
I Organizacja i zarządzanie  

 

  

12/2017 AUTOBUSY 1697 
 

Tomasz GOLIASZ, Józef PSZCZÓŁKOWSKI  

STRATEGIA ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ SPRZĘTU  
W SZ RP A JEGO GOTOWOŚĆ TECHNICZNA 

 
Artykuł zawiera aspekty dotyczące wyboru strategii zarządzania eksploatacją. Został w nim przedstawiony ogólny model 

systemu eksploatacji w relacji Jednostka Wojskowa – Wojskowy Oddział Gospodarczy oraz organów nadzorujących system 
eksploatacji. Przedstawiony został również model oceny gotowości technicznej sprzętu oraz możliwości wykorzystania metod 
pozwalających ocenić prawdopodobieństwo całkowitego wykonania zadania przez sprzęt wojskowy. Zostały zawarte również 
propozycje poprawy zarządzania systemem eksploatacji oraz korzyści z zastosowania takich rozwiązań.  

 

WSTĘP 

Sprzęt wojskowy (SpW) jest głównym komponentem Sił Zbroj-
nych RP. Aby spełniał swoje podstawowe funkcje musi być utrzy-
many w stanie technicznym zapewniającym osiągnięcie przez jed-
nostkę wojskową pełnej gotowości do podjęcia działań zgodnie z jej 
zasadniczym, operacyjnym przeznaczeniem. Eksploatacja sprzętu 
wojskowego znajdującego się na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP (SZ 
RP) jest oparta na planowej gospodarce kontrolowanego zużycia 
resursu i ma na celu m. in. wygenerowanie warunków do utrzyma-
nia sprzętu wojskowego w stałej sprawności technicznej zapewnia-
jącej gotowość do wykonania zadań. 

Utrzymanie sprzętu w sprawności technicznej w głównej mierze 
spoczywa na użytkowniku sprzętu, któremu ten sprzęt przydzielono 
zgodnie z obowiązującym etatem jednostki wojskowej (JW) oraz 
rozkazem dowódcy JW. Sprawność sprzętu jest systematycznie 
sprawdzana przez organy nadzorujące jednostki wojskowej oraz 
jednostek nadrzędnych. Na organach nadzorujących spoczywa 
natomiast dodatkowy obowiązek, a mianowicie organizacja systemu 
funkcjonalnego eksploatacji sprzętu wojskowego. System winien 
być tak skonstruowany, aby osiągnął maksymalną efektywność 
w obszarze m.in. możliwości obsługowych sprzętu dysponując 
określonym personelem i bazą obsługowo-naprawczą. Zadaniem 
organów nadzorujących jest tworzenie właściwego otoczenia eks-
ploatacyjnego mającego bezpośredni wpływ na optymalne obciąże-
nie warsztatów zadaniami obsługowo-naprawczymi. Na obciążenie 
warsztatu – ilość zgłoszeń do systemu obsługowo-naprawczego – 
wpływa stan kultury i dbałości eksploatacyjnej o sprzęt będący 
w systemie eksploatacji SZ RP. W konsekwencji przenosi się to na 
szybkość zużycia eksploatowanej jednostki sprzętowej, która wsku-
tek braku odpowiedniej dbałości o nią w czasie eksploatacji może 
nie wykonać zadanego resursu eksploatacyjnego mierzonego ilo-
ścią wykonanej pracy – czasem lub przebiegiem i wyrażonym 
w latach lub kilometrach. Skutkiem tego jest ponoszenie dodatko-
wych kosztów utylizacji zużytej jednostki sprzętowej oraz przed-
wczesny zakup nowej na pokrycie należności etatowej JW, co 
w przypadku sprzętu wojskowego może generować znaczące kosz-
ty. 

Już na wstępie nasuwa się wniosek jak ważne jest wykreowa-
nie przez organy nadrzędne właściwego systemu w celu bezpo-
średniego wsparcia użytkowników SpW oraz określenie właściwych 
strategii eksploatacyjnych dla SpW SZ RP. 

1. SYSTEM ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO SZ RP 

W obecnej chwili system funkcjonalny logistyki jest organizo-
wany w takim kierunku, aby dawał podstawy do sieciocentrycznego 
gromadzenia danych. Jest to realizowane od kilku lat poprzez wdra-
żanie w SZ RP Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu In-
formatycznego Resortu Obrony Narodowej (ZWSI RON). Zacho-
dzące zmiany związane z nowymi wyzwaniami stojącymi przed 
Siłami Zbrojnymi po 1989 roku w nowym otoczeniu zarówno poli-
tycznym i gospodarczym. Zachodzące w Polsce przemiany wymusi-
ły szereg zmian w strukturach SZ RP – w tym w systemie logistycz-
nym. Jedną z głównych przemian było wyłączenie z odpowiedzial-
ności jednostek wojskowych funkcji finansowo-gospodarczych 
i przekazanie ich do utworzonych Wojskowych Oddziałów Gospo-
darczych (WOG). Jednostkom wojskowym pozostawiono zadania 
operacyjno-szkoleniowe. Celem utworzenia WOG było m. in. zastą-
pienie rozproszonych na różnych szczeblach dowodzenia elemen-
tów logistyki. Wspomniane oddziały realizują zadania finansowo-
gospodarcze w ramach jednego lub kilku garnizonów (Rysunek 1). 

 

 
Rys. 1. Terytorialna odpowiedzialność Wojskowych Oddziałów 
Gospodarczych (WOG) 
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Wojskowe Odziały Gospodarcze w swoich strefach odpowie-
dzialności realizują zadania związane z planowaniem i finansowa-
niem potrzeb oraz świadczeniem usług na rzecz jednostek wojsko-
wych podległych organizacyjnie Rodzajom Sił Zbrojnych. Zakres 
odpowiedzialności Wojskowych Oddziałów Gospodarczych (WOG) 
obejmuje również prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej 
oraz prowadzenie gospodarki materiałowo-technicznej. 

WOG, jako podstawowe ogniwo w stacjonarnym systemie 
kompleksowego zabezpieczenia wojsk (Rysunek 2) realizuje zada-
nia m.in. w zakresie: 
– utrzymanie gotowości mobilizacyjnej i bojowej (za siebie i jed-

nostki nowoformowane), 
– zabezpieczenia materiałowego, 
– zabezpieczenia technicznego, 
– zabezpieczenia medycznego, 
– zabezpieczenia finansowego, 
– infrastruktury wraz z zabezpieczeniem ppoż., 
– zabezpieczeniem sprzętu informatyki i łączności, 
– zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza (Host 

Nation Support – HNS), 
– zabezpieczenia transportu jednostek wojskowych. 
 

