Załącznik D

ALGORYTM POSTĘPOWANIA W PROCESIE WD
Etap I – Identyfikacja obserwacji
Każdy żołnierz
i pracownik
wojska

operacje;
szkolenia i ćwiczenia w wymiarze narodowym i międzynarodowym;
kontrole i inspekcje;
inne ważne przedsięwzięcia i istotne elementy działalności;
doświadczenia innych armii;
źródła historyczne.

obserwacja

REZYGNACJA

NIE

DANE

Zdolności operacyjne:
dowodzenie,
rozpoznanie,
użycie sił,
potencjał SZ,
przemieszczania i mobilność,
utrzymanie ciągłości działania,
skuteczne działanie,
przetrwanie i ochrona wojsk,
projekcja siły,
udziału w operacjach
sojuszniczych i koalicyjnych,
oraz
pokojowe funkcjonowanie sił
zbrojnych.

Zbieranie
danych:
Pozyskiwanie
Grupowanie
Interpretacja
danych:
Sformułowanie
sytuacji
problemowej
Porównanie
z założeniami
Stwierdzenie
różnic
Sformułowanie
problemu

Kwalifikacja problemu:
Określenie charakteru problemu
Określenie zasadności problemu

"co się stało?” (np. co funkcjonuje niewłaściwie, jakie fakty
miały miejsce?),
"jakie są rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym
a pożądanym?" oraz określenie potencjalnych przyczyn,
czas i miejsce (lokalizację),
uczestnicy,
charakter, nazwa realizowanego zadania, ćwiczenia,
przedsięwzięcia,
„jaki jest priorytet obserwacji?” (do natychmiastowego
rozpatrzenia, pilne, inne),
wpływ obserwowanego problemu na realizowane zadania
(krytyczny, użyteczny, pożądany),
szacunkowa
częstotliwość
występowania
(często,
sporadycznie rzadko),
odniesienie do zadania głównego komórki, jednostki,
instytucji,
odniesienie do zdolności operacyjnej,
odniesienie do komponentów funkcjonalnych zdolności
(doktryny, organizacja, personel, szkolenie, dowodzenie
i kierowanie, infrastruktura, interoperacyjność, zasoby),
szczebel dowodzenia (polityczny, strategiczny, operacyjny
taktyczny),
źródło uzyskanych informacji (bezpośrednia obserwacja,
wywiad, dane oprzyrządowania, badania itp.);
inne fakty, okoliczności, czynniki mogące mieć wpływ na
zdarzenie.

TAK

PROBLEM DO ANALIZY
WPROWADZENIE DROGĄ
ELEKTRONICZNĄ

POWIADOMIENIE
INICJATORA

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
PROBLEMU (OBSERWACJI)

ARCHIWUM
CBD

OBSERWACJA
ZIDENTYFIKOWANA
WPROWADZENIE DO CBD

Specjalista/
komórka WD

UWZGLĘDNIENIE W LPA

TAK

NIE

WERYFIKACJA PROBLEMU DO
ANALIZY

TAK

określenie czy obserwacja jest obiektywna,
wykluczenie skarg, donosów itp.,
określenie czy jest to problem systemowy czy też prosty błąd ludzki,
czy poprawnie opisano obserwowaną sytuację,
określenie czy ewentualne przewidywane skutki finansowe oraz
organizacyjne uzasadniają rozpoczęcie procesu WD.

AKCEPTACJA
DOWÓDCY
NIE

REZYGNACJA
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Etap II – Analiza

FAZA WSTĘPNA (określenie potrzeb)

OBSERWACJA
ZIDENTYFIKOWANA
ZIDENTYFIKOWANA

Zbadanie
problemu

czy obserwacja zawiera określenie przyczyn
zaobserwowanego problemu (tzn. wyjaśnienie
dlaczego wystąpił problem)?
czy wyjaśnienia przyczyn są prawidłowe?
czy obserwacje zawierają zalecenia (rozwiązania)
w zakresie wyeliminowania przyczyn
zaobserwowanego problemu?
czy proponowane zalecenia są właściwe
w odniesieniu do przyczyn?
czy określono wykonawców proponowanych
zaleceń i czy dokonano tego właściwie?

