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ZINTEGROWANA TRANSFORMACJA
WA NARODOWEGO RP

Streszczenie

zmian SBN RP. Przedstawiono 
fundam . Wskazan
spodziewane wyzwania e z tym procesem. 

e-administracja,
.

Wprowadzenie

2

,
jego sprawnego funkcjonowania jako 

(organizacji w sensie rzeczowym),
s-

rzystania zasobów w ramach 
SBN RP.

e-
racyjnych, którego funkcjonowanie uregulowane jest szeregiem aktów prawnych 

1

2 System 
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(Konstytucj RP, ustawami niami
normalizacji j-

-organizacyjnym SBN RP jest systemem nie-

ch zmian SBN RP w procesie jego transformacji. Jej 
a-

cyjnie, funkcjonalnie i informacyjnie SBN RP zdolnego do realizacji misji na rzecz 

o-
a-

wionym celem przeprowad
u-
e-

oraz wskazanie 

1.

r-
dzi „

e-
i-

zowana (w podsystemy i ogniwa
z podsystemu (systemu) kierowania i szeregu podsystemów (systemów) wykonaw-
czych, w tym podsystemów operacyjnych (obronny i ochronne) i podsystemów 

)” (BBN 2013).

(Protasowicki 2014) a-

sprawnego 

wykonawczej, któr y-
zysu, jak i wojny (Kitler i in. 2013).
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struktury o-

2. Uwarunkowania

Prowadzone dotychczas w Polsce badania nad SBN RP oraz jego oczekiwa-
y-

( i in. 2014).

,
h-

nicznej.
znej zmierza 

nieuchronnie w kierunku realizacji wizji . Jest ono postrzegane 
r-

, (Sobczak 
2012).

(Boni i in. 2012):
1) ,
2) postawieniu obywatela w centrum uwagi,
3) ,
4)

„ ”

ych technologii 
informacyjnych (Boni i in. 2012).

wszystkich instytucji publicz-

(Boni 
i in. 2012). Informatyzacja Zintegrowana o h
zasadach (Boni i in. 2012):

1)
2) j-
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3) y-
skaniu jak najlepszej relacji otrzymanych wyników w stosunku do zaanga-

4)

Zagadnienia do

. Wymagane jest zatem 
BN RP tworzony w ramach po-

aspekty prawne, organizacyjne, semantyczne i techniczne (rysunek 1).

Rys. 1. 

opracowanie na podstawie: European Commission (2010), European Interoperabili-
ty Framework (EIF) for European public services, Bruxelles.

a-

nich rezultatów wy a-

w ramach SBN RP. Z wielu 
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. Stanowi to potencjalnie

anych 
a-

nie efektu synergii, a-

cych w kulturze organizacyjnej poszczególnych podmiotów. Konieczne jest wspó
dzielenie informacji i 

d-
m narodowym. Pozwoli to 

e-
informatycznego.

Transformacja posiada obecnie wiel
m-

pa i skali, charakteru itd. (Sobczak 2013) s-
islacyjnych, organiza-

a-

wzr

RP.
a-

twa, podstawowe zasady Informatyzacji Zintegrowa-
nej . Pozwoli to na za-

d-

stwa, jednostki administracji publicznej i inne szeroko rozumiane systemy funkcjo-

i-
ia wy-
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w tworzonej metodyce transformacji SBN RP nie tylko kwestii organizacyjnych, 
i-

zowanych procesów. Metod

, h-

opono-

4.

o-

SBN 

wspomagania procesów realizowanych w ramach SBN RP;

gani-

d-
a-

tycznego;
ych przez jednost-

n-
formacyjnych, technicznych i ekonomicznych w zakresie interoperacyjno-

.
Wskutek przeprowadzenia transformacji oczeki Naj-

w tabeli 1.
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Tabela 1

Obszar

O
rg

an
iz

ac
ja

RP w wymiarze normatywnym, organizacyjnym (biznesowym) i technicznym;

;

uzyskanie

z
biznesowych na podstawie ich udokumentowanych modeli.

