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Termin logistyka w rozumieniu współczesnym wprowadził do słownictwa woj1
skowego generał H. Jomini w pierwszej połowie XIX w. Określał on logistykę jako
praktyczną sztukę zaopatrywania i przemieszczania wojsk. Pod koniec XIX w.
i w pierwszej połowie XX w. teoretyczne podstawy logistyki rozwijali głównie oficerowie armii amerykańskiej np. G.C. Thorpe i angielskiej np. G.C. Shaw. W praktyce
zostały one zastosowane przez wojska zachodnie w czasie drugiej wojny światowej. Logistykę traktowano wówczas jako ogniwo łączące gospodarkę narodową
z siłami zbrojnymi. Jej podstawowe zadanie polegało na planowaniu i realizacji
zabezpieczenia materiałowego oraz świadczeniu wojskom usług niezbędnych do
wykonania zadań. Rozróżniano cztery podstawowe komponenty logistyczne: zaopatrzenie, transport, zakwaterowanie i usługi. Po zakończeniu drugiej wojny światowej w zachodnich kręgach wojskowych podkreślano wzrost znaczenia logistyki
oraz poszukiwano nowych rozwiązań systemu zaopatrywania i obsługi wojsk
w warunkach działań z użyciem broni jądrowej. Zdaniem znacznej części specjalistów armii amerykańskiej prowadzenie walki stało się łatwiejsze niż kierowanie
sprawami zaopatrywania i obsługi, a środek ciężkości dowodzenia przesunął się ze
spraw liniowych ku zagadnieniom tyłowym.
W polskich kręgach wojskowych szersze zainteresowanie myślą logistyczną
nastąpiło w latach dziewięćdziesiątych XX w. Po przystąpieniu Polski do NATO
w 1999 r. w Wojsku Polskim odstąpiono od nazwy kwatermistrzostwo i tyły i przyjęto terminologię logistyczną.2 Według Doktryny logistycznej Sił Zbrojnych RP logistyka wojskowa to dyscyplina naukowa o planowaniu, przygotowaniu i użyciu
uzbrojenia i sprzętu wojskowego, środków materiałowych, świadczeń i usług
w celu utrzymania wojsk w odpowiedniej gotowości bojowej. Podstawowym zadaniem systemu logistycznego jest zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych RP
w zakresie materiałowym, technicznym, transportu i ruchu wojsk, infrastruktury
wojskowej oraz medycznym w czasie pokoju, kryzysu i wojny.3
Rozwiązania logistyczne stosowane w siłach zbrojnych krajów anglosaskich,
odpowiednio modyfikowane, przenikały do gospodarki i przyczyniały się do zwiększenia efektywności przedsiębiorstw i polepszenia standardów obsługi klienta.
Wraz z rozwojem logistyki cywilnej wyodrębniały się jej poszczególne działy
np. logistyka zaopatrzenia, zapasów, produkcji, dystrybucji, obsługi oraz zmieniały
definicje. Jedno z bardziej uniwersalnych określeń logistyki, rozpowszechnione
w latach dziewięćdziesiątych, jest następujące: „Logistyka to proces zarządzania
całym łańcuchem dostaw”. „Łańcuch dostaw” rozumiany jest jako działalność zwią1
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zana z przepływem materiałów i usług od źródła ich pochodzenia, poprzez etapy
pośrednie, aż do ostatecznego odbiorcy. W tym znaczeniu podstawowa funkcja
logistyki sprowadza się do integrowania procesu zarządzania z obszarami produk4
cji, finansów i marketingu.
Logistyka wojskowa oraz logistyka cywilna były prekursorami logistyki sytuacji
kryzysowych. Sytuacja kryzysowa jest następstwem zagrożenia, które prowadzi do
zerwania lub znacznego naruszenia więzów społecznych i poważnego zakłócenia
funkcjonowania instytucji publicznych, jednak w takim stopniu, że użyte środki niezbędne do zapewnienia lub przywrócenia bezpieczeństwa nie uzasadniają wprowadzenia żadnego ze stanów nadzwyczajnych przewidzianych w Konstytucji RP.
Zagrożenia o charakterze niemilitarnym mogą mieć charakter klęski żywiołowej
rozumianej jako katastrofa naturalna lub awaria techniczna, których ujemne skutki
mogą oddziaływać na dużą liczbę osób, mienia w wielkich rozmiarach, albo środowisko przyrodnicze na znacznych obszarach. Gdy zachodzi wysokie prawdopodobieństwo zaistnienia sytuacji kryzysowej i rutynowe działania zapewniające bezpieczeństwo zaczynają nie wystarczać organizuje się zarządzanie kryzysowe.
Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli
w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji
kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego
charakteru. Zadania organów administracji publicznej oraz strukturę organizacyjną
systemu zarządzania kryzysowego określają: Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.
o zarządzaniu kryzysowym oraz Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej.5
Składową zarządzania kryzysowego jest zarządzanie logistyczne mające na
celu sprawna i skuteczną realizację zadań logistycznych i zadań medycznych na
rzecz poszkodowanej ludności. Zarządzanie logistyczne realizowane jest w czterech fazach: zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy. W fazie zapobiegania prognozuje się sytuację logistyczną, określa źródła zaopatrzenia i potencjał usługowy, bilansuje dostępne zasoby i planuje realizacje zadań logistycznych.
W fazie przygotowania podejmuje się przede wszystkim działania mające na celu
zapewnienie zasobów logistycznych oraz realizację dostaw zaopatrzenia i świadczenia usług logistycznych w sytuacjach kryzysowych. W fazie reagowania organizuje się pomoc medyczną poszkodowanym, dostawy zaopatrzenia, ewakuację
ludności ze stref zagrożeń i tymczasowe miejsca jej zakwaterowania, usługi gospodarczo-bytowe i specjalistyczne oraz opiekę i pomoc weterynaryjną dla zwierząt. W fazie odbudowy siły logistyczne przystępują do szacowania szkód i strat
powstałych w strefach zdarzeń, organizują pomoc indywidualną i zbiorową dla
osób poszkodowanych, biorą udział w odtwarzaniu infrastruktury krytycznej, która
obejmuje między innymi systemy zaopatrzenia w żywność i wodę, ochrony zdrowia, transportowe i komunikacyjne.6
Podstawowym celem działań logistycznych podejmowanych w sytuacjach kryzysowych jest ratowanie życia i zdrowia rannych i chorych, zapewnienie ludności
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poszkodowanej warunków niezbędnych do przetrwania, ograniczenie zniszczeń
i strat w infrastrukturze ekonomicznej i społecznej oraz środowisku naturalnym.
Organizowanie na rzecz ludności poszkodowanej dostaw niezbędnego zaopatrzenia oraz świadczenie usług logistycznych i usług medycznych nazywa się zabezpieczeniem logistycznym. Do realizacji zabezpieczenia logistycznego niezbędne są
organy kierowania, środki zaopatrzenia i transport oraz jednostki świadczące usługi. Logistyczne organy kierowania stanowią grupy robocze powoływane w zespołach zarządzania kryzysowego tworzonych na poszczególnych szczeblach administracji publicznej np. w skład gminnego zespołu zarządzania kryzysowego wchodzą grypy: zabezpieczenia logistycznego oraz opieki zdrowotnej i pomocy socjalno-bytowej. W grupie zabezpieczenia logistycznego są specjaliści od spraw: zaopatrzenia, usług gospodarczo bytowych oraz transportu, natomiast w grupie opieki
zdrowotnej i pomocy socjalno-bytowej – specjaliści do spraw: przedsięwzięć ewakuacyjno-leczniczych, sanitarnohigienicznych i przeciwepidemicznych, zaopatrzenia w sprzęt i materiały medyczne oraz pomocy socjalno-bytowej.
W dostawach zaopatrzenia dla ludności poszkodowanej priorytetowe znaczenie ma woda do picia oraz podstawowe artykuły żywnościowe. W zależności od
sytuacji dostarczane są również artykuły powszechnego użytku, nośniki energii,
sprzęt przeciwpożarowy itp. Środki zaopatrzenia mogą pochodzić z zasobów miejscowych, państwowych rezerw materiałowych, zamówień u wytypowanych dostawców oraz ze świadczeń rzeczowych i pomocy humanitarnej. W sytuacjach
kryzysowych zabezpieczenie logistyczne opierać się będzie głównie na miejscowych magazynach i składach zaopatrzenia, warsztatach remontowych, przedsiębiorstwach transportowych, zakładach świadczących usługi gospodarcze i medyczne. W razie występowania niedoboru materiałów prowadzona jest ich reglamentacja.
Działalność usługowa obejmuje usługi specjalistyczne np. transportowe,
przeładunkowe, remontowe i usługi gospodarczo – bytowe np. gastronomiczne,
kwaterunkowe, kąpielowe i pralnicze. Przy pomocy środków transportowych przeprowadzana jest ewakuacja ludności i realizowane są dostawy zaopatrzenia oraz
materiałów potrzebnych do naprawy obiektów i sprzętu. Usługi gastronomiczne to
głównie przygotowywanie posiłków, które odbywać się może indywidualnie z dostarczanych ludności produktów lub w sposób scentralizowany w punktach żywienia zbiorowego. Organizacja tymczasowych miejsc zakwaterowania obejmuje zapewnienie miejsc do spania, dostawy sprzętu kwaterunkowego i pościeli oraz
środków czystości.