1xNIE

Określenie szczegółowych
problemów do analizy
Określenie
niezbędnych danych
do analizy

5xTAK

zaplanowanie
pozyskiwania
informacji

zaplanowanie procesu
analizy

OPRACOWANIE PLANU DZIAŁAŃ
NAPRAWCZYCH

DOŚWIADCZENIE
ZIDENTYFIKOWANE

FAZA POZYSKIWANIA INFORMACJI
formułowanie wstępnych
wniosków

zbieranie danych

określenie celowości prowadzenia
dalszej analizy

opracowanie meldunku z fazy pozyskiwania informacji
(formę określa dowódca)

TAK

NIE

Opracowanie sprawozdania
końcowego z analizy

Zaplanowanie analizy danych

FAZA ANALIZY OBSERWACJI ZIDENTYFIKOWANEJ (problemu do analizy) oraz pozyskiwanie danych
TAK

Analiza danych

Opracowanie sprawozdania końcowego z analizy

NIE

opracowanie struktury
sprawozdania końcowego z analizy

opracowanie meldunku z fazy
analizy danych

(formę określa dowódca)

Zaplanowanie fazy
uzgodnień

(formę określa dowódca)

FAZA UZGODNIEŃ PROJEKTU SPRAWOZDANIA KOŃCOWEGO
Opracowanie projektu
sprawozdania

Rozesłanie projektu do
uzgodnień

Potwierdzenie celowości
dalszej analizy

TAK

NIE

Opracowanie sprawozdania
końcowego z analizy
(formę określa dowódca)

Zaplanowanie harmonogramu
opracowania sprawozdania końcowego

FAZA OPRACOWANIA SPRAWOZDANIA KOŃCOWEGO
Przegląd propozycji
zebranych w ramach
uzgadniania

Uzupełnienie projektu
sprawozdania

Formułowanie rekomendacji działań naprawczych
i identyfikowania ich wykonawców

Potwierdzenie celowości
dalszej analizy

TAK

NIE

Opracowanie sprawozdania
końcowego z analizy
(formę określa dowódca)

Podpisanie sprawozdania przez wykonawców

Sporządzenie meldunku

FAZA ZAMKNIĘCIA PROJEKTU
Potwierdzenie dostarczenia sprawozdania
końcowego z analizy do wszystkich
zainteresowanych

Wprowadzenie danych
do CBD

Archiwizacja
dokumentacji
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Etap III, IV I V – Zatwierdzanie działań naprawczych i stawianie zadań,
wdrażanie i monitorowanie, weryfikacja
SPRAWOZDANIE KOŃCOWE
(wnioski rekomendacje)

DOWÓDCA/SZEF/KOMENDANT

PONOWNE URUCHOMIENIE
JEDNOLITEGO PROCESU WD
lub rezygnacja

NIE

ZATWIERDZANIE PLANU
DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH

DZIAŁANIA
NAPRAWCZE
ZNAJDUJĄ SIĘ W
KOMPETENCJACH

WŁAŚCIWY KOMPETENCYJNIE
DOWÓDCA/SZEF/KOMENDANT
NIE

ZWRÓCENIE SIĘ DO PRZEŁOŻONEGO
O WYZNACZENIE WŁAŚCIWEGO WYKONAWCY
DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH

TAK

(GŁÓWNY) WYKONAWCA
DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH

WDRAŻANIE DZIAŁAŃ
NAPRAWCZYCH

OTRZYMANIE ZADANIA

WYKONAWCA/Y/ DZIAŁAŃ
NAPRAWCZYCH

IMPLEMENTACJA
/wdrażanie działań
naprawczych/

MONITORING
KOMÓRKA/SPECJALISTA WD,
GESTOR, INNI ZAINTERSEWANI

SPRAWOZDANIE

DO WIADOMOŚCI
KOMÓRKA/SPECJALISTA WD

DOŚWIADCZENIE WYKORZYSTANE

TAK

PONOWNE URUCHOMIENIE
JEDNOLITEGO PROCESU WD
lub zakończenie

NIE

Formy:
obserwacja,
pomiar, symulacja,
ćwiczenie,
sprawdzian, test,
eksperyment itd.

WERYFIKACJA
PRZYJĘTYCH
ROZWIĄZAŃ
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