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EKOLOGISTYKA 
W EKSPLOATACJI POJAZDÓW WOJSKOWYCH 

– WYBRANE ASPEKTY  

Streszczenie 
W artykule przedstawiono wybrane aspekty związane z wycofaniem z eksploatacji, składowaniem 

i utylizacją wojskowych pojazdów mechanicznych i ich podzespołów. Omówiono podstawowe procedury 
i wymogi z tym związane. Zamieszczono schematy, które ilustrują graficznie przedstawione zagadnienie. 
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WSTĘP 

Potrzeba człowieka rodzi obiekt techniczny [12] np. pojazd samochodowy do ściśle okre-
ślonych zadań. Realizacja tych zadań w cyklu życia obiektu technicznego przypada na fazę 
eksploatacji, gdzie użytkownik użytkując ten obiekt spełnia swoje potrzeby. 

Celem różnorodnych działań organizacyjno-technicznych w okresie projektowania i wy-
twarzania obiektu jest wydłużenie jego okresu trwałości. Założeniem wyjściowym tych eta-
pów życia obiektu jest uzyskanie m.in. wysokiej jakości i trwałości. Przeniesienie informacji 
eksploatacyjnej z dwóch pierwszych okresów życia maszyny (projektowanie i wytwarzanie) 
na trzeci (użytkowanie) odbywa się głównie poprzez jakość. Jakość jest taką właściwością, 
która może się zmienić w miarę upływu czasu. W tych dwóch pierwszych okresach wzrasta, 
a w trzecim okresie następuje jej spadek, o różnym natężeniu i przebiegu.  

1. WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI  

Instytucją powołaną w wojsku do realizacji procesów logistycznych związanych z wyco-
faniem z eksploatacji, transportem, składowania i przekazaniem do utylizacji lub recyklingu 
UiSW (w tym pojazdów), oraz zużytych materiałów eksploatacyjnych jest Agencja Mienia 
Wojskowego (AMW) [2, 3, 8, 9, 11]. W jej zakresie działania leży również koordynowanie 
wszelkich działań dotyczących bezpieczeństwa ekologicznego odpadów pochodzenia woj-
skowego zarówno w czasie transportu, jak i składowania [7, 10]. 

Schemat blokowy przedstawiony na rys. 1 ilustruje ogólny model funkcjonowania łańcu-
cha logistycznego, oraz strumieni przepływu mienia wojskowego wycofanego z eksploatacji 
w ramach kompetencji AMW, w którym wyróżnia się cztery podstawowe elementy [4]: 
– Jednostki Wojskowe/Wojskowe Odziały Gospodarcze, 
– Agencję Mienia Wojskowego, 
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– Regionalne Bazy Logistyczne, 
– wspecjalizowane firmy. 

 

1 – Zakład obrotu specjalnego AMW Warszawa dla UISW koncesjonowanego; 
2 – Oddziały terenowe AMW dla pozostałego UISW. 

Rys. 1. Schemat łańcucha logistycznego przepływu mienia wojskowego wycofanego z eksploatacji [4] 

1.1. Pojazdy wojskowe wycofane z eksploatacji 
Jednym z obszarów ekologistyki w Siłach Zbrojnych [2, 4, 9] jest gospodarka pojazdami 

mechanicznymi wycofanymi z eksploatacji wraz z wszystkimi ich podzespołami, w tym np.: 
zużytymi oponami, akumulatorami, a także paliwem i płynami eksploatacyjnymi posiadają-
cymi wpływ na degradację środowiska naturalnego [5, 7]. W warunkach logistyki cywilnej 
gospodarka odpadami, w tym pojazdami mechanicznymi wycofanymi z eksploatacji regulo-
wana jest ustawowymi przepisami, w których określone są ścisłe procedury organizacji skła-
dowania, także transport, prace manipulacyjne, warunki bhp infrastruktury (sprzętu) przewi-
dzianej do transportu i prac manipulacyjnych z odpadami [9, 10, 11]. 

Gospodarka zużytymi pojazdami mechanicznymi jest bardzo złożona, ponieważ nie moż-
na traktować jej jednolicie. W skład konstrukcji i wyposażenia pojazdu (rys. 2), w zależności 
od typu i przeznaczenia, wchodzi różne wyposażenie i składowe podlegające indywidualnie 
określonym przepisom określającym procedury ich składowania, utylizacji i recyklingu.  
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Rys. 2. Składowe i materiały konstrukcyjne pojazdu 
Źródło: Opracowanie własne. 

