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Wprowadzenie 
 

Logistyczna współpraca wojskowo-cywilna w zakresie dostaw towarów 
i usług dla wojsk, czy wykorzystania zasobów miejscowych ma długą histo-
rię i doszukiwać się można pozytywnych oraz negatywnych przykładów 
w wielu konfliktach na świecie. 

Do kampanii w Rosji Napoleon zgromadził zapasy dla 400 tys. armii na 
50 dni (20 mln racji chleba i ryżu oraz 4 mln racji sucharów), przewidując, 
że potrwa ona 60 dni i w ostatnim etapie będzie walczyć 200 tys. żołnierzy. 
W trakcie kampanii wystąpiło wiele trudności z realizacją dostaw żywności, 
amunicji – nieskoordynowanie i błądzenie kolumn, zły stan traktów oraz 
wydłużone linie zaopatrzenia. W procesie zaopatrzenia wykorzystano rów-
nież zasoby miejscowe (żywność i pasza), ale Rosjanie wycofując się, 
niszczyli je, co powodowało, że Wielka Armia Napoleona odczuwała nie-
dostatki w tym zakresie. Po 82 dniach kampanii Napoleon wkroczył do 
Moskwy, która była wyludniona i pozbawiona wszelkich zapasów żywno-
ści. Po bezowocnych próbach dotyczących zakończenia wojny Napoleon 
zarządził odwrót z Moskwy. W efekcie kampanii z 400 tys. armii do domów 
powróciło ok. 40 tys.1 Przykład ten pokazuje, jak ważne były w tamtym 
czasie dla tak dużej armii zasoby zewnętrzne, przede wszystkim żywność 
i pasza dla zwierząt oraz ubrania dla ludzi, szczególnie w warunkach ro-
syjskiej zimy.     

W czasie I wojny światowej intensywnie angażowały się gospodarczo 
główne strony konfliktu, tj.: Wielka Brytania, Włochy i USA, które bogaciły 

                                                 
1 http://niewiarygodne.pl/kat, 1031987,page,7,title,Logistyczne-dylematy-Wielkiej-Armii 

-w-1812-roku,wid,15409981,wiadomosc.html [dostęp: 26.06.2016]. 
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się i ich PKB rósł oraz Austrii, Rosji, Francji i Turcji, czy neutralnej Holandii 
tracących, w tym również zasoby w wyniku prowadzenia działań zbrojnych 
na ich terytoriach. Przemysł zbrojeniowy stanowił główny sektor gospodar-
czy zajmujący się produkcją uzbrojenia i zasilający narodowe armie. Nie 
sposób pominąć wysiłku ludności w zakresie realizacji usług z zakresu 
codziennego funkcjonowania walczących wojsk po przeciwnych stronach. 
Spektakularnym przykładem wykorzystania cywilnych zdolności był ma-
newr francuskiego generała Josepha Joffre’a, który we wrześniu 1914 r. 
zarekwirował 600 paryskich taksówek i przerzucił nimi posiłki wojskowe na 
front, aby następnie, wykorzystując zaskoczenie, przeprowadzić skuteczny 
kontratak przeciwko siłom niemieckim w bitwie nad Marną2. 

Kolejne wojny, konflikty i kryzysy XX wieku wymusiły z biegiem czasu 
długookresowe wykorzystanie zasobów cywilnych w działaniach na więk-
szą skalę, połączone z próbami nadania im charakteru standardowych, 
uregulowanych prawnie rozwiązań. Skala prowadzonych operacji, ich in-
tensywność, sieciowość, odległość teatrów działań, ilość i różnorodność 
wykorzystywanego sprzętu – wszystko to stworzyło dodatkowe wyzwania 
logistyczne, także wymagające cywilnego wsparcia. Ponadto znaczące 
redukcje europejskich budżetów obronnych po zakończeniu zimnej wojny 
spowodowały, że każdy minister obrony, decydujący się na inwestowanie 
w siłach zbrojnych w zdolności możliwe do uzyskania na rynku cywilnym, 
naraża się na oskarżenia o marnotrawienie środków przeznaczonych na 
wojsko. Potwierdzeniem tego było znaczne zaangażowanie cywilnych 
podmiotów w realizację m.in. procesów transportowych ludzi i sprzętu 
przed operacją „Pustynna Burza”3. Przywołane fakty uzasadniają potrzebę 
realizacji i rozwijania współpracy między sektorem wojskowym i cywilnym. 

Działania w tym zakresie były również podejmowane w Siłach Zbroj-
nych RP już od 2000 r. i bez większych efektów prowadzone do 2007 r. 
W 2008 r. opracowany został Harmonogram wdrażania systemu kontrak-
towania usług poza SZ RP i od 1 lipca tego roku, formalnie funkcjonuje. 
Doświadczenia wojsk USA w tym zakresie dotyczą działań bojowych, na-
tomiast krajowe wynikają z funkcjonowania sił zbrojnych w warunkach po-
koju oraz misji pokojowych i stabilizacyjnych poza granicami kraju4. 
Współczesne strategie i doktryny wojskowe podkreślają wzrastającą za-
leżność sił zbrojnych i ich zabezpieczenia logistycznego od właściwej 
współpracy z cywilnymi podmiotami logistycznymi oraz wykorzystania do-
stępnych zasobów. 

                                                 
2 C. Juźwik, Cywilne wsparcie operacji międzynarodowych z użyciem sił zbrojnych – 

potrzeba czy konieczność?, Bezpieczeństwo Narodowe, 2011/18, s. 93. 
3 Tamże, s. 95. 
4 T. Jałowiec, Pułapki outsourcingu w siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 

[w:] S. Smyk, T. Jałowiec, K. Szeląg (red.), Outsourcing usług w systemie logistycznym sił 
zbrojnych, AON, Warszawa, 2011,s. 110-111. 
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Poruszana problematyka niniejszego artykułu dotyczy wykorzystania 
logistycznych zasobów zewn ętrznych, szczególnie środków zaopa-
trzenia w procesie zabezpieczenia logistycznego odd ziałów i podod-
działów w walce na przykładzie ćwiczeń dowódczo-sztabowych reali-
zowanych w akademii.  

