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Streszczenie
Artykuł dotyczy zmian, jakie wystąpiły w procesach planowania zabezpieczenia
materiałowego wojsk, wynikających z trwającej już od dłuższego czasu reorganizacji w SZ RP oraz nowych uwarunkowań związanych z nowelizacją strategii NATO.
Prezentuje założenia reorganizacji procesu dowodzenia wojskami w obszarze planowania ich użycia, a ściślej możliwości organów planowania zabezpieczenia materiałowego wojsk uczestniczących w procesach decyzyjnych na szczeblach taktycznych,
a także ocenę wprowadzanych zmian i ich adekwatność w stosunku do potrzeb zapewnienia wojskom terminowych i odpowiednich jakościowo dostaw środków bojowych i materiałowych.
Słowa kluczowe: planowanie, zabezpieczenie logistyczne, środki bojowe i materiałowe, efektywność.

Sprzeczności pomiędzy potrzebami a możliwościami zaspokajania wojsk wynikają z zastosowania nowoczesnej techniki
a możliwościami funkcjonującego jeszcze „starego” systemu
zabezpieczenia logistycznego wojsk.
G.C. Shaw

Wstęp
Szczególne znaczenie w procesie zabezpieczenia logistycznego wojsk mają organy
kierowania. Odpowiadają one bezpośrednio za planowanie, organizowanie i koordynowanie zabezpieczenia logistycznego wojsk zarówno w okresie szkolenia pokojowego, jak i udziału oddziałów i związków taktycznych (ZT) w operacjach prowadzonych samodzielnie przez SZ RP lub w składzie wydzielonych wielonarodowych
połączonych sił zadaniowych (CJTF).
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Zadania wynikające z Planu rozwoju zdolności Sił Zbrojnych RP do zabezpieczenia logistycznego działań w latach 2013–2022 determinują dostosowanie podsystemu kierowania zabezpieczeniem logistycznym wojsk (w tym zabezpieczeniem materiałowym) do aktualnych i przyszłościowych potrzeb, zmierzając przede
wszystkim do zwiększenia jego efektywności. Prowadzone w tym obszarze badania
jednoznacznie wskazują, że długo oczekiwana transformacja systemu zabezpieczenia logistycznego wojsk w kierunku rozdzielenia komponentu operacyjnego od stacjonarnego została przeprowadzona z dużym powodzeniem, chociaż nie ustrzeżono
się i błędów, do których zapewne należała decyzja o wycofaniu się z organizacji, na
szczeblu dywizji, pułku logistycznego i zastąpienia go dywizyjną grupą zabezpieczenia logistycznego (DGZL) posiadającą dużo mniejszy potencjał wykonawczy. Co
prawda, zaoszczędzono w ten sposób ok. 5200 etatów, ale spowodowało to całkowitą niewydolność podsystemów logistycznych szczebla taktycznego, w tym przede
wszystkim podsystemów zabezpieczenia materiałowego i technicznego, szczególnie
w czasie prowadzenia działań bojowych o dużej dynamice ruchu.
W opinii autora szczególne znaczenie z logistycznego punktu widzenia ma
z jednej strony zbyt mała obsada etatowa logistycznych organów S4/G4, uniemożliwiająca im pełne planowanie przedsięwzięć zabezpieczenia logistycznego wojsk
(w tym zabezpieczenia materiałowego) w procesie decyzyjnym, z drugiej zaś brak
zintegrowanych funkcjonujących w sieciach narzędzi informatycznych i to zarówno
wyposażenia, jak i oprogramowania (hardware i software). Ocenia się, że może to
w dużym stopniu wpływać na wypracowanie przez sztaby i podejmowanie decyzji przez dowódców bez uwzględnienia rzeczywistych możliwości zabezpieczenia
wojsk w środki bojowe i materiałowe (śbim), co może wprost prowadzić do niepowodzenia na polu walki. Doświadczenia armii państw NATO i ćwiczeń prowadzonych w naszych SZ wskazują, że jednym z najsłabszych ogniw w fazie planowania
działań jest właśnie planowanie logistyczne.
Ocenia się, że planowanie logistyczne, polegające między innymi na wielu
uzgodnieniach pomiędzy poszczególnymi zespołami, grupami, sekcjami i osobami
funkcyjnymi stanowiska dowodzenia (SD), określi rzeczywisty czas trwania tej fazy
w cyklu dowodzenia wojskami.

 Plan rozwoju zdolności Sił Zbrojnych RP do zabezpieczenia logistycznego działań w latach
2013–2022, MON, Warszawa 2012.
 P.F. Drucker argumentuje, że efektywność można oceniać na podstawie dwóch pojęć: sprawności i skuteczności. Przy czym sprawność oznacza robienie rzeczy we właściwy sposób, a skuteczność robienie właściwych rzeczy. Cyt. za: J. Stoner, Ch. Wankel, Kierowanie, PWE, Warszawa
1994, s. 29.
 Z. Kurasiński i in., Zabezpieczenie logistyczne wojsk na szczeblu taktycznym w świetle doświadczeń wynikających z dotychczasowych konfliktów zbrojnych, praca naukowo-badawcza pk.
LOGOP II, AON, Warszawa 2005, s. 43.
 Zob. Projekt „Koncepcji strukturalno-zadaniowej logistyki Sił Zbrojnych RP”, Zarząd
Planowania Logistyki P-4 Sztabu Generalnego WP, Warszawa 2007.
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Sięgając do historii, warto przypomnieć, że wielu wspaniałych dowódców już
dawno dostrzegało ten problem, a ich przemyślenia stanowią do dzisiaj swoiste drogowskazy postępowania dowódców i organizacji pracy sztabów w realizacji procesów decyzyjnych na wszystkich szczeblach organizacyjnych wojsk. Do najczęściej
cytowanych w literaturze przedmiotu należą między innymi wskazania:
−	����������������
D. Eisenhowera: Plany są niczym, planowanie wszystkim.
−	������������
G. Pattona: Dobry plan realizowany już teraz jest lepszy niż doskonalszy plan
wprowadzony w życie w następnym tygodniu.
−	������������������
J. Brackenburego: Plan kampanii, który nie może być poparty logistycznie, nie
jest żadnym planem, lecz jedynie zbiorem pobożnych życzeń.
Należy zatem założyć, że zarówno podsystem zabezpieczenia materiałowego
wojsk operacyjnych, jak i wspierający go bezpośrednio system logistyki stacjonarnej powinny być przygotowane do realizacji dodatkowych (nieplanowanych) przedsięwzięć mających na celu pokonanie trudności wynikających z ich specyficznych
właściwości. Oznacza to także, że powinny one posiadać określone ponadnormatywne możliwości zarówno ich planowania, jak i realizacji.

