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JAŚMIN PONOWNIE WYKORZYSTANY W
NIEMCZECH. NASTĘPNY KROK – ANAKONDA
System HMS Jaśmin tym razem został wykorzystany podczas sojuszniczych ćwiczeń Combined
Resolve w Niemczech. Jednym z kolejnych dużych ćwiczeń z wojskami, w których zostanie użyty
Jaśmin, będzie Anakonda-18.
Na obszarze szkoleniowym amerykańskiej bazy (7th Army Training Command) w Grafenwöhr i
Hohenfels w Niemczech odbyło się międzynarodowe sojusznicze ćwiczenie Combined Resolve X, w
którym brało udział około 3700 uczestników z 13 krajów, w tym największa liczba polskich żołnierzy.
Celem manewrów było zwiększenie interoperacyjności i gotowości sił sojuszniczych NATO i ich
kluczowych partnerów, m.in. z wykorzystaniem HMS Jaśmin, w tym jego: Zintegrowanych Węzłów
Teleinformatycznych (ZWT) Jaśmin oraz oprogramowania Systemu Zarządzania Walką Korpusu,
Dywizji, Brygady i Pułku - HMS C3IS Jaśmin.
W niniejszych ćwiczeniach wspomniany polski zautomatyzowany system dowodzenia, wsparcia
działań wojsk i łączności, dostarczony przez spółkę Teldat, odegrał swoją rolę (w tym przeszedł
kolejne sprawdzenia eksploatacyjne) i przyczynił się do zrealizowania ww. celu tego przedsięwzięcia.
Zgodnie z decyzją dowódcy 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, zasadniczym zadaniem
wykorzystania w nim tego rozwiązania (zwłaszcza HMS C3IS Jaśmin) było zapewnienie wymiany
danych operacyjnych pomiędzy systemami sojuszniczymi (w tym zapewnienie współpracy z
amerykańskim systemem CPOF - Command Post of the Future) w natowskim standardzie MIP oraz
zobrazowanie i bieżące wsparcie zadań taktycznych realizowanych przez wojska.
Producent podkreśla, że wykorzystanie oprogramowania w wielonarodowym i poligonowym
środowisku stanowiło również okazję do zebrania wniosków, głównie w zakresie przygotowania tego
wyrobu techniki wojskowej i jego użytkowników do wykorzystania w kolejnym ważnym ćwiczeniu
sojuszniczym Anakonda-18.
Z szerokiej gamy rozwiązań sprzętowych i programowych Systemu Jaśmin są używane w Wojsku
Polskim głównie wspomniane: węzły teleinformatyczne JAŚMIN i oprogramowanie HMS C3IS Jaśmin. W
tej konﬁguracji służą one m.in. do zarządzania walką na poziomie pułku, brygady, dywizji i korpusu.
Czytaj też: System BMS JAŚMIN wyróżniony po raz kolejny
Na początku lipca Inspektorat Uzbrojenia podpisał z Teldatem umowę umożliwiającą szersze
wykorzystanie ww. systemu HMS C3IS Jaśmin. Kontrakt pozwala na dowolne i nieograniczone
korzystanie z oprogramowania w ramach resortu obrony narodowej w kraju i za granicą. Zapewnia on
w pierwszej kolejności realizację zobowiązań sojuszniczych w zakresie wsparcia działań Wojska
Polskiego w formacjach wielonarodowych – w ramach Grupy Bojowej UE i Sił Odpowiedzi NATO w

latach 2019 i 2020, oraz w ramach utworzonej po szczycie NATO w Warszawie Wielonarodowej Dywizji
Północny-Wschód.