 
Rys. 2. Relacje z pododdziałami w rejonie odpowiedzialności WOG 

 
System funkcjonalny zabezpieczenia logistycznego, w tym 

technicznego SZ RP przedstawiono na rys. 3. Składa się z jedno-
stek wojskowych podporządkowanych Wojskowym Oddziałom 
Gospodarczym (WOG) – jednemu WOG-owi podlega z reguły od 
kilku do kilkudziesięciu jednostek wojskowych w jednym lub kilku 
garnizonach. WOG-i podlegają terytorialnie pod 4-ry Regionalne 
Bazy Logistyczne (RBLog). RBLog-i Podlegają pod Inspektorat 
Wsparcia SZ RP. Za organizację systemu funkcjonalnego odpowia-
da Sztab Generalny Wojska Polskiego – P4. W kontekście tej struk-
tury należy rozważyć koncepcje strategii eksploatacji SZ RP. 

 

 
Rys. 3. System funkcjonalny zabezpieczenia logistycznego SZ RP. 
Schemat uogólniony 

2. WOJSKOWA KLASYFIKACJA MASZYN I URZĄDZEŃ 

Wybór strategii eksploatacji jest związany z obiektami tech-
nicznymi znajdującymi się w systemie eksploatacji. W przypadku 
dużej różnorodności obiektów ważne jest stworzenie funkcjonalnego 
podziału obiektów technicznych. W przypadku sprzętu wojskowego 
(SpW) eksploatowanego w SZ RP dokonano jego podziału na na-
stępujące grupy – w przypadku sprzętu wojsk lądowych: 
1. Sprzęt pancerny, opancerzony i samochodowy. 
2. Sprzęt uzbrojenia. 
3. Sprzęt łączności i informatyki. 
4. Sprzęt rozpoznania i walki elektronicznej. 
5. Sprzęt geografii wojskowej. 
6. Sprzęt inżynieryjny. 
7. Sprzęt obrony przed bronię masowego rażenia. 
8. Sprzęt transportu i ruchu wojsk. 
9. Sprzęt żandarmerii wojskowej. 
10. Sprzęt służby zdrowia. 
11. Sprzęt służby mundurowej. 
12. Sprzęt służby materiałów pędnych i smarów. 
13. Sprzęt służby żywnościowej. 

Jest to podział wynikający z przeznaczenia sprzętu z punktu 
widzenia prowadzenia działań wojskowych. Powyższy podział został 
zawarty w „Katalog norm eksploatacji techniki lądowej”  
DU-4.22.13.1 (Sygnatura wojskowa 23/2014). Katalog bezpośrednio 
narzuca dla określonych grup sprzętu następujące normy: 
– norma docelowa eksploatacji (mierzona w km lub latach), 
– dopuszczalna roczna norma zużycia resursu egzemplarza 

sprzętu, 
– dopuszczalny minimalny resurs dla sprzętu grupy w przecho-

wywaniu, 
– normy międzynaprawcze (do pierwszej naprawy średniej, do 

następnej naprawy średniej, do pierwszej naprawy głównej, do 
następnej naprawy głównej, do naprawy konserwacyjnej), 

– normy międzyobsługowe. 
Powyższy dokument poprzez ustalenie norm w zasadzie suge-

ruje wybór strategii eksploatacji, jako planowo-zapobiegawczej 
uwzgledniającej elementy innych strategii. Możliwości efektywnej 
modyfikacji SE SZ RP1 zostaną rozważona po przeprowadzeniu 
analizy istniejących i stosowanych strategii eksploatacji. 

3. STRATEGIE ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ 

Strategia eksploatacyjna to relacja między sposobami prowa-
dzenia użytkowania i obsługiwania maszyn w odniesieniu do przyję-
tych kryteriów. Z procesem obsługiwania wiąże się utrzymanie 
ruchu podsystemów logistycznych wchodzących w skład systemu 
obsługowo-naprawczego (SON). Można w tym miejscu wyróżnić 
najistotniejsze obszary mające wpływ na utrzymanie ciągłości pro-
cesu obsługowo-naprawczego (ON) i efektywne wykorzystanie 
personelu, maszyn i urządzeń. Są to: 
– podsystem zarządzania, 
– podsystem logistyczny (planowanie technicznych środków 

materiałowych – tśm, zaopatrywanie z uwzględnieniem ustawy 
prawo zamówień publicznych w odniesieniu do Sił Zbrojnych), 

– dział produkcji (zawierający dział mechaniczny), 
– dział ekonomiczny (kadry, płace, księgowość). 
Literatura podaje następujące strategie zarządzania eksploatacją: 
1. Strategia bierna. 
2. Strategia reaktywna. 
3. Strategia (system) planowo-zapobiegawczy – strategia według 

resursu, potencjału eksploatacyjnego, tj. ilości wykonanej pracy. 

                                                 
1 SE SZ RP – Strategia eksploatacji Sił Zbrojnych RP 
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4. Strategia według stanu technicznego. 
5. Strategia mieszana. 
6. Strategia według efektywności ekonomicznej. 
7. Autoryzowana strategia istnienia maszyny. 
8. Holistyczne strategie eksploatacji. 

Zasadniczo w oparciu o jedną z podanych strategii jest budo-
wany system zarządzania eksploatacją w przedsiębiorstwie (jedno-
stce wojskowej – JW), przy czym jako jeden wybierany jest system 
bazowy, a pozostałe strategie stanowią jego uzupełnienie. Przy 
wyborze strategii duże znaczenie ma specyfika zadań, jakie realizu-
je dane przedsiębiorstwo oraz kluczowe problemy, które w zasadni-
czej działalności są generowane w związku z procesami obsługowo-
produkcyjnymi. Do podstawowych trudności, które generują dalsze 
problemy w czasie realizacji zadań można zaliczyć: 
– problem utrzymania właściwego poziomu zapasów; 
– problem tworzenia się kolejek; 
– problem dotyczący kolejności realizacji zgłoszeń do SON; 
– problem wyboru trasy realizacji naprawy np. warsztat, lakiernia; 
– problemy decyzji w zakresie regeneracji i wymiany. 