Celem artykułu  jest określenie przewidywanych ilości środków zaopa-
trzenia (zasobów materiałowych), które mogą być pozyskiwane z cywil-
nych źródeł infrastruktury stacjonarnej znajdującej się w rejonie działań. 

Przystępując do rozważania zarysowanej problematyki, można sfor-
mułować następującą hipotezę: Właściwa realizacja zada ń zabezpie-
czenia logistycznego oddziałów i pododdziałów w cza sie przyszłych 
działań na terytorium kraju wymaga korzystania z zasobów s tacjo-
narnej infrastruktury logistycznej. Ze wzgl ędu na wła ściwo ści, do-
stępność oraz mo żliwo ść wykorzystania w wojskowym systemie lo-
gistycznym, szczególne znaczenie odgrywaj ą zasoby żywno ści, wody 
oraz paliw płynnych. 

Dotychczasowe opracowania i ich analiza wskazuje, że problematyka 
wykorzystania zewnętrznych zasobów materiałowych w procesie zabez-
pieczenia logistycznego wojsk powinna być w dalszym ciągu badana i pro-
pagowana. 

 
 

Czynniki warunkujące ilości zasobów środków  
zaopatrzenia należnych dla oddziałów i pododdziałów  

wojskowych w ćwiczeniach dowódczo-sztabowych 
 

Zasoby jako pewna ilość czegoś nagromadzona w celu wykorzystania 
w przyszłości, zapas, rezerwa5 – oznaczają określone wielkości ludzi, 
sprzętu wojskowego, materiałów, produktów gotowych i półproduktów, 
zasobów informacyjnych przeznaczonych dla wojsk do realizacji określo-
nych celów i zadań. W przypadku oddziałów, pododdziałów uczestniczą-
cych w ćwiczeniach dowódczo-sztabowych, zasoby te stanowią pochodną 
struktury organizacyjnej, określającej możliwości wykonawcze i wyposaże-
nia, wielkość, normę (materiałów, środków wyposażenia przeznaczonych 
na żołnierza), egzemplarz sprzętu wojskowego oraz urzutowania środków 
zaopatrzenia na określonym szczeblu organizacyjnym. 

Struktura organizacyjna jest to układ stanowisk i składających się 
z nich komórek organizacyjnych, które zazwyczaj ujmuje się w schemat 
organizacyjny. Tradycyjnie strukturą organizacyjną nazywany jest (…) 
zbiór różnych elementów organizacyjnych: pojedynczych stanowisk pracy, 
komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych oraz powiązań mię-

                                                 
5 https://mfiles.pl/pl/index.php/Zas%C3%B3b [dostęp: 20.06.2016]. 
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dzy nimi6. Oznacza to zorganizowane pododdziały ludzi (drużyna, pluton, 
kompania, itp.), na czele których stoi dowódca, posiadający właściwe sobie 
na określonym szczeblu, kompetencje i uprawnienia. Integralnym elemen-
tem struktury jest wyposażenie ludzi w sprzęt i właściwe materiały, nie-
zbędne do funkcjonowania. Struktury do ćwiczeń dowódczo-sztabowych, 
ćwiczących stron zamieszczane są w identyfikatorach, w których wyszcze-
gólnia się: ilość i podległość elementów organizacyjnych, stan osobowy, 
etatowe wyposażenie w zasadniczy sprzęt wojskowy oraz należne ilości 
środków zaopatrzenia. 

Zgodnie z zapisami doktrynalnymi i rozwiązaniami stosowanymi 
w NATO istotne znaczenie w zakresie określania potrzeb i prognozowania 
wielkości zużycia środków zaopatrzenia stanowi wielkość określana mia-
nem dobowej normy zaopatrzenia (ang. DOS – Day of Suply). Jest to jed-
nostka kalkulacyjna, służąca do określania średniodobowego zużycia ilości 
środków zaopatrzenia, standardowego działania jednostki wojskowej (pod-
oddziału /oddziału, na dany egzemplarz sprzętu wojskowego na dobę walki 
bez względu na rodzaj prowadzonych działań), zgodnie z obowiązującymi 
zasadami i normami zabezpieczenia potrzeb7. Wielkość ta, w zależności 
od szczebla dowodzenia, może być podawana w sztukach lub wagowo 
(kg, t). 

Urzutowanie to formalne przydzielenie określonej ilości środków za-
opatrzenia w jednostkach kalkulacyjnych DOS dla danego szczebla orga-
nizacyjnego, tj. przy żołnierzu, sprzęcie, zapas w transporcie pododdziału 
oraz zapas w transporcie oddziału. Ilość ta stanowi wyznacznik dla dowód-
cy/ów oraz komórek logistycznych w zakresie pełnego odtwarzania zuży-
tych środków zaopatrzenia i utrzymania nakazanych wielkości zapasów na 
określonym poziomie struktury organizacyjnej.  

Realizacja ćwiczeń dowódczo-sztabowych w akademii jest charaktery-
styczna ze względu na fakt, iż uczelnia nie stanowi etatowego sztabu 
i w związku z tym nie tworzy SD jako organu dowodzenia. Dlatego też przy 
opracowaniu ćwiczenia jednym z pierwszych przedsięwzięć jest opraco-
wanie struktury organizacyjnej. Tworzone struktury uwzględniają realnie 
funkcjonujące w wojskach, ale również istnieją możliwości ich modyfikacji 
w związku z zakładanymi celami oraz w zakresie prowadzonych badań 
i doświadczeń.  

W przykładach zostaną przedstawione struktury organizacyjne oddzia-
łów i pododdziałów, których dowództwa najczęściej funkcjonują w ćwicze-
niach dowódczo-sztabowych. Przykład takiej struktury przedstawia rys. 1. 
Właściwe dowodzenie w zakresie planowania wykorzystania, stawiania 
zadań, kalkulowania zużycia i potrzeb, wymaga jednoznacznie zbudowa-
                                                 

6 R. Krupski, Podstawy Organizacji i Zarządzania, wyd. I-BiS, Wrocław, 2004, s. 65.  
7 Zabezpieczenie materiałowe Sił Zbrojnych RP, Zasady funkcjonowania DD/4.21., 

MON, Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, Bydgoszcz, 2013, s. 61. 
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nej struktury i określenia potencjału, jakim dysponuje dany oddział/ podod-
dział.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowania własne: Dokumentacja ćwiczeń dowódczo-sztabowych w AON: 

PIERŚCIEŃ, MAZURY i BIESZCZADY w latach 2013 - 2016. 

