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Wstęp

Każda  organizacja  (przedsiębiorstwo,  instytucja)  jest  zbiorem  różnorodnych  procesów.  Ich
identyfikacja i  stałe doskonalenie zwiększa sprawność i  elastyczność działania organizacji  oraz
wpływa  na  poprawę  jej  efektywności  działania.  Istotne  znaczenie  ma  umiejętne  zarządzanie
procesami  wytwórczymi  i  logistycznymi  w  przemyśle,  usługach,  administracji  czy  w siłach
zbrojnych. Procesem logistycznym jest uporządkowany łańcuch operacji, związany z przepływem
materiałów oraz  informacji  od  dostawców czynników produkcji  do  ich  odbiorców,  a  nawet  po
utylizację  odpadów.  Efektem procesu  logistycznego  jest  usługa  logistyczna,  czyli  odpowiednie
przetransportowanie  lub  magazynowanie  produktów  w  jakości,  ilości  oraz  czasie  zgodnym  z
oczekiwaniami  odbiorców  usług.  Z  przepływami  fizycznymi  różnego  rodzaju  dóbr  i  informacji
pomiędzy jego elementami jest związane funkcjonowaniem systemu obronnego państwa. System
wskazuje  jakie  nakłady  może  państwo  asygnować  na  obronność  uwzględniając  konieczność
utrzymania  zapasów  strategicznych,  a  także  na  przystosowanie  infrastruktury  dla  potrzeb
obronnych.  Procesy  logistyczne,  z  których  korzystają  powyższe  podsystemy  są  istotne  w
odniesieniu  do  właściwego  funkcjonowania  instytucji  oraz  społeczeństwa  państwa.
Odpowiedzialność  za  właściwy  dobór  procesów  logistycznych  spoczywa  na  podmiotach
wchodzących w skład podsystemów. Należą do nich administracja rządowa, samorządowa oraz
wybrani  przedsiębiorcy.  W  związku  z  powyższym  wsparcie  logistyczne  w  postaci  właściwie
dobranych procesów logistycznych pełni dużą rolę w rozwoju systemu obronnego państwa.

Celem  artykułu  jest  identyfikacja  roli  i  znaczenia  procesów  logistycznych  w  zapewnieniu
prawidłowego funkcjonowania ogniw gospodarczo–obronnych systemu obronnego państwa.

Charakterystyka elementów systemu obronnego państwa

Potrzebę bezpieczeństwa odczuwa każda istota żywa – jest ono potrzebą zarówno jednostek,
jak i grup społecznych w całości tworzących państwo. Utożsamiane jest z pewnością istnienia,
posiadania,  funkcjonowania  i  rozwoju.  Bezpieczeństwo  ma  wiele  definicji,  które  Biuro
Bezpieczeństwa Narodowego definiuje jako teorię i praktykę zapewniania możliwości przetrwania
(egzystencji)  i  realizacji  własnych  interesów  przez  dany  podmiot,  w  szczególności  poprzez
wykorzystywanie szans (okoliczności sprzyjających), podejmowanie wyzwań, redukowanie ryzyk
oraz przeciwdziałanie (zapobieganie i przeciwstawianie się) wszelkiego rodzaju zagrożeniom dla
podmiotu  i  jego  interesów1.  Niestety  bezpieczeństwo  nie  jest  stanem  stałym,  a  bardzo
dynamicznym  zmieniającym  się  w  czasie,  przestrzeni  i  wymiarze.  Zagrożenia  wynikają  z
nieprzewidywalności  sił  przyrody,  jak  również  z  zamierzonej  i  niezamierzonej  działalności
człowieka.  Utrzymanie stanu bezpieczeństwa wymaga podejmowania systematycznych działań,
tak aby dążyć do rozwoju systemu bezpieczeństwa. W Polsce odpowiedzialność za utrzymanie