Pojazdy kołowe/gąsienicowe w Siłach Zbrojnych, w zależności od typu, rodzaju i inten-
sywności eksploatacji, mogą być eksploatowane w okresie od kilku do nawet 40 lat. Podlega-
ją określonym remontom i obsługom, a także rotacjom w poszczególnych grupach eksploata-
cji, co powoduje całkowitą lub częściową zmianę ich składowych, a to z kolei generuje róż-
nego rodzaju odpady po zakończeniu eksploatacji. 

Pojazdy mechaniczne w wojsku dzielimy na dwie zasadnicze grupy, m.in. ze względu na 
Normę PN-89/S-02006 i przepisy dotyczące recyklingu (rys. 3). 

Pierwszą grupę stanowią pojazdy grupy A, które dzielą się na: 
– pojazdy kategorii M1 i N1 (M1- samochody osobowe przeznaczone do przewozu maksy-

malnie 9 osób wraz z kierowcą, N1 – samochody o całkowitej masie do 3,5 tony), 
– pojazdy nienależące do kategorii M1 i N1. 

Drugą grupę pojazdów stanowią pojazdy grupy B, czyli pojazdy specjalne, w tym pojazdy 
bojowe, wymagające koncesji. 

 
Rys. 3. Klasyfikacja pojazdów samochodowych eksploatowanych w wojsku [4] 
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Pojazdy grupy A charakteryzuje fakt, iż nie wymagana jest koncesja odnosząca się do 
przepisów Ustawy o recyklingu pojazdów, ale nie mogą być dekompletowane przed przeka-
zywaniem do AMW. Pojazdy nienależące do kategorii M1 i N1 mogą być rozkompletowane 
tylko w sytuacji, gdy podzespoły pojazdów stanowią wartość użytkową dla danej jednostki 
wojskowej – za zgodą nadrzędnego organu logistycznego. Taki przykładowy schemat pełne-
go demontażu samochodu przedstawiono na rys. 4. 

 
Rys. 4. Przykładowy schemat zakładu demontażu samochodów  
Źródło: Opracowanie własne. 

Pojazdy stanowiące grupę B, szczególnie pojazdy bojowe przeznaczone do recyklingu 
podlegają przepisom określonym w Traktacie o Konwencjonalnych Siłach Zbrojnych w Eu-
ropie – CFE (ang. Conventional Forces of Europe), w którym zawarto szczegółowe procedu-
ry redukcji sprzętu bojowego i sposoby ich niszczenia, oraz kontroli. 

1.2. Gospodarka zużytymi akumulatorami 
Gospodarka zużytymi akumulatorami stanowi jedną ze sfer zainteresowania ekologistyki, 

ze względu na występowanie w ich budowie materiałów posiadających negatywny wpływ na 
środowisko naturalne. Po okresie eksploatacji w jednostkach wojskowych, zużyte akumulato-
ry trafiają najczęściej do Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego (OT AMW), za 
pośrednictwem Regionalnych Baz Logistycznych (RBLog), lub bezpośrednio z jednostki woj-
skowej. Rozpatrując proces przekazywania zużytych akumulatorów w relacjach jednostka woj-
skowa – RBLog, należy zaznaczyć, odbywa się on na bieżąco, w zależności od potrzeb. Dalszy 
proces przekazywania zużytych akumulatorów w relacjach RBlog – OT AMW odbywa się z 
godnie z planem tworzonym z rocznym wyprzedzeniem, co oznacza konieczność składowania 
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ich w RBLog przez pewien okres. Taki stan rzeczy należy widzieć w kontekście korzyści i wad. 
Korzyści wynikają z czasu pozwalającego na podpisanie umów z wyspecjalizowaną firmą na 
utylizację akumulatorów, wady natomiast dotyczą konieczności organizacji wyspecjalizowa-
nych magazynów pośrednich w RBLog spełniających wszelkie wymagania bezpieczeństwa 
ekologicznego. W konsekwencji generowane są dodatkowe koszty składowania odpadów. 

W wojsku zgodnie z [1], jak też późniejszymi uzupełnieniami określone są normy eksplo-
atacji w latach, dla poszczególnych typów i pojemności akumulatorów. Tabela 1 przedstawia 
przykładowo wybrane normy użytkowania akumulatorów. 

Spisane z ewidencji akumulatory oraz zużyte płyty akumulatorowe i elektrolit należy 
przekazywać do AMW, lub koncesjonowanych zakładów (po podpisaniu wymaganej umowy) 
w celu utylizacji jako odpady niebezpieczne o kodach: 
– 160601 (zużyte baterie i akumulatory ołowiowe), 
– 160606 (selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów). 