Powyższe czynniki mają zasadniczy wpływ na wybór strategii 
zarządzania, które zostaną omówione poniżej. Strategia bierna, 
polegająca na wymianie uszkodzonego sprzętu oraz reaktywna, 
polegająca na naprawie sprzętu uszkodzonego nie mogą być roz-
ważane jako podstawowe metody utrzymania zdatności urządzeń. 
Mają one jednak istotne znaczenie praktyczne w odniesieniu do 
urządzeń lub elementów nienaprawialnych i niediagnozowanych.  

3.1. Strategia według resursu, potencjału eksploatacyjnego  

Założeniami tej strategii są: 
– ustalony zakres czynności przyporządkowany konkretnej obsłu-

dze lub naprawie; 
– okresowość realizacji ustalonych obsług; 
– hierarchizacja obsług i napraw. 

Ten typ strategii jest oparty na przyjęciu normatywu, np. prze-
jechanych kilometrów lub przepracowanych godzin, który staje się 
wyznacznikiem do kierowania sprzętu do określonej naprawy lub 
obsługi. Doświadczenia pokazały, że jest to metoda mało efektywna 
pod względem ekonomicznym. Wynika to z faktu, że normatyw jest 
określony na podstawie zużycia sprzętu i podzespołów w określo-
nych, często ekstremalnych warunkach pracy. W rzeczywistości 
sprzęt może być eksploatowany w bardziej łagodnych warunkach. 
W związku z powyższym w momencie kierowania do naprawy – 
według dyrektywnego normatywu – jego stan techniczny może być 
bardzo dobry. Może także zaistnieć sytuacja utraty możliwości 
obsługi innego sprzętu, który rzeczywiście, z uwagi na stan tech-
niczny, powinien zostać poddany regeneracji. 

3.2. Strategia według stanu technicznego. 

Podstawowe założenie tej strategii eksploatacji opiera się na 
ciągłym monitorowaniu stanu eksploatowanego obiektu poprzez 
sprawdzenie jego parametrów technicznych i eksploatacyjnych. Na 
podstawie informacji diagnostycznej uzyskanej z wykonanych po-
miarów i sprawdzeń podejmowana jest decyzja dotycząca sposobu 
postępowania z eksploatowanym obiektem. 

W strategii tej nie ustala się normatywów. Obiekt poddawany 
jest cyklicznym sprawdzeniom pod kątem sprawności i dane doty-
czące stanu technicznego są wprowadzane, jako dane do systemu 
informacyjnego, który jest źródłem informacji dla podsystemu decy-
zyjnego. Takie rozwiązania wprowadza się w systemach wysoce 
zautomatyzowanych, systemach eksploatacji maszyn, od których 
oczekuje się pełnej sprawności i wysokiej niezawodności, od któ-
rych zależy bezpieczeństwo ludzi i otoczenia (np. w lotnictwie). 

Wadą tej strategii jest wysoki koszt projektowania i budowy 
niezawodnych podsystemów diagnostycznych oraz systemów in-
formatycznych. 

3.3. Strategia mieszana 

Zarządzanie dużym skomplikowanym systemem obsługowym 
wymaga łączenia np. dwóch powyższych strategii zarządzania 
systemem eksploatacji. Połączenie cech dwóch powyższych syste-
mów określane jest, jako system pośredni (mieszany). Zasadą 
działania takiego systemu jest wyposażenie systemów eksploata-
cyjnych, realizujących strategię według resursu, w podsystemy 
diagnostyczne i procedury decyzyjne, wspierające klasyczną i niee-
fektywną strategię eksploatacji maszyn i urządzeń. W zależności od 
zakresu ich stosowania strategie mieszane można sklasyfikować w 
następujący sposób: 
– sekwencyjne – tzn. realizujące diagnozowanie ograniczające się 

tylko do wybranych sekwencji i zakresu sprawdzeń; 
– kwazidynamiczne – tzn. realizujące kontrolę przez monitorowa-

nie zmian wybranych sygnałów diagnostycznych, które wpływa-
ją lub mogą wpływać na zmiany terminów i zakresy wykonywa-
nych obsługiwań;  

– uwarunkowane ekonomicznie – polegające na diagnozowaniu 
stanu maszyny w zakresie uzasadnionym ekonomicznie [1]. 

3.4. Strategia według efektywności ekonomicznej 

Strategia ta jest oparta na kryterium minimalizacji kosztów eks-
ploatacji maszyn i urządzeń, a decyzje eksploatacyjne podejmowa-
ne są w oparciu o wskaźniki ekonomiczne. Podstawą do podjęcia 
decyzji dotyczącej sposobu eksploatacji maszyn jest analiza danych 
dotyczących niezawodności, kosztów utrzymania i napraw maszyn. 

Istotnym aspektem w tej strategii eksploatacji jest rozwój tech-
nologiczny maszyn i urządzeń, czyli tzw. postęp technologiczny. 
Powoduje on przyspieszenie starzenia moralnego pod względem 
technicznym i funkcjonalności maszyn aktualnie będących w eks-
ploatacji, względem podobnych urządzeń na rynku oraz urządzeń 
nowowprowadzanych do obiegu. Strategia ta ma również zastoso-
wanie, gdy starzenie funkcjonalne maszyn nie idzie w parze z ich 
bieżącym stanem technicznym. Taka sytuacja może stanowić pod-
stawę do podjęcia decyzji w kwestii wycofania urządzenia z eksplo-
atacji w sytuacji, gdy jego parametry techniczne utrzymują właściwe 
wartości, ale z uwagi na przestarzałą technologię nie spełnia ocze-
kiwań użytkownika np. sprzęt wojskowy, który jest sprawny tech-
nicznie, ale z uwagi na np. grubość pancerza nie może zapewnić 
załodze właściwej ochrony przed amunicją stosowaną przez prze-
ciwnika. 

Poprawne stosowanie tej strategii wymaga gromadzenia dużej 
ilości informacji statystycznych z zakresu gospodarki finansowej 
działu eksploatacji, mierników wartości i wskaźników efektywności 
ekonomicznej, rachunku optymalizacyjnego oraz w przypadku Sił 
Zbrojnych np. doktryny obronnej i innych dokumentów stanowiących 
o kierunkach rozwoju Sił Zbrojnych [3]. 

