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Streszczenie

Artykuł przedstawia wyniki badań uzyskane w procesie badawczym ukierunkowa-
nym przez następujący problem naukowy: Jakie istnieją możliwości pozyskiwania za-
sobów spoza systemu logistycznego sił zbrojnych, które w istotny sposób zwiększają 
potencjał logistyczny wojsk adekwatnie do istoty wykonywanych zadań taktyczno- 
-operacyjnych? Tym samym celem badań było określenie źródeł zasobów logistycz-
nych i istoty ich wpływu na potencjał logistyczny sił zbrojnych.

W czasie pokoju organy kierowania systemem logistycznych sił zbrojnych kon-
centrują się na dwóch głównych przedsięwzięciach: realizacji szkolenia oddziałów  
i pododdziałów logistycznych oraz tworzeniu odpowiedniego potencjału logistycz-
nego, adekwatnego do charakteru zadań określonych dla sił zbrojnych. Liczba i cha-
rakter tych zadań są zróżnicowane ze względu na czas, rodzaj i miejsce operacji woj-
skowej. Tym samym wielkość potencjału logistycznego i możliwości jego kreowania 
są zależne głównie od wielkości, charakteru i możliwych do wykorzystania źródeł 
zasobów logistycznych. Zatem przedstawienie złożoności sytuacji decyzyjnej i uwa-
runkowań podejmowania decyzji logistycznych, w tak złożonej sytuacji decyzyjnej, 
są głównymi wynikami badań przedstawionymi w artykule.

Jako zasadnicze metody badawcze zostały wykorzystane analiza i synteza, wnio-
skowanie przez analogię oraz studium przypadku.

Słowa kluczowe: potencjał logistyczny, zasoby logistyczne.

Wstęp

Zasoby logistyczne mogą mieć charakter zasobów wewnętrznych, utożsamianych 
z możliwościami systemu logistycznego sił zbrojnych, i zewnętrznych możliwych 
do pozyskania spoza tego systemu. Tym samym ich wielkość jest zależna między 
innymi od rozwiązań związanych z zasilaniem systemu, istoty mechanizmu transfor-
macji zachodzącego w tym systemie i oczekiwań otoczenia w stosunku do efektów 
tej transformacji, czyli właściwości produktu logistycznego, który w teorii logistyki 
określany jest jako efekt funkcjonowania systemu logistycznego. Określenie charak-
teru i wielkości zewnętrznych zasobów logistycznych możliwych do pozyskania na 
rzecz sił zbrojnych jest skomplikowanym procesem ze względu na złożoność współ-
czesnej działalności gospodarczej, złożoność relacji prawno-administracyjnych  
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wynikających z przepisów prawa państwa demokratycznego, które musi sprostać 
zadaniom mobilizacyjnym z jednoczesnym poszanowaniem prawa własności.

W opinii autora prowadzenie badań naukowych zmierzających do identyfikacji 
uwarunkowań i ich wpływu na możliwości kształtowania potencjału logistycznego 
sił zbrojnych poprzez pozyskiwanie zasobów logistycznych ze zróżnicowanych źró-
deł, w tym ze źródeł zagranicznych, jest istotne i konieczne. Tym samym ważne wy-
dają się wyniki badań uzyskane w związku z rozwiązywaniem następującego pro-
blemu badawczego: Jakie istnieją możliwości pozyskiwania zasobów spoza systemu 
logistycznego sił zbrojnych, które w istotny sposób zwiększają potencjał logistyczny 
wojsk adekwatnie do istoty wykonywanych zadań taktyczno-operacyjnych? Poszu-
kiwania badawcze ukierunkowała także następująca hipoteza badawcza: Istnieje 
wiele możliwych rozwiązań związanych z pozyskiwaniem zasobów spoza systemu 
logistycznego sił zbrojnych w czasie realizacji zadań przez komponenty sił zbroj-
nych, przy czym opracowanie koncepcji kreowania potencjału logistycznego wyma-
ga przede wszystkim znajomości złożoności sytuacji taktyczno-operacyjnej i jedno-
znacznej identyfikacji rodzajów źródeł zasobów logistycznych oraz uwarunkowań 
prawno-administracyjnych ich wykorzystania. Tak określona sytuacja problemowa 
pozwoliła sprecyzować cel badań – określenie źródeł zasobów logistycznych i isto-
ty ich wpływu na potencjał logistyczny sił zbrojnych. Jako zasadnicze metody ba-
dawcze zostały wykorzystane analiza i synteza, wnioskowanie przez analogię oraz 
studium przypadku. 

Ogólna charakterystyka potencjału logistycznego

Termin „potencjał” jest powszechnie wykorzystywany w teorii logistyki wojskowej. 
Etymologia słowa pochodzi od słów łacińskich: potentialis – możliwy, mogący za-
istnieć, potencjalny i potentia – możność, zdolność, siła, moc, potęga i stanowi pew-
ną syntezę obu tych znaczeń�. Według Słownika języka polskiego słowo to oznacza 
zasób możliwości, mocy, zdolności wytwórczej tkwiący w czymś; sprawność, wydaj-
ność, możliwość, zwłaszcza państwa w jakiejś dziedzinie np. gospodarczej, wojsko-
wej�. Z kolei słowo „potencjalny” definiowane jest jako tkwiący w czymś i mogący 
wystąpić, ujawnić się w określonych warunkach, przez odpowiednie działanie; taki, 
w którym coś tkwi i może wystąpić w określonych warunkach; przypuszczalny; moż-
liwy3. Zatem „potencjał” określa możliwości dysponowania siłą wystarczającą do 
spełnienia danych funkcji, realizacji określonych zadań w znaczeniu siły i potęgi. 
Tworzą go określone siły i środki, on sam jest ich określoną zdolnością (możnością). 

