Kazimierz KOWALSKI

ORGANIZACJA UTRZYMANIA
WOJSKOWYCH RODKÓW TRANSPORTU
Streszczenie
W artykule przedstawiono charakterystyk wojskowego systemu transportowego w aspekcie wojskowego systemu logistycznego oraz rodzajów si zbrojnych. Zaprezentowano równie charakterystyk
wojskowych rodków transportu samochodowego, wodnego, powietrznego i rurocigowego. Opisano
utrzymanie techniczne w kontekcie okrele wojskowych oraz scharakteryzowano wojskowy system
utrzymania pojazdów. Na zakoczenie sformuowano wnioski dotyczce zasadniczych czynników warunkujcych utrzymanie pojazdów, wykorzystania usug zewntrznych (outsourcingu) w utrzymaniu
pojazdów oraz systemów informatycznych wspomagajcych zarzdzanie utrzymaniem.

WSTP
Wykorzystanie wojskowych rodków transportowych ma na celu z jednej strony zapewnienie sprawnego i skutecznego1 dostarczania uzbrojenia i sprztu wojskowego (UiSW2),
rodków bojowych i materiaowych oraz zasobów ludzkich w rejon realizowanych operacji
wojskowych, a z drugiej strony, realizacj przepywu „zwrotnego”. W ramach przepywu
„zwrotnego” realizowane s przedsiwzicia takie jak: ewakuacja medyczna rannych i chorych onierzy, ewakuacja zwok polegych i zmarych onierzy, ewakuacja nie zuytych
zapasów rodków bojowych i materiaowych oraz ewakuacja uszkodzonego UiSW wymagajcego wykonania napraw „wyszego rzdu” realizowanych przez stacjonarny wojskowy potencja naprawczy UiSW.
Wspóczenie realizowane operacje wojskowe obejmuj nowe rodzaje dziaa, które cechuj si precyzyjnym reagowaniem militarnym, czynn obecnoci wojskow z zadaniem
prowadzenia dziaa patrolowo – policyjnych, w tym szczególnie operacji na rzecz wsparcia
pokoju (operacji pokojowych) i misji stabilizacyjnych. Polskie Siy Zbrojne, oprócz wyej
wspomnianych dziaa, musz by przygotowane równie do realizacji „klasycznych” zada
operacyjnych wynikajcych z Artykuu 5 Traktatu Waszyngtoskiego.
Operacje wojskowe zabezpieczane s przez wojskowy system logistyczny (WSL), który
w coraz wikszym stopniu zwiksza swoje zdolnoci dziaania w rodowisku sojuszniczym
i midzynarodowym w znacznej odlegoci od zaplecza materiaowego i usugowego usytuowanego w kraju. Jednym z gównych wyzwa stojcych przed WSL jest zdolno tego sys1
2

Sprawny to: „ … wykorzystujcy zasoby mdrze i bez zbdnego marnowania, skuteczny to dziaajcy z powodzeniem” [5].
UiSW - Techniczne rodki walki, sprzt techniczny oraz wyposaenie i rodki materiaowe, w tym oprogramowanie i usugi, które ze wzgldu na swoje wymagania lub waciwoci techniczno-konstrukcyjne oraz sposób zaprojektowania lub wykonania s przeznaczone do celów wojskowych. UiSW obejmuje równie wyroby i technologie oraz sprzt powszechnego
uytku, jeeli podlega on w jakikolwiek sposób modyfikacji do celów wojskowych [3].
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temu do pokonania luki czasowo-przestrzennej dzielcej poda, czyli zasoby logistyczne,
i popyt, tzn. potrzeby materiaowe oraz usugowe wojsk. Stopie tej zdolnoci decydowa
bdzie o czasie rozpoczcia operacji, a take w znacznym stopniu o jej wyniku. Dlatego te
podsystemy logistyczne rodzajów wojsk (Wojska Ldowe, Siy Powietrzne, Marynarka Wojenna, Wojska Specjalne) w swej istocie powinny charakteryzowa si wysok mobilnoci,
zdolnoci do szybkiej reakcji oraz elastycznoci, za któr w gównej mierze odpowiada
wojskowy system transportowy oparty o wszystkie wspóczenie dostpne rodki transportu.
Wojskowy system transportowy (WST), do realizacji swoich zada, wykorzystuje zarówno
cywilne jak i wojskowe rodki transportowe.
Organizacja utrzymania wojskowych rodków transportowych ma kluczowe znaczenie
dla sprawnego i skutecznego wykonywania dziaa przez WST.