Rys. 1. Struktura organizacyjna brygady zmechanizow anej do ćwiczenia 

 
Zestawienie sprzętu zawarte w tabeli 1 przedstawia wszystkie rodzaje 

SpW, będącego na wyposażeniu oddziału/pododdziału i ich ilości, według 
struktury organizacyjnej, przedstawionej na rysunku 1. Każdy z elementów 
struktury organizacyjnej przedstawionej na rysunku posiada wewnętrzną 
organizację oraz wyposażenie. Przykładowe wyposażenie dla batalionu 
czołgów przedstawia tabela 2. Zestawienia są wykazem zasobów w klasie 
II obejmującej indywidualne wyposażenie i sprzęt wojskowy, tj. urządzenia 
oraz wszelkie pojazdy. 
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Tabela 1. Zbiorcze zestawienie sprz ętu wojskowego i stan osobowy w BZ 

Wyszczególnienie /1/ Razem Wyszczególnienie /2/ Razem 

Stan osobowy 5651 Motocykl                                                                     14 

BROŃ STRZELECKA Pojazd czterokołowy                                                 23 

9 MM PW                      1572 Taktyczny radar pola walki                       3 

9 MM PM                         1249 Wyrzutnia PPK SPIKE                    18 

7,62 MM kbk AK                       3250 98 MM moździerz                                 18 

7,62 MM kbk AK SWD/SAKO                     55 152 mm AHS DANA 24 

7,62 MM PK                        103 NUR-22 stacja radiolokacyjna (Jelcz) 1 

7,62 MM PKS  58 Zestaw rak. GROM      24 

RPG - 76 174 23 MM plot zestaw ZUR-23-2               24 

RGP 5 Dalmierze laser. (art., plot., rozp.) 30 

40 mm granatnik  12 Wóz kablowy WK 6 

SPRZĘT GĄSIENNICOWY Wóz kablowy  na samochodzie WWK-10C      5 

PT - 91                                   58 Aparatownia JAŚMIN            2 

BWP - 1          116 Wóz dowódczy na samochodzie  /ZWD-3/      19 

BWR          3 Aparatownia AWRS /ADK - 11/ 5 

Zautomatyzowany  wóz 
dowódczo-sztabowy 

11 Radiostacja UKF od 0,5 -1 KW na sam. 3 

Transporter rozpoznania 
inżynieryjnego TRI 

6 Aparatownia cyfrowej łączności /RWŁC-10T/ 3 

Pojazd inż. PI                    7 Sam. sztabowy  /MMSD/                           8 

Most towarzyszący  BLG-67M 
(PMC-90)     

14 Radiostacja UKF mm 46 

Spycharka samobieżna BAT-
M               

2 Terminal satelitarny                          2 

Transporter pływający PTS-M     10 Mobilna  kancelaria kryptograficzna. MKK-03 1 
Maszyna inżynieryjno-
drogowa MID 

3 Radiostacja przenośna RRC-9200 97 

Ciągnik pancerny WZT                                7 Radiostacja przenośna PRC-117 5 

Transporter opancerzony 
WPT 

12 Wóz dowodzenia OPL REGA 1  3 

Transporter opancerzony 
sanitarny         

12 Wóz dowodzenia  POL ŁOWCZA-3                 1 

RAZEM SPRZ. GĄS. 261 Radiotelefony UKF MM 138 

SPRZĘT KOŁOWY I POZOST.   Radiostacja FH UKF do 0,1 KW            53 

Transporter AMV (KTO 
ROSOMAK)               

71 Stacja Zasilania SZ-30/SZ-16 2 

Samochód opancerzony 
BRDM                                        

38 Polowa stacja ład.  akumulatorów 5 

Samochód opancerzony 
BRDM-WD R-5                                     

11 Stacja Kontrolno-Pomiarowa na samocho-
dzie 

2 

KPEW-Rat (MAMUT) 5 Piła spalinowa                                              17 
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Wyszczególnienie /3/ Razem Wyszczególnienie /4/ Razem 

Piła  spalinowa z oprzyrządowaniem  
do wierceń             

5 Ciągnik samochodowy średni                   43 

Koparka samochodowa K-407C                        4 Samochód ciężarowo - osobowy 77 

Spycharko-ład. SŁ-34B 4 Samochód wywrotka       6 

Równiarka samojezdna 2 Przyczepy transportowe        84 

Uniwersal. maszyna inż.(UMI-9.5)                                    1 Cysterna 3000 l na wodę na samo-
chodzie       

35 

Mały robot wspomagający - EXPERT                                          1 Cysterna CW-10 na wodę na samo-
chodzie       

2 

Zdalnie sterowany robot 
INSPECTOR                                           

1 Cysterna paliwowo - dystrybucyjna 
4,5 m3    

40 

Wykrywacz metali i bomb /kpl./ 3 Cysterna paliwowo - dystrybucyjna 
7,5 m3     

1 

Łódź desantowa (ŁD) 4 Cysterna paliwowo - dystrybucyjna.  
11 m3    

16 

Silnik zaburtowy                                                          4 Cysterna paliwowa  4 m3  p - pa         4 

Elastyczne pokrycie drogowe (EPD) 2 Samochód służb materiałowych                                                          19 

Lekkie pokrycie drogowe (LPD) 8 Podnośniki widłowe i wózki 9 

Urządzenie do budowy z łodzi /kpl/ 1 Kuchnia polowa KP-340 na p - pie  
/KPŻ-170/         

27 

Pompa wody o dużej wydajności                                       3 Kuchnia polowa KP-200 na p - pie 
/KPŻ-100/       

