio do tych zada  zorganizo-
wan , utrzymywan  i przygotowywan . Sk ada si  z podsystemu kierowania i wielu 
podsystemów wykonawczych, w tym podsystemów operacyjnych i podsystemów 
wsparcia (BBN, 2013). 
 Transformacja SBN RP ma na celu osi gni cie znacz cej zmiany tego systemu 
jako ca o ci. W za o eniu jej przeprowadzenie ma umo liwi  wzrost potencja u wyma-
ganego do jego efektywnego funkcjonowania. Wi e si  to m.in. z oczekiwan  popraw  
wspó pracy mi dzy podsystemami wykonawczymi SBN oraz wzmocnieniem odpowie-
dzialno ci poszczególnych organów pa stwa i innych podmiotów za osi gane rezultaty 
w dziedzinie bezpiecze stwa narodowego RP. Wymaga to zintegrowania wielu orga-
nów pa stwa i du ej liczby niezale nie zarz dzanych podmiotów, wchodz cych w sk ad 
poszczególnych podsystemów wykonawczych SBN. Dzia anie to musi zosta  zrealizo-
wane w sposób, jaki zapewni spójno  celów strategicznych, procesów, przep ywu 
informacji i wykorzystania zasobów w ramach tego systemu. 
 Istot  zarz dzania transformacj  SBN jest w szczególno ci dostarczenie meto-
dycznych podstaw racjonalnego dzia ania. Musz  one umo liwia  osobom odpowie-
dzialnym za planowanie i przeprowadzenie tego procesu okre lenie cech, jakimi powi-
nien si  charakteryzowa  SBN, aby spe nia  ustalone na wst pie oczekiwania. Ko-
nieczne jest równie  zdefiniowanie sposobu post powania, dzi ki któremu mo na prze-
kszta ci  SBN ze stanu obecnego do docelowego. 
 SBN RP z ca  pewno ci  przejawia (jako obiekt teoretyczny) lub jest zdolny 
przejawia  w przysz o ci (jako obiekt rzeczywisty) wszystkie cechy charakteryzuj ce 
organizacj  w uj ciu systemowym. Otwiera to drog  do zastosowania w badaniach nad 
SBN RP wspó czesnych osi gni  nauk o organizacji i zarz dzaniu (Protasowicki, 
2017). Wyniki bada  w asnych, do wiadczenia z udzia u w pracach licznych zespo ów 
badawczo-rozwojowych oraz p yn ce z pozaakademickiej praktyki zawodowej sk oni y 
autora niniejszej pracy do zastosowania koncepcji architektury korporacyjnej jako fun-
damentu stworzonego modelu zarz dzania transformacj  SBN RP. 
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 Cechy architektury korporacyjnej otwieraj  perspektyw  wykorzystania jej ele-
mentów bazowych do opracowania autorskiego modelu zarz dzania transformacj  or-
ganizacji sektora bezpiecze stwa narodowego. Elementy te mo na zakwalifikowa  do 
szeroko poj tej dziedziny in ynierii systemów. Teza ta wydaje si  uzasadniona, ponie-
wa  w szczególno ci umo liwiaj  one projektowanie, wytwarzanie i eksploatacj  sys-
temów (technicznych i spo ecznych) optymalnych w sensie kryterium zaspokojenia 
okre lonych potrzeb spo ecznych (Sienkiewicz, 1988). Ponadto architektura korpora-
cyjna dostarcza zdefiniowanych, efektywnych, racjonalnych i sprawdzonych empirycz-
nie metod organizowania procesów na poszczególnych etapach transformacji organiza-
cji. Instrumentarium to pozwala równie  rozwi zywa  problemy oceny alternatywnych 
architektur organizacji (obejmuj cych m.in. sk ad, struktury, cechy, procesy, systemy 
oprogramowania, systemy techniczne) oraz wyboru spo ród nich rozwi zania najlep-
szego w odniesieniu do przyj tych kryteriów. 
 Architektura korporacyjna inkorporuje w sobie metody i procedury nagromadzone 
przez ró ne dyscypliny naukowe oraz opracowane na podstawie praktycznego dzia ania. 
Umo liwia to holistyczno-systemowe uj cie SBN w zakresie modelowania i badania 
jego obecnej formy oraz w celu zaprojektowania jego stanu (modelu) docelowego  
i oceny jego w a ciwo ci. Nale y zauwa y , e architektura korporacyjna mo e by  
stosowana zarówno w odniesieniu do transformacji ca ego SBN, jak równie  jego wy-
branych podsystemów lub organizacji elementarnych stanowi cych ich sk adowe. 
 Architektura korporacyjna dostarcza równie  niezb dnej wiedzy i zalece  metodo-
logicznych w zakresie zarz dzania zmian  z o onych organizacji w warstwie prawnej, 
biznesowej (organizacyjnej), informacyjnej, technicznej i fizycznej. Dzi ki temu mo -
liwe b dzie dopasowanie obszaru biznesowego i technologicznego SBN na poziomie 
strategicznym i operacyjnym. Skutkiem tego b dzie uzyskanie wzrostu efektywno ci. 
Efekt ten pojawi si  m.in. w wyniku zwi kszenia pozytywnego wp ywu uzyskanego 
stopnia dopasowania posiadanego potencja u technicznego (wyposa enia, sprz tu, ma-
szyn i urz dze , narz dzi, infrastruktury, oprogramowania, systemów uzbrojenia, tech-
nologii specjalnego przeznaczenia itp.) do poziomu niezb dnego dla prawid owego 
funkcjonowania SBN. 
 Propozycja przedstawiona w niniejszej pracy zmierza do wykorzystania wyselek-
cjonowanych elementów pochodz cych z ram uniwersalnych TOGAF jako bazy two-
rzonego modelu zarz dzania transformacj  SBN i zintegrowania z nimi wybranych 
elementów pochodz cych z ram dedykowanych sektorowi publicznemu (FEAF/FEA, 
CEAF, xGEA), wojskowo ci (NAF, DoDAF, MoDAF) oraz dziedzinowych – dedyko-
wanych zapewnianiu bezpiecze stwa (SABSA). Kryterium selekcji poszczególnych 
elementów wchodz cych w sk ad proponowanego modelu opiera si  na podej ciu jako-
ciowym. 