3.5. Strategia według niezawodności 

Strategia niezawodności zwana również strategią według 
uszkodzeń zakłada użytkowanie maszyn do chwili wystąpienia 
uszkodzenia. W ramach tej strategii wykorzystuje się metody staty-
styczne oraz komputerowe techniki symulacyjne i programowane 
badania niezawodności. Znalazła ona zastosowanie w obszarach 
eksploatacji, gdzie następstwa uszkodzenia maszyn nie mają wpły-
wu na bezpieczeństwo użytkowania sprzętu lub nie są generowane 
dodatkowe koszty związane z wykonywaniem napraw. 

 
Należy jednak zauważyć, że zaawansowane metody i techniki 

niezawodności pozwalają na przewidywanie występowania uszko-
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dzeń, zatem zapobieganiu im i mogą być stosowane w metodach 
niedopuszczających do występowania uszkodzeń, a więc o charak-
terze prewencyjnym.  

3.6. Autoryzowana strategia istnienia maszyny (ASIM) 

Strategia jest bezpośrednio związana z twórcą wyrobu, który 
jest odpowiedzialny za produkt od momentu pojawienia się zamysłu 
o nim, poprzez fazę projektowania, wytwarzania, eksploatacji, aż do 
utylizacji lub likwidacji obiektu. Producent wytwarzając obiekt kreuje 
go z myślą o wykorzystaniu najnowszych rozwiązań oraz technologii 
zapewniając tym samym dużą atrakcyjność produktu poprzez dba-
łość o wysoką jakość wyrobu. Dzięki temu producent może uzyskać 
wysoki poziom popytu na wytwarzany wyrób. W tej strategii produ-
cent tworzy własne rozwiązania dotyczące sposobu serwisowania 
produktu. Ponadto wyposaża obiekty we własne środki i systemy 
diagnostyczne. 

3.7. Holistyczne strategie eksploatacji 

Według tej strategii eksploatacji wszelkie zjawiska tworzące 
układ całościowy, podlegają pewnym prawidłowościom, według 
których nie można wnioskować o właściwościach całego systemu 
na podstawie wiedzy o prawidłowościach rządzących pojedynczymi 
podsystemami. Całości systemu nie da się sprowadzić do sumy 
jego komponentów. 

Przedstawione strategie eksploatacyjne wskazują na historycz-
nie kształtowane zmiany podejścia do problematyki utrzymania 
ruchu maszyn:  
– reaktywne utrzymanie ruchu – realizacja obsług i napraw po 

wystąpieniu uszkodzenia,  
– prewencyjne utrzymanie ruchu – przejawem takiego podejścia 

jest strategia planowo-zapobiegawcza – wyprzedzające poja-
wienie się uszkodzenia obsługi i naprawy,  

– prognostyczne utrzymanie ruchu – monitorowanie stanu tech-
nicznego maszyn, wykorzystanie metod diagnostyki i niezawod-
ności w przewidywaniu uszkodzeń i działania zapobiegawcze. 
Wybór w danym systemie odpowiedniej, spośród wyżej przed-

stawionych, strategii zarządzania eksploatacją zależy od wielu 
czynników, np.: 
– wielkości przedsiębiorstwa (jednostki wojskowej); 
– możliwości finansowych w zakresie inwestycji w innowacyjne 

rozwiązania;   
– priorytetów kadry zarządzającej przedsiębiorstwem. 

Zasadniczo w odniesieniu do Sił Zbrojnych w kontekście stra-
tegii zarządzania eksploatacją można sformułować wniosek, że jest 
to system mieszany, łączący w sobie zasadnicze elementy i cechy 
takich rozwiązań, jak: 
– system planowo-zapobiegawczy – strategia według resursu, 

potencjału eksploatacyjnego, 
– strategia według stanu technicznego. 

Taki wybór strategii jest zasadniczo podyktowany konieczno-
ścią osiągania jak najwyższego wskaźnika gotowości technicznej 
sprzętu oraz minimalizowania prawdopodobieństwa wystąpienia 
awarii w czasie prowadzenia zadania bojowego, np. natarcia czy 
przemieszczenia na dużą odległość, gdzie zakłócenie w postaci 
uszkodzenia jednego egzemplarza sprzętu może mieć kluczowy 
wpływ na przebieg całej operacji wojskowej. W obecnej chwili moż-
na dostrzec pewne słabsze strony w działaniu strategii zarzadzania 
eksploatacją. To osłabienie wynika z faktu szybkiego rozwoju tech-
nologicznego i konieczności przetwarzania i analizowania bardzo 
dużej ilości informacji. Uzupełnienie brakującego elementu wydaje 
się być możliwe poprzez dołączenie do powyższego połączenia 
dwóch strategii, szeroko rozumianego systemu informatycznego 
służącego gromadzeniu i przetwarzaniu danych eksploatacyjnych 

m.in. w celu uelastycznienia procesu przygotowania końcowych 
danych analitycznych stanowiących podstawę do podejmowania 
decyzji eksploatacyjnych. Należy pod tym rozumieć m.in.: 
– planowanie działania systemu eksploatacji i prognozowanie 

stanów sprzętu wojskowego w krótkiej i dalekiej perspektywie, 
– kontrolowanie i eliminacja zakłóceń pojawiających się w syste-

mie w związku z uszkodzeniem sprzętu w warunkach realizacji 
zadań, np. bojowych. 
Globalne elektroniczne archiwizowanie danych o niesprawno-

ściach czy awariach umożliwiłoby rozpatrywanie systemu w Roz-
szerzonym o prognozowanie kontekście niezawodnościowym czy 
według stanu technicznego. Tym samym stałoby się możliwe przej-
ścia w większym stopniu z systemu planowo-zapobiegawczego na 
system według stanu technicznego. 

System eksploatacji z szeroko rozwiniętym systemem informa-
tycznym mógłby być wykorzystywany również np. w określeniu strat 
powstających w czasie prowadzenia realnych działań operacyjnych, 
czyli do, np. aproksymowania funkcji gęstości prawdopodobieństwa 
dla uszkodzeń w czasie działań bojowych w odniesieniu do grupy 
sprzętu. Takie dane byłyby bardzo przydatne w określaniu struktury 
zapasów wojennych utrzymywanych w magazynach i dokonywania 
ich odpowiedniej aproksymacji. 