13 

Trak ciężki (GKT-60)                                 1 Przyczepa specjalna 24 

Pojazdy spec. RW                                                              13 Samochód sanitarny wielonoszowy               52 

Warsztat remontowy RW/lot 31 Sala opatrunkowa na samochodzie            6 

Warsztat remontowy  25 Sala przedoperacyjna. na samocho-
dzie          

2 

Ciągnik kołowy-ewkuacyjny              5 Sala operacyjna na samochodzie          2 

Samochód Rozpoznania Technicz-
nego           

1 Samochód specjalny sanitarny                                                                2 

Żuraw dużego udźwigu na samo-
chodzie            

1 Samochód ppoż.                              2 

Żuraw średniego udźwigu na samo-
chodzie         

7 Przyczepy elektrownie      29 

Samochód dużej ładowności  24 ----------------------- -------- 

Samochód. średniej ładowności 384 RAZEM SPRZ.KOŁ. I POZOST. 1774 

Samochód małej ładowności                                                                17 RAZEM SPRZĘT 2035 

Źródło: Dokumentacja ćwiczeń dowódczo-sztabowych w AON: PIERŚCIEŃ, MAZURY 
i BIESZCZADY w latach 2013 - 2016. 
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Tabela 2. Struktura organizacyjna i wyposa żenie batalionu czołgów 

Wyszczególnienie Sztab, pldow  plr 4 x kcz klo
g 

ZE-
Med Razem  

Stan osobowy 64 20 55 61 12 377 
BROŃ STRZELECKA  

9 MM PW                      29 4 18 14 6 125 
9 MM PM                         17 2 59 5 6 266 
7,62 MM kbk AK                       28 17 4 54   115 
7,62 MM kbk AK SWD/SAKO                       2       2 
7,62 MM PK                        1         1 
7,62 MM PKS  1         1 
SPRZĘT GĄSIENNICOWY 

PT - 91                                   2   14     58 
BWR            3       3 
Ciągnik panc. WZT                                    1 1   5 
Transporter opancerzony sanitarny            1     4 
RAZEM SPRZ. GĄSIENNICOWY 2 3 16 1 0 70 
SPRZĘT KOŁOWY I POZOST.    

Pojazd czterokołowy                 2       2 
Wóz dowódczy na sam. /ZWD-3/     1         1 
Aparatownia AWRS /ADK - 11/       1   1 
Radiostacja UKF mm 1         1 
Radiostacja przenośna RRC-9200 5         5 
Radiotelefony UKF MM       2 3 5 
Warsztaty rem. RW       1   1 
Warsztaty rem.        2   2 
Sam. śred. ład. 3   1 12   19 
Sam. małej ład.     1     4 
Sam. cieżar - osob. 2     1   3 
P - py transport.               4   4 
Cysterna 3000 l na wodę na sam.             1   1 
Cyst. paliw - dystryb. 4,5m3       6   6 
Cyst. paliw - dystryb.  11m3          7   7 
KP-340 na p - pie  /KPŻ-170/               2   2 
KP-200 na p - pie /KPŻ-100/             1   1 
Sam. sanit. wielonoszowy                        3 3 
P - py elektrownie            1   1 
RAZEM SPRZ.KOŁ. I POZOST. 12 2 2 41 6 69 

RAZEM SPRZĘT 14 5 18 42 6 139 

Źródło: Dokumentacja ćwiczeń dowódczo-sztabowych w AON: PIERŚCIEŃ, MAZURY 
i BIESZCZADY w latach 2013 - 2016. 
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Sposób określania ilości należnych środków zaopatrzenia 
dla oddziałów i pododdziałów w ćwiczeniach  

dowódczo-sztabowych 
 

Właściwa realizacja zadań oprócz wyposażenia wymaga określenia 
odpowiednich wielkości zasobów materiałowych. Każdorazowo do ćwiczeń 
zespoły autorskie, przede wszystkim oficer logistyki, wykonują takie zesta-
wienia, uwzględniając liczbę ludzi, ilość sprzętu, indywidualne normy do-
bowe zaopatrzenia (DOS) oraz urzutowanie. 

Wielkości zasobów środków zaopatrzenia dla ludzi i sprzętu w klasie I 
i III oraz V określane są wg następującego wzoru: 

Iz(y/x) = Se (x) x Nn (x) x D 
objaśnienia: 
− Iz(y/x) – ilość środków zaopatrzenia przy żołnierzu/sprzęcie (klasa, ro-

dzaj ŚZ w batalionie,  oddziale, związku taktycznym); 
− Se (x) – stan etatowy ludzi/SpW ( batalionu, oddziału, związku taktycznego); 
− Nn(x)  – normatyw naliczeniowy (w kg, t. szt.) na jednego żołnierza/1 

egz. SpW/na dobę (w danej klasie lub ŚZ); 
− D – ilość dni zaopatrzenia: 
� 1 lub 3 przy żołnierzu; 
� 1 lub 2 w transporcie batalionu, oddziału 
Przykład (1): 
Wielkość normatywnego zapasu żywności wg  racji suchej – S w bry-

gadzie zmechanizowanej na 1 dzień.  

Iz(I/B) = 5651 x 1,4 kg x 1 = 7911,4 kg 
− Iz(I/B) – ilość środków zaopatrzenia przy żołnierzu w brygadzie; 
− Se (B) – stan etatowy ( batalionu, oddziału, związku taktycznego); 
− Nn(I)  – normatyw naliczeniowy (w kg, t. szt.) na jednego żołnie-

rza/1 egz. SpW/na dobę (w klasie I - żywność); 
− D – ilość dni zaopatrzenia -1 ; 
Przykład (2): 
Wielkość normatywnego zapasu MPS dla BWP w brygadzie zmecha-

nizowanej – zapas w transporcie brygady. 