1. WOJSKOWY SYSTEM TRANSPORTOWY
Wojskowy system transportowy jest podsystemem WSL w skad, którego (oprócz WST)
wchodz: podsystem kierowania, materiaowy, techniczny, medyczny i infrastruktury wojskowej (rys. 1) [4].

Rys. 1. Zasadnicze zadania realizowane przez wojskowy system logistyczny

Podsystem transportu i ruch wojsk realizuje przedsiwzicia zwizane z przemieszczaniem wojsk oraz adunku. Realizacja tych przedsiwzi obejmuje przewóz wojsk (personelu
i sprztu) i transport adunku, kierowanie ruchem, utrzymanie sieci transportowej oraz prace
przeadunkowe (rys. 2). Podsystem transportu i ruchu wojsk jest czci skadow systemu
transportowego pastwa i wspópracuje z resortem infrastruktury w zakresie przygotowania
sieci obiektów transportowych.
Transport i przewóz wojsk, na obszarze kraju, zaspokajany jest gównie przez transport
drogowy i kolejowy. Poszczególne rodzaje si zbrojnych zarzdzaj, w zakresie przemieszczania wojsk, charakterystyczn dla nich gazi transportu. W gestii Wojsk Ldowych s
przemieszczenia ldowe (drogowe i kolejowe), Si Powietrznych – powietrzne, a Marynarki
Wojennej – morskie.
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Rys. 2. Struktura funkcjonalna transportu i ruchu wojsk

Transport kolejowy jest wykorzystywany gównie do przewozu wojsk operacyjnych na
odlegociach powyej 100 km). Transport drogowy (samochodowy) jest niezastpiony
w taktycznej strefie dziaa. Specjalna konstrukcja pojazdów wojskowych zapewnia dostarczenie adunków w kadych warunkach rodowiska dziaa (fot. 1). Transport morski jest
wykorzystywany przede wszystkim jako transport strategiczny w przypadku przemieszcze
duych iloci sprztu wojskowego na due odlegoci. Natomiast transport powietrzny wykorzystywany jest gównie do przewozu personelu na due odlegoci, jednostek si reagowania
oraz ewakuacji medycznej. W mniejszym zakresie wykorzystywany jest transport ródldowy
i rurocigowy (generalnie do transportu paliw). W przewozach wojskowych wykorzystywany
jest transport intermodalny. Naley zaznaczy, e w czasie pokoju, transport i przewóz wojsk
odbywa si na ogólnych zasadach obowizujcych w kraju.

Fot. 1. Samochód wojskowy ciarowo-terenowy do przewozu adunków w taktycznym rejonie
dziaa

W celu zapewnienia pynnego ruchu w sieci centralnych dróg samochodowych (drogi
o znaczeniu obronnym wyodrbnione z systemu dróg publicznych) organizuje si system kierowania ruchem.
Utrzymanie sieci transportowej obejmuje midzy innymi ochron obiektów kolejowych
i wzów komunikacyjnych realizowan przez jednostki Obrony Terytorialnej.
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W miejscach przecicia wanych linii transportowych (kolejowych) z przeszkod wodn,
tunelami, mostami, organizuje si Tymczasowe Rejony Przeadunkowe. Ich zadaniem jest
dokonywanie przeadunku wojsk i zaopatrzenia z transportu kolejowego na inny rodzaj transportu (samochodowy lub wodny) w celu pokonania zniszczonego obiektu uniemoliwiajcego dalszy transport.

2. CHARAKTERYSTYKA WOJSKOWYCH RODKÓW TRANSPORTU
W realizacji przewozów, wojsko wykorzystuje rodki transportu ldowego (kolejowe,
samochodowe, rurocigowe), wodnego (ródldowe i morskie) oraz powietrzne.
Wojsko nie jest wacicielem rodków transportu kolejowego i w zwizku z tym nie dysponuje wasnym potencjaem do utrzymania ruchu tych rodków transportu. Do realizacji
wojskowych przewozów kolejowych wykorzystywane s najczciej wagony: kryte, platformy, cysterny, chodnie, wglarki oraz osobowe.