Wymagania wobec podsystemu zabezpieczenia materiałowego wojsk
Ocenia się, że rodzaje i treści zadań podsystemu zabezpieczenia materiałowego wojsk
powinny być pochodną obecnych i perspektywicznych zadań SZ oraz uwarunkowań
funkcjonowania logistyki i wymagań wynikających z nowej strategii NATO.
Analiza uwarunkowań, wymagań oraz otoczenia, w jakim funkcjonuje podsystem zabezpieczenia materiałowego wojsk, pozwoliła określić dla niego nowe zadania. Co więcej, wnioski wynikające z wielu ćwiczeń z wojskami i badań prowadzonych w ośrodkach akademickich, szkołach oficerskich i instytutach branżowych
MON wykazują, że zadania te nie zawsze będą jednakowe, ale wprost przeciwnie
mogą się znacznie różnić i zależne będą od wielu zmiennych.
Ponadto w ocenie teoretyków logistyki wojskowej podsystem zabezpieczenia
materiałowego wojsk należy również identyfikować jako jeden z fundamentalnych
podsystemów systemu logistycznego SZ RP. Miejsce podsystemu zabezpieczenia
materiałowego w systemie zabezpieczenia logistycznego wojsk przedstawiono na
rysunku 1.
Pomyślna realizacja zadań zabezpieczenia materiałowego wojsk w walce na
szczeblu ZT uzależniona będzie, w dużej mierze, od operatywności działania zarówno szefa grupy zabezpieczenia logistycznego (GZLog) – szefa G4, jak i szefa
sekcji zabezpieczenia materiałowego (szmat). Obowiązujące procedury dowodzenia
wojskami w walce wymagają ich aktywnego uczestnictwa szczególnie w procesie
planowania walki, a następnie w toku jej prowadzenia. Przy czym uczestnictwo to
powinno się opierać na powszechnie akceptowanych prakseologicznych zasadach
sprawnego działania.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Wasylko, Konstruowanie łańcucha logistycznego [w:] Logistyka
w gospodarce narodowej, cz. 1, Podstawowe problemy makrologistyki, Wydawnictwo Naukowe Wyższej
Szkoły Kupieckiej, Łódź 1999, s. 106.

Rys. 1. Miejsce podsystemu zabezpieczenia materiałowego
w systemie zabezpieczenia logistycznego wojsk

Pomimo wielu zabiegów usprawniających – organizacyjnych, metodologicznych,
technicznych i technologicznych – logistyczne organy kierowania zabezpieczeniem
logistycznym wojsk nie otrzymują jeszcze na czas niezbędnych informacji zapewniających im operatywne działanie. Informacje te są zbyt ogólne, niepełne, mało zwięzłe, a bardzo często zdarza się, że występują w nich zniekształcenia lub są całkowicie
pomijane – co jest niedopuszczalne z uwagi na bezpieczeństwo wojsk. Jest to więc
poważny problem, którego skuteczne rozwiązanie warunkuje dalszy postęp w pracy
organów logistycznych, w tym szczególnie w zabezpieczeniu materiałowym wojsk.
W ZT, adekwatnie do rozwiązań przyjętych w SZ, występuje logistyka planowania i logistyka wykonawcza. Logistykę planowania stanowi wydział logistyczny
G4/sekcja S4 podporządkowane szefowi sztabu. Natomiast logistykę wykonawczą
stanowić będzie pułk logistyczny (plog), a na szczeblu brygady batalion logistyczny
(blog). Strukturę organizacyjną logistyki planowania ZT pokazano na rysunku 2.
Logistyka planowania ZT, będąca integralną częścią sztabu, przeznaczona jest do
planowania zabezpieczenia logistycznego oddziałów i samodzielnych pododdziałów.
Badania oparte na krytycznej analizie bieżących aktów normatywnych SZ RP
(doktryn, regulaminów, zarządzeń i ustaleń) związanych z zabezpieczeniem materiałowym wojsk jednoznacznie potwierdzają tezę, że uprawnienia logistycznych organów kierowania wynikają z ich umiejscowienia w strukturze organizacyjnej sztabu ogólnowojskowego.

 Planowany do struktury organizacyjnej ZT w 2018 roku.
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Logistyka planowania

Źródło: Kompendium logistyka wojskowego, WAT, Warszawa 2014, s. 200.

Rys. 2. Struktura organizacyjna logistyki planowania ZT (wariant)

W związku z tym szef GZLog jest zobligowany do zarządzania i koordynacji
zadań logistycznych realizowanych na rzecz wojsk. Kierowana przez niego GZLog
jest organem planistyczno-organizacyjnym szefa sztabu w sprawie zabezpieczenia
logistycznego i personalnego wojsk. Grupa ta jest wykonawcą logistycznej dokumentacji planistycznej i rozkazodawczej oraz współwykonawcą dokumentów operacyjnych (w części dotyczącej zabezpieczenia logistycznego, w tym zabezpieczenia
materiałowego), w związku z czym bierze aktywny udział w procesie planowania
i organizowania działań. Usytuowanie logistycznych organów kierowania szczebla
taktycznego (GZLog) w strukturze stanowiska dowodzenia przedstawiono na rysunku 3.
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Źródło: Z. Kurasiński, M. Pawlisiak, Logistyka profesjonalnej armii, WAT, Warszawa 2013, s. 126.

Rys. 3. Usytuowanie grupy zabezpieczenia logistycznego w strukturze SD ZT

Szczególna odpowiedzialność, jaka spoczywa na GZLog w procesie planowania zabezpieczenia materiałowego, wynika przede wszystkim z wymogu stosowania ściśle określonych procedur postępowania logistycznych organów kierowania,
zgodnych z systemem dowodzenia wojskami, a w których zasadnicze znaczenie
mają zależności zachodzące pomiędzy sekcjami logistycznymi GZLog wchodzącej
w skład ZWiZ a innymi zespołami SD, tj. zespołem dowodzenia (ZD) i zespołem
planowania (ZP). Relacje te oraz fazy, etapy i czynności wymagające maksymalnego zaangażowania logistycznych organów kierowania w procesie decyzyjnym
przedstawiono na rysunku 4.
Procedury kierowania zabezpieczeniem materiałowym wojsk powinny umożliwiać rytmiczną pracę logistycznych organów kierowania we wszystkich fazach procesu dowodzenia wojskami. W opinii autora organy kierowania zabezpieczeniem materiałowym wojsk powinny być przygotowane (posiadać wiedzę i umiejętności) do:
a)	��������������������������������������������������������������������������
w fazie ustalania położenia – tworzenia rzeczywistego obszaru posiadanego
przez wojska i jednostki logistyczne potencjału materiałowego wojsk na podstawie
informacji uzyskiwanych od przełożonego, podwładnych, sąsiadów i wojsk współdziałających, a także urzędów administracji cywilnej i ludności miejscowej;

20

ZAŁOŻENIA A RZECZYWISTOŚĆ W OBSZARZE PLANOWANIA ZABEZPIECZENIA...

– fazy, etapy i czynności wymagające maksymalnego zaangażowania sekcji zabezpieczenia materiałowego w procesie decyzyjnym.
Opracowanie własne.