� http://www.slownik-online.pl/cgibin/search?charset=utf-8&words=potentialis&potentia&Sub-
mit=Szukaj [dostęp: 4.02.2015].
� Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1995, t. 2,  
s. 816.
� Tamże.
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Zdolność nie istnieje przecież samodzielnie, jest ona zawsze możliwością pewnych 
sił i środków. Stwarzają ją odpowiednie siły i środki, jest ona ich określoną funkcją4. 
Potencjał w opinii wielu autorów może być wyrażany możliwościami, jak również 
siłami i środkami, czyli zasobami.

Wyniki dotychczasowych badań wskazują, że jednym z zadań wojskowego sys-
temu logistycznego (WSL) jest utrzymanie pożądanego potencjału logistycznego sił 
zbrojnych, gwarantującego realizację zadań szkoleniowych w okresie pokoju i sku-
teczne prowadzenie działań bojowych w okresie kryzysu i wojny.

W literaturze przedmiotu istnieje wiele określeń istoty potencjału logistycznego. 
Eugeniusz Nowak twierdzi, że potencjał logistyczny wojsk to zapasy zaopatrzenia 
oraz możliwości wykonawcze wojskowych jednostek i urządzeń logistycznych, a tak-
że zasoby terenowej infrastruktury logistycznej, które mogą być wykorzystane w za-
bezpieczeniu logistycznym wojsk. Rozróżnia się potencjał: materiałowy, techniczny, 
medyczny, transportowy, a także potencjał infrastruktury terenowej5.

Jedno z precyzyjniejszych określeń istoty potencjału logistycznego zawarte jest 
w nieobowiązującym już od wielu lat dokumencie zatytułowanym Zasady funkcjo-
nowania systemu logistycznego Sił Zbrojnych RP. Według autorów tego dokumentu 
potencjał logistyczny oznacza zdolności wykonawcze jednostek i urządzeń logistycz-
nych wojska, a także realne zdolności infrastruktury gospodarki narodowej (GN), 
które mogą być wykorzystywane przez siły zbrojne6. W dokumencie tym do podziału 
tego potencjału zastosowano kryterium branżowości i wyszczególniono potencjał: 
zaopatrzeniowy; techniczny, medyczny, komunikacyjny (transportowy), infrastruk-
tury wojskowej, gospodarki narodowej.

Emil Chylak w skład potencjału logistycznego zalicza potencjał: zabezpiecze-
nia materiałowego, remontowy, transportowy, usługowy, szpitalny, zakwaterowania 
i budownictwa�.

Włodzimierz Miszalski nieco inaczej ujmuje strukturę potencjału logistycznego 
i wymienia tylko dwie składowe: potencjał logistyki produkcji, a więc związany ze 
sferą wytwarzania produktów, energii i usług; potencjał logistyki konsumenta, co 
wiąże się ze zużywaniem produktów i energii oraz wykorzystywaniem usług8.

� M. Sułek, Programowanie gospodarczo-obronne, Wyd. Bellona, Warszawa 2008, s. 110.
� Zob. Zabezpieczenie logistyczne wojsk lądowych w okresie pokoju (szkolenia), w walce i ope-
racjach (LOGOS), cz. I, Analiza i ocena obowiązujących procedur z zakresu organizowania i re-
alizacji zabezpieczenia: materiałowego, technicznego, medycznego i transportowego wojsk lądo-
wych w czasie pokoju i wojny na tle procedur obowiązujących w NATO, red. E. Nowak, DWLąd, 
Warszawa 1998, s. 16.
� Zasady funkcjonowania systemu logistycznego Sił Zbrojnych RP, Wyd. Sztabu Generalnego 
WP, Warszawa 1994, s. 7–8.
� E. Chylak, Logistyka w strategii wojskowej, Wyd. Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 
1994, s. 74.
� W. Miszalski, Logistyka w systemie obronnym państwa, „Systemy Logistyczne Wojsk”, z. 22, 
Wyd. Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 1998, s. 5–14.
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Istotny pogląd, z punktu widzenia istoty problemu badawczego, przedstawił tak-
że Roman Kulczycki, który w potencjale wojskowym wyróżnił potencjały: zaczep-
ny, obronny, rażenia, kierowania oraz zasilania, przy czym zaznacza, że potencjał 
zasilania utożsamiany jest z siłami i środkami, które są niezbędne do przygotowania 
i prowadzenia walki zbrojnej9.

Z kolei Marian Brzeziński definiuje potencjał logistyczny jako funkcję możli-
wości logistycznych ML(t), przy czym podkreśla, że możliwości te są wielkością 
dynamiczną, zmienną w czasie, a ich pomiar można wykonać tylko w ustalonych 
momentach przy ściśle określonych warunkach (z uwzględnieniem aktualnie obo-
wiązujących ograniczeń)�0.