2.1. Wojskowe samochody transportowe
Wojskowe rodki transportu samochodowego wyrónia rónorodno marek i typów dla,
których gównym kryterium podziau na grupy jest ich mobilno i adowno, rys. 3.
Samochody o wysokiej mobilnoci (tzw. terenowe, ang. off road), maej i redniej adownoci, przeznaczone s do dziaania w rejonie taktycznym3. Pojazdy te charakteryzuj si napdem na wszystkie koa, zastosowaniem systemów centralnego pompowania kó, pojedynczymi koami, ogumieniem terenowym, moliwoci regulacji nacisków jednostkowych oraz
wysokimi wska nikami mocy jednostkowej. Ponadto, powinny posiada kabiny chronice
zaog przed ostrzaem z broni strzeleckiej, odamkami, a take dodatkow ochron (opancerzenie) „wraliwych” elementów konstrukcyjnych (chodnice, zbiorniki paliwa, przewody
hydrauliczne, itp.), fot. 1. Do tej grupy nale midzy innymi: HONKER II, STAR 944,
STAR 1466. Natomiast samochody „szosowe” i „uterenowione” zabezpieczaj dziaalno
transportow gównie w obszarze dziaa operacyjnych. Samochody te wykorzystywane do
realizacji przewozów operacyjnych na due odlegoci z dominujcym udziaem dróg o nawierzchni utwardzonej i duymi prdkociami rednimi. S to, midzy innymi, samochody
duej adownoci – powikszonej mobilnoci (JELCZ 622D43) oraz zestawy transportowe do
przewozu kontenerów (JELCZ 862 z zestawem MULTILIFT MK IV).

3

Rejon dziaa taktycznych charakteryzuje si: zagroeniem ostrzaem z broni maszynowej (odamkami pocisków lub min),
bezdroami, dominujcym udziaem dróg gruntowych oraz koniecznoci pokonywania przeszkód naturalnych lub sztucznych (przeszkody wodne, rowy przeciwczogowe), a take zagroeniem uycia broni masowego raenia oraz ograniczeniami udzielania wsparcia technicznego.
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KONCEPCJA NOWEJ STRUKTURY PARKU SAMOCHODOWEGO

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Grupa 5

Samochody
ciarowoosobowe wysokiej
mobilnoci
adowno
do 2t

Samochody
maej
adownoci,
wysokiej
mobilnoci
adowno
do 4t

Samochody
redniej
adownoci,
wysokiej
mobilnoci
adowno
do 7t

Samochody
duej
adownoci

Samochody
ogólnego
przeznaczenia

Podgr. 1.1
adowno
do 1t

Podgr. 1.2
adowno
do 2t

Podgr. 4.1
Samochody powikszonej mobilnoci
adowno powyej 7t

Podgr. 4.2
Samochody z systemem
samozaadowczym
adowno do 15t

Podgr. 4.3
Transportery czogów i cikiego
sprztu gsienicowego
adowno 60t

Podgr. 5.1
Samochody
osobowe

Podgr. 5.2
Autobusy
i mikrobusy

Podgr. 5.3
Samochody
maej
adownoci
ad. do 4t

Podgr. 4.4
Zestawy transportowe
dalekiego zasigu
adowno do 30t

Podgr. 5.4
Samochody
redniej
adownoci
ad. do 8t

Podgr. 5.5
Samochody
duej
adownoci
ad. od 8t

Rys. 3. Struktura transportu samochodowego Si Zbrojnych RP [6]

2.2. Wojskowe transportowe statki powietrzne
Wojskowe rodki transportu powietrznego w zalenoci od zasigu dziaania oraz moliwoci przewozowych (masa adunku i wymiary gabarytowe), zgodnie z podziaem stosowanym w NATO, mona zaszeregowa do rodków transportu powietrznego strategicznego lub
taktycznego.
Strategiczne rodki transportu powietrznego umoliwiaj przewóz wojsk i adunków na
due odlegoci spoza teatru dziaa do teatru dziaa, a take poza teatr dziaa lub pomidzy
teatrami dziaa.
Taktyczne rodki transportu powietrznego umoliwiaj przewóz wojsk i adunków w rejonie dziaa taktycznych (równie obszarze operacyjnym) na bliskie odlegoci, wyposaonym w dora nie przygotowane ldowiska (krótkie i nieutwardzone pasy startowe). Wyposaone s czsto w rónego typu systemy zrzutu oraz podejmowania adunków.
Do realizacji transportu powietrznego wykorzystywane s samoloty oraz migowce
transportowe wyposaone w specjalne ukady ochrony (np. wyrzutnie wabików). Wyej wymienione statki powietrzne znajduj si gównie na wyposaeniu 3 Skrzyda Lotnictwa
Transportowego Si Powietrznych RP, tabela1. Na uwag zasuguje fakt, e wród samolotów
mona zdecydowanie wyróni zasadnicze rozwizanie konstrukcyjne do realizowanych za-
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da (bojowych, transportowych), natomiast wród migowców (np. Mi-17) nastpuje przystosowanie wersji migowca do zada (bojowych, transportowych, ratownictwa, itp.).
Tabela 1. Podstawowa charakterystyka eksploatacyjna samolotów i migowców transportowych
Si Zbrojnych RP
Dane techniczne