Rys. 4. Relacje pomiędzy organami logistycznymi GZLog ZWiZ a ZD i ZP SD
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b)	�������������������
w fazie planowania:
–	����������������������������������������������������������
analizy zadania (z punktu widzenia potrzeb materiałowych);
–	����������������������������������������������������������������������
oceny sytuacji logistycznej wojsk, w tym określania norm zużycia śbim;
–	�������������������������������������������������������
precyzowania wariantów zabezpieczenia materiałowego ZT;
–	�������������������������������������������������������������������������
opracowania planu zabezpieczenia logistycznego ZT w części dotyczącej zabezpieczenia materiałowego;
–	����������������������������������������������������������������������
opracowania logistycznych dokumentów rozkazodawczych oraz uczestniczenia w opracowaniu innych dokumentów rozkazodawczych opracowywanych przez
sztab, w których występują treści dotyczące zabezpieczenia materiałowego;
c)	���������������������������������������������������������������������������
w fazie kontroli – nadzoru nad realizacją zadań zabezpieczenia materiałowego w formie rozliczenia, nadzoru służbowego oraz przyjmowania meldunków o sytuacji materiałowej wojsk.
Wymagania współczesnego pola walki powodują m.in. potrzebę zapewnienia
ciągłości dowodzenia wojskami, w tym i kierowania zabezpieczeniem materiałowym walczących wojsk, przez całą dobę. Wiąże się to z koniecznością organizacji
pracy na stanowiskach dowodzenia w systemie dwuzmianowym. Duże zróżnicowanie funkcji realizowanych przez personel zespołów (sekcji) logistycznych, w tym
również zróżnicowany zakres obowiązków powoduje, że niektóre z nich mogą mieć
obsadę tylko jednoosobową. W tych warunkach zapewnienie organizacji pracy na
stanowisku dowodzenia w systemie dwuzmianowym wymaga zdobywania (posiadania) tzw. drugich, a nawet trzecich specjalności. Oznacza to, że sekcje logistyczne
z chwilą rozwinięcia do pracy na SD będą realizować zadania w zespołach jedno-,
dwu- lub trzyosobowych, co może powodować małą ich wydolność, a w newralgicznych momentach brak tej wydolności w poszczególnych fazach, etapach i czynnościach realizowanych w procesie decyzyjnym. Możliwy w ocenie autora podział
personelu logistycznego GZLog, w tym sekcji zabezpieczenia materiałowego, do
pracy na SD zaprezentowano w tabeli 1.
Ocenia się, że związku z tak małą obsadą sekcji zabezpieczenia materiałowego szczególnego znaczenia nabiera jej wyposażenie w sprzęt informatyczny i specjalistyczne oprogramowanie, które powinno umożliwić szybki obieg informacji
i zapewnić ich dużą wiarygodność, wysoką jakość prowadzonych kalkulacji materiałowych, jednolitość formy opracowywanej dokumentacji planistycznej, rozkazodawczej i sprawozdawczej, a także możliwość jej gromadzenia i archiwizacji, kontroli dostępu do informacji itp.
Doświadczenia z prowadzonych ćwiczeń i treningów sztabowych z wojskami
wykazują, że organy logistyczne nie dysponują takimi jednolitymi narzędziami
i programami, a zdecydowaną większość kalkulacji dokonuje się przy wykorzystaniu podstawowego programu, jakim jest Excel, przy czym każdy zespół konfiguruje
go według własnych potrzeb.
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Ta b e l a 1
Podział personelu GZLog do pracy na SD (wariant)
Obsada personalna GZLog
Szef wydziału G4
Sekcja planowania
szef sekcji
logistycznego
mł. specjalista
Sekcja
szef sekcji
zabezpieczenia
mł. specjalista
materiałowego
mł. specjalista
mł. specjalista
mł. specjalista
Sekcja
szef sekcji
zabezpieczenia
mł. specjalista
technicznego
mł. specjalista
mł. specjalista
mł. specjalista
Sekcja zabezpieczenia szef sekcji
medycznego
mł. specjalista
Sekcja zabezpieczenia szef sekcji
transportowego
mł. specjalista

Zmiana I
X
X

Zmiana II

Zapasowe SD

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Opracowanie własne.

Analiza możliwości realizacji zadań, ich zakresu i kolejności
przez sekcję zabezpieczenia materiałowego GZlog ZT
w fazie ustalania położenia
Faza ustalania położenia zapoczątkowuje proces dowodzenia wojskami, w tym i kierowania ich zabezpieczeniem logistycznym. W fazie tej tworzone są warunki do
poprawnego opracowania przez GZLog planu zabezpieczenia logistycznego wojsk
w walce (operacji) oraz następuje stworzenie rzetelnego obrazu posiadanego potencjału logistycznego. W fazie tej zadaniem zespołu jest pozyskiwanie informacji od
przełożonego, podwładnych, sąsiadów i wojsk współdziałających, a także organów
administracji cywilnej i ludności miejscowej. Informacje te będą jednym z zasadniczych wyznaczników kierunku planowania procesu operacji.
W funkcjonującym systemie dowodzenia podstawowym źródłem informacji
o potencjale logistycznym podwładnych są Meldunki o sytuacji opracowane przez
dowódców niższego szczebla i przesyłane do ZD. Rzeczą naturalną wydaje się dążenie, aby meldunki te, a szczególnie ich punkt 4. Sytuacja logistyczna (w tym ich sytuacja materiałowa) w jak najkrótszym czasie dotarły do GZLog, bowiem dokonanie
ich analizy i oceny przez szmat GZLog daje podstawę do określenia stanu zapasów
śbim ZT. Ponadto GZLog (szmat) odpowiada za opracowanie treści logistycznych
przygotowywanego meldunku sytuacyjnego przez ZP dla przełożonego. Przepływ
informacji logistycznych na przykładzie SD ZT pokazano na rysunku 5.
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Źródło: Z. Kurasiński, System kierowania wsparciem..., dz. cyt.

Rys. 5. Przepływ informacji logistycznych na przykładzie SD ZT

Opracowanie informacji o stanie śbim w ZT
Zasadniczym zadaniem sekcji zabezpieczenia materiałowego (szmat) GZLog w fazie ustalenia położenia procesu decyzyjnego jest, przede wszystkim, przeprowadzenie analizy meldunków sytuacyjnych składanych przez dowódców oddziałów do ZD
ZT w części dotyczącej sytuacji materiałowej. W meldunkach tych, w obszarze zainteresowań szmat, główną pozycję stanowią informacje dotyczące aktualnego stanu
środków bojowych i materiałowych oraz sprzętu wojskowego w poszczególnych
pododdziałach/oddziałach ZT.
Informacje dotyczące stanu śbim w pododdziałach i oddziałach ZT przedstawiane są w postaci tabeli jako jeden z punktów meldunku sytuacyjnego. Zebrane dane
liczbowe szmat powinna gromadzić i zapisywać w rubrykach od B1-n do E1-n tej tabeli za każdy pododdział/oddział ZT w poszczególnych rodzajach śbim. Wzór tabeli
Sytuacja materiałowa pododdziału/oddziału
�����������������������
ZT pokazano poniżej (tabela 2).
Zapisane dane liczbowe w jednostkach kalkulacyjnych stanu posiadania poszczególnych śbim za każdy pododdział/oddział ZT (rubryki od E1-n) zostają określone w wielkościach wagowych – tonach (rubryki od �
B1-n do �
F1-n). Należy przy tym
pamiętać, że MZDOS podaje się do szczebla oddziału w kilogramach, na wyższych
szczeblach organizacyjnych wojsk w tonach.
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Ta b e l a 2
Sytuacja materiałowa pododdziału/oddziału ZT
Pododdział/oddział ZT (1-n)... Razem w ZT
Wyszczególnienie