 PLOG = f[MLOG(t)]  [1]

W skład tak rozumianego potencjału logistycznego wchodzi: potencjał ludzki 
PL(t), potencjał materiałowy PM(t), potencjał techniczny PTECH(t), potencjał kiero-
wania PK(t). Jednak problematykę oceny potencjału logistycznego przedstawia, po-
sługując się klasyfikacją wykorzystującą kryterium branżowości i wymienia poten-
cjał: zaopatrzeniowy PZ(t), potencjał medyczny PM(t), zabezpieczenia technicznego 
PZTECH(t), transportowy PT(t), infrastruktury wojskowej PIW(t), kierowania logistyką 
PK(t).

Określił także ogólną funkcję potencjału logistycznego w sposób następujący:

 PLOG = f[PZ(t), PM(t), PZTECH(t), PT(t), PIW(t), PK(t)]��  [2]

Według Krzysztofa Ficonia utrzymanie potencjału logistycznego polega na: 
zgromadzeniu normatywnych zapasów zaopatrzenia, przygotowaniu odpowiedniej 
infrastruktury logistycznej, zorganizowaniu właściwych jednostek logistycznych 
oraz przygotowaniu niezbędnych urządzeń logistycznych, do czego w okresie kry-
zysu i wojny należy wykorzystać wyznaczone siły i środki logistyczne z GN w ilości 
niezbędnej do skutecznej realizacji zadań taktyczno-operacyjnych��.

Potencjał logistyczny pozwala określić możliwości (zdolności) systemu lo-
gistycznego sił zbrojnych związane z poziomem zabezpieczenia ich potrzeb logi-
stycznych. Zasadniczą determinantą potencjalnych zdolności logistycznych wojsk 
są zasoby logistyczne, które możemy określić jako siły i środki SZ RP oraz GN 
wykorzystywane do realizacji zadań logistycznych na rzecz wojsk w ramach pro-
cesów zabezpieczenia logistycznego ich komponentów przebywających w garnizo-
nach, uczestniczących w ćwiczeniach oraz w operacjach na terenie i poza granicami 
kraju.

� R. Kulczycki, Obliczanie potencjałów wojskowych, „Myśl Wojskowa” 1989, nr 7, s. 67; za:  
M. Brzeziński, Logistyka wojskowa, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2005, s. 28.
�0 M. Brzeziński, dz. cyt., s. 30–31.
�� Tamże, s. 32.
�� K. Ficoń, Logistyka operacyjna na przykładzie resortu obrony narodowej, Wyd. Bel Studio, 
Warszawa 2004, s. 69.
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W opinii autora potencjał logistyczny oznacza zdolności wykonawcze jednostek 
i urządzeń logistycznych wojska, a także zdolności logistyczne gospodarki narodo-
wej, które mogą być wykorzystywane przez siły zbrojne. Ze względu na funkcjonal-
ny charakter systemu logistycznego SZ RP należy wyróżnić: potencjał kierowania 
zabezpieczeniem i wsparciem logistycznym wojsk (informacyjny), potencjał ma-
teriałowy, potencjał techniczny, potencjał transportowy, potencjał medyczny oraz 
potencjał infrastruktury logistycznej.

Zasoby logistyczne jako element potencjału logistycznego

Słowo „zasób” oznacza pewną ilość czegoś zebraną, nagromadzoną w celu wyko-
rzystania w przyszłości; może także odnosić się do zapasu, rezerwy (dóbr mate-
rialnych)�3. Oznacza to, że zasób jest określonym dobrem, które można wykorzy-
stać w zamierzonym celu i w określonym czasie. Zasób reprezentuje poziom danej 
zmiennej w określonym momencie (nie ma wymiaru czasowego) w odróżnieniu od 
strumienia, który wyraża zmianę na jednostkę czasu. Zasób można definiować rów-
nież jako ilość pewnego składnika, aktywów w jakimś momencie. W ekonomii po-
jęciem zasobów, inaczej nakładów, określa się wszystkie materialne i niematerialne 
składowe procesu produkcji, które są niezbędne do wytwarzania dóbr (np. maszyny, 
surowce, praca). Dla przedsiębiorstwa produkcyjnego zasobem jest ilość majątku 
uczestniczącego w procesie produkcji w określonym czasie.

Zasób to jedno z podstawowych pojęć, jakimi operuje ekonomia. Jednym z naj-
ważniejszych problemów ekonomicznych jest istnienie sprzeczności pomiędzy nie-
ograniczonymi potrzebami ludzkimi w zakresie dóbr i usług a ograniczonymi zaso-
bami niezbędnymi do ich wytworzenia (praca, maszyny, surowce). Przez alokację 
zasobów w gospodarce rozumiany jest opis, jakie dobra, w jaki sposób oraz dla kogo 
są produkowane.

Adekwatnie do rodzajów potencjału logistycznego możemy wyróżnić zasoby 
ludzkie, materiałowe, techniczne, medyczne, transportowe, infrastruktury logistycz-
nej. W literaturze przedmiotu wyróżniony jest także potencjał kierowania logistyką, 
co jest podstawą do wyodrębnienia logistycznych zasobów informacyjnych (nieza-
sadne jest wyróżnianie zasobów kierowania logistyką, ponieważ podział stałby się 
mało czytelny: ten sposób rozumowania wskazywałby na konieczność połączenia 
zasobów ludzkich – personelu uczestniczącego w logistycznych procesach decy-
zyjnych i sił oraz środków wykorzystywanych w procesach informacyjno-decyzyj-
nych).