Masa wasna [kg]
Masa startowa maksymalna [kg]
Masa adunku maksymalna [kg]
Masa adunku [kg]
Zasig [km]
Prdko przelotowa [km/h]
Rozbieg [m]
Dobieg [m]
Puap [m]
Koszt eksploatacji na 1 godz. lotu [z]4
Ilo w SZ RP
ródo: Opracowanie wasne

C-130E Herkules CASA C-295M M-28 Bryza An-2

38000
70300
20400
7675
540
1160/1091
650/533
10000
55

10760
23200
9500
4000
4970
480
844
680
9000
5649
116

4350
7000
1750
1000
1365
335
410
6000
3243
237

Mi-2

Mi-8
Mi-17

3450
2410
6990
5500
3550
12000
1500
1500
800
4000
900
170
450
185 210 (max) 225
170
215
4000
4000
4500
1095
1737
10805
128
30

2.3. Wojskowe okrty transportowe
Marynarka Wojenna RP na swoim wyposaeniu posiada do transportu morskiego: 1 okrt
wsparcia logistycznego, zbiornikowiec paliwowy, 5 okrtów transportowo-minowych (tab. 2).
Wojskowe rodki pywajce ródldowego transportu wodnego (kutry holownicze, odzie
wojskowe) s wykorzystywane do zapewnienia przewozów midzybrzegowych mostowych
i promowych.
Tabela 2. Podstawowa charakterystyka eksploatacyjna okrtów transportowych Marynarki
Wojennej RP
Dane eksploatacyjne

Okrt wsparcia logistycznego ORP Zbiornikowiec paliwowy Okrt
transportowoKontradmira Xawery CZERNICKI ORP Batyk
minowy typu „Lublin”
Dugo [m]
73,8
84,7
95,8
Szeroko [m]
13,8
13,1
10,8
Zanurzenie [m]
4,3
4,8
2,38
Wyporno [t]
2 390
2984
1745
Prdko [Mm/h]
14,1
15
16,5
Silniki napdowe [kW] 2 x 1080
2 x 735
3 x 1320
adowno [t]
1009
127610
40511
Wodowanie [rok]
2000
1988
1989/1991
ródo: Opracowanie wasne

2.4. Wojskowe rodki transportu ruroci gowego
W Siach Zbrojnych RP stosowane s rurocigi polowe umoliwiajce przetaczanie paliwa (przy maksymalnej wydajnoci 2000 m3 na dob przy cinieniu 2 MPa) na odlego do
4

www.sp.mil.pl/pl/wyposaenie-sp/samoloty.html; 22.04.2010 r.; godz. 2200.
Do koca roku 2010, w ramach amerykaskiego programu FMF (Foreign Military Financing).
6
Zakupiono 12 szt., jedna ulega zniszczeniu w wyniku katastrofy lotniczej w dn. 23.01.2008 r. w Mirosawcu.
7
czna ilo rónych wersji w siach Powietrznych i Marynarce Wojennej, http://www.militarium.net/viewart.php?aid=303.
8
Wersje przeznaczone do zada transportowych.
9
140 onierzy z wyposaeniem osobistym, 10 kontenerów 20 stopowych, dwa samochody ciarowe, ldowisko dla helikopterów.
10
adunek: 1184 t oleju napdowego w 6 zbiornikach po 1300 m³, 100 t wody sodkiej w 2 zbiornikach po 50 m³, 20 beczek
olejów smarnych w adowni + 4 na pokadzie otwartym, zbiorniki na zuyty olej.
11
9 czogów o masie 45 ton (T-72) lub 17 samochodów ciarowych lub 135 onierzy z wyposaeniem osobistym.
5
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60 km, przekazywanie paliwa odbiorcy i jego rozliczanie w punktach kocowych lub porednich oraz wydawanie paliwa jednoczenie maksymalnie 32 odbiorcom.
Wykorzystuje si je gównie do przetaczania paliwa przez szerokie przeszkody wodne, budowania obej zniszczonych wzów kolejowych lub drogowych, odtwarzania zdolnoci dystrybucyjnych skadów paliwowych wojska i gospodarki narodowej (GN), transportu paliw
midzy bazami wojska lub GN, a take przybliania zapasów paliw do wojsk [1].
Gówne nitki rurocigowe wykonywane s z rurocigów stalowych o rednicy 150 mm, rurocigów gumowych o rednicy 150 mm oraz rurocigów dystrybucyjnych o rednicy 150 mm.

