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Poznañ

Bezpieczeñstwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej
– aspekty logistyczne

Streszczenie: W artykule przedstawiono ró¿norodnoœæ uwarunkowañ bezpieczeñstwa narodowego
i wykazano potrzebê badania jego aspektów logistycznych. Zaprezentowano pogl¹dy amerykañskie
na rolê logistyki w zapewnieniu bezpieczeñstwa narodowego. Przedstawiono i dokonano oceny tre-
œci podstawowych dokumentów dotycz¹cych bezpieczeñstwa narodowego Rzeczypospolitej Pol-
skiej pod wzglêdem zawartoœci problematyki logistyki. Na koñcu artyku³u zawarto wnioski
i postulaty.

S³owa kluczowe: bezpieczeñstwo narodowe, logistyka

Wstêp

P
añstwo jest bezpieczne wtedy, gdy nie jest zagro¿one w ogóle ¿adnymi zewnê-
trznymi czynnikami oraz, gdy nie destabilizuj¹ go ¿adne zagro¿enia wewnêtrzne

(Rechlewicz, 2012, s. 28). Brak bezpieczeñstwa rozumiany jest, jako niekoñcz¹cy
siê ci¹g zagro¿eñ i niedoskona³ych strategii przeciwdzia³ania (Bobrow, 1997, s. 44).

Postawiona przez J. Herza teza – absolutna si³a (militarnego zniszczenia) równa siê
absolutnej impotencji – wyra¿a pogl¹d, ¿e nieracjonalne jest jej u¿ycie i zastosowanie.
Podobny punkt widzenia prezentowa³ J. Kuku³ka. Pisa³, ¿e je¿eli bezpieczeñstwo naro-
dowe, z perspektywy nie tylko politologii i teorii stosunków miêdzynarodowych, ozna-
cza „pewnoœæ przetrwania, posiadania i rozwoju pañstwa wœród innych pañstw, to nie
wolno zawê¿aæ go do aspektów wojskowych, które tworz¹ tylko jedno z zagro¿eñ bez-
pieczeñstwa i pokoju miêdzynarodowego”. St¹d i potrzeba, wed³ug J. Œwiniarskiego,
rozszerzania denotacji terminu bezpieczeñstwo na obszary pozamilitarne i pozapoli-
cyjne, ale i problem usytuowania tych obszarów w tej denotacji (Œwiniarski, 1997,
s. 171–172).

Bezpieczeñstwo jako przedmiot badañ ma charakter multilateralny (wielostronny,
wielowymiarowy) i jest funkcj¹ wielu ró¿norodnych czynników, z których ka¿dy za-
s³uguje na pog³êbion¹ analizê (Korzeniowski, 2012, s. 76–77). Zakres przedmiotowy
bezpieczeñstwa uleg³ w procesie historycznym znacznemu rozszerzeniu (Wojtaszczyk,
2009, s. 12). W po³owie lat szeœædziesi¹tych, M. Berkowitz i P. G. Bock definiowali bez-
pieczeñstwo narodowe, jako „zdolnoœæ narodu do ochrony jego wewnêtrznych wartoœci
przed zagro¿eniami zewnêtrznymi” (Ziêba, 1997, s. 8). Z wartoœci, które mog¹ i powinny
byæ chronione przez pañstwo nale¿y wymieniæ:
1) przetrwanie (R. E. Osgood);
2) suwerennoœæ i niezawis³oœæ pañstwa, prze¿ycie ludnoœci, istniej¹cy system spo-

³eczno-gospodarczy (teoretycy amerykañscy, wed³ug A. Mileticia);
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3) panuj¹c¹ ideologiê (K. Deutsch);
4) miêdzynarodowy presti¿ pañstwa i narodu, dobrobyt, postêp gospodarczy, posia-

dany standard ¿ycia (K. von Vorys);
5) interesy w³asnych obywateli za granic¹ (G. Kennan);
6) rozwój handlu itp. (Ziêba, 1997, s. 8–9).

Modyfikuj¹c ujêcie V. Dimitrijevicia i J. Kuku³ki, R. Ziêba okreœli³ nastêpuj¹ce pod-
stawowe wartoœci, sk³adaj¹ce siê na bezpieczeñstwo narodowe:
1) przetrwanie pañstwa jako niezale¿nej jednostki politycznej, narodu jako wyró¿-

nionej grupy etnicznej, biologiczne prze¿ycie ludnoœci;
2) integralnoœæ terytorialn¹;
3) niezale¿noœæ polityczn¹;
4) jakoœæ ¿ycia wyra¿aj¹c¹ siê w standardzie ¿ycia, poziomie rozwoju spo³ecz-

no-gospodarczego, zakresie praw i swobód obywatelskich, systemie kulturalnym,
stylu ¿ycia, stanie œrodowiska naturalnego, mo¿liwoœciach i perspektywach dal-
szego rozwoju.
Narodowa polityka bezpieczeñstwa powinna uwzglêdniaæ wszystkie wartoœci, lecz

przede wszystkim pierwsze trzy, uwa¿ane za najbardziej istotne. Bior¹c pod uwagê ogól-
ny wzrost wspó³zale¿noœci miêdzynarodowych, bêd¹cy odbiciem przyspieszonej inter-
nacjonalizacji ró¿nych dziedzin ¿ycia spo³ecznego, nale¿y zdawaæ sobie sprawê, ¿e tzw.
„wartoœci luksusowe” zawarte w punkcie 4, ogrywaj¹ obecnie jeszcze wiêksz¹ rolê, co
prowadzi do redefinicji koncepcji bezpieczeñstwa krajów najwy¿ej rozwiniêtych (Ziêba,
1997, s. 10). W³adze pañstw decyduj¹ samodzielnie, jakie wartoœci powinny byæ chronio-
ne w ramach narodowej polityki bezpieczeñstwa (Pokruszyñski, 2010, s. 12).