4. METODY OCENY GOTOWOŚCI OBIEKTÓW 
TECHNICZNYCH 

W przypadku sprzętu wojskowego zasadniczo mamy do czy-
nienie ze sprzętem specjalistycznym. Często sprzęt specjalistyczny 
służący do wykonania zadania bojowego jest montowany na pod-
woziu kołowym lub gąsiennicowym w celu jego sprawnego prze-
mieszczenia w rejony np. trudno dostępne, gdzie prowadzone są 
działania operacyjne. Sprzęt specjalistyczny używany przez wojsko 
podlega również przeglądom dozorowym, energetycznym czy me-
trologicznym w celu: 
– potwierdzenia jego sprawności; 
– podniesienia wartości prawdopodobieństwa wykonania zadania 

z wykorzystaniem etatowego sprzętu; 
– zapewnienia bezpieczeństwa załóg realizujących zadania; 
– zapewnienia bezpieczeństwa otoczenia w czasie np. prze-

mieszczania czy realizacji zadania szkoleniowego wykonywa-
nego przez doskonalących się żołnierzy. 
Z powyższego wynika, że sprawność jedynie podwozia bazo-

wego (potwierdzona okresowymi badaniami diagnostycznymi) nie 
gwarantuje wykonania zadania. Konkludując nasuwa się wniosek, 
że na gotowość operacyjną obiektu technicznego składa się spraw-
ność wszystkich zespołów i podzespołów wchodzących w skład 
maszyny, jak i jego wyposażenia dodatkowego (WD). Ocena WD 
może odbyć się poprzez ocenę organoleptyczną, np. kluczy, lam-
pek, a także wyposażenia apteczek technicznych sprzętu. Spraw-
dzenie sprawności do użycia, a zatem gotowości operacyjnej sprzę-
tu nie jest skomplikowane w odniesieniu do jednej jednostki sprzę-
towej, ale wgląd we wszystkie jednostki sprzętowe z punktu widze-
nia organów nadzorujących jednostki wojskowej, w których ilość 
sprzętu osiąga poziom około 300 jednostek sprzętowych w zależno-
ści od rodzaju i przeznaczenia, może stanowić duże wyzwanie. 
W tym przypadku wykorzystywanie metod analogowych, tj. książki 
pojazdów, książki obsługiwań technicznych, dokumentacji dozoro-
wej, metrologicznej czy energetycznej może okazać się bardzo 
niewystarczające. Stąd też potrzeba zwrócenia uwagi na wybór 
strategii zarządzania eksploatacją z uwzględnieniem wszystkich 
poziomów odpowiadających za nadzór nad eksploatacją i utrzyma-
nie sprzętu wojskowego w gotowości operacyjnej z jej maksymal-
nym wskaźnikiem w odniesieniu do każdej jednostki wojskowej. 
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4.1. Zasady oceny stanu technicznego SpW  

W odniesieniu do warunków wojskowych można stwierdzić, że 
jednym ze sposobów oceny prawidłowości funkcjonowania systemu 
obsługowo-naprawczego – co wynika z przyjętej strategii zarzadza-
nia systemem eksploatacji – jest ocena sprawności sprzętu. Zasady 
oceny sprawności technicznej sprzętu wojskowego zostały ujęte 
w instrukcji DD/4.22.12 „Zasady oceny stanu technicznego uzbroje-
nia i sprzętu wojskowego w Siłach Zbrojnych RP.”  Instrukcja podaje 
kryteria oceny sprawności technicznej sprzętu wojskowego oraz 
zasady jej określenia również w kontekście ilościowym, czyli opisu-
jącym sprawność w skali ocen od dwa do pięć. 

Instrukcja jest dokumentem normującym prowadzenie kontroli 
w obszarze działalności bieżącej, tj. pokojowego funkcjonowania 
komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jedno-
stek organizacyjnych resortu obrony narodowej, przygotowania 
dowództw i sztabów do działania zgodnie z przeznaczeniem oraz 
struktur doraźnie organizowanych do wykonania zadania. 

Celem oceny jest sprawdzenie, czy stan techniczny eksploato-
wanego w jednostce wojskowej sprzętu gwarantuje właściwą reali-
zację zadań. W myśl dokumentu ocenę stanu technicznego grupy 
sprzętowej ustala się na podstawie średniej arytmetycznej uzyska-
nej ze sprawności sprzętu oraz jego utrzymania. 

stan techniczny = (sprawność+utrzymanie)/2 (1) 
 

Ocenę bardzo dobrą uzyskuje sprzęt, którego wszystkie para-
metry techniczne są zgodne z dokumentacją techniczną, a sprzęt 
posiada wymagane dopuszczenia eksploatacyjne. Ocenę niedosta-
teczną za sprawność sprzętu uzyskuje się, gdy: 
– jedno z podstawowych urządzeń decydujących o wykorzystaniu 

sprzętu zgodnie z przeznaczeniem jest niesprawne, np. armata 
w czołgu, podwozie samochodowe w radiostacji, napęd główny 
okrętu, stacja hydroakustyczna okrętu podwodnego, 

– narzędzia pomiarowe, energetyczne urządzenia techniki woj-
skowej lub uzbrojenia oraz urządzenia podlegające dozorowi 
technicznemu, będące integralną częścią sprzętu wojskowego 
są niesprawne, 

– sprzęt wojskowy lub wyposażenie nie spełniają warunków dozo-
ru technicznego, ochrony przeciwpożarowej lub nie są poddane 
kontroli metrologicznej. 
W związku z powyższym oraz uwzględniając fakt, że sprzęt 

wojskowy w zdecydowanej większości jest sprzętem specjalistycz-
nym, jego ocena składa się z sumy ocen składowych w tzw. dzia-
łach zaopatrzenia (Rozkaz Szefa Sztabu Generalnego WP w spra-
wie ustalenia działów zaopatrzenia na czas pokoju i wojny). 
W przypadku czołgu PT-91 są to następujące służby (działy): 
– służba uzbrojenia i elektroniki (SUiE) – uzbrojenie, 
– służba czołgowo-samochodowa (SCzS) – podwozie, 
– służba łączności informatyki i walki elektronicznej (SŁIiWE) – 

środki łączności, 
– służba inżynieryjno-saperska oraz obrona przed bronią maso-

wego rażenia (SInż.-Sap i OPBMR) – środki do wykonania roz-
budowy inżynieryjnej i ochrony prze bronią masowego rażenia. 
Zatem wzór na sprawność i utrzymanie sprzętu miałby nastę-

pująca postać: 
sprawność=(SUiE+SCzS+SŁIiWE+SInż-sap OPBMR)/4 (2) 

 

utrzymanie=(SUiE+SCzS+SŁIiWE+SInż-sap OPBMR)/4 (3) 
 

Zakładając, że wybrany czołg otrzymuje z poszczególnych 
działów zaopatrzenia oceny jak na rys. 4, na podstawie wzoru (1) 
otrzymujemy wynik: 

stan techniczny = (4,25+4)/2 = 4,125 (4) 
 

Dodatkowo należy uwzględnić sprawność wyposażenia oraz 
ważność dozoru, ważność sprawdzeń energetycznych oraz metro-
logicznych pozostających w kompetencji etatowego metrologa 
jednostki wojskowej. Do pełnienia powyższych funkcji mogą być 
powoływane również osoby nieetatowe. Nadmienić należy, że oce-
na za stan techniczny nie może być wyższa od jego sprawności.  