 
 
 



Wybrane elementy modelu zarz dzania transformacj  SBN RP 274 

2. In ynieria architektury SBN RP

 Pod poj ciem in ynierii architektury SBN RP nale y rozumie  zastosowanie  
w zdyscyplinowany i usystematyzowany sposób procesów, metod, technik i narz dzi 
zwi zanych z projektowaniem, doskonaleniem i zarz dzaniem zmian  z o onych orga-
nizacji sektora bezpiecze stwa narodowego w celu skutecznego okre lania, dokumen-
towania oraz zarz dzania jego architektur  korporacyjn . In ynieria architektury jest 
szczególnego rodzaju metod  systemow  (tzn. jej specjalizacj ), integruj c  dorobek 
analizy systemowej i in ynierii systemów (por. rys. 1). 
 

 
Rysunek 1. Ilustracja ulokowania poj cia in ynierii architektury SBN 

ród o: opracowanie w asne. 

 
 Dzi ki czeniu cech w a ciwych wymienionym metodom bada  systemowych, 
pozwala na rozwi zywanie zada  o charakterze analizy, syntezy i oceny. Wyst puj  one 
powszechnie w systemowych problemach decyzyjnych odnosz cych si  do zarz dzania 
transformacj  z o onych organizacji – w tym równie  nale cych do sektora bezpie-
cze stwa. Istota in ynierii architektury jest w opinii autora ca kowicie zbie na z natur  
wspó czesnych bada  systemowych. Odnosz c si  do problematyki zarz dzania zmian  
z o onych organizacji wchodz cych w sk ad SBN, mo na stwierdzi , e pozwala ona na 
przeniesienie systemowej sytuacji problemowej dotycz cej rzeczywistej organizacji na 
warsztat specjalisty (tj. architekta korporacyjnego), który d y do znalezienia i sporz -
dzenia opisu (zdefiniowania) sprawdzonego rozwi zania (spe niaj cego za o one kryte-
ria jako ciowe) i przeprowadzenia jego implementacji. Wykorzystuje w tym celu wy-
obra ni , do wiadczenie, umiej tno  oceny i rozumowanie oraz stosuje wiadomie 
w asn  wiedz  do rozwa enia mo liwo ci rozwi zania problemów na bazie modeli 
architektonicznych. Sposób realizacji tego dzia ania obejmuje w szczególno ci: 

