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Streszczenie

Powstanie nowego rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wymaga innego 
spojrzenia na realizację zadań przez poszczególne pododdziały, oddziały i związki 
taktyczne. Okazuje się bowiem, że to Wojska Obrony Terytorialnej mogą przyjmować 
na siebie główny ciężar walki, przynajmniej w początkowej fazie wojny czy też kon-
fliktu zbrojnego. Wychodząc z takiego założenia, należy podjąć szereg działań, w tym 
w obszarze logistyki, które pozwolą zaspokoić potrzeby logistyczne pododdziałów 
i oddziałów walczących na pierwszej linii. Wydaje się również uzasadnione, aby 
tworząc nową jakość w Siłach Zbrojnych RP, jaką są Wojska Obrony Terytorialnej, 
zapewnić im nowoczesny i przyszłościowy potencjał logistyczny. Powinien on być 
adekwatny do wyposażenia bojowego, to jest cechujący się porównywalną nowocze-
snością z wyposażeniem bojowym, a jednocześnie zdolny do realizacji zadań zabez-
pieczenia logistycznego. 

Słowa kluczowe: Wojska Obrony Terytorialnej, logistyka, zabezpieczenie logistycz-
ne, potrzeby logistyczne, zasady logistyki, logistyka przyszłości, wymagania logi-
styczne. 

Jedyną rzeczą trudniejszą niż wprowadzenie do wojska nowego 
pomysłu jest usunięcie starych rozwiązań.

B.H. Liddell Hart

Wstęp

Powiedzenie, że logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest ni-
czym, jest obecnie powszechnie znane i niejednokrotnie nadużywane. Podejmując 
działania pozwalające w pełni zrozumieć istotę tego hasła, można jednak zauważyć, 
że logistyka jako jeden z podsystemów w całym systemie obronności jest tak samo 
ważna jak każda inna część tworząca system obronny państwa. Powinna być zatem 
równoprawnym elementem wszystkich opracowań traktujących o użyciu Sił Zbroj-
nych RP dla zapewnienia bezpieczeństwa zgodnie z treścią artykułu 26 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej.
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W praktyce oznacza to, że zmiany zachodzące w sposobie użycia poszczegól-
nych rodzajów Sił Zbrojnych RP z jednej strony wywierają piętno na sposobie re-
alizacji zadań zabezpieczenia logistycznego, a z drugiej muszą uwzględniać możli-
wości wykonawcze potencjału logistycznego. Uprawnione zatem jest stwierdzenie, 
że wszystkie podsystemy w ramach systemu obronnego państwa stanowią rodzaj 
naczyń połączonych wzajemnie na siebie oddziałujących. Bez takiego rozumienia 
mogą wystąpić dysproporcje w różnej formie, co w konsekwencji może mieć nega-
tywny wpływ na stan potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej. 

Powyższe założenia muszą znaleźć odzwierciedlenie w procesie tworzenia 
i przygotowywania do użycia pododdziałów i oddziałów nowego rodzaju sił zbroj-
nych, jakim są Wojska Obrony Terytorialnej. Konsekwencją takiej sytuacji jest po-
trzeba, a zarazem konieczność określenia problemu badawczego, którego treść moż-
na sformułować w postaci pytania: Jakie wymagania powinna spełniać logistyka 
w stosunku do tworzonych Wojsk Obrony Terytorialnej? Tak sformułowany problem 
badawczy pozwala określić cel badań, który można sprecyzować jako podjęcie pró-
by zdefiniowania wymagań, którym powinna odpowiadać logistyka przyszłości –  
dedykowana zwłaszcza Wojskom Obrony Terytorialnej. 

Taki tok rozumowania uprawnia do sformułowania hipotezy badawczej o nastę-
pującej treści: Miejsce, czas, sposób działania i realizowane zadania przez podod-
działy i oddziały Wojsk Obrony Terytorialnej wywierają istotny wpływ na wyma-
gania kierowane pod adresem logistyki i stanowią istotny determinant decydujący 
o jakości wykonywanych zadań.

Dla rozwiązania problemu badawczego wykorzystano dostępne metody badaw-
cze. Głównie były to: analiza i krytyka literatury, analiza instytucjonalna, analiza 
systemowa, analiza porównawcza, obserwacja uczestnicząca oraz synteza. 

Czynniki warunkujące potrzeby logistyczne  
Wojsk Obrony Terytorialnej 

Potrzeby logistyczne, ich wielkość, asortyment oraz czas i miejsce występowania 
w odniesieniu do pododdziałów i oddziałów Wojsk Obrony Terytorialnej są deter-
minowane szeregiem różnorodnych czynników. Dotyczy to szerokiego spektrum 
zagadnień, poczynając od najbardziej ogólnych, odnoszących się do poziomu tech-
nologicznego wykorzystywanych środków walki, a na prozaicznych, związanych 
z zaspokojeniem potrzeb fizjologicznych kończąc. Konieczne zatem jest szerokie 
spojrzenie nie tylko na proces formowania i szkolenia, ale również należy dostrze-
gać potrzeby, które będą generowane w czasie ewentualnych działań bojowych. 