3. SYSTEM ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO
Synonimem utrzymania maszyn w Siach Zbrojnych jest zabezpieczenie techniczne, które
w ujciu funkcjonalnym obejmuje przedsiwzicia obsugiwa technicznych (prewencyjnych
i korekcyjnych), rozpoznania technicznego, ewakuacji technicznej, zaopatrywania technicznego oraz kierowania i dowodzenia zabezpieczeniem technicznym.
Podsystem utrzymania wojskowych rodków transportowych (samochodowych) mona
opisa wyraeniem:
UW T = (OT, RT, ET, ZT, KZT, RZT)
(1)
gdzie:
OT - podsystem obsugiwa technicznych,
RT - podsystem rozpoznania technicznego,
ET - podsystem ewakuacji technicznej,
ZT - podsystem zaopatrywania technicznego,
KZT - podsystem kierowania i dowodzenia zabezpieczeniem technicznym,
RZT - relacje.
Podsystem obsugiwa technicznych opisuje wyraenie:
OT = (OP, OK, ROT)
gdzie:
OP - podsystem obsugiwa prewencyjnych,
OK - podsystem obsugiwa korekcyjnych,
ROT - relacje.

(2)

Podsystem obsugiwa prewencyjnych mona opisa wyraeniem:
OP = (OB, OO, OS, OR, ODT, OPP, OKN, OD, RP)

(3)

gdzie:
OB - podsystem obsugiwa biecych,
OO - podsystem obsugiwa okresowych,
OS - podsystem obsugiwa specjalnych,
OR - podsystem obsugiwa rocznych,
ODT - podsystem obsugiwa w ramach „Dni technicznych”,
OPP - podsystem obsugiwa podczas przechowywania,
OKN - podsystem obsugiwa konserwacyjnych (tzw. remonty konserwacyjne),
OD - podsystem diagnostyczny,
RP – relacje.
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Natomiast podsystem obsugiwa korekcyjnych mona opisa wyraeniem:
OK = (NB, NP, RK)
gdzie:
NB - podsystem napraw biecych,
NP - podsystem napraw planowych,
RK – relacje.

(4)

4. ORGANIZACJA SYSTEMU ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO
Zasadnicze procesy eksploatacji technicznej maszyn w Siach Zbrojnych RP realizowane
s w dwóch pionach funkcjonalnych: dowódczym – gestor12 (odpowiedzialny za wykorzystanie) oraz logistycznym (odpowiedzialny za utrzymanie - obsugiwanie) – Centralny Organ
Logistyczny13.
Pomidzy tymi dwoma pionami funkcjonalnymi zachodzi typowy konflikt eksploatacyjny, który przejawia si tym, e wynik wykorzystania (uytkowania) UiSW zaley w znaczcym stopniu od poziomu jego zabezpieczenia logistycznego (utrzymania). Natomiast nakady
ponoszone na utrzymanie techniki wojskowej nie s niestety zalene (a powinny by) od realizowanego (planowanego) wykorzystania UiSW.
Podsystem utrzymania pojazdów tworz: zasoby ludzkie, technologia obsugiwa, infrastruktura obsugowa, informacja techniczna, zasoby finansowe i relacje. Zasoby te s uporzdkowane w struktury organizacyjne kierownicze (planistyczne) i wykonawcze (stacjonarne
i mobilne) wystpujce na poszczególnych szczeblach organizacji systemu logistycznego Si
Zbrojnych RP.
Na szczeblu strategicznym realizowane jest kierowanie (planowanie) utrzymaniem technicznym. Kierowanie utrzymaniem technicznym wykonywane jest w Sztabie Generalnym
poprzez Zarzd Planowania Logistyki P-4, który koordynuje swoje dziaania z departamentem budetowym, polityki zbrojeniowej, a take departamentem zaopatrywania Si Zbrojnych
w Ministerstwie Obrony Narodowej (rys. 4).
Na szczeblu operacyjnym powysze zadania kierownicze (planistyczne) wykonuj sztabowe komórki logistyczne poszczególnych Rodzajów Si Zbrojnych oraz komórki techniczne
IWsp SZ i podlege im komórki techniczne Okrgów Wojskowych.
Z komórek technicznych IWsp SZ, Szefostwo Suby Czogowo-Samochodowej (SSCzSam.) realizuje zadania utrzymania technicznego pojazdów mechanicznych. SSCz-Sam.
sprawuje funkcje zarówno gestorskie jak i Centralnego Organu Logistycznego w stosunku do
pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, nadwozi warsztatowych (w tym kontenerowych), podwozi pod pojazdy specjalne, a take sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem Stacji
Kontroli Pojazdów Si Zbrojnych RP.
Na szczeblu taktycznym utrzymaniem pojazdów zajmuje si potencja stacjonarny (podlegy IWsp ZS) i potencja mobilny (bdcy komponentem pododdziaów i oddziaów taktycznych).