spostrze enie i identyfikacj  sytuacji, w jakiej znajduje si  organizacja rze-
czywista, 
zamodelowanie sytuacji problemowej, 
wykreowanie rozwi zania, 
weryfikacj  rozwi zania, 
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wdro enie rozwi zania. 
 Wykorzystanie in ynierii architektury do wsparcia procesu rozwi zywania wy ej 
wymienionych problemów wymaga w szczególno ci realizacji procesów analizy i pro-
jektowania. W pierwszej kolejno ci nale y d y  do odnalezienia w SBN wszelkich 
barier efektywno ci oraz zidentyfikowania róde  powstawania zaburze  jego funkcjo-
nowania. Nast pnie prowadzone dzia ania musz  zmierza  do wypracowania rekomen-
dacji architektury docelowej SBN, która musi gwarantowa  usuni cie odkrytych 
uprzednio przyczyn negatywnych zjawisk zachodz cych w tej organizacji. Wymaga to 
nie tylko projektowania organizacji, ale te  systematycznego jej doskonalenia, a w tym 
– planowania wdra ania zmian i ich kontroli. 
 Kluczow  rol  w in ynierii architektury SBN odgrywa proces projektowania or-
ganizacji. Odnosi si  on do morfologii, funkcjonalno ci i mo liwo ci rozwojowych tego 
systemu. Rezultatem wspomnianego procesu jest dostarczenie takiego projektu (mode-
lu) architektury organizacji, jaki odpowiada wymaganiom ustalonym w zadaniu projek-
towym. Wymaga to podejmowania wielu trudnych decyzji – niejednokrotnie realizowa-
nych w warunkach ryzyka i niepewno ci. Zmierzaj  one do wypracowania architektury 
organizacji umo liwiaj cej osi gni cie za o onych celów w najlepszy (w danych wa-
runkach) z mo liwych sposobów. Projekt architektury jest zatem rezultatem wiadome-
go i racjonalnego wyboru rozwi zania spo ród dost pnych alternatyw architektonicz-
nych. 
 Projektowanie organizacji sektora bezpiecze stwa mo e by  zadaniem jednora-
zowym lub ci g ym, jednak zawsze wymaga opracowania architektury docelowej orga-
nizacji. W pierwszym przypadku zazwyczaj mamy do czynienia z tworzeniem zupe nie 
nowej organizacji. Natomiast drugi przypadek odnosi si  do planowania wymaganych 
do wprowadzenia w organizacji zmian i ich uj cia w formie sekwencji architektur przej-
ciowych, odpowiadaj cych kolejnym etapom rozwoju organizacji. Jednak w obydwu 

przypadkach wyst puje konieczno  stosowania odpowiednich metod, narz dzi i tech-
nik w celu racjonalnego zarz dzania wdra aniem opracowanych projektów. Projekto-
wanie architektury organizacji jest to same z projektowaniem dzia ania. 
 Rezultaty realizacji procesów in ynierii architektury uzyskuj  fizyczn  posta  
ró nego rodzaju produktów i artefaktów architektonicznych. S u  one do sterowania 
wdro eniem zmian w wiecie rzeczywistym, realizowanych w szczególno ci przy po-
mocy programu transformacji. Rezultaty te pe ni  zatem istotn  rol  wspieraj c  proces 
zarz dzania transformacj  SBN mi dzy jej stanem istniej cym a docelowym. Opraco-
wany w ramach procesów in ynierii architektury zbiór produktów (artefaktów, modeli 
itp.) stanowi baz  wiedzy o organizacji, która pozwala na atwy dost p do wysokiej 
jako ci informacji. Zbiór ten tworzy zatem potencja  do osi gni cia istotnego post pu 
jako ciowego w procesie podejmowania decyzji zwi zanych z planowaniem i zarz dza-
niem zmianami SBN w obszarze biznesowym oraz technicznym. 
 