Pierwszym czynnikiem determinującym wielkość i charakter potrzeb logistycz-
nych jest stan ukompletowania i wyposażenia pododdziałów i oddziałów WOT. 
O ile stan ukompletowania stanem osobowym nie stanowi wielkiej niewiadomej, 
bowiem plany i prognozy przewidują, że w każdej kompanii będzie około 100–120 
żołnierzy, o tyle ilość i jakość sprzętu wojskowego jest nie do końca znana. Należy 
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zatem przyjąć założenie, że rodzaj sprzętu wojskowego będzie dostosowany do ro-
dzaju zadań. Zatem brygady WOT dyslokowane w północno-wschodniej Polsce po-
winny posiadać sprzęt wojskowy pozwalający prowadzić aktywne działania obron-
ne. Raczej nie będzie to ciężkie uzbrojenie typu czołgi czy też artyleria, natomiast 
sprzęt lekki, manewrowy, umożliwiający szybkie przemieszczanie się i skuteczne 
oddziaływanie na przeciwnika w miejscach, gdzie on nie zawsze będzie się tego 
spodziewał. Można zatem powiedzieć, że w zakresie zabezpieczenia materiałowego 
głównie będą to potrzeby związane z paliwem, środkami walki oraz zapewnieniem 
wyżywienia stanów osobowych. Z kolei w odniesieniu do zabezpieczenia technicz-
nego potrzeby te mogą oscylować wokół napraw sprzętu czołgowo-samochodowe-
go, lekkiego uzbrojenia oraz środków łączności i rozpoznania. Szczegółowe potrze-
by w tym względzie nie są obecnie możliwe do zdefiniowana ze względu na brak 
szczegółowych danych, jednak analizy i oceny wskazują kierunek, w jakim powinna 
zmierzać logistyka. 

Drugą składową, którą należy uwzględnić w procesie wskazywania wielkości 
i charakteru potrzeb logistycznych w WOT, jest przeciwnik, a zwłaszcza jego wy-
posażenie, stan ilościowy i jakościowy oraz przewidywany sposób działania. To 
jego zachowanie będzie jednym z determinantów określających sposób prowadze-
nia walki. To jego siły i środki będą zasadniczym czynnikiem powodującym straty 
w stanie osobowym i w sprzęcie wojskowym. Im silniejszy przeciwnik i lepiej wy-
posażony, tym większa możliwość strat po stronie pododdziałów i oddziałów WOT. 
Ze względu na brak możliwości dokładnego przewidywania, czym przeciwnik może 
dysponować na przyszłym polu walki, konieczne jest śledzenie aktualnych zmian 
i tendencji po stronie potencjalnego przeciwnika. Pouczające mogą być przykłady 
z działań na wschodzie Ukrainy, gdzie w praktyce stosowane są najnowocześniejsze 
rozwiązania technologiczne, a sposób prowadzenia walki jest swego rodzaju połą-
czeniem wojen trzeciej i czwartej generacji. 

Ważnym czynnikiem wywierającym wpływ na wielkość i charakter potrzeb lo-
gistycznych jest poziom wyszkolenia stanów osobowych. Problematyka wyszko-
lenia w aspekcie potrzeb logistycznych powinna być postrzegana dwutorowo. Po 
pierwsze, należy mieć świadomość, że realizacja procesu szkolenia wymaga szeregu 
nakładów, w tym nakładów logistycznych. Jest to jednak rozłożone w czasie i jak 
zapewnia dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej zakończy się po certyfikacji w trze-
cim roku służby1. Szkolenie jest standardowym działaniem i w praktyce dotyczy 
wszystkich rodzajów wojsk. Ważne jest natomiast, jaki jest efekt tego szkolenia. 
Należy założyć, że Wojska Obrony Terytorialnej zostaną właściwie przygotowane 
do czekających je zadań. Podobne założenie każdorazowo towarzyszyło procesowi 
przygotowania stanów osobowych do działania w strukturach PKW (np. Afganistan). 
W realnej przestrzeni okazało się jednak, że w pierwszych zmianach, kiedy żołnierze 
pełniący służbę w PKW „nie byli ostrzelani”, wielkość zużycia środków bojowych 

� Wypowiedź gen. bryg. Wiesław Kukuły na spotkaniu z Sejmową Komisją Obrony w dniu 
26.01.2017 roku.
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była o 30% większa niż przy realizacji podobnych pod względem intensywności 
zadań przez żołnierzy uczestniczących drugi czy trzeci raz w misji poza granicami 
kraju2. Nie wskazując winnych, bo takowych nie ma, należy w początkowej fazie 
uczestnictwa żołnierzy WOT w działaniach bojowych przewidywać zwiększone po-
trzeby środków bojowych, jest to, bazując na doświadczeniach, dopuszczalna sytu-
acja i mądrość i przewidywalność dowódców może zniwelować negatywne skutki 
wynikające z braku doświadczenia bojowego. 