W ramach usług medycznych realizowane są przedsięwzięcia leczniczo –
ewakuacyjne, sanitarnohigieniczne i przeciwepidemiczne. Poszkodowanym udziela
się pomocy lekarskiej, dokonuje ich segregacji, ciężko rannych i chorych ewakuuje
na wyższe poziomy opieki medycznej. Przedsięwzięcia sanitarnohigieniczne obejmują przede wszystkim nadzór sanitarny nad warunkami zakwaterowania ludności,
dostawami wody pitnej, organizacją żywienia i żywnością. W ramach przedsięwzięć przeciwepidemicznych prowadzi się między innymi rozpoznanie sanitarnoepidemiologiczne, izoluje i leczy osoby chore zakaźnie, przeprowadza szczepienia
ochronne, wykonuje dezynfekcje, dezynsekcje i deratyzację.7
W zależności od sytuacji zadania logistyczne mogą realizować wydzielone
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zespoły przedsiębiorstw transportowych, pogotowia komunalnego, służby zdrowia,
ochrony przeciwpożarowej, straży miejskich i granicznych, policji, wojska itp. Do
działań logistycznych włączane są też organizacje pozarządowe, formacje obrony
cywilnej i ludność miejscowa. Jeśli władze cywilne nie są w stanie opanować sytuacji kryzysowej mogą otrzymać wsparcie ze strony sił zbrojnych. Zasady użycia
wojska w razie zagrożeń są uwarunkowane odrębnymi przepisami, między innymi
Ustawą z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej. W myśl tej ustawy
wojsko może być wykorzystywane dla zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych
lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich
usuwania tylko wtedy, gdy użycie innych sił i środków jest niemożliwe lub niewystarczające. W takiej sytuacji minister Obrony Narodowej może przekazać do dyspozycji wojewody, na którego obszarze działania wystąpiła klęska żywiołowa, wydzielone pododdziały lub oddziały wojska. Wykonują one zadana określone przez
wojewodę, który odpowiada na bezpieczeństwo na administrowanym obszarze.8
Uregulowania w sprawie użycia pododdziałów lub oddziałów sił zbrojnych
w sytuacjach kryzysowych potwierdza i uszczegółowuje Ustawa z dnia 26 kwietnia
2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Z zawartych w niej zapisów wynika, że w realizacji zadań reagowania kryzysowego mogą uczestniczyć jednostki wojskowe, stosownie do ich przygotowania specjalistycznego. Działają one według wojewódzkiego planu reagowania kryzysowego uzgodnionego z właściwymi organami wskazanymi przez ministra Obrony Narodowej.
Do zadań reagowania kryzysowego realizowanych przez jednostki wojskowe
należy: współudział w monitorowaniu zagrożeń; wykonywanie zadań związanych
z oceną skutków zjawisk zaistniałych na obszarze występowania zagrożeń; wykonywanie zadań poszukiwawczo-ratowniczych; ewakuowanie poszkodowanej ludności i mienia wykonywanie zadań mających na celu przygotowanie warunków do
czasowego przebywania ewakuowanej ludności w wyznaczonych miejscach;
współudział w ochronie mienia pozostawionego na obszarze występowania zagrożeń; izolowanie obszaru występowania zagrożeń lub miejsca prowadzenia akcji
ratowniczej; wykonywanie prac zabezpieczających, ratowniczych i ewakuacyjnych
przy zagrożonych obiektach budowlanych i zabytkach; prowadzenie prac wymagających użycia specjalistycznego sprzętu technicznego lub materiałów wybuchowych; usuwanie materiałów niebezpiecznych (np. min) i ich unieszkodliwianie;
likwidacja skażeń chemicznych oraz skażeń i zakażeń biologicznych; usuwanie
skażeń promieniotwórczych; wykonywanie zadań związanych z naprawą
i odbudową infrastruktury technicznej; współudział w zapewnieniu przejezdności
szlaków komunikacyjnych; udzielanie pomocy medycznej i wykonywanie zadań
sanitarnohigienicznych i przeciwepidemicznych.9
Z powyższego wykazu zadań wynika, że większość z nich dotyczy udzielania
pomocy poszkodowanej ludności, a więc wchodzi w zakres zabezpieczenia logistycznego. Oddziały wojskowe są dobrze przygotowane do jego realizacji gdyż
posiadają sprawne kierownictwo, zdyscyplinowanych żołnierzy i odpowiednie wyposażenie techniczne. W ich składzie działają pododdziały medyczne, transportowe, zaopatrzenia i remontowe dysponujące odpowiednimi zapasami materiałów
medycznych, żywności, paliw, sprzętu kwaterunkowego, części zamiennych itp.
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