Tab. 1. Normy użytkowania akumulatorów [6] 

Lp 
Typ 

akumulatora 
Napięcie 

znamionowe [V] 
Pojemność 

znamionowa [Ah]

Okres przechowywania 
w stanie suchym 

(w latach) 

Okres eksploatacji 
od początku użytkowania

(w latach) 
1 6SC45 12 45 2 3 
2 6SE60MN 12 60 2 3 
3 6M3 6 84 2 3 
4 3SE165 6 165 2 3 
5 12D1W-120 12 120 2 4 
6 12D2-135 12 135 2 4 
7 6SE160NL 12 160 2 4 
8 12D2-165 12 165 2 4 
9 12SE70SEL 24 70 2 4 
10 6SE190SEL 12 190 2 4 
11 Inne typy - - 2 4 

1.3. Gospodarka materiałami pędnymi i smarami 
Podobnie jak w przypadku akumulatorów procedury obowiązują w przekazywaniu i skła-

dowaniu odpadów będących pochodnymi produktów naftowych [4, 7, 9, 10]. Należy podkre-
ślić, że produkty naftowe i ich pochodne oraz akumulatory stanowią grupę materiałów nie-
bezpiecznych, których transport i składowanie podlega specjalnym przepisom. 

Problematyka gospodarowania przepracowanymi olejami podlega przepisom obowiązują-
cym na rynku cywilnym. Nadrzędnym dokumentem regulującym tę kwestię w krajach Unii 
Europejskiej jest dyrektywa Rady nr 75/439/EWG z dnia 22.12.1975 r. Dyrektywa normuje 
konieczność, by odpady niebezpieczne były traktowane odrębnie w stosunku do innych odpa-
dów w zakresie dalszego dysponowania, zbiórki i ewidencji. W Polsce przepisy unijne kon-
kretyzuje ustawa o odpadach regulująca zasady zagospodarowania olejów odpadowych. 
Zgodnie z definicją w niej zawartą, oleje odpadowe są to wszystkie oleje smarowe lub prze-
mysłowe, które nie nadają się już do zastosowania, do którego były pierwotnie przeznaczone, 
a w szczególności zużyte oleje do turbin i oleje hydrauliczne. 

Problematyka składowania olejów odpadowych i ich pochodnych stanowi bardzo istotny 
obszar dla ekologistyki w warunkach funkcjonowania Sił Zbrojnych. Rola AMW w tym ob-
szarze polega na podpisywaniu umów z wyspecjalizowanymi firmami zajmującymi się utyli-
zacją i recyklingiem olejów odpadowych i innych płynów eksploatacyjnych. W gestii spo-
czywa również koordynacja procesu odbioru olejów odpadowych przez firmy i ewidencja 
materiałowa. Problem spoczywa jednak w ich składowaniu, w miejscu ich wykorzystania, 
wiąże się z przepisami dotyczącymi warunków technicznych obiektów przewidzianych do ich 
składowania i bezpieczeństwa ekologicznego. 
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1.4. Gospodarka zużytymi oponami 
Opony stanowią jedno z poważniejszych wyzwań dla ekologistyki. Związane są z obo-

wiązującymi przepisami, zarówno krajowymi, jak i unijnymi, jak również ze sferą technologii 
stosowanych w procesie utylizacji i recyklingu. Czas eksploatacji (zużycie) opon normują 
warunki [6]: 
– wysokość minimalna bieżnika 1,6 mm lub do wskaźnika zużycia bieżnika TWI, 
– wiek opony do 10 lat. 

Zakaz składowania opon w całości obowiązuje od lipca 2003 roku za sprawą dyrektywy 
UE 1999/31/EC o nazwie Landfill Directive. Od 2006 r. obowiązują przepisy, które sankcjo-
nują również zakaz składowania opon w postaci rozdrobnionej, co wymusza na AMW na-
tychmiastowe przekazywanie zużytych opon wyspecjalizowanym firmom. 

W wojsku zgodnie z [6], jak i uzupełnieniem określone są normy eksploatacji w zależno-
ści od średnicy osadzenia, typu pojazdu, lat eksploatacji lub przebiegu w kilometrach. Poniż-
sze tabele 2 i 3 przedstawiają przykładowo wybrane rozmiary i normy przebiegu opon. 