Oœrodki w³adzy ka¿dego pañstwa w trosce o bezpieczeñstwo narodowe oceniaj¹, czy
na pocz¹tku pojawienia siê danego wyzwania, przerodzi siê ono w szanse dla niego czy
zagro¿enia (Nowak, Nowak, 2011, s. 39). Wybór œrodka, jaki zostanie przez pañstwo
u¿yty, jest de facto zastosowaniem okreœlonej metody postêpowania, rozumianej jako
sposób pos³ugiwania siê dobranymi œrodkami, a wiêc instrumentami i zasobami, za po-
moc¹, których pañstwo stara siê chroniæ swoje wartoœci stanowi¹ce bezpieczeñstwo na-
rodowe (Zaj¹c, 2009, s. 22–23). Zbiór tych¿e œrodków, które wykorzystuje siê w polityce
bezpieczeñstwa ma s³u¿yæ:
a) wykorzystaniu szans, sprzyjaj¹cych rozwojowi i tworzeniu nowych kierunków

aktywnoœci spo³ecznej oraz stwarzaj¹cych mo¿liwoœæ osi¹gniêcia sukcesu rozu-
mianego jako rozwój;

b) ochronie przed zagro¿eniami postrzeganymi jako negatywne zjawiska powo-
duj¹ce prawdopodobieñstwo powstania sytuacji kryzysowej i niebezpieczeñstwa
dla otoczenia, prowadz¹ce w konsekwencji do kryzysu (Nowak, Nowak, 2011,
s. 39).
Œrodki narodowej polityki bezpieczeñstwa s¹ zró¿nicowane zale¿nie od charakteru

i w³aœciwoœci szans lub rozmiarów i si³y zagro¿eñ dla wartoœci uznanych za wa¿ne
z punktu widzenia przetrwania i rozwoju pañstwa. Obejmowaæ one mog¹ przedsiêwziê-
cia, takie jak: optymalizowanie systemu polityczno-spo³ecznego, wzmacnianie jego si³y
militarnej, gospodarczej, czy intensyfikowanie dzia³añ na arenie miêdzynarodowej.
Œrodki s³u¿¹ce ochronie i umacnianiu bezpieczeñstwa narodowego, wed³ug kryterium
przedmiotowego, mo¿na dzieliæ na ideologiczne, polityczne, wojskowe, ekonomiczne,
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naukowo-techniczne, kulturowe, ekologiczne itd. Ich dobór i zakres stosowania zale¿¹
g³ównie od percepcji wyzwañ (szans, zagro¿eñ) przez organa kierownicze pañstwa
i znajduj¹cych siê w jego dyspozycji zasobów intelektualnych i materialnych oraz umie-
jêtnoœci ich efektywnego wykorzystania (Ziêba, 1997, s. 11). Du¿¹, wiêc rolê odgrywa
w³asna aktywnoœæ, której celem jest stworzenie warunków do niezak³óconego zaspokaja-
nia potrzeb spo³ecznych, czyli zapewnienie w ten sposób trwania i rozwoju (Szpyra,
2012, s. 39–40).

Z tego przegl¹du wieloaspektowoœci bezpieczeñstwa narodowego jednoznacznie wy-
nika, ¿e nie ma sztywnych ram go ograniczaj¹cych i wystêpuj¹ ró¿ne meandry jego
kszta³towania i utrzymania. Problematyka logistyki w kontekœcie bezpieczeñstwa naro-
dowego, zatem mo¿e byæ rozpatrywana, bior¹c pod uwagê, choæby jej genezê i ewolucjê.

Logistyka w bezpieczeñstwie narodowym Stanów Zjednoczonych

Na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych, R. Ullman, analizuj¹c zagro¿enia dla bezpieczeñ-
stwa narodowego Stanów Zjednoczonych, wyprowadzi³ wniosek, ¿e nie nale¿y siê kon-
centrowaæ tylko na postrzeganiu i eliminowaniu zagro¿eñ militarnych, lecz zagro¿enia
trzeba widzieæ szeroko jako ca³okszta³t zjawisk, które:
1) stwarzaj¹ bezpoœredni¹ groŸbê obni¿enia w krótkim czasie jakoœci ¿ycia ludnoœci

pañstwa;
2) stanowi¹ powa¿ne ograniczenia swobody wyboru w polityce rz¹du lub w dzia-

³aniach ró¿nych, innych podmiotów: osób, grup i korporacji (Ziêba, 1997, s. 14).
Podobnie M. T. Taylor, w pracy zbiorowej American National Security: Policy and

Process, wydanej pod redakcj¹ W. J. Taylora Jr., zaprezentowa³ podobny pogl¹d, pisz¹c:
„Bezpieczeñstwo narodowe jest nie tylko ochron¹ narodu i terytorium przed fizyczn¹ na-
paœci¹, lecz równie¿ ochron¹ – za pomoc¹ ró¿nych œrodków – ¿ywotnych interesów eko-
nomicznych i politycznych, których utrata zagrozi³aby ¿ywotnoœci i podstawowym
wartoœciom pañstwa” (£epkowski, 2002, s. 15). W kontekœcie tego stwierdzenia, logisty-
kê mo¿na zaliczyæ do sk³adowych bezpieczeñstwa narodowego.