Czynnikiem determinującym wielkość i charakter potrzeb logistycznych w pod-
oddziałach i oddziałach WOT jest czas realizacji zadań na polu walki. W odniesie-
niu do jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej określenie, w jakim przedziale czasu 
będą one prowadziły działania bojowe, jest praktycznie niemożliwe. Zakładając hi-
potetycznie prowadzenie operacji obronnej na terytorium Polski, mogą mieć miejsce 
sytuacje, w których poszczególne pododdziały pozostaną na terenie czasowo zajętym 
przez przeciwnika. Inne z kolei mogą znajdować się w strefie działań bezpośrednich 
i uczestniczyć wspólnie z wojskami operacyjnymi w działaniach bojowych3. Z kolei 
pododdziały i oddziały WOT znajdujące się w oddaleniu od styczności z przeciwni-
kiem mogą wspierać miejscową ludność, organizować i partycypować w ochronie 
i obronie ważnych obiektów lub też prowadzić działania przeciw dywersyjne. Z tak 
rozumianego sposobu wykorzystania pododdziałów i oddziałów WOT nie wynikają 
uzasadnione wskazówki umożliwiające jednoznaczne określenie czasu prowadzenia 
działań przez siły i środki WOT. Konieczne zatem wydaje się potraktowanie nowego 
rodzaju wojsk, jakim są obecnie Wojska Obrony Terytorialnej, porównywalnie z in-
nymi rodzajami wojsk. Skutkować to powinno posiadaniem porównywalnych zapa-
sów zaopatrzenia w sensie ilościowym i jakościowym. Można jedynie rozpatrywać 
różne warianty rozmieszczenia tychże zapasów. 

Ważnym determinantem rzutującym na wielkość i rodzaj potrzeb logistycznych 
pododdziałów i oddziałów WOT jest treść zadań przez nie realizowanych. Z dzisiej-
szych informacji publikowanych między innymi na stronach internetowych MON wy-
nika, że Wojska Obrony Terytorialnej w obszarze militarnym są przeznaczone do:

− prowadzenia wspólnie z wojskami operacyjnymi działań obronnych na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej;

− wspierania sił i środków układu pozamilitarnego w czasie prowadzenia dzia-
łań obronnych;

− prowadzenia działań przeciwdywersyjnych i przeciwdesantowych w głębi 
ugrupowania operacyjnego (na zapleczu wojsk operacyjnych);

− zabezpieczenia przyjęcia i rozwinięcia sojuszniczych sił wzmocnienia w rejo-
nach dla nich wskazanych (wyznaczonych). 

Dodatkowym zadaniem WOT, niezwiązanym bezpośrednio z działaniami obron-
nymi, jest ich wykorzystanie do realizacji przedsięwzięć dotyczących zwalczania 

� M. Pawlisiak, System logistyczny determinantem bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej, WAT, Warszawa 2016.
� Z. Kurasiński, Kompendium logistyka, WAT, Warszawa 2014.
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klęsk żywiołowych oraz likwidacji ich skutków, a także ochrony mienia oraz prowa-
dzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych. 

Zestaw tak różnorodnych pod względem treści zadań stanowi wyzwanie, bo-
wiem nie wszystkie potrzeby logistyczne pod względem ilości i asortymentu będą 
tożsame, rozpatrując działania obronne i działalność na rzecz społeczeństwa, a wy-
nikające np. z powodu klęsk żywiołowych. 

Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na wielkość i rodzaj potrzeb logistycz-
nych jest miejsce prowadzenia działań. Jak już wcześniej wspomniano, rejony 
użycia pododdziałów i oddziałów mogą się znajdować w różnych miejscach i jest to 
zależne w pierwszej kolejności od ich miejsca stałej dyslokacji. Konsekwencją tego 
może być również zastosowanie różnych rozwiązań dotyczących ich ugrupowania 
bojowego4. Oczywiste wydaje się, że brygady i bataliony dyslokowane po wschod-
niej stronie Wisły mogą czynnie uczestniczyć w działaniach bojowych u boku wojsk 
operacyjnych. Z kolei te, które są rozmieszczone przykładowo na Dolnym Śląsku, 
będą w pierwszej kolejności wykorzystywane do walki ze skutkami klęsk żywio-
łowych, np. powodzi, lub też mogą w czasie zagrożenia czy wojny partycypować 
w zabezpieczaniu przyjęcia i rozwinięcia sojuszniczych sił wzmocnienia na swoim 
obszarze odpowiedzialności. 

Miejsce wykonywania zadań należy rozpatrywać również z punktu widzenia 
położenia składów materiałowych, warsztatów technicznych czy też innych urzą-
dzeń mających możliwość świadczenia usług logistycznych. W inny sposób są reali-
zowane zadania zabezpieczenia logistycznego, gdy jest duże nasycenie potencjałem 
logistycznym, a zupełnie inaczej powinna wyglądać strona organizacyjna, gdy po-
tencjał logistyki jest uboższy. Mając świadomość obecnie występujących niedosko-
nałości w zakresie równomierności rozmieszczenia potencjału logistycznego, należy 
mieć na względzie konieczność choćby gromadzenia większych zapasów czy też 
lokowania zamówień u podmiotów cywilnych.