A
AMUNICJA
…..
ŚR. MIN. ZAP
……
PALIWA
…
ŻYWNOŚĆ
…

Masa
DOS
kg
B1-n
(MDOS)

Urzutowanie
śbim
(zapas normat.)
DOS
t
C1-n
D1-n
(UDOS)
(Ut)

Stan zapasów
śbim
faktyczny
DOS
t
E1-n
F1-n
(PDOS)
(Pt)

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

Różnica
do pełnych
norm
DOS
t
G1-n
H1-n
(RDOS)
(Rt)

Ukom
pletowa
nie
%
I1-n (Su)

V – dane z meldunku sytuacyjnego podwładnych.
Źródło: Kompendium logistyka..., dz. cyt., s. 441.

W tej fazie procesu decyzyjnego zasadniczym przedsięwzięciem szmat jest
określenie niedoborów śbim dla każdego oddziału ZT w stosunku do przyjętego
urzutowania zapasów (zapas normatywny). Polega to na wykazaniu różnicy między normatywnym urzutowaniem śbim w określonym oddziale ZT – rubryki C1-n
a faktycznym stanem zapasów śbim – rubryki E1-n (w tabeli 2). Różnicę tę wyraża
się wzorem:
RDOS = UDOS – PDOS (G1-n = C1-n – E1-n)

[1]

gdzie:
RDOS – różnica do zapasów normatywnych w DOS,
UDOS – urzutowanie zapasów śbim w DOS (zapas normatywny),
PDOS – stan faktyczny zapasów śbim w DOS.

Otrzymana różnica stanowi niedobór lub nadwyżkę stanu faktycznego śbim
w stosunku do urzutowania i wyrażona jest w jednostce kalkulacyjnej w rubrykach G1-n.
Określenie niedoborów lub nadwyżek danego śbim (w tonach) wymaga przemnożenia RDOS przez masę zbiorową DOS środka bojowego lub materiałowego
określonego oddziału ZT – zapisanego w rubrykach B1-n. Otrzymane wyniki wpisuje
się do rubryk H1-n w tabeli 2.

 Przyjmowane (stosowane) w czasie ćwiczeń dla poszczególnych pododdziałów i oddziałów ZT
wielkości normatywnego urzutowania (UDOS) śbim do prowadzenia kalkulacji są zawarte w piątym
rozdziale Kompendium logistyka wojskowego (WAT, Warszawa 2014, s. 118).
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Rt = RDOS x MZDOS śbim (H1-n = G1-n x B1-n)

[2]

gdzie:
Rt
– różnica do zapasów normatywnych w tonach,
RDOS
– różnica do zapasów normatywnych w jk,
MZDOS śbim – masa zbiorowa DOS określonego środka materiałowego lub bojowego danego pod
oddziału/oddziału wyrażona w tonach.

Jednym z ważniejszych przedsięwzięć szmat w końcowej fazie ustalenia położenia będzie dokonanie kalkulacji i określenie ostatniego segmentu tabeli 2, tj. „Razem
w ZT”. Polega to na sumowaniu określonych danych z poszczególnych pododdziałów/oddziałów i tym samym określeniu:
–	����������������������������������������
masy zbiorczej jednostki ZT danego śbim
MZDOSZT = ∑B1-n

[3]

–	��������������������������������������
faktycznego stanu zapasów śbim ZT w t
PtZT = ∑F1-n

[4]

–	�����������������������������������������
faktycznego stanu zapasów śbim ZT w DOS
PDOSZT =

Pt ZT
MZDOSZT

[5]

–	��������������������������������������
niedoboru lub nadwyżki śbim ZT w DOS
RDOSZT = UDOSZT – PDOSZT

[6]

–	��������������������������������
niedoboru lub nadwyżki śbim w t
RtZT = UtZT – PtZT

[7]

–	���������������������������
ukompletowania ZT w śbim w ���
%
SUZT =

PDOSZT
x 100
UDOSZT

[8]

Przeprowadzone kalkulacje i uzyskane w ich rezultacie wyniki służą w fazie
ustalenia położenia do określenia ilości posiadanych śbim w poszczególnych oddziałach ZT oraz ich niedoboru lub nadwyżki w stosunku do zapasów, jakie powinny one posiadać zgodnie z urzutowaniem. Informacje otrzymane w wyniku prowadzonych kalkulacji powinny jednoznacznie określać sytuację materiałową ZT oraz
wskazywać przedsięwzięcia, których realizację należy podjąć niezwłocznie w celu
poprawy sytuacji materiałowej w oddziałach ZT. Wynikiem zakończenia ustalania
położenia przez szmat powinna być również opracowana mapa sytuacyjna z naniesionym zbiorem informacji o potencjale materiałowym ZT.
Należy przy tym zaznaczyć, że każda z przedstawionych grup środków materiałowych (kolumna A tabeli 2) zawiera od kilku do kilkunastu rodzajów środków
materiałowych, a pozycja „Amunicja” nawet do kilkudziesięciu odniesień poszczególnych rodzajów amunicji z podziałem na kalibr���������������������
y, przeznaczenie itp.
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Z prowadzonych rozważań wynika, że na szczeblu ZT ogrom przedsięwzięć kalkulacyjnych związanych z opracowaniem meldunku sytuacyjnego znacznie przewyższa możliwości szmat (tj. 2–3 osób na zmianie), która w czasie niespełna dwóch
godzin powinna opracować w pełnym zakresie 13–15 meldunków od podwładnych
i przygotować treści logistyczne (w obszarze zabezpieczenia materiałowego) meldunku dla przełożonego.