Opracowana w Stanach Zjednoczonych przez Council of Logistics Management

(CLM), obecnie Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP), najpo-
pularniejsza definicja logistyki brzmi nastêpuj¹co – „Logistyka jest terminem opi-
suj¹cym proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego
ekonomicznie przep³ywu surowców, materia³ów do produkcji, wyrobów gotowych oraz
odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokoje-
nia wymagañ klienta. Dzia³ania logistyczne mog¹ obejmowaæ (choæ nie musz¹ siê do
nich ograniczaæ): obs³ugê klienta, prognozowanie popytu, przep³yw informacji, kontrolê
zapasów, czynnoœci manipulacyjne, realizowanie zamówieñ, czynnoœci reparacyjne i za-
opatrywanie w czêœci, lokalizacjê zak³adów produkcyjnych i sk³adów, procesy zaopatrze-
niowe, pakowanie, obs³ugê zwrotów, gospodarowanie odpadami, czynnoœci transportowe
i sk³adowanie” (Beier, Rutkowski, 1995, s. 16).

Jednak J.-P. Rodrigue z Hofstra University (Nowy Jork) i B. Slack z Concordia

University (Montreal) zdefiniowali pojêcie logistyki w kontekœcie bezpieczeñstwa naro-
dowego nastêpuj¹co: „logistyka g³ównie obejmuje zarz¹dzanie systemem dystrybucji fi-
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zycznej”. Wed³ug przedstawicieli amerykañskiego Departamentu Transportu z 2000 r.,
wystêpuj¹ cztery zasadnicze odniesienia logistyczne do bezpieczeñstwa narodowego,
które mo¿na zawrzeæ w nastêpuj¹cych wyra¿eniach:
— potencja³ transportu – zapewnienie bezpieczeñstwa œrodkom przewozowym, infra-

strukturze liniowej i punktowej, systemom informatycznym, szczególnie w odniesie-
niu do rozmieszczenia i dyslokacji wojsk na/poza terytorium Stanów Zjednoczonych;

— gotowoœæ transportu – utrzymanie zdolnoœci przewozowych do niezawodnej reali-
zacji zadañ w sytuacjach nag³ych;

— ¿ywotnoœæ transportu – redukowanie wra¿liwoœci œrodków przewozowych, infra-
struktury liniowej i punktowej oraz u¿ytkowników na niekorzystne uwarunkowania
sytuacji kryzysowej;

— zagro¿enia transportu – eliminowanie nielegalnego wykorzystania œrodków prze-
wozowych (imigranci, narkotyki, broñ itd.).
Wynika z powy¿szego, ¿e logistyka, chocia¿ rozpatrywana w tym przypadku przez

pryzmat transportu, odgrywa istotn¹ rolê w zapewnieniu bezpieczeñstwa narodowego.
Zreszt¹, zawsze w Stanach Zjednoczonych istnia³y bliskie relacje miêdzy logistyk¹
wojskow¹ a bezpieczeñstwem narodowym. Obecnie problematyka bezpieczeñstwa naro-
dowego ulega rozszerzeniu daleko poza tradycyjn¹, militarn¹ perspektywê jego pojmo-
wania i kszta³towania, co powoduje koniecznoœæ objêcia badaniami nowych, dotychczas
nierozpatrywanych zagadnieñ (Rodrigue, Slack, 2002, s. 1, 2). Jednym z nich jest logisty-
ka krajowa, gdy¿, wed³ug gen. por. C. V. Christianson’a (Senior Director of the Center

for Joint and Strategic Logistics at the National Defense University), „jest fundamental-
nie odpowiedzialna za umo¿liwienie projekcji i podtrzymanie si³y militarnej w realizacji
celów naszego narodowego bezpieczeñstwa”. W jego przekonaniu jest wrêcz imperaty-
wem bezpieczeñstwa narodowego, zatem konieczne jest zrozumienie implikacji logis-
tycznych przysz³ych zagro¿eñ (Christianson, 2012, s. 4).

Logistyka a bezpieczeñstwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej

Logistyka w odniesieniu do bezpieczeñstwa narodowego czêsto uto¿samiana jest z lo-
gistyk¹ kryzysow¹ (in. logistyka w sytuacjach kryzysowych, logistyka sytuacji kryzyso-
wych), której prekursorami by³a logistyka wojskowa oraz logistyka cywilna, powsta³a na
prze³omie XX i XXI w. Wed³ug E. Nowaka, logistyka kryzysowa „(traktowana jako spe-
cjalnoœæ naukowa) to suma wszystkich dzia³añ logistycznych organów kierowania i wyko-
nawców (jednostek) zadañ logistycznych, dziêki którym dokonuje siê kszta³towanie,
sterowanie i kontrola procesów zaopatrzeniowych i us³ugowych w ³añcuchach logistycz-
nych organizowanych w sytuacjach kryzysowych” (Nowak, 2008, s. 82, 83). Dostarcza,
wiêc ona rozwi¹zañ teoretycznych sprzyjaj¹cych kszta³towaniu, sterowaniu i kontroli
procesów zaopatrzeniowych i procesów us³ugowych realizowanych w ³añcuchach logis-
tycznych organizowanych na rzecz ludnoœci poszkodowanej w sytuacjach kryzysowych
(Nowak, Nowak, 2009, s. 8).