 



Wybrane elementy modelu zarz dzania transformacj  SBN RP 276 

3. Wybór optymalnej architektury SBN RP

 Modele stanowi ce rezultat procesów projektowania realizowanych w ramach 
in ynierii architektury SBN s  w praktyce wykorzystywane do sterowania przebiegiem 
procesu transformacji tego systemu. Dzi ki tym modelom decydenci zyskuj  istotne 
wsparcie w radzeniu sobie z rosn c  z o ono ci  zarówno samej organizacji, jak  jest 
SBN, jak te  procesu jej zmiany biznesowej i technologicznej. Decyzje podj te podczas 
projektowania architektury SBN maj  znacz ce konsekwencje dla mo liwo ci osi gni -
cia zak adanych celów transformacji tego systemu. 
 Dokonanie wyboru w a ciwej architektury dla organizacji typu SBN nie jest a-
twym zadaniem. Architekci korporacyjni stoj  przed konieczno ci  wyboru optymalnej 
architektury organizacji ze stale rosn cego zbioru potencjalnych opcji (wariantów). 
Poszukiwanie najlepszego w danych warunkach projektu architektury wymaga równie  
odniesienia si  do okre lonego zbioru atrybutów jako ciowych oraz ogranicze . Ze 
wzgl du na du  z o ono  problemów rozstrzyganych w procesie projektowania archi-
tektury, w po czeniu z jego pozosta ymi uwarunkowaniami, przestrze  poszukiwa  
mo liwych rozwi za  cz sto przekracza mo liwo ci ludzkiego umys u. Sprawia to, e 
konieczne staje si  wykorzystanie odpowiednich metod, technik i narz dzi umo liwia-
j cych wsparcie eksploracji tej przestrzeni w poszukiwaniu najlepszej architektury or-
ganizacji. 
 Dotychczas opracowano wiele koncepcji ogólnych w tym zakresie, z czego 
znaczna cz  jest szeroko opisana w literaturze dotycz cej m.in. bada  operacyjnych, 
analizy i in ynierii systemów. Dost pne publikacje omawiaj  równie  wiele podej  do 
wyboru optymalnej architektury oprogramowania. Niestety, na tym tle liczba opraco-
wa  po wi conych stricte problemom wyboru optymalnej architektury organizacji jest 
bardzo w ska. Na bazie przegl du literatury mo na jednak wyprowadzi  ogólny makro-
algorytm wyboru optymalnej architektury organizacji (por. rys. 2). 
 Generowanie wariantów architektury organizacji odbywa si  na bazie ustalonych 
wymaga  i ogranicze . Powsta y w ten sposób zbiór alternatywnych modeli architektu-
ry zostaje oceniony przez pryzmat zdefiniowanych wska ników jako ci. Odrzucenie lub 
akceptacja konkretnego modelu nast puje na podstawie przyj tych dla tych wska ników 
kryteriów decyzyjnych. Wariant architektury spe niaj cy kryteria jako ciowe jest pod-
dawany analizie pod k tem wykonalno ci. 
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Rysunek 2. Ilustracja makroalgorytmu wyboru optymalnej architektury organizacji 

ród o: opracowanie w asne. 