Analiza i ocena możliwości realizacji zadań, ich zakresu i kolejności
przez sekcję zabezpieczenia materiałowego w fazie planowania
W fazie planowania, podczas informowania operacyjno-logistycznego prowadzonego przez szefa G4, szmat zostaje zapoznana z zadaniem bojowym ZT, w tym z Załącznikiem logistycznym do Rozkazu operacyjnego dowódcy ZO/Komponentu i wytycznymi splog do planowania zabezpieczenia materiałowego wojsk.
Ocena możliwości realizacji zadań przez szmat w etapie oceny sytuacji
W etapie oceny sytuacji szmat szczególną uwagę powinna zwrócić na informacje zawarte w Załączniku logistycznym do Rozkazu operacyjnego przełożonego, określające: wielkości i terminy dowozów zaopatrzenia, zasady wykorzystania infrastruktury
materiałowej oraz inne informacje pozwalające na przeprowadzenie bilansów i prognoz zużycia zasadniczych rodzajów śbim.
Szczególne znaczenie w tym etapie ma prowadzenie bilansów zasadniczych grup
i rodzajów śbim, w tym prognoz ich zużycia i zachowania określonych wielkości na
koniec dnia (po wykonaniu zadania). W szczególności prowadzone bilanse mają
w efekcie odpowiedzieć na pytanie: Czy ZT dysponuje odpowiednią ilością śbim do
wykonania zadania? W tym celu szmat opracowuje tabelę Bilans zasadniczych śbim
w ZT (tabela 3).
Wykonując bilans zasadniczych grup i rodzajów śbim, szmat wykorzystuje szereg
danych opracowanych już w fazie ustalenia położenia. Dlatego dane dotyczące rubryk A, B, C, D, E, F tabeli 3 powinny pochodzić z podobnego układu ostatniego
segmentu tabeli 2. Sytuacja materiałowa ZT, w odniesieniu do rubryk AZT, BZT, CZT,
DZT, EZT, FZT. Zawarte w nich dane materiałowe, przed rozpoczęciem wykonywania
bilansu śbim przez szmat, powinny być w sposób automatyczny za pomocą systemu informatycznego kopiowane (przenoszone) do tabeli bilansu śbim (tabela 3).
W przypadku braku takich rozwiązań należy je wpisywać ręcznie.

 Jednostki podlegle bezpośrednio dowódcy ZT.
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Ta b e l a 3

A
B C
AMUNICJA
…..
ŚR. MIN. ZAP
…..
PALIWA
…..
ŻYWNOŚĆ
…..

D E F

G

H

I

J

K L Ł M N

O

brak do norm
DOS /t/

stan na
koniec walki
DOS /t/ %

uzupełnienie DOS /t/

W obronie
planowane
zużycie
DOS /t/

brak do norm
DOS /t/

stan na początek walki
DOS /t/ %

uzupełnienie
DOS /t/

W okresie przygotowania walki
planowane
zużycie
DOS /t/

faktyczne
DOS /t/

Stan zapasów
normatywne
DOS /t/

Masa DOS /t/

Wyszczególnienie

Bilans zasadniczych środków bojowych i materiałowych ZT

P R S T U V W X

Źródło: Kompendium logistyka..., dz. cyt., s. 445.

Bilans zasadniczych śbim wszystkich grup i rodzajów wynika z zależności:
Sp – Nz + D ≥ K

[9]

gdzie:
Sp – wysokość zapasów zaopatrzenia na początku walki (rubryki E lub K tabeli 2),
Nz – przewidywane zużycie zaopatrzenia – norma zaopatrzenia (Nz = CDOS),
Dz – dowóz zaopatrzenia (rubryki I lub R, dane wpisane z załącznika logistycznego do RO przełożonego),
K – ustalone wielkości zapasów zaopatrzenia na koniec dnia walki (określa dowódca).

Ocenia się, że zasadniczą czynnością w prowadzeniu bilansów w etapie oceny
sytuacji logistycznej będzie określenie możliwych do zużycia norm (Nz) śbim podczas prowadzenia przez ZT działań bojowych. Nz = CDOS każdego środka bojowego i materiałowego wyznacza się na podstawie wzoru:
CDOSśbim = DOS x IF

[10]

gdzie:
CDOS – norma zużycia. Określona wielkość śbim wyrażona w jednostkach miary lub kalkulacyjnych, przeznaczona dla jednego użytkownika na jeden egzemplarz uzbrojenia, sprzętu lub jednostkę
organizacyjną do wykorzystania na dobę walki,
DOS – uśredniona (zunifikowana) wielkość śbim wyrażona w jednostkach miary lub kalku
lacyjnych określona normami, przeznaczona dla jednego użytkownika na jeden egzemplarz uzbrojenia,
sprzętu lub jednostkę organizacyjną do wykorzystania na dobę walki bez względu na rodzaj prowadzonych działań,
IF
– współczynnik intensywności działań – określa ZP SD.

Wielkości te wpisywane są do tabeli bilansu śbim (rubryki G i O) w DOS i w tonach.
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Do wykonania poprawnego bilansu niezbędne są informacje dotyczące dostaw poszczególnych śbim przez przełożonego lub wskazanie źródeł ich odbioru.
Informacje te zazwyczaj umieszcza się w załączniku logistycznym, podając termin
dowozu lub odbioru, rodzaj śb lub śm oraz jego wielkość w DOS i w tonach. Suma
poszczególnych dowozów w określonych rodzajach śbim stanowi ich uzupełnienie
i wpisywana jest (w jednostkach kalkulacyjnych i w tonach) do bilansu w okresie
przygotowania walki – rubr. I i J, a w czasie trwania walki – rubr. R i S, (tabeli 3).
Kolejnymi czynnościami szmat w etapie oceny sytuacji logistycznej będą:
– określenie stanu śbim w ZT przed rozpoczęciem walki
K=E–G+I

[11]

– określenie stanu ukompletowania ZT w śbim
Ł = K x 100
C

[12]

– określenie niedoborów lub nadwyżek śbim ZT w DOS i w tonach
M = K – C (w DOS) lub N = M x B (w t)

[13]

– określenie stanu śbim w ZT na koniec dnia walki
T=K–O+R

[14]

– określenie stanu ukompletowania ZT w śbim na koniec walki
V = T x 100
C

[15]

– określenie niedoborów lub nadwyżek śbim ZT w DOS i w tonach
W = T – C (w DOS)

X = W x B (w t)

[16]

Bilanse takie powinno się prowadzić we wszystkich grupach i rodzajach śbim,
a ogólny bilans powinien wykazać ich stan ilościowy, jaki będzie znajdował się
w ZT po zakończeniu dnia walki.
Określenie ilości śbim do zużycia przez ZT w walce (Nz) powinno stanowić
podstawę do rozpoczęcia planowania w pozostałych zespołach SD i wypracowania
wariantów użycia oddziałów i pododdziałów ZT w celu wykonania zadania.
W ocenie autora przedstawiony zakres zadań związanych z koniecznością przeprowadzenia bardzo dużej liczby kalkulacji w znacznie ograniczonym czasie (obligowanym terminem odprawy informacyjnej prowadzonej w ZP) powoduje, że są
one bardzo ogólne, wykonywane w niepełnym zakresie i dotyczą tylko zasadniczych
grup śbim, takich jak amunicja, paliwa i żywność. Z prowadzonych analiz wynika,
że przyczyn takiego stanu rzeczy upatruje się w małej wydolności obsady personalnej specjalistów sekcji zabezpieczenia materiałowego.
Zdaniem wielu autorytetów sztuki wojennej z logistycznego punktu widzenia podstawowego znaczenia nabiera wypracowanie przez ZP wariantów użycia oddziałów
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i pododdziałów ZT mających swoje uzasadnienie w adekwatnym do kreowanych
zadań rozdysponowaniem, wskazanych przez szefa G4 w czasie odprawy informacyjnej, wielkości możliwych do zużycia śbim. Dysponentów poszczególnych grup
i rodzajów śbim w ZT wskazano w tabeli 4.
Ta b e l a 4
Odpowiedzialni za określenie norm zużycia śbim w ZT
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dysponent śbim
Szef G3
Oficer WRiA
Starszy oficer OPL
Starszy oficer WInż
Oficer OPCHEM
Szef G4

Rodzaj śbim
amunicja strzelecka, pokładowa, czołgowa, BWP, ppk na BWP
amunicja artyleryjska, rakietowa, przeciwpancerna i ppk
amunicja przeciwlotnicza, przeciwlotnicze pociski rakietowe
środki inżynieryjno-saperskie
środki zapalające i dymne
mps, żywność, umundurowanie

Źródło: E. Nowak, Z. Kurasiński, Kierowanie (zarządzanie zasobami i dowodzenie jednostkami logistycznymi)
zabezpieczeniem logistycznym wojsk lądowych „Logo – Kier”, cz. IV, Synteza wyników badań, WLąd,
Logistyka 1999.