Według autora zasoby logistyczne są częścią zasobów obronnych państwa oraz 
sojuszniczych zasobów obronnych. Ze względu na istotę rozwiązywanego problemu 

�� Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1995, t. 3,  
s. 898.
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badawczego uwagę należy skoncentrować na zasobach logistycznych jako części za-
sobów obronnych państwa. Tak określona perspektywa badawcza pozwala dostrzec 
specyfikę identyfikacji, kształtowania i kreowania zasobów logistycznych zarówno 
organicznych SZ RP, jak i czerpanych z GN, adekwatnie do istoty i zakresu zadań 
zabezpieczenia i wsparcia logistycznego wojsk.

Uzasadnione jest stwierdzenie, że zasoby obronne państwa są wyznacznikiem 
jego zdolności obronnych. Jednocześnie determinują poziom jego bezpieczeństwa. 
Większość teoretyków badających zasoby obronne państwa przyjmuje, że stanowią 
one ogół składników i elementów potencjału obronno-ekonomicznego będących 
w dyspozycji państwa�4. Ich wielkość i intensywność wykorzystania zależą od skali 
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. 
Można stwierdzić, że stan zasobów państwa świadczy o poziomie potencjału gospo-
darczo-obronnego. W pewnym uproszczeniu ideę tego potencjału w ujęciu zasobo-
wym można ująć w następujący sposób15:

 PGO = f(Zl Zm Zf Zi)  [3]
gdzie: 
PGO – potencjał gospodarczo-obronny,
Zl  – zasoby ludzkie,
Zm – zasoby materialne,
Zf  – zasoby finansowe,
Zi  – zasoby informacyjne.

Oznacza to, że na potencjał gospodarczo-obronny składają się cztery główne 
czynniki: zasoby ludzkie, materialne, finansowe i informacyjne, które w określonym 
zakresie mogą być wykorzystane w procesach zabezpieczenia logistycznego wojsk 
w postaci zasobów logistycznych gospodarki narodowej.

Zewnętrzne zasoby logistyczne jako element logistyki wojskowej

Identyfikację zdolności sił zbrojnych do właściwego zabezpieczenia logistycznego 
wojsk można prowadzić w oparciu o wyodrębnione podsystemy systemu logistycz-
nego SZ RP. Powszechnie wyodrębnia się podsystemy:

– kierowania,
– materiałowy,
– techniczny,
– transportu i ruchu wojsk,

�� J. Płaczek, Współczesne pojmowanie zasobów obronnych [w:] Zarządzanie zasobami obronny-
mi w Polsce – stan i perspektywy, (red.) J. Płaczek, Wyd. Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 
2005, s. 7.
�� Tamże.
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– infrastruktury wojskowej,
– medyczny.
Ponadto wyróżnia się obszary wsparcia przez państwo gospodarza i mobilizacji 

gospodarki oraz rezerw strategicznych.
Widzimy, że wyodrębnione rodzaje zasobów logistycznych korespondują z tak 

wyodrębnionymi podsystemami i obszarami funkcjonalnymi systemu logistycz-
nego SZ RP. Doktryna logistyczna SZ RP wskazuje na obowiązek przygotowania 
i utrzymywania odpowiedniego potencjału do zapewnienia ciągłości zaopatrywania 
i obsługi wojsk w czasie pokoju oraz mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia, 
a także w czasie osiągania gotowości do podjęcia działań16.

Identyfikacja wielkości zasobów logistycznych, w tym zewnętrznych zasobów 
logistycznych, niezbędnych do realizacji procesów zabezpieczenia logistyczne-
go wojsk wymaga zróżnicowania zadań zabezpieczenia i wsparcia logistycznego  
SZ RP adekwatnie do poziomu, na którym są one realizowane. Wyróżnia się cztery 
poziomy zabezpieczenia i wsparcia logistycznego wojsk:

– poziom I (taktyczny),
– poziom II (taktyczny),
– poziom III (strategiczno-operacyjny),
– poziom IV (polityczno-wojskowy).
W wypadku poziomu I zadania wykonywane są w oparciu o integralny (organicz-

ny) potencjał logistyczny jednostek rodzajów sił zbrojnych poziomu taktycznego. 
Na poziomie II wymagane jest zaangażowanie potencjału logistycznego jednostek 
logistycznych poziomu operacyjnego oraz wydzielonego potencjału logistycznego 
jednostek szczebla centralnego. Poziom III wymaga zaangażowania potencjału logi-
stycznego rodzajów sił zbrojnych i jednostki organizacyjnej resortu obrony narodo-
wej właściwej do spraw wsparcia logistycznego SZ RP (szczebla centralnego). Na 
poziomie IV zabezpieczenie logistyczne jest realizowane z wykorzystaniem strate-
gicznych zasobów logistycznych GN (zasobów zewnętrznych).