12

Gestor UiSW – komórka lub jednostka organizacyjna resortu obrony narodowej, a take komórka wewntrzna odpowiedzialna za kierunki rozwoju w Siach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP) oraz organizacj procesu wykorzystania bojowego okrelonego rodzaju (grupy) UiSW, modernizacj i szkolenie obejmujce jego uytkowanie [2].
13
Centralny Organ Logistyczny (COL) - komórka lub jednostka organizacyjna resortu obrony narodowej, a take komórka
wewntrzna, odpowiedzialna za ustalanie (normowanie) procesów eksploatacji okrelonych rodzajów (grupy) i typów
UiSW, prowadzenie zbiorczej ewidencji materiaowej i eksploatacyjnej tego UiSW oraz szkolenie specjalistów technicznych [2].
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Rys. 4. Schemat blokowy systemu logistycznego Si Zbrojnych RP, gdzie: P1-P8 Zarz dy;
J4, G4, A4, N4 - sztabowe komórki logistyczne Rodzajów Si Zbrojnych; POW – Pomorski Okrg Wojskowy; SOW – l ski Okrg Wojskowy; STiRW – Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk; ZT – Zwi zek taktyczny; JW – Jednostka Wojskowa;
G/S4 - sztabowe komórki logistyczne jednostek szczebla taktycznego; RBM – Rejonowe
Bazy Materiaowe; BLog – Brygady Logistyczne; OWT – Okrgowe Warsztaty Techniczne; RWT – Rejonowe Warsztaty Techniczne; BMT – Bazy Materiaowo Techniczne; Sk. MW – Skady Marynarki Wojennej; FOW – Flotylla Obrony Wybrzea,
KPW – Korpus „Pónoc Wschód”; BLT – Brygada Lotnictwa Taktycznego; na podstawie materiaów z Inspektoratu Wsparcia SZ (IWsp SZ)

Potencja stacjonarny realizuje obsugiwania profilaktyczne i korekcyjne o pracochonnoci powyej 60 rhg i czasie realizacji powyej jednej doby. Tworz go: Rejonowe Bazy Materiaowe, Brygady Logistyczne, Okrgowe Warsztaty Techniczne, Rejonowe Warsztaty Techniczne, Bazy Materiaowo Techniczne i Skady Marynarki Wojennej.
Natomiast potencja mobilny realizuje obsugiwania profilaktyczne i korekcyjne o pracochonnoci do 60 rhg i czasie realizacji do jednej doby. Tworz go: plutony remontowe, kompanie remontowe oraz bataliony remontowe Zwizków Taktycznych.
Powysze struktury wykonawcze realizuj procesy utrzymania rodków transportu wedug planowo-zapobiegawczego systemu obsugiwa profilaktycznych wspomaganego czciowym diagnozowaniem. Rozwaajc organizacj utrzymania pojazdów wojskowych naley wzi pod uwag nastpujce czynniki (rys. 5):
– warunki uytkowania (garnizonowe – szkolenie, PKW – „bojowe”),
– czynniki zwizane z miejscem uytkowania (taktyczne, rodowiskowe, otoczenie, wiek
i konstrukcja pojazdu),
– jakiej grupy pojazdów to ma dotyczy (pojazdy specjalne SZ, pojazdy uywane do celów
specjalnych SZ, pojazdy ogólnego przeznaczenia),
– wymagany zakres utrzymania (obsugiwanie prewencyjne, obsugiwanie korekcyjne),
– charakterystyka „konstrukcyjno-wiekowa” pojazdów.
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Rys. 5. Czynniki warunkuj ce utrzymanie pojazdów wojskowych [7]