Determinantem rzutującym na wielkość i rodzaj potrzeb logistycznych w Woj-
skach Obrony Terytorialnej jest pora roku, kiedy działania te będą prowadzone. To 
właśnie temperatura, długość dnia i inne zjawiska atmosferyczne będą miały wpływ 
na to ile i czego należy dostarczyć do odbiorcy, którym jest żołnierz WOT. Inne 
pod względem ilości i asortymentu będą potrzeby w okresie letnim i inne w okresie 
zimowym. Prawdą jest również to, że Polska wstępując do NATO, zobowiązała się 
do posiadania zdolności do prowadzenia działań przy temperaturze zewnętrznej od 
–30°C do +50°C. Zatem warunki klimatyczne Polski nie powinny stanowić istot-
nej przeszkody, jednak niekorzystne warunki atmosferyczne na pewno utrudniają  

� Ugrupowanie wojsk jest to uszykowanie oraz rozmieszczenie sił i środków w terenie odpowied-
nio do celu (koncepcji) prowadzonych działań. Powinno ono odpowiadać charakterowi zadania 
i zamiarowi dowódcy oraz zapewnić pełne wykorzystanie posiadanego potencjału bojowego oraz 
skupienie wysiłków na wybranym kierunku i określonym czasie. Por. Regulamin działań wojsk 
lądowych, DWLąd, Warszawa 2008, s. 438.
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realizację zadań i powodują konieczność rozłożenia wysiłku adekwatnie do tego, 
jakie warunki pogodowe panują. 

Analizując zasadnicze czynniki determinujące wielkość i charakter potrzeb logi-
stycznych, należy zauważyć, że w zdecydowanej większości mogą one negatywnie 
wpływać na jakość zadań zabezpieczenia logistycznego. Należy przy tym zazna-
czyć, że nie stanowią one jakiegoś novum, są bowiem powszechnie znane i przez 
praktyków – logistyków muszą być uwzględniane w procesie planowania i realizacji 
zadań zabezpieczenia logistycznego pododdziałów i oddziałów Wojsk Obrony Te-
rytorialnej. 

Jaka logistyka w Wojskach Obrony Terytorialnej? 

Przy tak skonstruowanym pytaniu odpowiedź wydaje się mało skomplikowana, 
a wręcz bardzo prosta. Należy jednak zauważyć, że ta odpowiedź odnosiłaby się 
do zagadnień bardzo ogólnych, natomiast zwykle o ostatecznym sukcesie decydują 
detale. Mając taką świadomość, należy w pierwszej kolejności rozważyć, według 
jakich zasad powinna logistyka w pododdziałach i oddziałach WOT funkcjonować. 
Uwzględniając fakt, że Wojska Obrony Terytorialnej są pełnoprawnym członkiem Sił 
Zbrojnych RP, w procesie ich zabezpieczenia logistycznego powinny być uwzględ-
niane ogólne zasady, które odnoszą się do wszystkich rodzajów wojsk, zwłaszcza 
prowadzących działania w układzie międzynarodowym5. Oczywiste jest, że zasady 
logistyki muszą uwzględniać odpowiednie proporcje czy też specyfikę zadań wyko-
nywanych przez pododdziały i oddziały Wojsk Obrony Terytorialnej. 

Z zasad ogólnych w pierwszej kolejności należy uwzględniać tę, która traktuje 
o pierwszeństwie operacji. Wskazuje ona, że zasadniczym celem użycia potencjału 
logistycznego jest zabezpieczenie logistyczne WOT biorących udział w określonych 
działaniach bojowych. Dla materializacji tego celu wszystkie komórki organizacyj-
ne planowania logistycznego muszą być wprzęgnięte w ogólny proces planowania 
działań, aby w żadnej mierze nie wystąpił dysonans pomiędzy potrzebami a sposo-
bem ich zaspokajania. 

Ważna jest zasada współdziałania. Określa ona konieczność uzgodnienia co do 
rodzaju, miejsca i czasu wykonywania zadań logistycznych pomiędzy składowymi 
potencjału logistycznego w układzie narodowym. Jednocześnie zasada ta nie wyklu-
cza możliwości kooperacji z określonymi siłami sojuszniczymi. Nadrzędnym celem 
każdorazowo jest zapewnienie skuteczności w procesie realizacji zadań zabezpie-
czenia logistycznego. 

Zaspokojenie potrzeb logistycznych pododdziałów i oddziałów WOT będzie 
możliwe pod warunkiem przestrzegania zasady zabezpieczenia i zasady wystar-

� Doktryna logistyczna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej D-4(B), Ministerstwo Obrony 
Narodowej, Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, Bydgoszcz 2014.



59

LOGISTYKA W WOJSKACH OBRONY TERYTORIALNEJ

czalności. Zgodnie z ich wymaganiami w ramach bieżącej działalności państwa i jego 
sił zbrojnych powinny być wydzielone, urzutowane i przygotowane odpowiednie 
zasoby logistyczne pozwalające na realizację zadań zabezpieczenia logistycznego 
sił WOT wydzielanych do prowadzenia działań w czasie pokoju, kryzysu i wojny. 
Odpowiedzialność za zapewnienie właściwego poziomu zaspokojenia potrzeb logi-
stycznych w pododdziałach i oddziałach WOT ponosi każdorazowo ich właściwy 
dowódca. Powinno się również uwzględniać ograniczenia wynikające z dostępności 
środków zaopatrzenia i miejsc ich składowania. 