Uwzglêdniaj¹c podmiot obs³ugi, œrodowisko, g³ówne cele funkcjonowania oraz reali-
zowane zadania w sytuacjach kryzysowych, A. Szymonik proponuje przyj¹æ nastêpuj¹c¹
definicjê: „Logistyka w sytuacjach kryzysowych to dyscyplina naukowa, która tworzy
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ca³okszta³t systemowych rozwi¹zañ niezbêdnych do pe³nego i racjonalnego zaspokajania
potrzeb organom wykonawczym oraz zarz¹dzaj¹cym bezpieczeñstwem, uwzglêdniaj¹c
mo¿liwoœci ekonomiczne pañstwa, w zakresie koniecznym do szkolenia, osi¹gania i utrzy-
mywania zdolnoœci oraz gotowoœci bojowej na poziomie wymaganym do zapewnienia
po¿¹danego bezpieczeñstwa dla okreœlonego podmiotu” (Szymonik, 2011, s. 48). K. Fi-
coñ zdefiniowa³ logistykê kryzysow¹, jako „zarz¹dzanie ca³ym ³añcuchem dostaw asor-
tymentów i us³ug zaspokajaj¹cych elementarne potrzeby w zakresie ochrony ¿ycia
i zdrowia oraz egzystencji ludnoœci poszkodowanej” (Ficoñ, 2011, s. 39).

W definicjach prezentuj¹cych zasadnicz¹ treœæ logistyki kryzysowej mo¿na zauwa-
¿yæ, ¿e odnosz¹ siê one jednoznacznie do œrodowiska realizacji zadañ logistycznych, jak¹
jest sytuacja kryzysowa. Wobec tego, w przypadku braku uwarunkowañ towarzysz¹cych
zdarzeniu nag³emu, mamy do czynienia z sytuacj¹ powszedni¹ funkcjonowania mikrolo-
gistyki, mezologistyki i makrologistyki, a wiêc logistyki wojskowej i logistyki cywilnej.
Ponadto logistyka wojskowa i logistyka cywilna, nie tyko stanowi¹ Ÿród³o teorii i prakty-
ki dla logistyki kryzysowej, ale tak¿e znalaz³y (lub powinny znaleŸæ) swoje wa¿kie miej-
sce w unormowaniach z zakresu bezpieczeñstwa narodowego.

Logistyka wojskowa, jak twierdzi K. Ficoñ, ma zagwarantowaæ mo¿liwie najwiêksz¹
sprawnoœæ i niezawodnoœæ wszystkim procesom i strumieniom logistycznym w najbar-
dziej krytycznym momencie i sytuacji, jak¹ jest okres konfliktu zbrojnego (Ficoñ, 2004,
s. 38). Zabezpieczenie logistyczne wojsk powinno byæ wiêc zorganizowane w taki spo-
sób, aby zapewniaæ im warunki realizacji zadañ i osi¹gniêcia celu operacji w ka¿dych
uwarunkowaniach (Kurasiñski, Pawlisiak, 2013, s. 37).

Istota logistyki cywilnej, okreœlanej jako proces zarz¹dzania ca³ym ³añcuchem dostaw,
wed³ug E. Go³embskiej, sprowadza siê do relatywnie nowego obszaru integrowania
zarz¹dzania w porównaniu z tradycyjnymi obszarami finansów, marketingu i produkcji
(Go³embska, 1994, s. 8; 1999, s. 18). W przedsiêbiorstwie produkcyjnym, logistyka obej-
muje planowanie, koordynacjê i sterowanie przep³ywami materia³ów (surowców, czêœci)
i produktów (pó³produktów i wyrobów finalnych) oraz przep³ywami informacji od dos-
tawców do przedsiêbiorstwa i od przedsiêbiorstwa do klientów w celu zaspokojenia
oczekiwañ klientów i uzyskania po¿¹danych efektów dla przedsiêbiorstwa. S. Krawczyk
twierdzi, ¿e planowanie, koordynacjê i sterowanie nale¿y rozpatrywaæ w powi¹zaniu ze
wszystkimi procesami w przedsiêbiorstwie i jego otoczeniu, które maj¹ wp³yw na czas,
miejsce i efektywnoœæ wyró¿nionych przep³ywów (Krawczyk, 2001, s. 41–42).

W Strategii Bezpieczeñstwa Narodowego RP, licz¹cej 37 stron, problematyka logisty-
ki zosta³a wzmiankowana tylko w trzech zdaniach:
— w rozdziale 3.2. Bezpieczeñstwo militarne – „Warunkami powodzenia operacji woj-

skowych bêd¹ przede wszystkim …, pe³ne wykorzystanie zasobów logistycznych
kraju…”;

— w rozdziale 4.3. Podsystemy wykonawcze:
— Obrona narodowa – „Struktura si³ zbrojnych: …, Inspektorat Wsparcia Si³ Zbroj-

nych jako organizator systemu wsparcia logistycznego si³ zbrojnych, jest w³aœci-
wie dostosowana do wype³niania zadañ”;

— Zdrowie – „Ochrona zdrowia stanowi tak¿e wa¿ne ogniwo w ³añcuchu cywilne-
go wsparcia logistycznego narodowych i sojuszniczych si³ zbrojnych odpowie-
dzialne za realizacjê zadañ w zakresie wspólnej obrony oraz kompleksowe
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i wszechstronne œwiadczenie wsparcia ze strony pañstwa-gospodarza” (Strate-

gia, 2007, s. 15, 24–25, 34–35).
Poœwiêcenie problematyce logistyki tak niewielu zdañ, wed³ug B. Rzeczyñskiego,

„degraduje dokument wagi pañstwowej do wartoœci makulatury”. Twierdzi, ¿e autorzy
i instytucja, która opracowanie dokumentu firmuje, „nie rozumiej¹ aksjologii logistyki
i jej decyduj¹cej funkcji w realizacji strategii bezpieczeñstwa narodowego” (Rzeczyñski,
2011, s. 1265–1266).