Proces utrzymania sprawności sprzętu jest procesem ciągłym, 
ale za nadzór nad eksploatacją poszczególnych układów mogą 
odpowiadać różne osoby funkcyjne, które nie w każdym przypadku 
posiadają dane z innych źródeł czy obszarów. W związku z powyż-
szym istnieje uzasadniona potrzeba prowadzenia takiego rozlicze-
nia w systemie połączonym (sieciocentrycznym) dającym obraz 
aktualnej wartości oceny stanu technicznego sprzętu. W innym 
wypadku metoda ta jest metodą pracochłonną i mało efektywną. 

Z powyższego można wyciągnąć wniosek, że sprawdzenie 
i kontrolowanie sprawności sprzętu wojskowego jest procesem 
złożonym i wymaga porównywania danych o sprawności z kilku, 
a nawet kilkudziesięciu obszarów. W przypadku pojedynczego 
egzemplarza sprzętu jest to już procesem skomplikowanym. Dalsze 
trudności mogą się pojawić w przypadku określania sprawności 
plutonu czołgów, kompanii czy batalionu, a nawet brygady pancer-
nej. Stąd wniosek sformułowany we wcześniejszej części opraco-
wania, o potrzebie uwzględniania w strategii zarządzania eksploata-
cją sprzętu SZ RP w coraz szerszej skali sieciocentrycznych narzę-
dzi informatycznych. Powinny one służyć do administrowania aktu-
alną oceną sprawności jednostek w czasie zbliżonym do rzeczywi-
stego w celu wykorzystania informacji do oceny możliwości działa-
nia pododdziału czy wydania rozkazu do podjęcia działań.  

Ponadto, omawiana metoda może się sprawdzić do oceny sta-
nu technicznego sprzętu w warunkach stacjonarnych (garnizono-
wych), gdzie nie mamy do czynienia z wykonywaniem intensywnych 
zadań transportowych na dużych odległościach. Istnieje jednak 
potrzeba prognozowania i analizy występowania uszkodzeń pod-
czas wykonywania zadań operacyjnych w warunkach znacznie 
różniących się od stacjonarnych: 
– w przypadku konieczności opuszczenia przez pododdział tzw. 

Miejsca Stałej Dyslokacji (MSD) – wyjścia w rejon zapasowy,  
– użycia mobilnej lub stacjonarnej infrastruktury naprawczej 

w sytuacji realizacji zadania transportowego,  
– w czasie prowadzenia działań bojowych, nie wliczając strat 

sprzętu wynikających z oddziaływania przeciwnika. 

4.2. Metoda kwantyfikowania gotowości operacyjnej 
z wykorzystaniem metod probabilistycznych 

W 4.1. scharakteryzowano zasady oceny stanu technicznego 
sprzętu wojskowego zgodnie z dokumentem doktrynalnym, a więc 
pośrednio gotowości operacyjnej, na podstawie aktualnego osza-
cowania parametrów składowych oceny. Istnieją inne metody oceny 
gotowości operacyjnej sprzętu do wykonania zadania, które wyko-

SIiE SCzS SŁIiWE Sinż.‐Sap i OPBMR

4 4 4 5 Sprawność 4,25

3 5 4 4 Utrzymanie 4
PT ‐ 91 ABC 1111

Dane identyfikujące dany 

egzemplarz SpW

Ocena urządzenia w poszczególnych służbach
Lp.

Ocena 
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Rys. 4. Oceny sprawności i utrzymania czołgu PT-91 w działach zaopatrzenia 
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rzystują metody probabilistyczne do oceny prawdopodobieństwa 
wykonania zadania np. transportowego. 

Zgodnie z procedurą badawczą AVTP [1] gotowość operacyjna 
definiowana jest jako „Pomiar stopnia, do którego element jest 
w stanie do działania oraz do wykonania określonego działania, 
określony na początku tego zadania, w warunkach, gdy zadanie to 
może być do wykonania w nieznanej (losowo wybranej)” chwili 
czasu. Podobnie zagadnienie zostało wyjaśnione w innych doku-
mentach traktującym o tym problemie [2, 3]. 

Z powyższej definicji wynika, że gotowość operacyjna odno-
szona jest do obiektów (pojazdów, maszyn, urządzeń), dla których 
ustalony jest rodzaj realizowanego zadania, ale wykonanie zadania 
jest zdarzeniem losowym w czasie. Taka sytuacja z reguły może 
być przypisana dla służb realizujących zadania w obszarze bezpie-
czeństwa państwa, np. wojsko, straż pożarna, pogotowie ratunkowe 
czy też inne służby realizujące zadania na rzecz usuwania i likwida-
cji klęsk żywiołowych [4]. 

W myśl autorów wspomnianego wyżej artykułu o gotowości 
operacyjnej (dependability) pojazdów eksploatowanych w takich 
systemach decydują głównie dwa czynniki: 
– stan zdatności technicznej w danej chwili (ang. availability), 
– stan zdatności technicznej podczas podjętego zadania (ang. 

reliability) (rys. 5). 
 