Uwzględniając ograniczone zasoby logistyczne, konieczne jest przestrzeganie 
zasady efektywności. Jej istota polega na tym, że wielkość i asortyment zasobów 
logistycznych gromadzonych w rejonie prowadzenia działań przez pododdziały i od-
działy WOT powinny być adekwatne do możliwych potrzeb, a jednocześnie efek-
tywnie i ekonomicznie wykorzystywane w czasie prowadzenia działań. Wymagane 
jest również terminowe identyfikowanie potrzeb, co umożliwi zapewnienie ciągło-
ści realizacji zadań w ramach procesu zabezpieczenia logistycznego. 

Proces planowania nie zawsze jest tożsamy z realnie występującymi potrzeba-
mi. Zachodzi zatem konieczność przestrzegania zasady elastyczności. Jej istotą jest 
zdolność do reagowania na zachodzące zmiany w sytuacji operacyjnej. Konsekwen-
cją zmian w obszarze operacyjnym są zwykle różnice dotyczące ilości, asortymentu, 
miejsca i czasu występowania potrzeb logistycznych pomiędzy planem a stanem 
faktycznym. Rodzi to konieczność posiadania takich zdolności wykonawczych logi-
styki, które są zdolne do reagowania na dynamicznie zachodzące zmiany. 

Ważną rolę w zakresie realizacji zadań logistycznych na rzecz pododdziałów 
i oddziałów WOT spełnia zasada przejrzystości w połączeniu z zasadą prostoty. 
Ich istota polega głównie na tym, że dla skutecznej realizacji zadań logistycznych 
niezbędne jest zapewnienie warunków do posiadania pełnej wiedzy na temat po-
siadanego potencjału. Tylko informacja pełna, pewna i posiadana w odpowiednim 
czasie daje szansę na wykonanie poprawnego planowania zabezpieczenia logistycz-
nego, a następnie stworzy podwaliny do efektywnego zarządzania posiadanym za-
sobem. Dodając do tego opracowywanie dokumentacji planistycznej i wykonawczej 
w przejrzystej i prostej postaci, stwarzane są przesłanki efektywnego wykorzystania 
zasobów i skutecznego nimi zarządzania. 

Przedstawione zasady ogólne dotyczące realizacji zadań zabezpieczenia logi-
stycznego niejako ukierunkowują funkcjonowanie systemu logistycznego w Woj-
skach Obrony Terytorialnej. Stanowią jedynie pierwszy krok do udzielenia odpo-
wiedzi na pytanie zawarte w tytule zagadnienia. Konieczne zatem jest skojarzenie 
obowiązujących zasad logistycznych ze sposobem prowadzenia działań przez pod-
oddziały i oddziały WOT i na tym tle wskazanie, jaka musi być logistyka w Woj-
skach Obrony Terytorialnej. 
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T a b e l a  1
Wymagania logistyki Wojsk Obrony Terytorialnej 

Lp. Charakter działań  
bojowych WOT Zasady logistyki* Wymagania logistyki WOT

1. Prowadzenie działań wspól-
nie z wojskami operacyjnymi

Pierwszeństwa 
operacji
Współdziałania

Interoperacyjność z logistyką wojsk 
operacyjnych (wymienność)

2. Samodzielne prowadzenie 
działań w rejonie odpowie-
dzialności

Zabezpieczenia

Wystarczalności

Możliwość kompleksowego zaspoko-
jenia potrzeb logistycznych

3. Prowadzenie działań w ugru-
powaniu przeciwnika 

Efektywności Możliwość ochrony i obrony

4. Prowadzenie działań przeciw-
dywersyjnych i przeciwde-
santowych 

Elastyczności Mobilność i manewrowość

5. Zabezpieczenie przyjęcia  
i rozwinięcia sojuszniczych 
sił wzmocnienia 

Przejrzystości
Prostoty

Interoperacyjność sojusznicza 

6. Likwidacja skutków klęsk 
żywiołowych

Efektywności Specjalistyczne wyposażenie 

* Dostosowanie treści zasad do charakteru działania WOT jest umowne. Każda zasada ma zastosowanie we wszyst-
kich charakterystycznych działaniach Wojsk Obrony Terytorialnej.

Opracowanie własne.