W wspomnianej Strategii, do celów i zadañ sektorowych tak¿e zaliczono kwestie trans-
portu, przedstawiaj¹c je nastêpuj¹co: „Nieodzowne jest ukszta³towanie i rozwój, zrów-
nowa¿onego pod wzglêdem spo³ecznym, ekonomicznym i ekologicznym, krajowego
sektora transportu, osadzonego na nowoczesnych sieciach zapewniaj¹cych efektywn¹, te-
rytorialn¹ i ga³êziow¹ integracjê dzia³alnoœci transportowej, niezbêdn¹ dla osi¹gniêcia wy-
sokiego poziomu jakoœci i bezpieczeñstwa us³ug transportowych”, co wymaga m.in.:
— budowy sieci autostrad i dróg ekspresowych;
— przystosowania dróg krajowych do europejskiej normy naciskowej dla pojazdów

ciê¿arowych oraz zdecydowanej poprawy stanu utrzymania ogó³u dróg;
— modernizacji linii kolejowych z zastosowaniem nowoczesnych systemów sterowa-

nia ruchem kolejowym;
— rozwoju szybkich linii kolei konwencjonalnych przystosowanych do przewozów

pasa¿erskich oraz rozpoczêcia wdra¿ania systemu kolei du¿ych prêdkoœci;
— rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urz¹dzeñ naziemnych oraz modernizacji infra-

struktury portowej poprawiaj¹cej dostêp do portów i jakoœæ ¿eglugi;
— tworzenia l¹dowo-morskich ³añcuchów transportowych, m.in. dla obs³ugi transpor-

tu intermodalnego;
— przyspieszenia integracji transportu miejskiego, m.in. poprzez modernizacjê wêz-

³ów komunikacyjnych oraz infrastruktury i taboru tramwajowego, a tak¿e szybkiej
kolei aglomeracyjnej.
Priorytetow¹ rangê nadano dzia³aniom s³u¿¹cym integrowaniu polskiej sieci trans-

portowej oraz powi¹zaniu jej zarówno z infrastruktur¹ UE, jak i infrastruktur¹ europejsk¹
(Strategia, 2007, s. 18–19).

S³usznoœæ powy¿szych ustaleñ znalaz³a potwierdzenie w monografii, Bezpieczeñstwo

narodowe Polski w XXI wieku wydanej w 2011 r., w której J. Marczak, jednoznacznie
przypisa³ infrastrukturze drogowej szczególne znaczenie dla bezpieczeñstwa narodowe-
go. Zwróci³ uwagê na znacz¹co ni¿sz¹, œredni¹ gêstoœæ sieci dróg samochodowych
utwardzonych w Polsce w porównaniu do Europy Zachodniej. Przytoczy³ nastêpuj¹ce
stwierdzenie: „stan techniczny dróg nie odpowiada standardom europejskim, gdy¿ ich
noœnoœæ i szerokoœæ s¹ zbyt ma³e. Ponadto na drogach wystêpuj¹ jednopoziomowe skrzy-
¿owania z liniami kolejowymi oraz nienormatywne mosty i wiadukty”. Stanowi to istot-
ne ograniczenie w mo¿liwoœciach wzmocnienia obrony terytorium Polski przez wojska
l¹dowe innych pañstw NATO. Pisa³, ¿e autostrady i drogi ekspresowe, które s¹ podstaw¹
transportu drogowego UE, s¹ w Polsce dopiero w planach. Z³y stan dróg w Polsce obra-
zuje nasze najwiêksze zapóŸnienie cywilizacyjne, stanowi¹c zarazem jedn¹ z najwiêk-
szych barier rozwoju gospodarki, wobec dominuj¹cej roli transportu samochodowego
w przewozach towarów i osób. Zarazem stanowi jedn¹ z g³ównych przyczyn niskiego
stanu bezpieczeñstwa ruchu drogowego (Marczak, 2011, s. 63).
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W Bia³ej Ksiêdze Bezpieczeñstwa Narodowego RP, problematyce samej logistyki
poœwiêcono niewiele miejsca. W Koncepcji przygotowania systemu bezpieczeñstwa

narodowego:
— zaliczono do newralgicznych elementów pozamilitarnych przygotowañ obronnych

m.in. organizacjê i zabezpieczenie logistyczne oraz zaspokojenie potrzeb Si³ Zbroj-
nych RP i wojsk sojuszniczych;

— uznano za konieczne, dokonanie szeroko rozumianej integracji logistycznej w ra-
mach resortu spraw wewnêtrznych (Bia³a, 2013, s. 207, 222).
Pierwsze stwierdzenie jest truizmem, zaœ drugie nie wydaje siê byæ konieczne. Wspom-

niany proces integracji logistycznej w jednostkach podleg³ych Ministerstwu Spraw We-
wnêtrznych rozpocz¹³ siê ju¿ 1 stycznia 2009 r. i, co potwierdzaj¹ dokumenty, choæby
Komendy G³ównej Policji, jest dalej kontynuowany (Wytyczne, 2008; Za³¹cznik; Potyra,
Informacja; Potyra, Integracja, 2013). Wynika z tego, ¿e te nader sk¹pe stwierdzenia do-
tycz¹ce logistyki nie wnosz¹ nic nowego, zatem nadal rozpatrywana problematyka nie
zosta³a ujêta odpowiednio, co do swojej, niezaprzeczalnie istotnej roli w zapewnieniu
bezpieczeñstwa narodowego.