Zapisy doktrynalne wskazują na konieczność zapewnienia takiej wielkości orga-
nicznych zasobów logistycznych (jako głównej determinanty wielkości potencjału 
logistycznego) na szczeblach: taktycznym i operacyjnym, aby zachować samowy-
starczalność logistyczną SZ RP. Istnieją przesłanki ku temu, aby poszukiwać możli-
wości wzbogacenia organicznych zasobów logistycznych zasobami zewnętrznymi, 
szczególnie w sytuacji dużej dynamiki działań bojowych i wystąpienia specyficz-
nych warunków walki (walka w górach, terenie lesisto-jeziornym).

Integralne (organiczne) zasoby logistyczne SZ RP stanowią zasoby mobilnych 
jednostek wykonawczych rodzajów sił zbrojnych oraz zasoby stacjonarne i mobilne 
jednostek logistycznych szczebla centralnego.

Zewnętrzne zasoby logistyczne mogą być pozyskane w ramach umów między-
narodowych. Należy podkreślić, że w aktualnych warunkach funkcjonowania SZ RP 

�� Doktryna logistyczna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej D-4(B), Wyd. Ministerstwa 
Obrony Narodowej, Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, Bydgoszcz 2014, s. 2–4.
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umowy międzynarodowe pozwalają pozyskać zasoby: transportowe (w wymiarze 
strategicznym i operacyjnym), państwa gospodarza, państwa wiodącego i wyspecja-
lizowanego w zakresie logistyki, wielonarodowych zintegrowanych jednostek logi-
stycznej i medycznej, wielonarodowej jednostki logistycznej i medycznej, agencji 
NATO właściwych do spraw wsparcia działań sojuszniczych.

Określone zwiększenie zewnętrznych zasobów logistycznych może zagwaran-
tować podsystem pozamilitarny, gdzie głównymi podmiotami – dysponentami za-
sobów logistycznych są kontrahenci zewnętrzni (ang. Contractor Support to Opera-
tions – CSO).

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że zewnętrzne zasoby logistyczne 
w operacjach poza granicami kraju są wykorzystywane zgodnie z sojuszniczą kon-
cepcją operacji, a zatem to dowódca sił połączonych wskazuje wymagania (wielkość 
koniecznych zasobów logistycznych) związane z realizacją zadań zabezpieczenia 
logistycznego wojsk. Wśród wielu czynników determinujących sposób realizacji 
zadań zabezpieczenia logistycznego polskich kontyngentów wojskowych (PKW) 
wyróżnia się:

– dostęp do źródeł zaopatrzenia (w tym zasobów logistycznych rynku lokalne-
go) i odległość od nich;

– odległość do zasobów logistycznych SZ RP i gospodarki narodowej;
– dostęp do środków transportu strategicznego;
– dostęp do wsparcia przez logistykę wielonarodową;
– dostęp do wsparcia przez kontrahentów zewnętrznych, którzy realizują dosta-

wy zaopatrzenia i usług;
– dostęp do wsparcia przez państwo gospodarza, a także wsparcia udzielanego 

przez inne państwa oraz organizacje na podstawie porozumień dwustronnych i wie-
lonarodowych��.

Aktualnie rozróżnia się funkcje zabezpieczenia i wsparcia logistycznego wojsk 
uczestniczących w operacjach sojuszniczych. W jednym i drugim przypadku zasoby 
logistyczne determinują zdolności elementów logistycznych do realizacji zadań na 
rzecz określonego komponentu wojskowego. Odpowiedzialność narodowa za reali-
zację zadań zabezpieczenia i wsparcia logistycznego wojsk w operacjach sojuszni-
czych wiąże się z wyborem metody realizacji tych zadań, czyli z wyborem zakresu 
wykorzystania zasobów możliwych do pozyskania: z narodowego systemu logi-
stycznego, w tym z gospodarki narodowej; w ramach wsparcia państwa gospodarza, 
państwa wiodącego i państwa wyspecjalizowanego w zakresie logistyki; w ramach 
logistyki wielonarodowej; w ramach wsparcia przez kontrahentów zewnętrznych; 
poprzez agencje NATO; w ramach wsparcia przez inne państwa w ramach realizacji 
umów międzynarodowych.

Wielkość i struktura zasobów logistycznych, deklarowanych w procesie gene-
racji sił, zdeterminowane są koncepcją zabezpieczenia logistycznego sojuszniczej 

�� Tamże, s. 2–10.
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operacji połączonej. Kontrola nad zasobami logistycznymi sprawowana jest przez 
dowództwa narodowe do czasu ich przekazania do dyspozycji wyznaczonego do-
wódcy sił połączonych zgodnie z procedurami określonymi w przekazaniu upraw-
nień.

Zewnętrzne zasoby logistyczne jako element  
funkcjonalnego systemu logistycznego Sił Zbrojnych RP

Według Doktryny logistycznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej D-4 (B) wy-
różnia się podsystemy i obszary funkcjonalne systemu funkcjonalnego logistyki  
SZ RP takie jak18:

– podsystem kierowania,
– podsystem materiałowy,
– podsystem techniczny,
– podsystem transportu i ruchu wojsk,
– podsystem infrastruktury wojskowej,
– podsystem medyczny,
– obszar wsparcia przez państwo gospodarza,
– obszar mobilizacji gospodarki i rezerw strategicznych. 
Rozwój zdolności podsystemu kierowania zdeterminowany jest głównie dąże-

niem do zapewnienia efektywnego zarządzania zasobami logistycznymi oraz au-
tomatyzacji procesu kierowania systemem logistycznym w czasie rzeczywistym. 
W związku z tym cele kierowania logistyką SZ RP wiążą się z realizacją wielu przed-
sięwzięć, w tym dotyczących określenia wielkości i rozmieszczenia zasobów logi-
stycznych. Istnieje konieczność planowania rozmieszczenia zasobów logistycznych 
na obszarze prowadzonych działań operacyjnych (strefie, pasie, rejonie). W trakcie 
działań operacyjnych należy monitorować bieżącą sytuację operacyjną i logistycz-
ną oraz przewidywać rozwój wydarzeń rzutujących na możliwości zabezpieczenia 
logistycznego wojsk przez jednostki logistyczne. Tym samym należy podejmować 
decyzje związane z rozwijaniem właściwych elementów logistycznych na podstawie 
wyników kalkulacji logistycznych odzwierciedlających bieżące i perspektywiczne 
potrzeby logistyczne. W konsekwencji należy oceniać stopień spełnienia potrzeb 
logistycznych, adekwatnych do sytuacji operacyjnej i monitorować zasoby logi-
styczne pod kątem zdolności do realizacji bieżących i perspektywicznych zadań 
logistycznych. System meldunkowy powinien zapewnić transparentność zasobów 
i zdolności logistycznych, co oznacza konieczność osiągnięcia zdolności do zarzą-
dzania zasobami logistycznymi poprzez automatyzację procesów logistycznych oraz 
wykorzystanie narzędzi informatycznych.

�� Tamże, s. 93.



48

STANISŁAW SMYK

Dostawy środków zaopatrzenia i świadczenie specjalistycznych usług materia-
łowych są efektem funkcjonowania podsystemu materiałowego. W wypadku specja-
listycznych usług materiałowych, rozumianych jako zespół przedsięwzięć realizo-
wanych w celu utrzymania pożądanego stanu sanitarno-higienicznego uczestników 
operacji, sprawności technicznej specjalistycznego sprzętu służb materiałowych oraz 
środków zaopatrzenia we właściwym stanie, wykorzystywane są zasoby wojskowe 
(zgodnie z klasami zaopatrzenia) oraz zasoby zewnętrzne. Dostarczanie środków 
zaopatrzenia wiąże się z wykorzystywaniem zapasów zgromadzonych na poszcze-
gólnych szczeblach organizacyjnych systemu logistycznego SZ RP, a także środków 
zaopatrzenia pozyskiwanych z gospodarki narodowej. Jedną z zasad funkcjonowa-
nia podsystemu materiałowego jest zasada wykorzystania zasobów miejscowych na 
potrzeby walczących wojsk, która polega na racjonalnym i zorganizowanym wy-
korzystaniu stacjonarnej infrastruktury zaopatrzeniowej oraz zasobów miejscowych 
gospodarki narodowej, przydatnych podczas prowadzenia działań. Z punktu widze-
nia rozwiązywanego problemu badawczego istotna jest także zasada zaopatrywania 
rejonowego, według której zaopatrywanie i świadczenie usług materiałowych na 
rzecz wszystkich sił realizujących zadania taktyczno-operacyjne odbywa się w opar-
ciu o zasoby zgromadzone w wyznaczonym terytorialnie rejonie, bez względu na 
ich organizacyjne podporządkowanie. Rejon zaopatrywania jest zdefiniowany jako 
obszar, na którym znajduje się infrastruktura zaopatrzeniowa zapewniająca utrzyma-
nie nakazanych normatywów zapasów środków zaopatrzenia zdefiniowanych w po-
szczególnych klasach zaopatrzenia na rzecz jednostek i instytucji stacjonujących 
i/lub czasowo przebywających w tym rejonie.

Podsystem techniczny jest przeznaczony do realizacji procesów eksploatacji 
sprzętu wojskowego, z czym wiąże się wykorzystywanie zasobów technicznych  
SZ RP oraz zasobów technicznych GN. Do funkcji tego podsystemu, między innymi, 
zalicza się rozpoznanie techniczne definiowane jako ogół przedsięwzięć organizacyj-
no-technicznych realizowanych w celu ustalenia stanu jakościowego i ilościowego 
sprzętu wojskowego, elementów infrastruktury technicznej oraz stanu ich najbliż-
szego otoczenia w ramach oceny sytuacji technicznej, a także określenie sposobów 
racjonalnego podziału sił i środków ewakuacyjnych oraz obsługowo-naprawczych. 
Jednym z głównych zadań rozpoznania technicznego jest ustalenie stanu elementów 
infrastruktury technicznej rejonu działań i rozpoznanie miejsc planowanego roz-
mieszczenia mobilnego potencjału technicznego oraz jego najbliższego otoczenia. 
Organy planowania zadań zabezpieczenia technicznego zobowiązane są do takiego 
zgromadzenia zasobów technicznych i ich rozmieszczenia, aby zapewnić utrzyma-
nie wymaganego stopnia gotowości bojowej wojsk, zdolności do podtrzymywania 
działań oraz manewrowości. Zapewnienie wymaganych standardów gotowości tech-
nicznej sprzętu wojskowego (SpW) wymaga równoważenia zasobów dostępnych 
w czasie pokoju z potrzebami w czasie kryzysu i wojny. Oznacza to konieczność 
określenia wielkości zasobów technicznych SZ RP i ich urzutowania oraz zewnętrz-
nych zasobów technicznych, możliwych do pozyskania w oparciu o źródła lokalne, 
w czasie działań, z czym wiąże się konieczność identyfikacji miejsc rozmieszczenia 
i wielkości lokalnych zasobów technicznych, adekwatnie do charakteru przyszłej 
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operacji. Oczywiste jest, że ćwiczenia dowódczo-sztabowe powinny być podstawą 
do wykonania tego typu przedsięwzięć realizowanych w czasie pokoju. Podkreśla 
się, że potencjał podsystemu technicznego SZ RP musi być wykorzystywany efek-
tywnie i zgodnie z zasadami ekonomii oraz racjonalnego gospodarowania. W kon-
tekście rozwiązywanego problemu badawczego istotne jest także stwierdzenie, że 
niezdatny SpW powinien być usprawniany tak blisko rejonu działań, jak to wynika 
z zakresu koniecznych prac, rozwiniętego potencjału podsystemu technicznego oraz 
sytuacji taktyczno-operacyjnej. Należy podkreślić, że zadania zabezpieczenia tech-
nicznego SZ RP realizowane są w oparciu o potencjał wykonawczy podsystemu 
technicznego w rejonowym i regionalnym systemie podziału odpowiedzialności. 
W wypadku pozyskiwania zewnętrznych zasobów technicznych także należy dążyć 
do zachowania tej zasady.