Iz(III/B) = 119 x 80,8 kg x 2 = 19230,4 kg 
− Iz(III/B) – ilość środków zaopatrzenia przy żołnierzu w brygadzie; 
− Se (B) – stan etatowy BWP brygady); 
− Nn(III) – normatyw naliczeniowy (w kg, t. szt.) na jednego żołnierza/1 

egz. SpW/na dobę (w klasie III - MPS); 
− D – ilość dni zaopatrzenia – 2; 
Zaprezentowany sposób określania ilości zasobów środków zaopa-

trzenia i przedstawione przykłady są uniwersalne i powszechnie wykorzy-
stywane w praktyce przygotowywania i opracowywania ćwiczeń dowód-



Zewnętrzne zasoby środków zaopatrzenia w procesie zabezpieczenia… 

185 
 

czo-sztabowych. Najważniejsze jest właściwe zidentyfikowanie dobowej 
normy należności i ilości dni wynikających z urzutowania. Określenie wiel-
kości podstawowych klas ŚZ umożliwia ćwiczącym studentom właściwe 
orientowanie się w sytuacji oddziału/pododdziału, realne planowanie dzia-
łań, zużycia i odtwarzania zasobów, z kolei rozjemcy mają możliwość 
sprawdzenia zasadności oraz realizmu zaproponowanych rozwiązań na 
podstawie wykonanych kalkulacji.  

Dane prezentowane na wykresach 1 i 2 przedstawiają należne ilości 
środków zaopatrzenia (materiałów) dla oddziału (w tym przypadku jest to 
brygada zmechanizowana) zgodnie ze strukturą organizacyjną przedsta-
wioną na rysunku 1. W podobnej formie są zestawiane należne wielkości 
ŚZ dla pozostałych oddziałów i pododdziałów, biorących udział w ćwicze-
niach. 

Wykres 1 przedstawia zestawienie 1 DOS dla oddziału (BZ, BPanc, 
BZmot) w trzech klasach zaopatrzenia, spełniających z punktu widzenia 
planowania i prowadzenia działań kluczową rolę w zakresie działań bojo-
wych oraz możliwości ich wsparcia i zabezpieczenia. Dla wybranych od-
działów wielkości te są bardzo zróżnicowane i wynoszą w od 1,8 t do po-
nad 103 t.  W kl. I – woda i żywność, należne wielkości zasobów są zde-
terminowane tylko stanem osobowym oddziału. Należność wody na jeden 
dzień dla oddziału wynosi od 11,9 t (BPanc) do 15,6 t (BZmot), podobna 
zależność dotyczy żywności i w podanych przykładach wynosi powyżej 14 
t. Klasa III – paliwa, w poszczególnych rodzajach, tj.: benzyna, olej napę-
dowy do pojazdów kołowych i do pojazdów gąsiennicowych, wielkości są 
zróżnicowane, wynika to z ilości oraz rodzaju samego sprzętu i średniego 
zużycia na 100 km jazdy lub na 1 godz. pracy. Wielkość 1 DOS benzyny 
w przykładowych oddziałach wynosi od 2,5 do 3,2 t i stanowią one zniko-
mą część całości paliw.  Największa ilość paliw na jeden dzień do pojaz-
dów gąsiennicowych jest przewidziana do zużycia w BPanc i wynosi 74,3 t, 
natomiast do ON do pojazdów kołowych w BZmot – 45,5 t. Największą 
ilość zużycia paliwa na jedną dobę przewidziano w BPanc – 104,7 t, 
a najmniejszą w BZmot – 65,8 t.  

Ilości środków zaopatrzenia dla  oddziałów są bardzo znaczne i zgod-
nie z obowiązującym urzutowaniem przyjmowanym w ćwiczeniach powin-
ny zabezpieczać potrzeby na 7 dni określonej struktury organizacyjnej. 
Całkowite ilości zasobów wg klas I i III przedstawia wykres 2.a, a łącznie 
w poszczególnych oddziałach wynoszą : 

− brygada zmechanizowana – 756,3 t; 
− brygada pancerna – 917,3 t; 
− brygada zmotoryzowana – 697,1 t. 
Strukturę łącznych zasobów według klas zapatrzenia przedstawia wy-

kres 2.b. Z zamieszczonych na wykresie danych wynika, że największą 
pod względem wagi jest klasa III i ogólnie stanowi w poszczególnych od-
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działach od 69,3% (BZmot) do 82,5 % (BPanc) w porównaniu do zasobów 
żywności w oddziale. 

 

Źródło: opracowania własne: Dokumentacja ćwiczeń dowódczo-sztabowych w AON: 

PIERŚCIEŃ, MAZURY i BIESZCZADY w latach 2013 - 2016. 

Wykres 1. Zestawienie 1 DOS – środków zaopatrzenia w klasach I i III 
i                

rodzajach dla BZ, BPanc, BZmot do ćwiczeń [w t] 

 

a) całkowite ilości zasobów materiałowych w oddziałach wg klas i ro-
dzajów 

b) struktura łącznych zasobów w oddziale wg klas zaopatrzenia 
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Źródło: opracowania własne. Dokumentacja ćwiczeń dowódczo-sztabowych w AON: 

PIERŚCIEŃ, MAZURY i BIESZCZADY w latach 2013 - 2016. 

Wykres 2.  Zestawienie środków zaopatrzenia wg klas  III i I w BZ, BPanc, 
BZmot w dokumentacji ćwiczeń [w t, %] 
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Podobnie jak na szczeblu oddziału w pododdziałach również określane 
są ilości zasobów. Na przykładzie: batalionu zmechanizowanego na BWP, 
batalionu czołgów PT – 91, batalionu zmotoryzowanego na KTO, 
dywizjonu artylerii oraz batalionu logistycznego, zostaną określone 
zestawiania należnych zapasów środków zaopatrzenia.   