Treści tabeli 1, zwłaszcza dotyczące wymagań adresowanych do logistyki 
Wojsk Obrony Terytorialnej, pokazują ogólny kierunek, w którym powinny zmie-
rzać działania związane z tworzeniem pionu logistyki w nowo tworzonym rodzaju 
sił zbrojnych. W pierwszej kolejności należy zadbać o to, aby logistyka w podod-
działach i oddziałach WOT była tak samo rozumiana, traktowana i skonfigurowana 
jak w wojskach operacyjnych. Przewidując możliwość wspólnej realizacji zadań 
z wojskami operacyjnymi, a niekiedy również z jednostkami wchodzącymi w skład 
sojuszniczych sił wzmocnienia, koniecznością jest posiadanie potencjału logistycz-
nego, który pod względem ilościowym i jakościowym będzie przez współdziałające 
wojska traktowany po partnersku. Można zatem mówić, że jednym z zasadniczych 
wymagań adresowanych do logistyki w Wojskach Obrony Terytorialnej jest jej inter- 
operacyjność w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Pojęcie „interopera-
cyjność” (ang. interoperability) należy rozumieć jako zdolność systemów (podsys-
temów), jednostek lub wojsk do świadczenia usług logistycznych i przyjmowania 
tychże usług od innych systemów (podsystemów), jednostek lub wojsk oraz wy-
korzystania wzajemnych usług dla skutecznego, wspólnego działania dla osiągnię-
cia zakładanego celu. Z takiej interpretacji pojęcia „interoperacyjność” wynika, że 
logistyka, a w zasadzie całe Wojska Obrony Terytorialnej powinny posiadać zdol-
ność do przyjmowania wsparcia logistycznego ze strony jednostek innych rodzajów 
sił zbrojnych, w tym wojsk sojuszniczych, a zarazem powinny posiadać zdolności 
do realizacji zadań zabezpieczenia logistycznego na rzecz wszystkich współdzia-
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łających wojsk6. Oczywiste jest, że muszą być zachowane odpowiednie proporcje, 
bowiem trudno sobie wyobrazić naprawę czołgu Leopard przez pluton remontowy 
z batalionu zmotoryzowanego WOT, skoro takiego wyposażenia batalion nie posia-
da. Natomiast wymiana funkcji w zakresie żywienia, dostarczania zaopatrzenia czy 
też naprawy pojazdów samochodowych powinna mieć miejsce. Biorąc pod uwa-
gę początkową fazę tworzenia struktur pododdziałów i oddziałów Wojsk Obrony 
Terytorialnej, uzasadnione jest podjęcie działań umożliwiających zapewnienie in-
teroperacyjności w jak najszerszym zakresie. Można mówić o tożsamości lub też 
wymienności pomiędzy porównywalnymi pododdziałami logistycznymi wojsk ope-
racyjnych i Wojsk Obrony Terytorialnej. 

Istotnym wymaganiem adresowanym do pododdziałów logistyki przeznaczo-
nych do realizacji zadań na rzecz Wojsk Obrony Terytorialnej jest posiadanie zdol-
ności mobilnych i manewrowych. Pododdziały i oddziały WOT posiadające lekkie 
uzbrojenie i wyposażenie7 będą zasadniczo prowadziły działania o charakterze ma-
newrowym, dysponując przy tym wyposażeniem zdolnym do przemieszczania się ze 
stosunkowo dużą prędkością i w nie zawsze sprzyjających warunkach terenowych. 
Takie wyposażenie i taki sposób prowadzenia działań przez struktury zabezpieczane 
powoduje, że dla skutecznej realizacji zadań logistycznych pododdziały logistyczne 
nie mogą być mniej mobilne czy też nieposiadające zdolności manewrowych. Logi-
styka, aby mogła spełnić przypisane jej zadania, musi nadążać za zabezpieczanymi 
wojskami, musi być w stanie realizować zadania na zasadzie tu i teraz. Przesunięcie 
w czasie czy w miejscu może doprowadzić do sytuacji, kiedy to brak zabezpieczenia 
logistycznego może zdecydować o niewykonaniu zadania, a nawet o porażce. Można 
zatem stwierdzić, że wyposażenie pododdziałów logistycznych w Wojskach Obrony 
Terytorialnej musi swoimi parametrami odpowiadać sprzętowi wojskowemu znaj-
dującemu się w pododdziałach bojowych tychże wojsk. Każdy dysonans pomiędzy 
zabezpieczanym a zabezpieczającym może się przyczynić do braku powodzenia na 
przyszłym polu walki.

Z punku widzenia skuteczności realizacji zadań zabezpieczenia logistycznego 
ważną rolę spełnia możliwość kompleksowego zaspokojenia potrzeb logistycz-
nych. To właśnie pododdziały logistyczne w Wojskach Obrony Terytorialnej po-
winny w swojej strukturze organizacyjnej posiadać elementy zdolne do realizacji 
zadań zabezpieczenia materiałowego, technicznego i medycznego. To właśnie te 
potrzeby na polu walki występują w sposób ciągły i ich zaspokojenie może pozy-
tywnie wpływać na jakość realizacji zadań bojowych. Istotną niekiedy rolę mogą 

� Interoperacyjność logistyczna jest to zdolność systemów jednostek lub wojsk do świadczenia 
usług dla oraz przyjmowania usług od innych systemów, jednostek lub wojsk oraz wykorzystania 
w ten sposób wymienianych usług dla skutecznego działania wspólnego. Por. NATO poradnik 
logistyki, Konferencja wyższej kadry logistycznej NATO, Bruksela, kwiecień 1994, s. 102.
� Używając określenia „lekkie uzbrojenie i wyposażenie”, autor nie miał na myśli sprzętu 
wojskowego o gorszych parametrach. Wręcz odwrotnie – powinno to być uzbrojenie na miarę  
XXI wieku, o dużej sile rażenia, precyzyjnie trafiające w cel, a jednocześnie umożliwiające pro-
wadzenie działań o charakterze manewrowym. 
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spełniać również zdolności do świadczenia specjalistycznych usług logistycznych, 
takich jak: żywienie, zapewnienie warunków kąpieli czy też możliwości pralnicze. 
Zrozumiałe jest prezentowanie poglądu, że skoro działania będą prowadzone na te-
rytorium Polski, to łatwiej zaspokoić potrzeby żywieniowe czy te związane z higieną 
osobistą. Być może jest to słuszne, jednak w ocenie autora samodzielność w zakresie 
zabezpieczenia logistycznego Wojskom Obrony Terytorialnej powinna być zapew-
niona w każdym z podsystemów logistycznych na poziomie umożliwiającym pełną 
autonomiczność. 