Tab. 2. Wybrane normy przebiegu opon [6] 

Lp. 
Indeks 

SI 
Rozmiar  

ogumienia 
Rzeźba opony 

Stosowana  
w pojeździe 

Norma  
przebiegu 

[tys. km] [lata] 
1.  175SR-13/4 radialna-drogowa FSO/Polonez 65 10 

2.  840-15/6 terenowa 
Uaz 649B, Uaz 452, 
Tarpan 

35 10 

3.  650R-16/10 letnia, zimowa, drogowa, dętkowa Nysa, Żuk, Kp, Pad-4 42 10 

4.  12.00-18/12 
diagonalna, letnia, zimowa, terenowa 
o zmiennym ciśnieniu, dętkowa 

Star 660, Ził 157 35 10 

5.  13.00-18/10 
diagonalna, letnia, zimowa, terenowa 
o zmiennym ciśnieniu, dętkowa 

Brdm, Skot, Btr 
28 
20 

10 

6.  8.25R-20/12 
diagonalna, letnia, zimowa, drogowa, 
dętkowa 

Star 29, 200, 
1142, przyczepy 

42 10 

7.  9.00-20/14 
diagonalna, letnia, zimowa, terenowa, 
dętkowa 

Star 244, Ził 130, 
Kamaz 

35 10 

8.  9.00R-20/14 
radialna, letnia, zimowa, drogowa, 
dętkowa 

Autobusy Autosan 42 10 

9.  11.00-20/14 
diagonalna, letnia, zimowa, uniwer-
salna, dętkowa 

Tatra 148, Jelcz 35 10 

10.  12.00-20/16 
diagonalna, letnia, zimowa, terenowa 
o zmiennym ciśnieniu, dętkowa 

Star 266, 944, Ził 131 35 10 

11.  14.00-20-10 
diagonalna, letnia, zimowa, terenowa 
o zmiennym ciśnieniu, dętkowa 

Ural 375 40 10 

12.  
15.00-21/16 

18-22,5  
bezdętkowa 

diagonalna, letnia, zimowa, terenowa, 
dętkowa 

Tatra 815 35 10 

13.  12.00-500-508 
diagonalna, letnia, zimowa, terenowa 
o zmiennym ciśnieniu, dętkowa 

Baz 5937/5939 20 10 

14.  13.00-530-533 
diagonalna, letnia, zimowa, terenowa 
o zmiennym ciśnieniu, dętkowa 

Kraz 255 25 10 

Tab. 3. Normy przebiegu w zależności od średnicy osadzenia [6] 

Lp. Rozmiar opony 
Norma  

przebiegu [tys. km]
1 O średnicy osadzenia do 16 cali angielskich lub do 400 mm włącznie. 35 
2 O średnicy osadzenia 20 cali angielskich i szerokości 10, 11 i 12 cali angielskich. 40 
3 O średnicy osadzenia większej niż 16 cali angielskich lub do 500 mm włącznie. 35 
4 O średnicy osadzenia większej niż 20 cali angielskich lub 500 mm. 35 
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Uwagi: 
– norma przebiegu dla opon o rozmiarze 165SR-13, 175SR-13 i 185SR-13 produkcji krajo-

wej wynosi 65 tys. km, norma przebiegu dla opon transportera opancerzonego SKOT 
o rozmiarze 1300×18 wynosi 20 tys. km, norma przebiegu dla opon o rozmiarze 1013-530 
i 1500-600-635 produkcji b. ZSRR wynosi 25 tys. km. 

– podane normy przebiegu: 
– zwiększa się o 20% dla opon radialnych (z wyjątkiem opon o rozmiarze 165SR-13, 

175SR-13, 185SR-13), 
– zmniejsza się o 20% dla samochodów opancerzonych BRDM-2, zmniejsza się o 50% 

dla motocykli. 
Dla pojazdów nowowprowadzanych do wojska dla których nie zaktualizowano wymagań 

normowych wykorzystuje się instrukcje i wytyczne producenta. 
Zgodnie z [7] zużyte ogumienie, dętki, fartuchy ochronne, jak też opończe, pokrowce sta-

nowią odpady o kodach: 
– 160103 (zużyte opony), 
– 160199 (odpad parciany). 

W związku z tym ich końcowy rozchód (ubycie z jednostki w kategorii najczęściej V-ej) 
musi odbyć się poprzez przekazanie do AMW lub przekazanie do utylizacji koncesjonowa-
nemu zakładowi w formie umowy. 

PODSUMOWANIE 
Przedstawione w artykule aspekty związane z wycofywaniem z eksploatacji, składowa-

niem i utylizacją bądź recyklingiem wojskowych pojazdów mechanicznych ich podzespołów, 
nie są do końca spójne z wymogami cywilnymi. Taki stan powoduje konieczność ponoszenia 
określonych kosztów przez wojsko związanych głównie ze składowaniem, przechowywaniem 
do momentu faktycznego odbioru z terenu jednostki.  
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ECOLOGISTICS IN THE OPERATION  
OF ARMY VEHICLES – CHOSEN ASPECTS 

Abstract 
The article presents chosen aspects connected with ceasing operation of army vehicles and their 

sub-assemblies, their storage and utilization. It describes the basic procedures and requirements con-
nected with the above. The work comprises diagrams graphically illustrating the discussed issue. 
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