W Bia³ej Ksiêdze, w punkcie poœwiêconym wyzwaniom i zagro¿eniom dla Polski, do
istotnych dylematów strategicznych, jakim Polska bêdzie musia³a stawiæ czo³o w per-
spektywie nadchodz¹cego dwudziestolecia zaliczono: koniecznoœæ przeciwdzia³ania de-
kapitalizacji infrastruktury transportowej, bowiem to nie tylko wyeksploatowanie, ale
wrêcz jej dewastacja powoduj¹, ¿e z ka¿dym rokiem wzrasta ryzyko wyst¹pienia kata-
strof o pod³o¿u technicznym. Polska infrastruktura transportu l¹dowego jest czêsto prze-
starza³a, gdy¿ tylko 8 proc. krajowej trakcji kolejowej jest przystosowane do poci¹gów
jad¹cych z prêdkoœci¹ ponad 150 km/h, przeciêtny wagon jest eksploatowany od prawie
30 lat, wystêpuje jeden z najni¿szych w Europie wskaŸników d³ugoœci autostrad w przeli-
czeniu na powierzchniê kraju. Najbli¿sze dziesiêæ lat bêdzie prze³omowymi, gdy¿ albo
uda siê zahamowaæ proces degradacji infrastruktury, co wed³ug szacunków wymagaæ bê-
dzie wydatków na poziomie 16 mld euro rocznie, albo w 2020 r. ca³kowita dekapitaliza-
cja maj¹tku stanie siê faktem. Zdano sobie sprawê z braku mo¿liwoœci kredytowania
inwestycji transportowych w oparciu o banki funkcjonuj¹ce w Polsce, dlatego upatruje
siê tych¿e œrodków w funduszach europejskich oraz w bud¿ecie pañstwa i firm prywat-
nych, nawet kosztem ograniczenia wzrostu stopy konsumpcji na rzecz zwiêkszenia stopy
inwestycji. W kategoriach ostrze¿enia mo¿na rozpatrywaæ konstatacjê, „Trwa³y wzrost
konsumpcji bez modernizacji infrastruktury stanie siê niebawem niemo¿liwy”.

W ramach zadañ strategicznych pañstwa, maj¹cych na celu zwiêkszenie bezpieczeñ-
stwa transportowego, wymieniono rozbudowê i modernizacjê sieci transportowej, za-
równo samochodowej, jak i kolejowej oraz zapewnienie wysokiego poziomu us³ug
transportowych, które s¹ istotne dla rozwoju gospodarczego kraju, a tak¿e systemu bez-
pieczeñstwa pañstwa.

Podkreœlono wa¿noœæ elementu bezpieczeñstwa powszechnego, jakim jest bezpieczeñ-
stwo w ruchu drogowym, bo przecie¿ niska jakoœæ infrastruktury liniowej transportu sa-
mochodowego i stanu technicznego pojazdów skutkuj¹c du¿¹ liczb¹ ofiar œmiertelnych,
tym samym przyczynia siê do jego obni¿enia. Zapobieganie katastrofom komunikacyj-
nym, poprzez rozwój systemu transportowego, winno byæ rozpatrywane w aspekcie eko-
nomicznym, ekologicznym, gospodarki przestrzennej i bezpieczeñstwa uczestników
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ruchu. Ze wzglêdu na skalê problemu i skutki spo³eczne zdarzeñ drogowych, a szcze-
gólnie wypadków œmiertelnych, jednym z kluczowych wyzwañ bêdzie poprawa bezpie-
czeñstwa u¿ytkowników transportu. Przewidywano, ¿e efektywne dzia³ania maj¹ce na
celu obni¿enie wp³ywu tych zagro¿eñ w ruchu drogowym doprowadzi do zmniejszenia
liczby wypadków drogowych, a zarazem i ofiar.

Do zadañ strategicznych w ramach bezpieczeñstwa transportowego zaliczono:
— rozbudowê i modernizacjê sieci transportowej, z punktu widzenia interesów narodo-

wych, zarówno w czasie pokoju, stanów nadzwyczajnych i wojny;
— zapobieganie katastrofom komunikacyjnym, poprzez rozwój systemu transporto-

wego;
— pog³êbienie integracji w odniesieniu do zarz¹dzania bezpieczeñstwem i monitorin-

giem bezpieczeñstwa, ratownictwa, systemu informacji i badañ naukowych.
W Bia³ej Ksiêdze podano, ¿e strategiczne zadania operacyjne na rzecz utrzymania

porz¹dku publicznego, zarówno na poziomie centralnym, jak i samorz¹dowym wykony-
wane s¹ tak¿e przez np. Stra¿ Ochrony Kolei, czy stosunkowo m³od¹ instytucjê, jak¹ jest
Inspekcja Transportu Drogowego, któr¹ powo³ano do kontroli przestrzegania przepisów
obowi¹zuj¹cych w zakresie wykonywania transportu drogowego i przewozu osób i rze-
czy. Dzia³ania te s¹ realizowane w zakresie bezpieczeñstwa ruchu drogowego i ochrony
transportu. Maj¹ one na celu eliminowanie wszelkich negatywnych zjawisk w transpor-
cie drogowym, a tak¿e realizacjê zadañ dotycz¹cych przestrzegania przepisów porz¹dko-
wych, ochrony ¿ycia i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarach kolejowych (Bia³a, 2013,
s. 13, 71, 132, 144, 178–179, 189).