Analizując zestawienie 1 DOS w wyszczególnionych wyżej pododdzia-
łach na wykresie 3, największe pod względem środków materiałowych 
w dziennych normach zaopatrzenia występują w: bcz, bzmot, bz oraz 
w da. W bcz największą ilość środków stanowią w klasie III – olej napędo-
wy do pojazdów gąsiennicowych – 18,2 t. Z kolei w bzmot, podobnie jak 
w bcz, największą ilość stanowi klasa III – olej napędowy do pojazdów 
kołowych – 7,5 t. Takie same rodzaje środków mają największy udział 
w dziennej normie zaopatrzenia w da, tj.: klasa III – 7,5 t. W bz największe 
ilości środków zaopatrzenia w poszczególnych DOS występują podobnie 
jak w bcz, lecz są znacznie mniejsze, klasa III – paliwa 5,7 t. W blog naj-
większą dzienną normę zaopatrzenia stanowi olej do pojazdów kołowych 
w klasie III i wynosi 5,6 t. W zakresie klasy III pominięto przy analizie 
dzienne normy zaopatrzenia dotyczące benzyny, ponieważ w większości 
wyszczególnionych pododdziałów wielkość 1 DOS nie przekraczał 0,4 t, 
tylko w blog było 0,67 t.  

We wszystkich pododdziałach wielkość dziennej normy zaopatrzenia 
w żywność zależy od stanu ilościowego pododdziału. W analizowanych 
przykładach  dla należności wody jest od 0,9 t (bcz) do 2,2 t (bzmot), dla 
żywności również w tych samych pododdziałach i w tej samej kolejności 
jest to od 1,1 t do 2,7 t. 

Analizując łączną ilość środków zaopatrzenia w rozpatrywanych kla-
sach na szczeblu pododdziałów, zgodnie z urzutowaniem przewidzianym  
na 5 dni, ich strukturę przedstawiono na wykresie 4. Pododdziały w zakre-
sie wyszczególnionych klas,  tj.: I i III, dysponują łącznie następującymi 
ilościami zasobów, które można pozyskać ze źródeł zewnętrznych: 

− batalion czołgów - 106,9 t; 
− batalion zmechanizowany - 60,8 t; 
− batalion zmotoryzowany - 58,9 t; 
− dywizjon artylerii - 32,4 t; 
− batalion logistyczny - 43,9 t. 
W pododdziale czołgów klasa III – MPS dla całego pododdziału to 

92,0%, natomiast klasa I – żywność i woda to tylko 8,0 %. Taka struktura 
zasobów w tym pododdziale wynika z faktu, że bcz dysponuje najcięższym 
uzbrojeniem i czołgi mają największe jednostkowe normy zużycia MPS, 
a pod względem liczebności ludzi jest on najmniejszy spośród 
analizowanych. W bz struktura zasobów wg klas jest zbliżona i MPS – 
69,9%, natomiast  żywność i woda 30,1%. W pododdziale 
zmotoryzowanym 66,2% to klasa III, a klasa I – 33,8%. W pozostałych 
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pododdziałach, tj. w da i blog, struktura zasobów wynika z wyposażenia 
i ich przeznaczenia. W dywizjonie artylerii, z wyjątkiem zasobów amunicji, 
największą masę stanowią paliwa płynne 71,3%, podobnie jest w blog, 
gdzie udział klasy III stanowi 79,1% w stosunku do klasy I. W przypadku 
blog należy uwzględnić, że ten pododdział przewozi zapas dla całej 
brygady, np. dla BZ (oddziału):  

 

 

Źródło: opracowanie własne: Dokumentacja ćwiczeń dowódczo-sztabowych w AON: 

PIERŚCIEŃ, MAZURY i BIESZCZADY w latach 2013 - 2016. 
Wykres 3. Zestawienie 1 DOS – środków zaopatrzenia w klasach III i I  

i  
rodzajach dla bcz, bz, bzmot, da, blog do ćwiczeń [w t] 
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Źródło: opracowanie własne: Dokumentacja ćwiczeń dowódczo-sztabowych w AON: 
PIERŚCIEŃ, MAZURY i BIESZCZADY w latach 2013 - 2016. 
Wykres 4. Struktura ł ącznych zasobów wg klas V, III i I w bcz, bz, bzmot,  da, 

blog w dokumentacji ćwiczeń [w t i %]. 
 

Zapas zasobów klasy III wynosi 154,1 t (40,3 %), a zapasy klasy I wy-
noszą 57,2 t. (15,0 %), struktura zapasu brygadowego w tym przypadku 
jest zbliżona do struktury zasobów zaopatrzenia w bz. 

Dane zaprezentowane na wykresach 1-4, dotyczące ilości wojskowych 
zasobów logistycznych w klasach I i III, są najczęściej określane i umiesz-
czane w dokumentacji ćwiczeń dowódczo-sztabowych w uczelni. Dokładne 
ustalenie wyszczególnionych zasobów pozwala realnie oceniać sytuację 
ćwiczących elementów ugrupowania, odpowiednio sprecyzować i postawić 
zadania, a także realnie określać, np. ilości środków transportowych do 
wykonania dowozu, czy czas odtworzenia gotowości bojowej. Umożliwia to 
również właściwe porozumiewanie się ćwiczących w czasie praktycznych 
działań na SD, ponieważ nie ma możliwości odmiennej (dowolnej) interpre-
tacji  wielkości posiadanych zapasów w ćwiczącym dowództwie, czy róż-
nych wielkości limitu zużycia zasobów logistycznych na zadanie. Popraw-
ne określenie rodzajów zasobów logistycznych i ich ilości do ćwiczeń, wy-
maga jednoznacznego ustalenia struktur organizacyjnych ćwiczących 
i wyposażenia, ustalenia właściwych norm dobowego zaopatrzenia (DOS) 
dla żołnierzy i SpW oraz ich urzutowania. Pozwala również jednoznacznie 
określić możliwości współpracy z cywilnymi organami administracji pań-
stwowej w zakresie pozyskiwania zasobów materiałów klasy I i III z zaso-
bów miejscowych. Najważniejsze jest to, że zidentyfikowane zasoby logi-
styczne będą potrzebne i wykorzystywane przez ćwiczących.  
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Określenie ilości zewnętrznych zasobów  
środków zaopatrzenia wykorzystywanych  

w procesach zabezpieczenia logistycznego wojsk  
w ćwiczeniach dowódczo-sztabowych 

 
Określenie wielkości zewnętrznych zasobów logistycznych, które 

mogą być przedmiotem zainteresowania ćwiczących komórek sztabów 
w ramach ćwiczeń dowódczo-sztabowych, wymaga w pierwszej kolejności 
określenia ich rodzaju, a w następnej kolejności przewidywanych wielkości. 
Najogólniej zewnętrzne zasoby logistyczne możliwe do wykorzystania 
możemy podzielić na dwie grupy, tj.: zasoby rzeczowe – materiały, sprzęt 
i urządzenia oraz możliwe do wykorzystania usługi logistyczne, będące 
w posiadaniu podmiotów zewnętrznych, które mogą być wykorzystane 
przez oddziały i pododdziały wojskowe w czasie realizacji zadań bojowych. 