Podsystem transportu i ruchu wojsk jest tym z podsystemów, który w najwięk-
szym stopniu bazuje na zewnętrznych zasobach logistycznych. Istotą jego funk-
cjonowania jest takie przygotowanie infrastruktury transportowej kraju na potrze-
by obronne państwa, aby zapewnić sprawne i terminowe przemieszczanie wojsk, 
sprzętu wojskowego oraz środków zaopatrzenia w czasie pokoju, kryzysu i wojny. 
Zatem identyfikacja wielkości zewnętrznych zasobów transportowych jest przedsię-
wzięciem kluczowym. Podkreśla się, że w planowaniu mobilności strategicznej na-
leży uwzględniać zdolności podsystemu transportu i ruchu wojsk SZ RP wspartego 
przez gospodarcze ogniwa obronne podsystemu pozamilitarnego. Braki w zakresie 
zdolności transportowych powinny być zaspokajane poprzez kontraktowanie usług 
transportowych, udział w programach wielonarodowych lub wykorzystanie wspar-
cia innych państw.

Charakter zewnętrznych zasobów logistycznych, wykorzystywanych w ramach 
podsystemu infrastruktury wojskowej, wynika z istoty funkcjonowania elementów 
tego podsystemu, do których zalicza się organy planistyczne, zarządzające, admi-
nistracyjne, inwestorskie i wykonawcze. W czasie pokoju główny wysiłek podsys-
temu jest skupiony na bieżącym zaspokajaniu infrastrukturalnych potrzeb wojsk, 
utrzymaniu pożądanej sprawności technicznej i funkcjonalnej infrastruktury oraz jej 
przygotowaniu zgodnie z koncepcjami prowadzenia działań przez SZ RP w okresie 
kryzysu i wojny. W czasie kryzysu i wojny zmieniają się priorytety tego podsyste-
mu, a mianowicie główny wysiłek jest skupiony na zapewnieniu sprawności infra-
struktury wojskowej oraz jej przygotowaniu, odbudowie i rozbudowie adekwatnie 
do wymagań wojsk realizujących określoną operację. Tym samym zakres i wielkość 
zewnętrznych zasobów logistycznych zależą od liczby i rodzajów zadań zleconych 
do wykonania przez podmioty zewnętrzne w okresie pokoju, a w czasie kryzysu 
i wojny od wielkości zasobów infrastrukturalnych występujących w rejonie prowa-
dzenia operacji.

Podsystem medyczny koncentruje swoje działania na ochronie zdrowia wojsk. 
Jego funkcjonowanie wiąże się z realizacją zabezpieczenia medycznego i logistyki 
medycznej. W jednym i drugim przypadku wykorzystywane są zewnętrzne zasoby 
medyczne zgodnie z ogólną zasadą terytorialnego przygotowania i wykorzystania sił 
i środków logistycznych.
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Wsparcie przez państwo gospodarza jest obszarem interdyscyplinarnym obej-
mującym wojskowe i cywilne wsparcie sił sojuszniczych w okresie pokoju, kryzysu 
i wojny. Siły sojusznicze mogą być rozmieszczone na terenie kraju w celu wykona-
nia określonych zadań lub przemieszczać się przez jego terytorium. Wielkość i ro-
dzaje zewnętrznych zasobów logistycznych, wykorzystywanych do wsparcia wojsk 
sojuszniczych, wynikają bezpośrednio z podpisanych umów międzynarodowych, 
w ramach których zostały nałożone obowiązki realizacji zadań obronnych na organy 
administracji publicznej i przedsiębiorców, a także elementy SZ RP. W dokumentach 
doktrynalnych podkreśla się, że jakość wsparcia w ramach HNS zależy od właści-
wej współpracy i koordynacji działań między sojusznikami i władzami narodowymi, 
przy czym wielkość zewnętrznych zasobów logistycznych powinna być określona na 
początku procesu planowania operacji NATO. Ważne jest dążenie do jednoznacznej 
identyfikacji potrzeb sojuszników oraz określenia rzeczywistych możliwości pań-
stwa gospodarza. Wsparcie przez państwo gospodarza jest realizowane jednocze-
śnie ze wsparciem logistyki wielonarodowej. Tego rodzaju przedsięwzięcia wiążą 
się z wykorzystywaniem zewnętrznych zasobów logistycznych i zmniejszeniem za-
angażowania zasobów logistycznych sił sojuszniczych. Z tego powodu jedna z zasad 
wsparcia przez państwo gospodarza – zasada współdziałania – podkreśla, że orga-
nizacje rządowe, pozarządowe oraz międzynarodowe powinny współdziałać w celu 
zapewnienia optymalizacji wykorzystania zasobów logistycznych występujących 
na obszarze operacji. Z kolei zasada koordynacji eksponuje znaczenie koordynacji 
wysiłków stron zaangażowanych w operację, podejmowanych w celu pozyskania 
zewnętrznych zasobów logistycznych, w celu zapewnienia wysokiej efektywności 
i skuteczności wsparcia logistycznego wojsk oraz wyeliminowania rywalizacji o za-
soby logistyczne państwa gospodarza.