Określenie przez dysponentów norm zużycia śbim przez poszczególne pododdziały i oddziały ZT, polega na określeniu normy ich zużycia (Nz) na dzień walki.
Normy zużycia określa się dla każdego pododdziału/oddziału ZT we wszystkich wariantach ich użycia (Wa-1, Wa-2, Wa-3). Oznacza to, że wszystkie kreowane przez
ZP warianty użycia pododdziałów i oddziałów ZT powinny się składać z dwóch
współzależnych od siebie części. Pierwszą powinien stanowić element graficzny
(opracowany na oleacie) obrazujący projektowane zadania do realizacji przez poszczególnych wykonawców, a drugą część opisową – tabela z określonymi przez
dysponentów wielkościami śbim przeznaczanymi do ich realizacji.
Część graficzną określonego wariantu użycia oddziałów i pododdziałów ZT do
realizacji zadania pokazano na rysunku 6.
Część opisową określonego wariantu – podział grup i rodzajów śbim wydzielonych do realizacji zadania zaprezentowano w tabeli 5.
Określenie norm zużycia śbim przez pododdziały i oddziały ZT, których dysponentem jest szef G4 (paliwa, żywność), polega na określeniu przez szmat wielkości
CDOS na dzień walki. Normy zużycia określa się dla każdego pododdziału/oddziału
ZT we wszystkich wariantach ich użycia w walce. Prognozowanie zużycia paliw
określa się w jednostkach napełnienia FCU (Fuel Consumpcion Unit) oraz w dniach
zaopatrzeniowych z uwzględnieniem właściwych współczynników.

 Przykłady prowadzenia kalkulacji o określania potrzeb mps oddziałów i pododdziałów ZT
w walce oraz wartości przyjmowanych współczynników do planowania och zużycia w czasie
działań bojowych zawiera Kompendium logistyka..., dz. cyt., s. 170, 171.
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Źródło: M. Kubiński, Obrona na szczeblach taktycznych, prezentacja wykładu, AON, Warszawa 2011.

Rys 6. Dywizja w obronie pozycyjnej (wariant)

Doświadczenia z wielu ćwiczeń z wojskami, ćwiczeń dowódczo-sztabowych
i treningów sztabowych oraz badania prowadzone z udziałem oficerów uczestniczących w kursach doskonalących i specjalistycznych realizowanych w Wojskowej
Akademii Technicznej potwierdzają tezę autora, że ta niezwykle ważna czynność,
jaką jest opracowanie wariantów użycia oddziałów i pododdziałów ZT, jest realizowana przez ZP w niepełnym zakresie. Odnosi się ona zazwyczaj do opracowania
części pierwszej, tj. graficznego przedstawienia poszczególnych wariantów użycia oddziałów i pododdziałów w walce oraz opracowania kalkulacji operacyjnych.
Opracowanie części opisowej wariantu – tabeli podziału śbim jest zwykle pomijane
przez ZP lub cedowane na organa logistyczne, co ocenia się jako niefrasobliwe i mające niewiele wspólnego z realizmem współczesnego pola walki.
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Ta b e l a 5

bŻW
t.

DOS

kWE
t.

DOS

kchem
t.

DOS

bsap
t.

DOS

br
t.

DOS

paplot
t.

DOS

dappanc
t.

DOS

pa
t.

DOS

BPanc

1
2 3 4 5 6 7 8
AMUNICJA STRZELECKA
……
AMUNICJA POKŁADOWA
…..
AMUNICJA CZOŁGOWA
…..
AMUNICJA ARTYLERYJSKA
…..
ŚR. MIN. ZAP
…..
PALIWA
…..
ŻYWNOŚĆ
…..

t.

DOS

BZ
t.

DOS

BZ
t.

DOS

t.

DOS

Rodzaj
śbim

bdow

Podział norm zużycia śbim w ZT (Wa-1)

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 23

Źródło: opracowanie własne na podstawie Kompendium logistyka..., dz. cyt., s. 450.

Godzi się jednocześnie podkreślić, że brak w opracowanych przez ZP wariantach użycia wojsk szczegółowego określenia wielkości zużycia przez oddziały i pododdziały ZT śbim całkowicie uniemożliwia opracowanie przez szmat planów ich
dowozu.
Opracowanie wariantów zabezpieczenia materiałowego oddziałów
i pododdziałów ZT
Analiza opracowanych przez ZP wariantów użycia pododdziałów i oddziałów ZT
w walce stanowi podstawę opracowania i wyboru najlepszego wariantu zabezpieczenia materiałowego ZT w działaniach bojowych. W szczególności umożliwiają
szmat prowadzenie kalkulacji materiałowych ze szczególnym zwróceniem uwagi
na potrzebę i możliwości dowozu śbim do pododdziałów i oddziałów ZT przewidywanych do pierwszego rzutu, odwodu oraz znajdujących się w głównym punkcie
ciężkości obrony.
Opracowanie koncepcji zabezpieczenia materiałowego każdego wariantu działań bojowych ZT polega na opracowaniu jej pod względem graficznym, określeniu
wykonawców zadań zabezpieczenia materiałowego, dokonaniu uzgodnień oficerów
szmat z osobami funkcyjnymi pozostałych zespołów SD w zakresie ustalenia miejsc
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rozwinięcia urządzeń materiałowych i wykorzystania zasobów infrastruktury materiałowej.
Czynności związane z opracowaniem koncepcji zabezpieczenia materiałowego
każdego wariantu działań bojowych ZT kończy ich porównanie określające, który
z nich pod względem przyjętych kryteriów jest najdogodniejszy dla realizatorów
zabezpieczenia materiałowego. Polega to na przypisaniu każdemu z przyjętych kryteriów wartości liczbowej w przedziale od 1 do 4 (gdzie 4 przypisuje się kryterium
najlepszemu). Wariantom przypisuje się wartości w przedziale 1–3, tzn. 3 otrzymuje
wariant najlepszy, 1 – najgorszy. Całkowitą wartość wariantu stanowi suma iloczynów znaczenia kryteriów i wartości wariantów – wyniki te sumuje się w dolnym
wierszu tabeli. Metodykę wyboru wariantu zabezpieczenia logistycznego wojsk metodą kryteriów przedstawiono w tabeli 6.
Ta b e l a 6
Ocena wariantów zabezpieczenia materiałowego ZT
Kryteria oceny

Znaczenie

1
Prostota rozwiązań
Terminowość realizacji
zadań zabezpieczenia
materiałowego
Zapewnienie dostaw śbim
do wysokości 70% norm
Wielkości zużycia śbim
∑ punktów
Kolejność wariantów

2
1
2

W1
punkty
3

W2
punkty
4

W3
punkty
5

….
….