 
Rys. 5. Podział gotowości operacyjnej. Opracowanie własne na 
podstawie [4] 

 
Na prawdopodobieństwo gotowości do użycia obiektu eksploa-

tacyjnego w czasie oczekiwania na użycie maja wpływ następujące 
czynniki: 
– parametry techniczne sprzętu, 
– organizacja systemu obsługowo-naprawczego, 
– organizacja systemu użytkowania sprzętu – otoczenia eksploat-

acyjnego. 
W celu uzyskania i utrzymania wymaganej gotowości operacyj-

nej konieczne jest właściwe zarządzanie całością systemu. Właści-
we zarządzanie systemem wymaga umiejętnego stawiania diagno-
zy, którą otrzymujemy z dostępnych narzędzi do analizowania 
systemu. Jest to możliwe wtedy, gdy dysponujemy możliwością 
właściwego opisu lub modelowania stanu funkcjonowania obiektów 
znajdujących się w systemie. Dzięki temu możemy otrzymać infor-
macje dotyczącą: 
– stanu obecnego systemu 
– genezę stanu, 
– długo- lub krótkotrwałą prognozę dotyczącą przyszłych stanów 

obiektów w analizowanym systemie. 
W metodzie tej w celu określenia stanu systemu potrzebny jest 

opis ilościowy i określenie takich parametrów jak: 
– gotowość stacjonarna, 
– gotowość stacjonarna dla zbioru N np. środków transportowych, 
– intensywność użytkowania, 
– niezawodność środków transportowych zbioru N, 
– gotowość operacyjna.  

Gotowość stacjonarna samochodu w ujęciu ilościowym okre-
ślana jest w większości przypadków współczynnikiem gotowości 
technicznej [5], którą można opisać wzorami 5 lub 6: 
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gdzie:  
– Kg – współczynnik gotowości technicznej,  
– Tu – wartość oczekiwana czasu przebywania obiektu w stanie 

gotowości (w stanie użytkowania), 
– To – wartość oczekiwana czasu przebywania obiektu w stanie 

niegotowości (w stanie obsługiwania). 
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Dla zbioru N obiektów, np. samochodów, w dowolnej chwili, go-

towość wynika z następującej zależności:  
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gdzie:  
– Nz – liczba samochodów gotowych do użytkowania (zdatnych),  
– No - liczba samochodów niegotowych do pracy (niezdatnych, 

obsługiwanych). 
Intensywność użytkowania (q) definiowana jest jako stosunek 

wykonanego przebiegu pojazdu (resursu) do przedziału czasu, 
w którym ten przebieg został wykonany. Tak zdefiniowaną inten-
sywność można zapisać:  
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gdzie:  
– n – liczba dni, w których samochód pracował,  
– t2 – t1 – przedział czasu, w którym prowadzone są obliczenia,  
– Qi – potencjał eksploatacyjny (resurs) zużyty w ciągu i-tego dnia 

pracy,  
– pQ – częstość względna użytkowania,  
– Qs – przeciętny potencjał eksploatacyjny zużyty w dniu pracy,  
– Tw – przeciętny czas wyczekiwania, samochodu na pracę.  

Jeżeli do wzoru na gotowość stacjonarną wprowadzimy para-
metr intensywności pracy pojazdu, a czas pracy wyrazimy przebie-
giem między uszkodzeniami [6] to gotowość Kg będzie mogła być 
wyrażona zależnościami: 
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gdzie:  
– Sui – przeciętny przebieg między uszkodzeniami i-tego samo-

chodu,  
– To – przeciętny czas trwania obsługi/naprawy,  
– qi – intensywność użytkowania i-tego samochodu. 

Ze wzoru (9) wynika, że gotowość sprzętu (np. samochodu) 
w dowolnej chwili czasu zależy od: 
– uszkadzalności (Su); 
– obsługiwalności (To);  
– intensywności użytkowania (q).  

Analiza zależności dla tak opisanej gotowości stacjonarnej 
wskazuje, że wysoki stopień gotowości stacjonarnej dla niskich 



I Organizacja i zarządzanie  

 

  

12/2017 AUTOBUSY 1703 
 

intensywności użytkowania mogą wykazywać również samochody 
o dużej uszkadzalności. Dlatego też samodzielnie wskaźnik ten 
niewystarczająco informuje o rzeczywistym stanie gotowości tech-
nicznej do realizacji zadań [4]. Należy wiedzę tę dodatkowo uzupeł-
nić informacją o niezawodności każdego eksploatowanego pojazdu 
w odniesieniu do planowanego zadania transportowego. W tym celu 
gotowość stacjonarną należy uzupełnić o niezawodność samocho-
du. W ten sposób uzyskujemy wskaźnik gotowości operacyjnej 
wyrażony jako iloczyn analizowanych wielkości (10) 
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gdzie R(Q) jest funkcją niezawodności 
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Wykonanie analizy w oparciu o zależności (10) i (11) daje moż-

liwość określenia prognozy liczby uszkodzeń dla sytuacji wystąpie-
nia potrzeby jednoczesnego użycia wszystkich pojazdów. Na tej 
podstawie można określić ilość wymaganych środków obsługowych 
do odnowy zdolności na planowanym odcinku zadania transporto-
wego. Porównanie danych o strumieniu potrzeb z liczbą dostępnych 
w czasie i danych warunkach środków obsługowych daje możliwość 
ilościowego ustalenia ich właściwej ilości. 

Jedną z najważniejszych informacji w czasie planowania i rea-
lizacji zadania jest prawdopodobieństwo jego wykonania. Do oceny 
tego prawdopodobieństwa stosuje się metody probabilistyczne  
teorii niezawodności. Jeżeli znane są rozkłady prawdopodobieństwa 
czasu wykonania zadania i czasu zdatności  urządzenia bądź sys-
temu realizującego zadanie, to prawdopodobieństwo jego wykona-
nia można obliczyć według zależności: 
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gdzie G(t) i F(t) są odpowiednio dystrybuantą czasu  wykonania 
zadania i czasu  zdatności obiektu. 

 
Wyrażenie (12) określa prawdopodobieństwo, że zmienna lo-

sowa czasu wykonania zadania przyjmuje wartość mniejszą lub 
równą od czasu zdatności obiektu. W przypadku, gdy rozkłady 
obydwu zmiennych są funkcjami wykładniczymi (13):  

tt etFetG    1)(;1)(  (13) 

gdzie μ i  są odpowiednio intensywnościami  realizacji zadania 
i uszkodzeń obiektu realizującego zadanie (tj. odwrotnościami śred-
niego czasu wykonania zadania i średniego czasu zdatności), to 
prawdopodobieństwo wykonania zadania można łatwo obliczyć na 
podstawie (12) i jest ono równe:  
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Ocena prawdopodobieństwa wykonania zadania i jego porów-

nanie z ustalonymi wartościami granicznymi pozwala na wydzielenie 
do jego realizacji odpowiedniej ilości sił i środków lub zapewnienie 
odpowiedniego zabezpieczenia (np. obsługowo-naprawczego)  
w celu utrzymania zadanych wartości wskaźników. 