Transport ju¿ od dawna, postrzegany jest, jako podstawowy warunek dzia³alnoœci go-
spodarczej i spo³ecznej (Ma³ek, 1977, s. 17). Spe³nia tak¿e istotn¹ funkcjê w wojsku (Cy-
gan, 1978, s. 6). Ponadto uwa¿any jest za jedn¹ z najwa¿niejszych dziedzin logistyki tak
wojskowej, jak i cywilnej (Brzeziñski, 2005, s. 20). Poœwiêcenie, wiêc tyle uwagi proble-
mom transportu przystaje do jego wspó³czesnego znaczenia, a tak¿e stanu infrastruktury
w Polsce.

W Strategii rozwoju systemu bezpieczeñstwa narodowego RP 2022, problematykê lo-
gistyki przedstawiono nastêpuj¹co:
— system zabezpieczenia logistycznego dzia³añ umo¿liwia osi¹gniêcie zak³adanych

zdolnoœci operacyjnych przy zapewnieniu niezbêdnych (optymalnych) warunków
do przetrwania na polu walki;

— wykorzystanie outsourcingu w funkcjonowaniu zabezpieczenia logistycznego mo¿e
zapewniæ racjonalizacjê kosztów;

— potencja³ logistyczny Si³ Zbrojnych RP wymaga ci¹g³ego doskonalenia i dostoso-
wania go do potrzeb zabezpieczanych wojsk oraz wspó³dzia³ania z logistyk¹ wielo-
narodow¹ (Strategia, 2013, s. 19, 35, 60).
Optymalizacja potencja³u logistycznego ma obejmowaæ zmiany w stacjonarnym sys-

temie zabezpieczenia logistycznego (rejonowe bazy logistyczne i podleg³e im wojskowe
oddzia³y gospodarcze) oraz logistycznym potencjale mobilnym, tj.:
— „uproszczenie kierowania logistyk¹, racjonalne wykorzystanie infrastruktury, wpro-

wadzenie rozwi¹zañ modernizacyjnych w zakresie zarz¹dzania zasobami logistycz-
nymi oraz wprowadzanie nowych technologii, dotycz¹cych œledzenia zasobów
i magazynowania œrodków bojowych i materia³owych;
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— budowa struktury modu³owej i uzyskanie zdolnoœci pododdzia³ów logistycznych do
samodzielnych dzia³añ operacyjnych oraz uzyskanie zdolnoœci do zabezpieczenia
po³¹czonych, wielonarodowych operacji ekspedycyjnych i taktycznego rozwiniêcia
w ka¿dych warunkach klimatycznych;

— powierzenie wojskowym oddzia³om gospodarczym zadañ gospodarowania zasoba-
mi infrastruktury wojskowej w garnizonach;

— redukcja iloœci personelu logistycznego, na rzecz kilkunastoosobowych zespo³ów
wyposa¿onych w odpowiednie narzêdzia, procedury oraz œrodki finansowe umo¿li-
wiaj¹ce skuteczniejsze zabezpieczenie wojsk (w tym sojuszniczych) i zarz¹dzanie
infrastruktur¹ – realizacja poprzez kontraktowanie zewnêtrzne – outsourcing” (Stra-

tegia, 2013, s. 60).
Stwierdzono, ¿e rozwój infrastruktury i sektora bezpieczeñstwa s¹ wzajemnie sprzê-

¿one. Z jednej strony budowa nowoczesnego systemu transportowego, a szczególnie
dróg publicznych, modernizacja kolei, portów lotniczych oraz œródl¹dowych dróg wod-
nych po³¹czona z wprowadzeniem nowoczesnych œrodków transportu, stanowi jedn¹
z kluczowych dziedzin w systemie przygotowañ obronnych oraz reagowania kryzysowe-
go pañstwa. Przyczyni siê równie¿ do zapewnienia potrzeb bytowych ludnoœci, w tym do
mo¿liwoœci jej ewakuacji, a tak¿e stanie siê istotnym elementem wsparcia Si³ Zbrojnych
RP i wojsk sojuszniczych w przypadku kryzysu lub konfliktu zbrojnego. Z drugiej strony
rozwój infrastruktury sektora bezpieczeñstwa wp³ywa na rozwój infrastruktury w regio-
nach, w których funkcjonuj¹ obiekty tego sektora. Polityka przestrzenna na tych obsza-
rach powinna d¹¿yæ, w miarê mo¿liwoœci do wspólnego wykorzystania infrastruktury
zarówno dla celów obronnoœci i bezpieczeñstwa pañstwa, jak równie¿ dla rozwoju regionu
– wspó³u¿ytkowanie lotnisk wojskowych przez operatorów cywilnych i wykorzystywa-
nie w miarê potrzeb istniej¹cych lotnisk cywilnych u¿ytku publicznego przez lotnictwo
wojskowe (Strategia, 2013, s. 26–27).