….
….

…..
….

3
4

Opracowanie własne.

Wnioski i propozycje zabezpieczenia materiałowego pododdziałów/oddziałów
ZT w działaniach bojowych szef szmat przedstawia podczas odprawy koordynacyjnej szefowi G4 i splog. Rekomenduje, zdaniem sekcji, najlepszy wariant z wyszczególnieniem dobrych i słabych stron wpływających na sposób jego realizacji.
Jako mało realne ocenia się możliwości pełnego opracowania przez szmat
wszystkich wariantów zabezpieczenia materiałowego pododdziałów i oddziałów
ZT. Zakres realizowanych zadań (opracowania koncepcji graficznej wariantów, konieczność wielu uzgodnień z pozostałymi sekcjami i zespołami SD oraz wstępne
opracowanie planów dowozu) znacznie przekracza możliwości szmat w tym etapie
procesu decyzyjnego realizowanego na SD ZT.
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Analiza i ocena możliwości realizacji zadań, przez szmat GZLog ZT
w etapie precyzowania zabezpieczenia logistycznego ZT
i opracowania dokumentów rozkazodawczych
Podjęcie decyzji przez dowódcę rozpoczyna niejako następny etap fazy planowania,
jakim jest planowanie szczegółowe. Szmat GZLog zajmuje się już tylko jednym
wybranym wariantem zabezpieczenia logistycznego wojsk, opracowując dokumentację planistyczną w postaci Planu zabezpieczenia logistycznego materiałowego ZT
działań bojowych. Plan ten jest integralną częścią Planu zabezpieczenia logistycznego ZT, a zarazem podstawą opracowania części logistycznych dokumentów rozkazodawczych wydawanych przez dowódcę w formie Wstępnych zarządzeń bojowych
(WZB) i Załącznika Zabezpieczenie logistyczne do RB.
Sekcja zabezpieczenia materiałowego odpowiada także za wykonanie innych
dokumentów, których forma i treść dostosowane są do potrzeb kierowania zabezpieczeniem logistycznym wojsk w istniejącej sytuacji operacyjnej (taktycznej) i logistycznej. Są to różnego rodzaju kalkulacje, zestawienia i schematy przechowywane
zwykle w komputerowych bazach danych. Z reguły dotyczą one kalkulacji potrzeb
materiałowych wojsk; możliwości uzupełniania i odtwarzania zapasów zaopatrzenia
i tśm, oraz organizacji dostaw zaopatrzenia.
Plan zabezpieczenia materiałowego ZT
Końcowym przedsięwzięciem fazy planowania jest opracowanie (a w szczególności dokończenie) dokumentacji w postaci Planu zabezpieczenia materiałowego
ZT w działaniach bojowych oraz treści dotyczących zabezpieczenia materiałowego zamieszczanych we Wstępnych zarządzeniach bojowych, a także Załącznika
Zabezpieczenie logistyczne do Rozkazu bojowego. Plan zabezpieczenia materiałowego ZT jest głównym (zasadniczym) logistycznym dokumentem kierowania zabezpieczeniem wojsk w działaniach bojowych. Składa się on z dwóch części: graficznej i opisowej, a za jego opracowanie odpowiada szef szmat.
Część graficzną planu wykonuje się zwykle w formie oleaty na folii (na szczeblu
taktycznym podkład stanowi mapa 1 : 100 000, a w oddziale 1 : 50 000). Natomiast
część opisową stanowi Bilans zasadniczych śbim w ZT stanowiący także część legendy do Planu zabezpieczenia logistycznego ZT. Do opracowania bilansu wykorzystuje się tabelę 3, znacznie rozbudowaną o informacje dotyczące norm zużycia
zasadniczych rodzajów sbim przez wszystkie pododdziały i oddziały ZT (z wybranego wariantu użycia wojsk) i planowanych dowozów zasadniczych rodzajów sbim
do wszystkich pododdziałów i oddziałów ZT (z wybranego wariantu zabezpieczenia
materiałowego).
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Opracowywanie logistycznych dokumentów rozkazodawczych
w części dotyczącej zabezpieczenia materiałowego oddziałów i pododdziałów ZT
Opracowywanie dokumentów rozkazodawczych w zasadzie rozpoczyna się już po
informowaniu operacyjnym. Wydawane są wtedy Zarządzenia przygotowawcze
dla wojsk, zawierające między innymi wytyczne szefa G4/ S4 dotyczące realizacji
przedsięwzięć zabezpieczenia logistycznego, w tym zabezpieczenia materiałowego.
Następnym dokumentem jest Załącznik logistyczny do Wstępnego zarządzenia bojowego wydawany przez sztab po odprawie decyzyjnej dowódcy.
Podstawowe logistyczne dokumenty rozkazodawcze dotyczące zabezpieczenia logistycznego oddziałów i samodzielnych pododdziałowe ZT opracowywane
są przez sekcję planowania logistycznego ZWiZ w końcowym etapie planowania
logistycznego. Za opracowanie treści dotyczące zabezpieczenia materiałowego odpowiada szmat. W SZ RP na szczeblu taktycznym zadania zabezpieczenia materiałowego, ich wykonawców i beneficjentów zawiera Punkt 4. Zabezpieczenie logistyczne w rozkazie bojowym i Załącznik logistyczny do Rozkazu bojowego.
Ocenia się, że zakres i szczegółowość informacji dotyczących zabezpieczenia
materiałowego zawartych w dokumentach rozkazodawczych wymaga znacznego
nakładu pracy całej obsady etatowej szmat. Opracowanie treści tych dokumentów,
a zwłaszcza Załącznika Logistycznego do Rozkazu bojowego dowódcy, który między innymi zawiera plany dowozu wszystkich śbim do wszystkich oddziałów i pododdziałów ZT (z podziałem np. amunicji na grupy, rodzaje, kalibry itp.) znacznie
przekracza możliwości wykonawcze (dwie osoby na zmianie) sekcji zabezpieczenia
materiałowego.
Zdaniem autora mała wydolność sekcji zabezpieczenia materiałowego w tym zakresie stanowi zasadniczą przyczynę ograniczania treści dotyczących zabezpieczenia materiałowego, sprowadzając je do zdawkowych zdań, z których nic nie wynika
(np. blog dowiezie 145 ton amunicji). Jako niedopuszczalne i mało odpowiedzialne
ocenia się przypadki całkowitego pomijania opracowania takiego załącznika przez
zamieszczanie w dokumentacji ćwiczeń i treningów sztabowych takich zapisów, jak:
dla potrzeb ćwiczenia załącznika logistycznego nie opracowuje się lub załącznik
logistyczny zostanie dostarczony później.
Szef sekcji zabezpieczenia materiałowego przez cały czas trwania cyklu decyzyjnego prowadzi nadzór nad pracami sekcji, którą kieruje poprzez zapoznawanie
się z meldunkami sytuacyjnymi oddziałów i pododdziałów ZT lub osobistą obecność w kluczowych miejscach i sytuacjach. Sprawowany przez niego nadzór ma na
celu śledzenie procesu przygotowania oraz realizacji zadań zabezpieczenia materiałowego wojsk w walce. Uzyskiwane w ten sposób informacje stanowią podstawę
propozycji dokonywania korekt w Planie zabezpieczenia logistycznego wojsk przez
opracowanie odpowiednich treści do kolejnych zarządzeń operacyjnych (bojowych)
dowódcy.
W ocenie autora, ze względu na wagę podejmowanych przez szmat decyzji oraz
dużej liczby opracowanych dokumentów, szef sekcji powinien posiadać etatowego
zastępcę, który kierowałby pracami sekcji na drugiej zmianie.
35