W podsystemie technicznym, w zakresie eksploatacji UiSW funkcjonuje system informatyczny LOGIS-E, który jest wieloszczeblowym systemem wspomagania kierowania eksploatacj UiSW. Skada si z trzech podsystemów:
– podsystemu szczebla centralnego - wspomagajcego kierowanie eksploatacj UiSW na
szczeblu centralnym, uytkowany w Zarzdzie Planowania Logistycznego P-4 Sztabu
Generalnego WP, IWsp SZ,
– podsystemu szczebla okrgowego - wspomagajcy kierowanie eksploatacj UiSW na poziomie okrgu wojskowego, uytkowany jest w pionie logistyki dowództw okrgów wojskowych, WLOP i MW,
– podsystem szczebla oddziau gospodarczego (LOGIS-E-OG) - wspomagajcego gospodarowanie UiSW w podstawowym ogniwie organizacyjnym WP jakim s jednostki wojskowe i oddziay gospodarcze.
System informatyczny LOGIS-E obejmuje swym zasigiem informatyzacj dziaa zwizanych z ewidencj ilociowo-jakociow i eksploatacj UiSW w Siach Zbrojnych RP.
Przedmiotem komputerowego wspomagania jest nastpujca dziaalno:
– ewidencja stanów i obrotów UiSW,
– ewidencja nalenoci i uytku biecego,
– ewidencj eksploatacji UiSW,
– biece udostpnianie zainteresowanym uytkownikom informacji analitycznych i przekrojowych,
– przekazywanie dla systemu kierowania mobilizacj i systemów dowodzenia czasu „W”
danych o stanie UiSW,
– sprawozdawczo. [8]

WNIOSKI
Wojskowe rodki transportowe, znajdujce si w eksploatacji, charakteryzuj si du
„rozpitoci wiekow” (uwaga ta dotyczy rodków transportu samochodowego, wodnego jak
i powietrznego) dochodzc w skrajnych przypadkach do 35 lat, a co za tym idzie, du „rozpitoci konstrukcyjn” i wymaganiami eksploatacyjnymi. Siy Zbrojne RP posiadaj na
swoim wyposaeniu wojskowe rodki transportu zarówno z tzw. rynku wschodniego jak
i zachodniego, które wymagaj odmiennego potraktowania utrzymania w ruchu.
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Przy wprowadzaniu do eksploatacji nowych wojskowych rodków transportu naley rozway, zawieranie umów z ich producentami (przedstawicielami autoryzowanymi) o realizacji utrzymania (wykonywania obsugiwa wyszego rzdu) po okresie gwarancyjnym.
Funkcjonujcy w podsystemie technicznym system informatyczny wspomagajcy zarzdzanie eksploatacj LOGIS-E, znacznie odbiega swoimi moliwociami ewidencyjnymi, informacyjnymi, wspomagania decyzji eksploatacyjnych od wspóczenie funkcjonujcych na
rynku cywilnym systemami klasy CMMS/EAM (Computerised Maintenance Management
Systems/Enterprise Assets Management – Systemy Komputerowe Zarzdzania Utrzymaniem
Ruchu). Majc na uwadze fakt, e coraz wikszego znaczenia nabieraj zagadnienia prognozowania (stanu technicznego, kosztów, pracochonnoci) oraz optymalizacji utrzymania naley wdroy w podsystemie technicznym system informatyczny klasy CMMS.
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MAINTENANCE ORGANIZATION
OF MILITARY MEANS OF TRANSPORTATION
Abstract
In the article military transportation system characteristic in aspect of military logistics system
and armed forces branches was presented. Characteristics of military means of automotive, water, air
and pipeline transport were presented as well. Technical maintenance in aspect of military term was
described. Military vehicle maintenance system also was characterized. In conclusion some findinds
were formulated acording to key factors conditioning vehicle maintenance, outsourcing utilization
during vehicle maintenance and computerised maintenance management systems.
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