W realizacjê Strategii rozwoju systemu bezpieczeñstwa w odniesieniu do logistyki,
w tym transportu, zaanga¿owano przede wszystkim ministrów odpowiadaj¹cych za woj-
sko oraz transport. Ministra Obrony Narodowej obarczono odpowiedzialnoœci¹ m.in. za
wdro¿enie nowych rozwi¹zañ funkcjonalno-organizacyjnych dotycz¹cych zasobów logis-
tycznych oraz koordynacjê planowania i realizacji przedsiêwziêæ zabezpieczaj¹cych po-
trzeby si³ zbrojnych i wojsk sojuszniczych. Minister w³aœciwy do spraw transportu ma
zaj¹æ siê zwiêkszeniem poziomu bezpieczeñstwa w transporcie oraz odpornoœci obiek-
tów infrastruktury transportowej na zagro¿enia terrorystyczne, poprawiæ stan przygoto-
wania i gotowoœæ infrastruktury transportowej pañstwa, przygotowaæ œrodki transportowe
dla potrzeb Si³ Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych oraz poprawiæ stan ich wsparcia i za-
bezpieczenia przez podleg³e struktury, jednostki organizacyjne oraz przedsiêbiorców rea-
lizuj¹cych zadania obronne w okresie zewnêtrznego zagro¿enia bezpieczeñstwa pañstwa
i w czasie wojny (Strategia, 2013, s. 90, 91).

Dopiero w ostatnim dokumencie, tematykê logistyki potraktowano z nale¿n¹ uwag¹.
Jednak rozwa¿ania skoncentrowano na problematyce logistyki wojskowej i logistyki
kryzysowej, poœwiêcaj¹c szczególn¹ uwagê kwestiom transportu. Pominiêto ca³kowicie
relacje logistyka cywilna – bezpieczeñstwo narodowe. Odnotowaæ nale¿y wyraŸny po-
stêp w poziomie i zakresie ustaleñ. Niestety nadal jest to ujêcie konwencjonalne, znane
ju¿ z poprzednich publikacji.
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Wnioski i postulaty

Na podstawie dokonanych analiz i ocen mo¿na stwierdziæ, ¿e:
1. W unormowaniach dotycz¹cych bezpieczeñstwa narodowego pokutuje tradycyjne

pojmowanie tej problematyki, przejawiaj¹ce siê ho³ubieniem bezpieczeñstwa militar-
nego, a tym samym si³ zbrojnych i przedsiêbiorstw zaspokajaj¹cych ich potrzeby.

2. Problematyka logistyki zosta³a nieadekwatnie do swojego znaczenia, ujêta w Strategii

Bezpieczeñstwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej i Bia³ej Ksiêdze Bezpieczeñ-

stwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Dopiero w ostatniej, z rozpatrywanych
pozycji, Strategii rozwoju systemu bezpieczeñstwa narodowego Rzeczypospolitej

Polskiej 2022, z wiêksz¹ uwag¹ potraktowano kwestie logistyki, zarówno woj-
skowej, jak i kryzysowej.

3. Zasadnicze miejsce w opracowaniach i dokumentach dotycz¹cych bezpiecze-
ñstwa narodowego zajmuje tylko jeden z podsystemów systemu logistycznego,
jakim jest transport i jego ró¿ne elementy: ga³êzie transportu, infrastruktura linio-
wa i punktowa, œrodki transportu, uwarunkowania funkcjonowania (czas pokoju,
stan nadzwyczajny, wojna) itd. Problematyka transportu w ramach bezpieczeñ-
stwa narodowego traktowana jest, jako bezpieczeñstwo transportowe.

4. W dokumentach normatywnych i opiniotwórczych dotycz¹cych bezpieczeñstwa
narodowego, logistyka cywilna nie zosta³a rozpatrzona odpowiednio do jej roli,
jak¹ wype³nia wspó³czeœnie, szczególnie w krajach wysoko rozwiniêtych.
Niedu¿e zainteresowanie problematyk¹ logistyki, a zarazem sprowadzanie jej g³ów-

nie do kwestii transportu, ka¿e siê zastanowiæ nad przyczyn¹ tego stanu i mo¿liwoœci¹
przeniesienia uwagi na ca³oœæ przep³ywu materia³ów i produktów, tak¿e z punktu widze-
nia umacniania bezpieczeñstwa narodowego RP. Wydaje siê, ¿e jedynym rozwi¹zaniem,
rokuj¹cym szybk¹ zmianê tego podejœcia do omawianego zagadnienia, jest skonsolido-
wanie problematyki logistyki rozpatrywanej przez ró¿ne gremia pod pojêciem „bezpie-
czeñstwo logistyczne”. Wówczas taki sposób ujmowania logistyki w unormowaniach
z zakresu bezpieczeñstwa narodowego, a tak¿e w badaniach naukowych czy opracowa-
niach popularnonaukowych, wrêcz wymusi rozpatrywanie tej tematyki ca³oœciowo,
przez pryzmat wszelkich jej elementów sk³adowych i uwarunkowañ œrodowiskowych.
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National Security of the Republic of Poland – the logistics

Summary

The article presents the diversity of national security conditions and demonstrates the need for the
study of its logistical aspects. There are presented American views on the role of logistics in ensuring na-
tional security. The paper presents and assesses the basic content of the documents relating to the na-
tional security of the Republic of Poland for content logistics issues. The end of the article contains
conclusions and postulates.
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