 
 Gdy mo liwo  jego realizacji zostanie oceniona pozytywnie, wchodzi on do 
zbioru wykonalnych wariantów architektury organizacji. W przeciwnym razie jest on 
odrzucany. Nast pnie modele architektury organizacji pochodz ce z tego zbioru s  
poddawane ocenie efektywno ci na podstawie ustalonych kryteriów i budowana jest ich 
lista rankingowa porz dkuj ca warianty od najlepszego do najgorszego. Najlepiej oce-
niony model architektury uwa a si  za optymalny, tzn. najlepszy ze wszystkich dopusz-
czalnych modeli rozpatrywanych przy danych wymaganiach i ograniczeniach. W przy-
padku odrzucenia wszystkich rozpatrywanych modeli, nale y powtórzy  procedur  
generowania wariantów architektury i kontynuowa  poszukiwania w kolejnych itera-
cjach. 
 W ród dyskutowanych w literaturze podej  do zagadnienia oceny i wyboru archi-
tektury organizacji przewa aj  metody jako ciowe. Przedstawiane propozycje sprowa-
dzaj  si  do prób adaptacji metod stosowanych w kontek cie architektury oprogramo-
wania do architektury korporacyjnej. Do tej grupy metod nale  m.in. metody: SBAR, 
ACSPP, SARA, CBAM, SACAM, ATAM, QAW. Obszerny przegl d propozycji roz-
wi za  w tym zakresie zawarty jest w pracach Sobczaka (2008, 2013).  
 W wielu przypadkach zastosowanie metod jako ciowych w procesie wyboru 
optymalnej architektury organizacji jest niewystarczaj ce. Obecnie wyst puje widoczny 
deficyt metod dedykowanych stricte ocenie ilo ciowej projektów architektury organiza-
cji. Podobnie jak w przypadku wspomnianych wy ej metod jako ciowych, tu równie  
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dokonuje si  do tego celu próby adaptacji istniej cych metod stosowanych w odniesie-
niu do architektury oprogramowania. Wydaje si  jednak, e mo liwe jest wyprowadze-
nie pewnego zestawu wielko ci mierzalnych, opisuj cych w a ciwo ci proponowanych 
projektów architektury organizacji. Zbiór takich wielko ci mo na by zatem traktowa  
jako cz stkowe wska niki jako ci lub jako argumenty wp ywaj ce na warto  funkcji 
kryterialnych. Z kolei realizacje wielko ci przyj tych jako wska niki jako ci oraz war-
to ci funkcji kryterialnych mo na wykorzystywa  do porównania u yteczno ci alterna-
tywnych architektur organizacji. Mog  one stanowi  podstaw  oceny i wyboru opty-
malnej lub suboptymalnej architektury organizacji. 
W ród przyk adowych grup wska ników umo liwiaj cych ocen  i porównanie u ytecz-
no ci poszczególnych projektów architektury organizacji dla rozpatrywanej klasy orga-
nizacji mo na wskaza  m.in.: 

wska niki ryzyka – pozwalaj ce oceni  dan  architektur  organizacji przez 
pryzmat zwi zanych z ni  czynników ryzyka biznesowego i technicznego, 
wska niki elastyczno ci – pozwalaj ce oceni  potencja  organizacji o danej ar-
chitekturze do rekonfiguracji w przypadku zmiany stanu funkcjonowania pa -
stwa, 
wska niki niezawodno ci – pozwalaj ce oceni  podatno  organizacji o danej 
architekturze na zaburzenia zwi zane z zaistnieniem sytuacji kryzysowych  
w jej otoczeniu, 
wska niki z o ono ci – pozwalaj ce oceni  z o ono  systemow  organizacji 
o danej architekturze, 
wska niki efektywno ci – pozwalaj ce oceni  wdro enie danej architektury 
organizacji w kategoriach ekonomicznych. 

 Formu owanie zadania optymalizacji wielokryterialnej w odniesieniu do projek-
towania architektury organizacji ma sens wy cznie wtedy, gdy istnieje mo liwo  
stworzenia wielu modeli architektury organizacji umo liwiaj cych realizacj  okre lo-
nych potrzeb spo ecznych. W szczególno ci ciekawe wydaje si  równie  zastosowanie 
koncepcji opcji realnych do oceny wariantów decyzji architektonicznych i wyboru 
optymalnej architektury organizacji. 
 Na tle ustale  przedstawionych w niniejszym punkcie problem wyboru optymal-
nej architektury organizacji wydaje si  by  nadal nierozwi zany. Nie rozstrzygni to 
bowiem w sposób jednoznaczny zagadnienia wyboru kryteriów optymalizacji architek-
tury organizacji. Ze wzgl du na z o ono  tego zagadnienia, jego rozwi zanie wykracza 
poza ramy niniejszej pracy i wymaga przeprowadzenia dalszych, pog bionych bada . 
Zaakcentowano t  kwesti  z zamiarem wskazania du ego potencja u danego obszaru 
problemowego i jego znaczenia dla dalszych bada  prowadzonych w odniesieniu do 
praktycznego zastosowania proponowanych w niej koncepcji. 
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4. Sformu owanie modelu zarz dzania transformacj SBN RP