Analiza dokumentów rozkazodawczych wypracowywanych do ćwiczeń 
dowódczo-sztabowych przez zespoły autorskie oraz w trakcie ćwiczeń 
przez ćwiczące zespoły wskazuje, że najczęściej rozpatrywane są 
możliwości wykorzystania zewnętrznych zasobów materiałowych 
w odniesieniu do klasy I, III. Środki bojowe – klasa V nie są w ogóle 
uwzględniane, gdyż stanowią specjalny zasób dostarczany odbiorcom 
(pododdziałom) tylko poprzez system logistyczny SZ RP. W klasie I są 
środki spożywcze, woda konfekcjonowana oraz ujęcia wody jako źródła 
zaopatrzenia. Klasa III to materiały pędne i smary, tj. źródła pozyskania 
przede wszystkim paliw płynnych. Klasa IV to materiały konstrukcyjne, nie 
są one jednoznacznie określone, gdyż stanowią grupę materiałów 
niestabelaryzowanych, ale mogą być wykorzystywane do wykonania 
rozbudowy fortyfikacyjnej. Na wykresie 5 i 6 przedstawione są wielkości 
dobowych potrzeb w klasie I i III dla pododdziału (bat./dyw) oraz dla 
oddziału możliwe do pozyskania z zasobów zewnętrznych 
z uwzględnieniem stanów osobowych. 

Określone wielkości zapotrzebowania wynikają z norm należności oraz 
stanów etatowych ludzi i SpW. W zakresie żywności potrzeby możliwe do 
zabezpieczenia zostały określone na podstawie zasadniczej należności 
wojennej „W” dlatego, że jest to należność, w której pomimo określonego 
składu możliwe jest stosowanie innych rodzajów przetworzonych i konser-
wowych środków spożywczych, odpowiadających właściwościami tym 
z wykazu i dostępnych na rynku cywilnym. W zakresie ustalania możliwo-
ści pozyskania żywności z zasobów zewnętrznych nie uwzględniano racji 
żywnościowych, tj.: polowej paczkowanej normy wyżywienia – indywidual-
nej suchej „S” oraz grupowej racji skoncentrowanej lądowej – PS-ląd., po-
nieważ są one produkowane i przeznaczone tylko na potrzeby SZ RP 
i dystrybuowane w ramach wojskowego systemu logistycznego. Potrzeby 
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wody do picia oraz do celów konsumpcyjnych zostały określone na pod-
stawie normy tj. 2,5 l/osobę obowiązującej w warunkach klimatu umiarko-
wanego. Paliwa płynne stanowią sumę indywidualnych średnich norm zu-
życia na jeden dzień. 

 

Źródło: opracowanie własne: Dokumentacja ćwiczeń dowódczo-sztabowych w AON: 
PIERŚCIEŃ, MAZURY i BIESZCZADY w latach 2013 - 2016. 

Wykres 5. Dobowe potrzeby ŚZ klas I i III w bcz, bz, bzmot, da, dplot, blog 
w [t, osoby] 

 

 

Źródło: opracowanie własne: Dokumentacja ćwiczeń dowódczo-sztabowych w AON: 
PIERŚCIEŃ, MAZURY i BIESZCZADY w latach 2013 - 2016. 

Wykres 6. Dobowe potrzeby ŚZ klas I i III w BZ, BPanc, BZmot w [t, osoby] 
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Możliwości pozyskania zasobów klasy I pod względem ilości na po-
ziomie bat./dyw. nie powinny stanowić problemu, gdyż są to wielkości do-
bowego zużycia na poziomie od 0,9 t do 2,2 t (bzmot), podobny przedział 
wielkości dotyczy wody. Na szczeblu brygady potrzeby dla całego oddziału 
w zakresie żywności kształtują się na poziomie od 14,4 t (BPanc) do 18,9 t 
(BZmot), w tych samych zależnościach występują potrzeby w zakresie 
zużycia wody. Potrzeby paliw płynnych na poziomie pododdziału kształtują 
się w przedziale od 19,5 t (bcz) do 2,8 t (dplot), co może być pozyskane 
z typowych stacji benzynowych o poj. ok 80 m3 (~ 64 t) paliw. Natomiast na 
szczeblu brygady wielkości dobowych potrzeb tylko oleju napędowego 
kształtują się odpowiednio w: BPanc – 100,6 t, BZmot – 72,4 t, BZ – 61,0 t. 
Pozyskiwanie paliw płynnych na potrzeby oddziału w systemie scentrali-
zowanym wymaga współdziałania ze specjalistycznymi firmami zajmują-
cymi się obrotem paliw płynnych i dostępem do miejsc, gdzie są one skła-
dowane. 

Uogólniając, określenie wielkości zewnętrznych zasobów logistycz-
nych wykorzystywanych w procesach zabezpieczenia logistycznego jest 
przedsięwzięciem złożonym, wymagającym uwzględnienia wielu czynni-
ków. Najłatwiej określić wielkość zasobów wynikających z należnych jed-
nostkowych lub grupowych  norm zużycia zasobów środków materiało-
wych przypadających na żołnierza lub jednostkę SpW , dotyczy to ogólnie 
dostępnej w zasobach infrastruktury żywności i wody oraz paliw płynnych. 
Nie każdy szczebel organizacyjny jest w stanie organizować i przyjmować 
środki materiałowe, czy usługi z zasobów zewnętrznych. Organizowanie 
i przyjmowanie ŚZ klasy I, II, III i IV może być realizowane na szczeblu 
pododdziału, oddziału i związku taktycznego, ale w stosownych do szcze-
bla organizacyjnego wielkościach, co wynika ze struktury organizacyjnej 
organów dowodzenia oraz możliwości wykonawczych i technicznych pod-
oddziałów logistycznych. 