1 https://www.bbn.gov.pl/pl/bezpieczenstwo-narodowe/minislownik-bbn-propozy/6035, MINISLOWNIK-BBN-Propozycje-
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stabilizacji  ponoszą  podmioty  tworzące  System  Bezpieczeństwa  Narodowego  (rys.  1),  a
nieodzowną  jego  częścią  jest  system obronny  państwa.  System obronny  państwa  (SOP)  jest
istotnym elementem bezpieczeństwa narodowego i  stanowi  skoordynowany  wewnętrznie  zbiór
elementów  kierowania  i  elementów  wykonawczych,  a  także  realizowanych  przez  nie  funkcji
procesów  oraz  zachodzących  między  nimi  relacji,  zorganizowany  do  przeciwstawienia  się
wszelkim  potencjalnym  zagrożeniom  żywotnych  interesów  narodowych,  skonkretyzowanych  w
postaci dalekosiężnych celów strategicznych2.

Pierwszym z głównych celów strategicznych systemu obronnego państwa jest zapewnienie
niepodległości  i  nienaruszalności  terytorialnej  Rzeczypospolitej  Polskiej  oraz  suwerenności  w
decydowaniu  o  wewnętrznych  sprawach  życia  narodu,  jego  organizacji  oraz  ustroju  państwa.
Równie ważne jest zagwarantowanie obywatelom korzystania z konstytucyjnych wolności, praw
człowieka i obywatela oraz stworzenie bezpiecznych warunków do godziwego życia obywateli  i
rozwoju całego narodu,  w wymiarze materialnym i  duchowym. Kolejnym celem jest  stworzenie
warunków  rozwoju  cywilizacyjnego  i  gospodarczego,  decydujących  o  możliwościach  działania
narodu i  państwa, jak również zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony i  opieki  nad obywatelami
polskimi przebywającymi poza granicami kraju. Strategia bezpieczeństwa narodowego zapewnia o
możliwości  aktywnego  kształtowania  stosunków  w  otoczeniu  międzynarodowym  i  zdolności
skutecznego  działania  poprzez  obronę  interesów  narodowych  i  promowanie  wizerunku
wiarygodnego  uczestnika  stosunków  międzynarodowych,  a  także  realizacji  zobowiązań
sojuszniczych, stanowiących o wiarygodności Polski.

Źródło: opracowanie własne.

Rys. 1. System Bezpieczeństwa Narodowego

Nieodłącznie  łączy  się  to  z  promocją  polskiej  gospodarki  i  wspieraniem  polskich
przedsiębiorców oraz budową prestiżu Polski w otoczeniu międzynarodowym. Bardzo ważne jest
zapewnienie  poczucia  bezpieczeństwa  prawnego  obywateli  Rzeczypospolitej  Polskiej  oraz
ochronę  duchowego  i materialnego  dziedzictwa  narodowego  (bogactw  naturalnych,  majątku
indywidualnego obywateli  i  zbiorowego majątku narodowego).  Równie istotne jest  zapewnienie
możliwości  jego bezpiecznego rozwijania we wszystkich  sferach aktywności  narodowej,  w tym
zwłaszcza ekonomicznej, społecznej i intelektualnej. Istotna jest ochrona środowiska naturalnego
i ochrona  przed  skutkami  klęsk  żywiołowych,  a  także  katastrof  spowodowanych  poprzez
działalność człowieka, których częstotliwość występowania jest coraz większa. Bardzo ważnym
celem  jest  zapewnienie  szerokiego  dostępu  do  informacji,  podniesienie  poziomu  edukacji

2 S. Wojnarowska-Szpucha, J. Wojnarowski, System – podsystem obronny państwa i świadczenia na jego rzecz, AON, 
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narodowej oraz stworzenie silnego zaplecza naukowo-badawczego, połączonego z potencjałem
wytwórczym, poprawiającym konkurencyjność gospodarki3.

Źródło: opracowanie własne.