In
fo

rm
ac

ja

wzrost stopnia wykorzystania informacji w rozproszonych procesach decyzyj-
nych.

Te
ch

no
lo

gi
a

e-

potrzeb SBN RP;
a-

wykorzystanie otwartych standardów i specyfikacji oraz oprogramowania
z-

nego;

zapewnienie wsparcia teleinformatycznego dla kluczowych procesów bizneso-

granice podsystemów SBN RP;
uzyskanie wysokiego stopnia ponownego wykorzystania elementów technicz-

potrzeb biznesowych w SBN RP.

opracowanie .
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5.

holistycznego w celu stworzenia i opisania jego stanu docelowego 
2014). Pozwoli to suboptymalnych, 

i-
a-

stosowanie koncepcji architektury korporacyjnej (ang. enterprise architecture) jako
o-

service oriented architecture).
Architektura korporacyjna stanowi formalny opis struktury i funkcji kompo-

m-

u-

o-

ia koncepcji architektury korporacyjnej w transformacji SBN 

(rysunek 2).

Rys. 2. Ilustracja kostki Architektury Korporacyjnej SBN RP

opracowanie .
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e-

przyczynowo- h-

procesów biznesowych realizowanych w ramach SBN RP przez systemy teleinfor-

poszczególnymi obszarami biznesowymi i
y-

Budowa architektury korporacyjnej SBN RP wymaga m.in. zastosowania tzw. 
ram architektonicznych (ang. architecture framework a-

RP na bazie koncepcji archite o-
wano wiele ram architektonicznych o charakterze uniwersalnym i budowie kompo-

h ram architektonicznych do 
a-

h nie-

-
- k-
tonicznych TOGAF® jako podstawy budowy architektury korporacyjnej i prowa-
dzenia procesu transformacji.

r-

budowy metodyki dedykowanej 

oraz ich dopasowywanie do zastosowania w specyficznych uwarunkowaniach SBN 
a-

nia jako bazy tworzonej metodyki transformacji SBN RP uznanych ram uniwersal-

z ram dedykowanych sektorowi publicznemu (FEAF/FEA, CEAF, xGEA), woj-
w-

architektury korporacyjnej dopasowane do specyf
cywilny i militarny.

ormacji SBN RP 
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m-

n-
trycznego systemu wsparcia teleinformatycznego. Wykorzystanie przedstawionego 

n-

rysunku (rys. 3).

  

  

 

 

Rys. 3. Ilustracja zintegrowane

opracowanie .

a-
cji,

e-
nianych danych oraz w odniesieniu do systemów wsparcia teleinformatycznego 
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service orientation) jest przejawem 

funkcjonowaniem organizacji

biznesowych i ich wzajemnych relacji zamiast na technologiach wymaganych do 
service

r-

„ ”. Pozwala to na odseparowanie 

o-
odniesieniu do (por. rys. 4):

Services Oriented En-
terprise, SOE),

Services Oriented Ar-
chitecture, SOA),

g. Services Oriented In-
frastructure, SOI).

Rys. 4.

opracowanie .

j-
i r-

z-

y-
n-

.
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Podsumowanie

Celem przeprowadzonych prac o-
o-

z SBN RP.
a-

rakterze rewolucyjnym. Jej przeprowadzenie p o-

Uzyskane dotychczas w tym celu 
( i in. 2014)

odpowiedniej metodyki transformacji SBN RP, o-

im
kandydatem,

e-
go systemu, jakim jest SBN RP. j-

jednak dalsze prace badawcze 
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AN INTEGRATED TRANSFORMATION OF THE NATIONAL SECURITY 
SYSTEM OF THE REPUBLIC OF POLAND

Summary

The paper presents general assumptions for an integrated approach to the trans-
formation of the National Security System of the Republic of Poland (NSS RP) based 
on the Enterprise Architecture concept. The analysis covers the background elements 
with the strongest and most direct impact on the NSS RP transformation process. Paper
also identifies the expected benefits and challenges associated with this process.
Keywords: e-government, enterprise architecture, national security system, change 
management.
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