 
 

Zakończenie 
 

Treści niniejszego artykułu poruszają problematykę zasobów logi-
stycznych, zwłaszcza środków zaopatrzenia, które są wykorzystywane 
w procesie zabezpieczenia logistycznego, warunkując jednocześnie sku-
teczność prowadzonych działań. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia 
zapewnienia możliwości prowadzenia działań bojowych. Osiągniecie spre-
cyzowanego celu możliwe było, dzięki identyfikacji zasadniczych czynni-
ków wpływających na ilości zasobów środków zaopatrzenia na szczeblu 
oddziału i pododdziału. Wymagało to przeanalizowania sposobu określania 
ilości poszczególnych rodzajów środków zaopatrzenia i identyfikacji tych, 
które można pozyskać z zasobów zewnętrznych infrastruktury logistycznej. 
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Potrzeby logistyczne w czasie ćwiczeń dowódczo-sztabowych wynika-
ją ze struktury funkcjonalnej systemu logistyki. Stosownie do niej organi-
zowane są komórki lub wyznaczane osoby odpowiedzialne za kierowanie 
i kreowanie potrzeb w obszarze danego podsystemu funkcjonalnego. Naj-
częściej formułowane są potrzeby w ramach podsystemów: materiałowego 
(najbardziej rozbudowane) oraz technicznego i medycznego.  

Największe szanse pozyskania środków zaopatrzenia wykorzystywa-
nych przez oddziały i pododdziały wojskowe w czasie działań występują 
w odniesieniu do zasobów środków żywnościowych oraz paliw płynnych, 
które są takim samym przedmiotem zaopatrzenia w środowisku cywilnym 
jak w wojskowym systemie logistycznym.  

Najdokładniej do ćwiczeń dowódczo-sztabowych w akademii określa-
ne są ilościowo środki zaopatrzenia klasy I, III, identyfikowane jako ze-
wnętrzne zasoby. Wynika to z faktu, iż można to ustalić na podstawie jed-
nostkowych należności na stan etatowy ludzi i sprzętu. 

Zaprezentowana problematyka w niniejszym artykule, jest przydatna 
dla osób zajmujących się profesjonalnie problematyką zabezpieczenia 
logistycznego wojsk w odniesieniu do określenia właściwych rodzajów 
i ilości środków zaopatrzenia, możliwych do wykorzystania w wojskowym 
systemie logistycznym, a pochodzących ze źródeł cywilnych. Dla realizują-
cych zadania w ramach administracji cywilnej i zajmujących się sprawami 
obronnymi oraz współpracą z Siłami Zbrojnymi możliwe jest zaznajomienie 
się z potencjalnymi oczekiwaniami ze strony pododdziałów wojskowych 
w tym zakresie na różnych szczeblach organizacyjnych, a z drugiej strony 
pozwala określić dostępność tych zasobów na administrowanym terenie. 

 
 

Bibliografia 
 

1. Chrobak Ryszard, Smyk Stanisław, Kaźmierczak Maciej, Współczesne 
operacje militarne w aspekcie potrzeb i możliwości zabezpieczenia logistycznego, 
AON, Warszawa, 2012.  

2. Dokumentacja ćwiczeń dowódczo-sztabowych w AON: MAZURY 
i BIESZCZADY w latach 2014 - 2016. 

3. Juźwik Czesław, Cywilne wsparcie operacji międzynarodowych z użyciem 
sił zbrojnych – potrzeba czy konieczność?, Bezpieczeństwo Narodowe, 2011/18. 

4. Krupski Rafał, Podstawy Organizacji i Zarządzania, wyd. I-BiS, Wrocław, 
2004.  

5. Krzyżanowski Leszek, Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, PWN, 
Warszawa, 1992. 

6. Kurasiński Zdzisław, Kompendium logistyka wojskowego, WAT, 
Warszawa, 2014.  

7. Mała encyklopedia wojskowa, t. 3, Warszawa, 1971. 



Zewnętrzne zasoby środków zaopatrzenia w procesie zabezpieczenia… 

195 
 

8. Smyk Stanisław, Jałowiec Tomasz, Szeląg Krzysztof (red.), Outsourcing 
usług w systemie logistycznym sił zbrojnych, AON, Warszawa, 2011. 

9. Smyk Stanisław (red.), Kierunek rozwoju logistyki jednostek budżetowych. 
Kryptonim „LOGWOG”, AON, Warszawa, 2009. 

10. Zabezpieczenie materiałowe Sił Zbrojnych RP, Zasady funkcjonowania 
DD/4.21., wyd. MON, Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, Bydgoszcz, 2013. 

 
 

Źródła internetowe 
 

1. http://niewiarygodne.pl/kat,1031987,page,7,title,Logistyczne-dylematy-
Wielkiej-Armii-w-1812-roku,wid,15409981,wiadomosc.html. 

2. https://mfiles.pl/pl/index.php/Zas%C3%B3b. 
 
 

EXTERNAL RESOURCES OF SUPPLY MEANS 
IN THE PROCESS OF LOGISTIC SUPPORT USING 
AN EXAMPLE OF COMMAND POST EXERCISES 

 

This paper discusses the possibilities of using external resources 
of supply means in the process of logistic support for military divisions 
and subdivisions. It focuses on supply means needs, which can be met 
by means of external logistic resources. The goal of the paper is to identify 
the types of supply means (material resources) and their quantity, which 
can be acquired from civil installation resources located in a theatre of op-
erations. The analyses concerning the possibilities of using external re-
sources were based on command post exercises conducted between 2013 
and 2016. 

The issues touched in this paper are important in the context 
of the availability of resources, which makes armed forces operations ef-
fective and sufficient in the territory of the state. The fundamental types 
of material resources, which might be used within a military logistics sys-
tem, are groceries and liquid fuels.  
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