Niejako pochodną rozważań na temat posiadania zdolności do całościowego po-
dejścia do realizacji zadań logistycznych jest zapewnienie sił i środków do obro-
ny i ochrony. Pododdziały i oddziały Wojsk Obrony Terytorialnej mogą prowadzić 
działania w niezwykle złożonych uwarunkowaniach. Może mieć miejsce sytuacja, 
kiedy te działania będą prowadzone w głębi ugrupowania obronnego wojsk wła-
snych, a jednocześnie nie wyklucza się walki w ugrupowaniu przeciwnika. W każdej 
z tych sytuacji będzie występowało zagrożenie dla potencjału logistycznego. Mając 
tego świadomość, powinno się podjąć odpowiednie przeciwdziałanie. Może ono po-
legać na zapewnieniu pododdziałom logistycznym autonomicznych sił do obrony 
i ochrony. Niepotraktowanie z należytą powagą kwestii bezpieczeństwa logistyki 
może doprowadzić do braku żywotności systemu logistycznego, a tym samym ogra-
niczyć możliwości skutecznej realizacji zadań logistycznych. 

Pododdziały i oddziały Wojsk Obrony Terytorialnej z racji przewidzianego dla 
nich miejsca stałej dyslokacji mogą być przygotowywane do wykonywania różnych 
zadań. Inne przeznaczenie będzie posiadała Brygada Obrony Terytorialnej z sie-
dzibą w Białymstoku, a zupełnie inne będą przypisane dla Dolnośląskiej Brygady 
Wojsk Obrony Terytorialnej. Przykładowym, pierwszoplanowym zadaniem brygady 
dyslokowanej na Podlasiu może być ochrona i obrona granicy państwowej, rejonów, 
miejscowości i innych ważnych obiektów infrastruktury znajdujących się w jej re-
jonie odpowiedzialności. Zatem zasadniczym wyposażeniem powinien być mobilny 
sprzęt wojskowy pozwalający prowadzić efektywne działania niekiedy na izolowa-
nych od siebie kierunkach czy rejonach. Z kolei podstawowym zadaniem Dolnoślą-
skiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej może być udzielanie pomocy w czasie 
powodzi i likwidacja jej skutków. W tej sytuacji w skład wyposażenia powinien 
wchodzić sprzęt wojskowy umożliwiający niesienie pomocy powodzianom, czy też 
odbudowę dróg, mostów i infrastruktury przeciwpowodziowej. Biorąc pod uwagę 
powyższe, można założyć, że konieczne jest przestrzeganie tożsamości pomiędzy 
miejscem dyslokacji, treścią realizowanych zadań i zasadniczym wyposażeniem. 
Konsekwencją tego jest potrzeba, a nawet konieczność zorganizowania logistyki 
w taki sposób, aby była ona zdolna do zaspokojenia generowanych w tym zakresie 
potrzeb. 

Logistyka jutra (przyszłości) musi odpowiadać wymaganiom i być adekwatna 
do nowej roli, jaką mają spełniać Wojska Obrony Terytorialnej w systemie obron-
nym państwa. Zatem jej potencjał, sposób działania oraz filozofia funkcjonowania 
powinny być nakierowane na:
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− wykorzystanie wszelkich rozwiązań posiadających cechy nowoczesności; od-
nosić się to powinno do wyposażenia pojedynczego żołnierza, posiadanego sprzętu 
wojskowego, jak również sposobu jego wykorzystania;

− zapewnienie mobilności sprzętu logistycznego co najmniej na takim pozio-
mie, jaki osiągnęły pododdziały bojowe Wojsk Obrony Terytorialnej; mobilność po-
winna odpowiadać rejonowi odpowiedzialności poszczególnych jednostek WOT;

− zdolności manewrowe umożliwiające dokonywanie manewru siłami i środka-
mi w ślad za pododdziałami i oddziałami realizującymi zadania bojowe; 

− posiadanie możliwości zabezpieczenia logistycznego wojsk adekwatnie do 
wielkości i rodzaju generowanych potrzeb przez zabezpieczane pododdziały i od-
działy WOT;

− zapewnienie możliwości elastycznego reagowania na wielkość, rodzaj, czas 
i miejsce generowanych przez zabezpieczane wojska potrzeb logistycznych;

