CD&E INFORMACJE
Osoby upoważnione – żołnierze i pracownicy wojska – znacznie więcej informacji na wszystkie interesujące ich
tematy mogą uzyskać na stronie Centrum Doktryn i Szkolenia SZ w resortowym systemie teleinformatycznym
MILNET-Z. Zachęcamy do odwiedzenia naszej e-biblioteki, gdzie dostępne są wszystkie opracowane w CDiS
SZ doktryny, dokumenty doktrynalne, publikacje, analizy oraz biuletyny systemów RKiE i SWD.
Pozostałe osoby, zainteresowane pozyskaniem informacji niezastrzeżonych, proszone są o kontakt z szefem
Wydziału Upowszechniania Wniosków i Doświadczeń CDiS SZ – tel. 261 410 499.

Concept Development and Experimentation - CD&E (Rozwój Koncepcji i Eksperymentowanie – RKiE) jest
narzędziem transformacji i systemowym wykorzystaniem instrumentów naukowo badawczych do
poszukiwania, opracowywania, opisywania i testowania innowacyjnych pomysłów na usprawnienie
istniejących, lub uzupełnienia brakujących, zdolności operacyjnych sił zbrojnych.
Celem tego procesu jest zapewnienie szybkości, jakości i efektywności dostosowywania posiadanego
potencjału do nieustannie zmieniających się zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa i sojuszników. NATO,
realizując postanowienia Szczytu w Waszyngtonie, zinstytucjonalizowało proces transformacji sił zbrojnych
tworząc Strategiczne Dowództwo ds. Transformacji (Allied Command Transformation - ACT). Jednym z
najważniejszych instrumentów jakie otrzymała ta nowa struktura był właśnie proces CD&E.
Utworzono oddziały Rozwoju Koncepcji - Concept Development branch (CD), eksperymentowania
operacyjnego - Operational Experimentation branch (OPEX), a także bardzo ważny dla procesu CD&E oddział
analiz operacyjnych - Operational Analysis branch (OA). W połączeniu z oddziałami: Future Solutions branch
(FUSOL), Transformation Network branch (TNB) oraz Doctrine, Lessons Learned and Innovation branch
toworzą one obecnie zarząd Capability Engineering and Innovation (CEI) w NATO HQ SACT. Wśród ich
sukcesów wymienia się np. opracowanie takich zdolności jak Civil Military Fusion Centre (obecnie CCOMC w
SHAPE) czy NATO Friendly Force Tracker.
CD&E jest również wykorzystywane jako skuteczne narzędzie planowania i programowania rozwoju sił
zbrojnych w poszczególnych państwach NATO i UE.
Za zarządzanie procesem CD&E (RKiE) w narodowych siłach zbrojnych odpowiadają dedykowane instytucje np:
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- Development, Doctrine and Concepts Centre (DCDC),
- Joint Forces Centre For Concept Development
(CICDE),
- Centre for Defense Innovation (CID),
-Transformation Concepts, Joint Staff Plans and
Policies,
- Joint Staff J7,
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- Bundeswehr Planning Office.
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W SZ RP zadanie to przydzielono Centrum Doktryn i Szkolenia w Bydgoszczy.
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