 Opracowany autorski model zarz dzania transformacj  SBN (MWT) jest mode-
lem prakseologicznego systemu sprawnego dzia ania. Celem funkcjonowania tego sys-
temu jest wymóg zapewnienia maksymalnej skuteczno ci i efektywno ci dzia a  zwi -
zanych z transformacj  SBN. W pierwszym przybli eniu MWT mo na przedstawi  jako 
„czarn  skrzynk ” (por. rys. 3). 
 

 
Rysunek 3. Ilustracja zarysu metodologicznego uj cia transformacji SBN 

ród o: opracowanie w asne. 

 
 Na podstawie zdefiniowanej sytuacji problemowej (SPP), zwi zanej z konieczno-
ci  dokonania zmiany w odniesieniu do stanu bie cego systemu rzeczywistego 

(ORG0) SBN, generowane jest (przez MTW) rozwi zanie pod postaci  programu trans-
formacji (PTR) tego systemu do postaci docelowej (ORG1). Przyjmuje si , e wygene-
rowany program transformacji spe nia zdefiniowane w ramach SPP kryteria wyboru 
optymalnego rozwi zania. Ponadto zak ada si , e realizacja programu transformacji 
(RPT) umo liwi uzyskanie przez SBN postaci spe niaj cej oczekiwane warunki odno-
sz ce si  do dopuszczalnych warto ci cech systemowych. MWT dostarcza zatem zdefi-
niowanego sposobu post powania realizowanego w celu rozwi zywania problemów 
systemowych zwi zanych z transformacj  SBN. Maj c na uwadze powy sze spostrze-
enia na najwy szym poziomie abstrakcji, model „czarnej skrzynki” transformacji SBN 

mo na zapisa  w nast puj cy sposób: 
  (1) 
 (2) 
gdzie: 

MWT – model zarz dzania transformacj  SBN, 



Wybrane elementy modelu zarz dzania transformacj  SBN RP 280 

SSP – systemowa sytuacja problemowa, 
PTR – program transformacji, 
RPT – realizacja programu transformacji, 
ORG0 – organizacja rzeczywista przed rozpocz ciem programu  transformacji, 
ORG1 – nowa organizacja rzeczywista po zako czeniu programu transformacji. 

 Na tym etapie wydaje si , e osi gni to maksimum w a ciwe dla przyj tego w dla 
formy niniejszego artyku u poziomu szczegó owo ci opisu MTW. Specyfikacj  formal-
n  MTW zredukowano do niezb dnego minimum. Natomiast jej rozwini cie b dzie 
przedmiotem kolejnych artyku ów autora z cyklu po wi conego zarz dzaniu transfor-
macji Systemu Bezpiecze stwa Narodowego RP. 
 
 
Podsumowanie

 W odniesieniu do Systemu Bezpiecze stwa Narodowego w ostatnich latach ob-
serwuje si  silnie akcentowan  potrzeb  zaplanowania i przeprowadzenia du ej zmiany 
organizacyjnej o charakterze transformacji. Potrzeba ta wynika z wyczerpania si  po-
tencja u rozwojowego aktualnie obowi zuj cej formu y funkcjonowania tego systemu. 
Na znaczeniu zyskuje w tym kontek cie zarz dzanie procesem transformacji. Wynika to 
ze wzrostu stopnia skomplikowania systemu podlegaj cego przemianie i jego specyfiki 