− posiadanie możliwości wykonawczych potencjału logistyki WOT pozwalają-
cego na zaspokajanie potrzeb w różnych etapach walki, w tym w czasie prowadzenia 
działań w ugrupowaniu przeciwnika (na jego tyłach);

− zapewnienie możliwości kompleksowego zaspokajania potrzeb logistycznych 
zabezpieczanych pododdziałów i oddziałów WOT;

− posiadanie wyposażenia umożliwiającego pozyskiwanie i przekazywanie peł-
nych i aktualnych informacji z zakresu wielkości potrzeb logistycznych i sposobów 
ich zaspokojenia;

− zapewnianie osiągania wymaganych poziomów interoperacyjności logistycz-
nej w stosunku do własnych wojsk operacyjnych i wojsk sojuszniczych;

− dążenie do unifikacji wyposażenia w sprzęt wojskowy w ramach Wojsk Obro-
ny Terytorialnej, jak i całych Sił Zbrojnych RP;

− zapewnienie możliwości etapowego świadczenia usług logistycznych, zwłasz-
cza w obszarze zabezpieczenia technicznego czy też udzielania pomocy rannym 
i chorym żołnierzom;

− posiadanie możliwości absorbcji cywilnych zasobów logistycznych i możli-
wości świadczenia usług logistycznych przez podmioty cywilne.

Przedstawiony katalog oczekiwań adresowanych do logistyki Wojsk Obrony Te-
rytorialnej może być traktowany jako zestaw pobożnych życzeń. Nie ma jednak nic 
bardziej mylnego niż takie właśnie podejście. To właśnie na etapie tworzenia nowe-
go rodzaju Sił Zbrojnych RP jest niepowtarzalna możliwość wykonania określonych 
przedsięwzięć poprawnie od samego początku. Oczywiste jest, że będzie słychać 
głosy, aby w pierwszej kolejności „dowartościowywać” pod względem logistycz-
nym wojska operacyjne jako te, które stanowią o stanie obronności Rzeczypospolitej 
Polskiej. Oczywiście należy o nich nie zapominać, jednak tworząc coś od nowa, 
wskazane jest prezentowanie od początku podejścia przyszłościowego. To właśnie 
ze względu na położenie i stan gotowości pododdziały i oddziały Wojsk Obrony Te-
rytorialnej mogą jako pierwsze przyjmować na siebie uderzenie przeciwnika. Zatem 
nie mogą być traktowane jako coś mniej ważnego. Powinny wraz z ukompletowa-
niem i wyszkoleniem posiadać taki potencjał logistyczny, aby skutecznie realizować 
stawiane im zadania bojowe. 
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Zakończenie

Przewidywany i najbardziej możliwy sposób użycia Wojsk Obrony Terytorialnej 
w ewentualnej przyszłej wojnie powoduje występowanie złożonych warunków, w ja-
kich będą realizowane zadania zabezpieczenia logistycznego. Skutkuje to koniecz-
nością dostosowania wyposażenia, jak i ustalenia sposobów działania potencjału 
logistycznego adekwatnie do zaistniałych warunków. Jest to szczególnie ważne, bo-
wiem to właśnie pododdziały i oddziały WOT w określonych warunkach mogą być 
tymi siłami, które w pierwszej kolejności podejmą walkę z przeciwnikiem. Zatem 
decydentom powinno zależeć na tym, aby hasło „zawsze blisko, zawsze gotowi” nie 
pozostawało tylko hasłem, ale znalazło swoją materializację w realnych decyzjach 
i działaniach. 

Tworząc nowy rodzaj Sił Zbrojnych RP, powinno się skupić uwagę na dosto-
sowaniu potencjału bojowego i logistycznego do wymagań przyszłego pola walki. 
To przecież dopiero za trzy lata pierwsze pododdziały i oddziały osiągną zdolność 
do podjęcia działań. Zatem myśląc dzisiaj o sprzęcie dla WOT, należy spoglądać 
w przyszłość z horyzontem czasowym co najmniej dwudziestoletnim. Pozyskiwane 
dziś wyposażenie musi zapewniać możliwość użytkowania przez kolejne dziesiątki 
lat. Tylko taki sposób myślenia i działania pozwoli racjonalnie wykorzystać środki 
budżetowe oraz zapewnić oczekiwany stan Sił Zbrojnych RP jako ważnego ogniwa 
w systemie obronnym państwa. 
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LOGISTICS OF TERRITORIAL DEFENCE ARMED 
FORCES

Abstract

The emergence of a new kind of Polish armed forces enforces a different look for 
tasks by the subunits, branches and associations. It turns out that the territorial defence 
forces can take on yourself the main burden of the fight, at least in the initial phase of 
the war or armed conflict. Assuming that we should take a series of measures including 
in the area of logistics, which will meet the needs of the logistics detachments and 
units during on the first line. It also seems reasonable to create a new quality in the 
armed forces of POLAND which are Territorial defence forces, provide them with 
a modern and future-proof potential logistics. It should, in principle, must be adequate 
to the combat equipment is characterized by a comparable modern combat equipment, 
and simultaneously capable of achieving the objectives of the security.

Keys word: Territorial defence forces, logistics, Logistics support, logistical needs, 
principles of Logistics, logistics of the future, logistics requirements.