Rys. 2. System Obronny Państwa

W literaturze przedmiotu przedstawiane są różne podziały systemu obronnego państwa. Jedną
z pierwszych klasyfikacji można odnaleźć w Strategii Obronności Rzeczpospolitej Polskiej z 2009 r.
(rys.  2).  Strategia  dzieli  SOP  na  podsystemy:  kierowania  i  dwa  wykonawcze:  militarny  i
niemilitarny.  Odświeżone  podejście  do  systemu  obronnego  państwa  przedstawia  Strategia
Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej z 2014. Nowe podejście również zawiera
podział na dwa podsystemy, tj. kierowania i wykonawcze. Główną zmianą jest zmieniony podział w
podsystemie  wykonawczym  na  operacyjne  (obronne  i  ochronne)  i  wsparcia  (społeczne  i
gospodarcze).  Zmieniona  nomenklatura  również  oddaje  sens  i charakter  systemu  obronnego
państwa uszczegółowionego w 2009 r. Spójność obu dokumentów powoduje szersze podejście do
podejmowanego problemu.

Podsystem  kierowania obronnością  państwa  stanowią  organy  władzy  i administracji
państwowej  wraz  z  obsługującymi  urzędami,  a  także  organami  dowodzenia  Sił  Zbrojnych  RP,
stosownie do ich hierarchicznego podporządkowania i prawnie określonych kompetencji4. Należy
również  do  niego  niezbędna  do  wszelkich  działań  infrastruktura  państwa  (stanowiska  i centra
kierowania oraz zarządzania, system łączności). Jego podstawowym zadaniem jest stworzenie i
utrzymanie optymalnych warunków do efektywnego podejmowania decyzji.  Kolejnym zadaniem
jest ciągłe i trwałe koordynowanie działań przez wszystkie podmioty administracji państwowej oraz
organy  dowodzenia  Sił  Zbrojnych  RP  w  czasie  pokoju,  kryzysu  a przede  wszystkim  wojny.
Podsystem  kierowania  ma  żywotne  znaczenie  dla  całego  systemu  bezpieczeństwa  w  czasie
pokoju, kryzysu i wojny. Zapewnia uzyskiwanie wiedzy o zagrożeniach i ich analizę, planowanie
przygotowania i działania podsystemów operacyjnych i wsparcia oraz zarządzanie (dowodzenie)
nimi  w trakcie działań.  Organy władzy państwowej  (prezydent  Rzeczpospolitej  Polskiej  wraz  z
Radą  Ministrów)  poprzez  wprowadzanie  wyższych  stanów  gotowości  obronnej  państwa  oraz
uruchamianie realizacji zadań operacyjnych, w celu przeciwstawienia się zaistniałym zagrożeniom
wypełniają  swoje  podstawowe  zadania.  Odtwórcami  tychże  zadań  w  celu  odpowiedniego
kierowania  obroną  państwa  są  właściwi  ministrowie,  kierownicy  urzędów  centralnych,
wojewodowie  oraz  organy  samorządu  terytorialnego.  Doraźne  i  stałe  struktury  zarządzania

3 Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2014, s. 13-15.

4 S. Wojnarowska-Szpucha, J. Wojnarowski, System…, s. 13.



kryzysowego  (zespoły  i  centra)  będą  wykorzystane  do  rozwijania  elementów  podsystemu
kierowania obronnością państwa5.

W skład systemu obronnego państwa wchodzą między innymi podsystemy wykonawcze, do
których należą podsystem militarny (obronny) i podsystem niemilitarny (ochronny). Pierwszy
z  nich  skupia  w  sobie  potencjał  dyplomacji,  Sił  Zbrojnych  RP,  służb  specjalnych  działających
w systemie bezpieczeństwa oraz przemysłowego potencjału obronnego. Najistotniejsze z punktu
widzenia obronności są Siły Zbrojne RP, które podlegają cywilnej oraz demokratycznej kontroli.
Głównym  założeniem  podsystemu  militarnego  jest  zwiększenie  potencjału  i  dążenie  do  jak
najwyższej jakości zadań wykonywanych prze Siły Zbrojne. Niesie to za sobą nieustanne dążenie
do modernizacji  i  profesjonalizacji  wojsk,  poprzez wysoką gotowość do ich  użycia  a  także do
przygotowania odpowiedniej infrastruktury obronnej we współpracy cywilno - wojskowej (CIMIC -
ang. Civil-Military Co-operation). Siły zbrojne utrzymują niezbędny poziom zdolności operacyjnych,
które powinny zapewnić podczas:

 Pokoju  –   nienaruszalność  granic  oraz  integralność  terytorialną,  z uwzględnieniem  granic
powietrznych kraju co stanowi bezwzględny priorytet.  Muszą być nieustannie przygotowane do
sprawnego przejścia do realizacji zadań w przypadku wystąpienia konfliktu zbrojnego, a także do
zaangażowania w operacje międzynarodowe zgodnie z podjętymi zobowiązaniami,

 konfliktu (mała skala) – obronę państwa utrzymywanym w czasie pokoju potencjale obronnym, na
jednym kierunku operacyjnym,

 konfliktu zbrojnego (duża skala) – strategiczne rozwinięcie całości sił zbrojnych oraz ich potencjału,
z szczególnym uwzględnieniem obrony newralgicznie ważnych obszarów państwa. Przyjęcie oraz
współpracę  z Sojuszniczymi  Siłami  Wzmocnienia,  a  następnie  stworzenie  strategicznie
przygotowanej sytuacji obronnej w celu jak najszybszego rozwiązania konfliktu6.

Podsumowując,  można  stwierdzić  że  istota  funkcjonowania  systemu  obronnego  państwa
polega na realizacji zadań i przedsięwzięć obronnych, niezbędnych do szybkiego reagowania w
czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa tj. w czasie kryzysu lub wojny. Wzmacnia integrację
potencjału  militarnego  z  właściwie  przygotowaną  administracją  publiczną,  przedsiębiorstwami
państwowymi i prywatnymi oraz przygotowanym mentalnie społeczeństwem do obrony swojego
kraju. 

Ogniwa gospodarczo-obronne podsystemu 
niemilitarnego systemu obronnego państwa

Podsystem  niemilitarny  tworzą  pozamilitarne  struktury,  w  skład  których  wchodzą  między
innymi:  administracja  rządowa,  samorząd  terytorialny  oraz  podmioty  i  instytucje  państwowe.
Należą do nich również prywatni przedsiębiorcy, na których państwo narzuciło obowiązek pełnej
gotowości  na  rzecz  obronności  państwa.  Ogniwa  te  są  istotne  z  punktu  widzenia  utrzymania
ciągłości  bezpieczeństwa państwa. Chcąc zapewnić stan społecznego spokoju realizują szereg
zadań,  do  których  należy  przede  wszystkim  zapewnienie  sprawnego  i  bezpiecznego
funkcjonowania  państwa.  Podsystem  nieodłącznie  wspiera  oraz  zasila  w  zasoby  ludzkie  i
materiałowe Siły Zbrojne RP oraz jednostki organizacyjne. Odpowiedzialne są za bezpieczeństwo
wewnętrzne państwa oraz za zapewnienie ochrony i zagwarantowanie fundamentalnych potrzeb
bytowych ludności oraz tworzenie warunków do bezpiecznego przetrwania7.

Podsystem niemilitarny (pozamilitarny) jak każdy podsystem składa się z części, ogniw które
mają określone zadania i funkcję. W literaturze przedmiotu nauk o bezpieczeństwie można znaleźć
różne podziały pozamilitarnych ogniw podsystemu niemilitarnego systemu obronnego państwa.
Najczęściej występujący podział dzieli na ogniwa: informacyjne, ochronne i gospodarcze (rys. 3).

5 Strategia Bezpieczeństwa..., s. 13-14.

6 Strategia Bezpieczeństwa...,s. 31.

7 Tamże, s. 15.