5. MOŻLIWOŚCI DOSKONALENIA SYSTEMU 
ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ 

Warunkiem zastosowania zaawansowanych narzędzi i metod 
zarządzania eksploatacją, w tym probabilistycznych wymaga two-

rzenia odpowiednich modeli procesów oraz dysponowania zbiorami 
informacji.  Wskazuje to na potrzebę doskonalenia i optymalizacji 
procedur w obszarze zarządzania eksploatacją. Pokazuje także 
potrzebę sieciocentrycznej informatyzacji w przypadku dużych 
wielopoziomowych organizacji. Przykładem takim jest system eks-
ploatacji Sił Zbrojnych RP. Niewątpliwym atutem takiego rozwiąza-
nia, które przyniosłoby ono wymierne korzyści byłaby sytuacja 
przedstawiona poniżej. 

Na rysunku 6 przedstawiono w sposób ogólny proces odnowy 
– „przypływ” i „odpływ” sprzętu wojskowego do Sił Zbrojnych RP. 
Strumień sprzętu wprowadzanego do Sił Zbrojnych jest związany 
z ilością środków finansowych przydzielonych Ministerstwu Obrony 
Narodowej na wymianę jednostek sprzętowych. Załóżmy na potrze-
by tylko tej analizy, że ma wartość zbliżoną do stałej. Czynnikiem 
powodującym wycofanie sprzętu poza Siły Zbrojne RP jest zasadni-
czo stan techniczny pojazdu, który jest związany z wyborem strate-
gii zarządzania eksploatacją. W przypadku optymalnego wyboru 
strategii eksploatacji możliwie wysoka sprawność techniczna sprzę-
tu jest utrzymana na poziomie maksymalnym dla przyjętych warun-
ków brzegowych. 

 

 
Rys. 6. Ogólny schemat dostaw sprzętu wojskowego do Sił Zbroj-
nych oraz odpływ SpW na skutek wykorzystania np. docelowej 
normy eksploatacji lub złego stanu technicznego. 
 

W przypadku pewnej grupy sprzętu, np. ogólnego przeznacze-
nia, niepodlegającego starzeniu moralnemu – wynikającemu 
z określonego tempa postępu technologicznego – można zmniej-
szyć ilość sprzętu przekazywanego poza SZ RP. Możliwe jest to do 
uzyskania dzięki wprowadzaniu do zarządzania systemem obsłu-
gowo-naprawczym nowoczesnych sieciocentrycznych metod infor-
matycznych dotyczących np. kontroli wykorzystania stanowisk 
obsługowych, elektronicznego obiegu dokumentów, a także archiwi-
zacji danych obsługowych. Spowodowałoby to przyspieszenie 
obsługi strumienia zgłoszeń do systemu, a zatem ograniczyłoby 
możliwość występowania kolejki zgłoszeń do systemu obsługowo-
naprawczego. W czasie zbyt długiego oczekiwania na przyjęcie do 
naprawy lub obsługi sprzęt wojskowy traci swoje parametry tech-
niczne, przez co naprawa staje się ekonomicznie nieuzasadniona. 
Minimalizacja kolejki do systemu to zysk w postaci wydłużenia 
czasu wykorzystania sprzętu znajdującego się w posiadaniu SZ RP 
i nieangażowaniu środków na zakup nowego sprzętu. Tym samym 
zachowuje się środki finansowe, które mogą być wykorzystane na 
modernizację techniczną Sił Zbrojnych RP w zakresie sprzętu spe-
cjalistycznego. W związku z powyższym wprowadzenie metod 
nowoczesnych do zarządzania eksploatacją ma bardzo istotny 
wpływ na gospodarkę finansową na szczeblu całych SZ RP, a także 
możliwości prognozowania kolejnych stanów systemu. 
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WNIOSKI 

Aktualnie system eksploatacji SZ RP zasadniczo oparty jest na 
strategii planowo-zapobiegawczej. Występują elementy eksploatacji 
według stanu technicznego czy efektywności ekonomicznej. Można 
powiedzieć, że jest to system mieszany. Wprowadzany w SZ RP 
system informatyczny ZWSI RON stwarza duże możliwości podnie-
sienia efektywności działania w wielu dziedzinach eksploatacji 
sprzętu. Nie wystarczy jednak samo połączenie części użytkowni-
ków w systemie. Niezbędny jest dostęp do systemu wszystkich 
uczestników systemu eksploatacji w zakresie umożliwiającym 
wzrost efektywności pracy na ich stanowiskach funkcyjnych. Dodat-
kowo warto pamiętać o wyposażeniu wszystkich, włącznie z końco-
wymi uczestnikami systemu eksploatacji, w narzędzia informatyczne 
w postaci aplikacji komputerowych do analizowania danych i gene-
rowania wniosków, dotyczących planowania i prognozowania np. 
potrzeb, ale również w celu spojrzenia na system w ujęciu nieza-
wodnościowym. Należy bowiem uznać jako obiektywny kierunek 
zmian w sensie historycznym strategii eksploatacyjnych – rozwój 
metod i technologii diagnostycznych, jak też i niezawodności, przy-
czynił się do zmiany, poczynając od strategii reaktywnych, poprzez 
prewencyjne do prognostycznych. 

Powyższa analiza wykazała, że istotnym aspektem w przypad-
ku oceny sprawności technicznej sprzętu wojskowego nie jest jego 
ocena tylko w warunkach stacjonarnych, ale także prognoza inten-
sywności występowania uszkodzeń w czasie realizacji zadania 
bojowego w tym logistycznego, czyli analiza niezawodności sprzętu. 
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The equipment utilization management strategies  
in the Polish Army and its technical readiness 

The article contains the utilization management strate-
gies selection issues. The Polish Armed Forces exploitation 
system was depicted regarding relation between a military 
unit – a regional logistic unit and supervising units. Moreo-
ver, the model of evaluation of technical readiness was de-
picted and possibilities of using methods allowing to assess 
possibility of conducting successfully military order/task from 
the beginning to the end. Some propositions concerning im-
provements of the utilization management strategies and 
some benefits of those solutions implementation are included.    
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