Pozyskiwanie zewnętrznych zasobów logistycznych wiąże się także z mobiliza-
cją gospodarki i rezerw strategicznych, co obejmuje całokształt przedsięwzięć zwią-
zanych z przygotowaniem gospodarki narodowej do realizacji zadań na rzecz obron-
ności państwa oraz gromadzeniem zasobów logistycznych na poziomie gospodarki 
narodowej. Do najważniejszych zadań w obszarze mobilizacji gospodarki i rezerw 
strategicznych zalicza się:

– programowanie mobilizacji gospodarki;
– utrzymywanie przemysłowego potencjału obronnego;
– tworzenie i utrzymywanie rezerw strategicznych.
Przestawienie produkcji w okresie pokoju na produkcję wojenną wymaga wdro-

żenia programu mobilizacji gospodarki (PMG), który między innymi wskazuje za-
dania, jakie mogą być nałożone na przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu go-
spodarczo-obronnym w zakresie dostaw lub napraw SpW.

Tworzenie i utrzymywanie rezerw strategicznych poprzedzone jest zgłaszaniem 
potrzeb przez SZ RP, które w celu zapewnienia ciągłości zaopatrywania określają 
wielkości rezerw żywności, materiałów pędnych i smarów, medycznych środków 
materiałowych.
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Zakończenie

W ocenie autora uzyskane wyniki badań pozwalają sformułować następujące wnio-
ski końcowe:

1. Potencjał logistyczny Sił Zbrojnych RP w głównej mierze jest zdeterminowa-
ny rodzajami i wielkością zasobów logistycznych.

2. Zarówno w Sojuszu NATO, jak i w Siłach Zbrojnych RP rozróżnia się orga-
niczne (wewnętrzne) i zewnętrzne zasoby logistyczne, które mogą być wykorzy-
stywane we wszystkich stanach funkcjonowania sił zbrojnych (w okresie pokoju, 
kryzysu i wojny). 

3. Zewnętrzne zasoby logistyczne mogą być pozyskiwane ze źródeł zagranicz-
nych i krajowych, przy czym istnieje narodowa odpowiedzialność za identyfikację 
potrzeb w tym zakresie.

4. Do zasadniczych rodzajów zasobów logistycznych należy zaliczyć: zasoby 
informacyjne, zasoby materiałowe, zasoby techniczne, zasoby transportowe, zasoby 
medyczne, zasoby infrastruktury wojskowej. Zostały one wyodrębnione na podsta-
wie kryterium funkcjonalnego, adekwatnie do podsystemów funkcjonalnego syste-
mu logistycznego SZ RP.

5. Zewnętrzne zasoby logistyczne powinny być wykorzystywane w pierwszej 
kolejności, w celu likwidacji luki między potrzebami logistycznymi komponentu 
wojskowego i możliwościami systemu logistycznego SZ RP (zdeterminowanymi 
rodzajami i wielkością organicznych zasobów logistycznych SZ RP). 
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LOGISTIC RESOURCES AS A DETERMINANT OF 
ARMED FORCES LOGISTIC POTENTIAL

Abstract

The article presents the results of research obtained through a research process 
targeted by the following scientific problem: What are the possibilities for acquiring 
resources outside the armed forces logistic system, which significantly increase the 
logistic capacity of the army adequate to the essence of tactical-operational tasks? The 
purpose of the study was therefore to determine the sources of logistic resources and 
the significance of their impact on the armed forces logistic potential.

During peace, armed forces logistic system management authorities focus on two 
major initiatives: the implementation of training of branches and logistic subdivisions, 
and the creation of appropriate logistic capabilities, which are adequate to the nature 
of the tasks assigned to the armed forces. The number and nature of these tasks vary 
by the time, type and location of the military operation. Thus, the size of the logistic 
potential and the potential for its creation depends mainly on the size, nature and 
possible to use sources of logistic resources. Thus, the presentation of the complexity 
of the decision situation and the determinants of logistic decision making in such 
a complex decision situation are the main results of the research presented in the 
article.

Essential research methods include analysis and synthesis, reasoning by analogy 
and case study.

Key words: logistic potential, logistic resources.