cz cej obszary cywilny i militarny. Dlatego niezb dne jest rozwijanie specjalizowa-
nych rozwi za  wspomagaj cych decydentów, projektantów i realizatorów w procesie 
planowania i wdra ania zmian. 
 Przedstawiony w niniejszym artykule autorski model zarz dzania transformacj  
SBN stanowi zestaw usystematyzowanych modeli, procesów, metod, technik i narz dzi 
zwi zanych z projektowaniem, doskonaleniem i zarz dzaniem zmian  z o onych orga-
nizacji sektora bezpiecze stwa narodowego. Dzi ki przyj ciu w nim paradygmatu sys-
temowego mo liwe jest ca o ciowe uj cie potrzeb wyst puj cych w procesie transfor-
macji. W szczególno ci praktyczne zastosowanie przedstawionego modelu pozwala na: 

spostrze enie i identyfikacj  sytuacji, w jakiej znajduje si  organizacja rze-
czywista, 
zbudowanie modelu sytuacji problemowej, 
wykreowanie rozwi zania, 
weryfikacj  rozwi zania, 
zaplanowanie i przeprowadzenie wdro enia rozwi zania. 

 W praktyce oznacza to zrealizowanie procesów in ynierii architektury zmierzaj -
cych do wygenerowania szeregu wariantów architektury organizacji na podstawie usta-
lonych wymaga  i ogranicze . Odrzucenie lub akceptacja konkretnego wariantu nast -
puje na bazie przyj tych w procesie projektowania wska ników i kryteriów decyzyj-
nych. Uzyskane w ten sposób modele architektury SBN s  wykorzystywane do stero-
wania przebiegiem procesu transformacji tego systemu. Dzi ki tym modelom uzyskuje 
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si  znacz ce wsparcie w radzeniu sobie decydentów z rosn c  z o ono ci  zarówno 
SBN, jak te  procesu jej zmiany. 
 Opracowany przez autora model zarz dzania transformacj  SBN integruje w jed-
n , spójn , logicznie uporz dkowan  ca o  za o enia koncepcji: doskonalenia organi-
zacji, przeprojektowywania organizacji oraz architektury korporacyjnej. Konstrukcja 
modu owa postulowanego modelu oraz wynikaj ce z niej cechy daj  du e mo liwo ci 
jego rozbudowy i dopasowania. Mo e on by  stosowany zarówno na poziomie zarz -
dzania transformacj  ca ego SBN, jak równie  na poziomie poszczególnych organizacji 
wchodz cych w sk ad tego systemu. Organizacje sektora bezpiecze stwa, chc c wyko-
rzysta  zaproponowany model, mog  dokona  zmiany w ramach jego poszczególnych 
elementów, dostosowuj c je do indywidualnych potrzeb lub szczególnych wymaga , 
gdyby takie pojawi y si  w przysz o ci, a nieuwzgl dnionych w jego obecnej postaci. 
 Nale y mie  na wzgl dzie, e zaprezentowany w niniejszym artykule materia  
stanowi cy podsumowanie wieloletnich prac badawczych autora stanowi z racji formy 
pewne minimum. Jest on przede wszystkim kolejnym z cyklu tematycznie powi zanych 
opracowa  dotycz cych zagadnie  zwi zanych z projektowanie zmian w z o onych 
wielkich systemach spo eczno-ekonomiczno-technicznych i zarz dzaniem wdra ania 
tych zmian w praktyce. Dotychczas w ramach tego cyklu ukaza y si  nast puj ce prace 
autora szerzej traktuj ce o tematyce Systemu Bezpiecze stwa Narodowego RP i zagad-
nieniach zwi zanych z zarz dzaniem jego transformacj : (Protasowicki, 2014a, 2014b, 
2015, 2016, 2017; Protasowicki, Stanik, 2016). 
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SELECTED ASPECTS OF THE MODEL FOR PURPOSE OF THE TRANSFORMATION 

OF THE NATIONAL SECURITY SYSTEM OF POLAND. 
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Summary. The article presents the problem of selection and application of appropriate methods, 
tools and techniques in relation to the process control of SBN RP transformation. Their integra-
tion in the form of a uniform model managed by this process will allow to achieve the best possi-
ble value of the system features of the new SBN RP form by coordinating activities carried out in 
the legal, organizational, informational, technical and physical layers. The application of the 
proposed approach allows to construct a transformation program that allows effective manage-
ment of the implementation of complex SBN changes in the conditions of occurrence of new, 
difficult and unique and uncertain situations in this process. 
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