ZDZISŁAW KURASIŃSKI

Uważa się także, że w zależności od stopnia automatyzacji procesu dowodzenia
śledzenie rozwoju sytuacji materiałowej wojsk może być bardziej lub mniej zbliżone do czasu rzeczywistego wydarzeń. Jednak istotą tego procesu jest zapoznawanie
się z meldunkami sytuacyjnymi oddziałów (pododdziałów) lub osobista obecność
przedstawicieli szmat w newralgicznych momentach i miejscach. Pozyskiwane
tymi sposobami informacje stanowią podstawę do dokonywania bieżących korekt
w Planie zabezpieczenia logistycznego wojsk.
Analogicznie przebiega monitorowanie wykonywania zadań zabezpieczenia
materiałowego wojsk w walce. Korygowanie zaistniałych odstępstw od Planu zabezpieczenia logistycznego wojsk będzie się odbywać poprzez wydawanie kolejnych
zarządzeń operacyjnych dowódcy, zawierających (w formie „wstawki”) treści zabezpieczenia materiałowego, za których przygotowanie odpowiada szmat.

Zakończenie
Szeroki asortyment dostaw zaopatrzenia oraz duża różnorodność usług specjalistycznych i gospodarczo-bytowych, świadczonych wojskom we współczesnych operacjach, powodują duże zróżnicowanie funkcji w logistycznych organach kierowania.
Jednocześnie dostawy te oraz usługi realizowane są zwykle w bardzo napiętych terminach. Powoduje to, że realizacja tych zadań wymaga wręcz doskonałego wyszkolenia
personelu logistycznego. Powinni go stanowić ludzie wszechstronnie przygotowani,
posiadający szeroką i głęboką podbudowę teoretyczną i potrafiący działać w każdej
szybko zmieniającej się sytuacji bojowej, operacyjnej i logistycznej.
Z rozpatrywanej w artykule problematyki wynika, że wydolność szmat w obszarze planowania logistycznego, które stanowi integralną część planowania operacyjnego użycia wojsk, jest dalece niewystarczająca przede wszystkim z dwóch
zasadniczych powodów. Pierwszy stanowi zbyt mała obsada etatowa sekcji (dwie
osoby na zmianie), znacznie przekraczająca jej możliwości opracowania obowiązującej dokumentacji planowania zabezpieczenia materiałowego wojsk.
Drugi powód, w ocenie autora, stanowi brak kompatybilnych na szczeblu ZT
logistycznych programów informatycznych spinających wszystkie szczeble dowodzenia, pozwalających w każdej sytuacji określić stan środków bojowych i materiałowych (wóz bojowy, drużyna, pluton, kompania, batalion, brygada, ZT z ich
agregowaniem na kolejnych szczeblach w poszczególnych grupach, rodzajach i kalibrach.
Z prowadzonych rozważań i badań wynika, że szmat ZT, aby sprostać wszystkim zadaniom wynikającym z udziału w procesie decyzyjnym, powinna posiadać
14 osób obsady personalnej. Proponowany przez autora podział personelu logistycznego szmat GZLog do pracy na SD zawarto w tabeli 7.

 Zob. Kompendium logistyka..., dz. cyt., s. 218.
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Ta b e l a 7
Podział personelu szmat GZLog do pracy na SD (wariant)
Lp.
1.
2.
3.
3.
4.
5.
6.

Obsada personalna szmat GZLog
Szef szmat (gosp. I zaop.)
Zastępca szefa szmat (gosp. I zaop.)
Młodszy specjalista (materiałowa – śb)
Młodszy specjalista (materiałowa – żyw.)
Młodszy specjalista (materiałowa – mps)
Młodszy specjalista (materiałowa – mund.)
Razem

Zmiana I
1
3
1
1
1
7

Zmiana II
1
2
1
1
1
6

Zapasowe SD

1

1

Opracowanie własne na podstawie ćwiczeń grupowych z udziałem oficerów uczestniczących w kursach doskonalących i specjalistycznych realizowanych w Wojskowej Akademii Technicznej w latach 2015–2017.

Ponadto uważa się, że środki informatyki wprowadzone do wyposażenie logistycznych organów kierowania i dowództw jednostek logistycznych powinny umożliwiać sprawną eksploatację programów informatycznych mogących przechowywać
dziesiątki danych, implikować je w różnych zestawieniach, prowadzić symulację
niedoborów i dostaw śbim do wojsk.
W procesie prowadzonych dociekań nad kształtem struktur organizacyjnych,
przestrzennych i funkcjonalnych w podsystemie zabezpieczenia materiałowego SZ
zaprezentowanych w artykule starano się koncentrować przede wszystkim na tych
zagadnieniach, które w obliczu zmian zachodzących na współczesnym polu walki
ulegają dezaktualizacji lub też nie są interoperacyjne (znacznie odbiegają) z systemami funkcjonującymi w armiach przodujących państw NATO.
Przeprowadzone w tym obszarze rozważania oraz doświadczenie autora pozwalają skonstatować, że dokonujące się już od dłuższego czasu zmiany struktur
logistycznych (w tym również w podsystemie zabezpieczenia materiałowego) na
wszystkich szczeblach organizacyjnych wojsk, nie zawsze w pełni przeanalizowane
i rozważone, wprowadzają duże zamieszanie i brak zrozumienia intencji ich dokonywania, jak np. utworzenie Dywizyjnej Grupy Zabezpieczenia Logistycznego.
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THE ASSUMPTIONS AND REALITY IN THE AREA
OF PLANNING OF COMBAT SERVICE SUPPORT
Abstract
Presented article is about the changes that have occurred in the logistic planning
processes of the Polish Armed Forces, and changing circumstances arising out of the
new NATO strategy. Presents the founding of reorganization process command troops
in the area of planning to use them, and more specifically, the possibility of combat
services planning bodies participating in the decision-making processes at tactical
level. Review the changes and their relevance in relation to the needs to ensure troops
forward in appropriate quantity and quality of the supply of munitions and material.
Key words: planning, combat service support, munition, combat material,
efficiency.
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