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Logistyka wojskowa „nie zabija”
Profesor Stanis∏aw Oziemski,
z którym mia∏em przyjemnoÊç wielokrotnie rozmawiaç, w swoich artyku∏ach oraz wypowiedziach wielokrotnie podkreÊla, ˝e wspó∏czesnà logistyk´ nale˝y postrzegaç w kategoriach filozoficznych. Wydaje mi si´,
˝e nawet bardzo g∏´boka myÊl filozoficzna – odnosz´ si´ do drugiej
cz´Êci stwierdzenia Pana Profesora –
nie upowa˝nia do stwierdzenia, ˝e
(....) filozoficznie patrzàc, celem logistyki cywilnej jest „uszcz´Êliwiaç
klienta”, wojskowej – „zabiç go„(...)
Logistyka, jako dziedzina wiedzy,
bezspornie rozwin´∏a si´ w wojsku1. Stanowi teori´ i praktyk´
w zakresie zaopatrzenia, dowozu
i komunikacji, administracji i konserwacji, remontu, ewakuacji rannych i chorych, wykorzystania zasobów miejscowych. Wielokrotnie decydowa∏a o skutecznoÊci dzia∏aƒ
operacyjnych, losach bitew i wojen.
Na przestrzeni dziejów problematyka zabezpieczenia logistycznego
dzia∏aƒ si∏ zbrojnych podlega∏a sukcesywnej modernizacji, dostosowywaniu si´ do aktualnych uwarunkowaƒ operacyjno – taktycznych i gospodarczo – ekonomicznych2.
Dziejowy proces poszukiwania
zasad logistycznych ∏àczyç nale˝y

z ewolucjà naukowej myÊli wojskowej, której bez wàtpienia cz´Êcià
jest myÊl logistyczna. Poszukiwanie
zasad logistycznych w dost´pnych
êród∏ach historycznych odzwierciedla poglàd, ˝e w procesach zaopatrywania i eksploatacji zasobów
przydzielonych armii wyst´pujà
pewne prawid∏owoÊci, okreÊlane
mianem dzia∏aƒ logistycznych. Ewolucja interpretacji znaczeniowej
tych˝e dzia∏aƒ pozwala je pogrupowaç w pi´ciu dzia∏ach problemowych: zaopatrzenie materia∏owe,
transport, eksploatacja sprz´tu
technicznego, opieka medyczna
oraz prowadzenie administracji.
Szereg wspó∏czesnych koncepcji logistycznych wskazuje, ˝e w dziejach
logistyki wyró˝niç nale˝y dwa zasadnicze okresy: staro˝ytny i logistyki naszej ery.
Okres staro˝ytny w Êwietle badaƒ
historycznych dostarcza szeregu
cennych informacji o narodzinach
i rozwoju dzia∏aƒ logistycznych,
póêniejszej logistyki. Historycy
sztuki wojennej sà zgodni, ˝e dominujàcà cechà najstarszych paƒstw
niewolniczych, które stworzy∏y cywilizacj´ staro˝ytnà, by∏ wysoki stopieƒ zorganizowania ich si∏ zbrojnych. Towarzyszy∏ mu wysoki – jak

Rys. 1. Okresy rozwoju logistyki. èród∏o: opracowanie w∏asne
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na tamte czasy – poziom rozwoju
wiedzy praktycznej, dotyczàcej gromadzenia i dystrybuowania zapasów na polu walki. Fakty historyczne wskazujà, ˝e do dzia∏aƒ, które
mo˝na okreÊliç mianem logistycznych, ówczeÊni dowódcy przywiàzywali ogromne znaczenie.
Logistyka ery nowo˝ytnej to logistyka d∏ugotrwa∏ych zmian i przeobra˝eƒ. W pierwszej fazie jej rozwoju trudno mówiç o logistyce; sà
to raczej praktyczne dzia∏ania logistyczne, skupiajàce si´ g∏ównie na
gromadzeniu zapasów i zaopatrywaniu armii w polu. Dopiero w drugiej po∏owie XVIII w. pojawia si´
szereg opracowaƒ teoretycznych,
które zaczynajà tworzyç fundamenty logistyki. Dominujà w tym okresie przede wszystkim opracowania
amerykaƒskie i francuskie. Poczàtek
wieku XX to prawdziwy rozkwit myÊli logistycznej. Zostajà opracowane
zasady logistyczne oraz wyraêny
podzia∏ na teori´ i praktyk´ logistyki (logistyk´ stosowanà). W okresie II
wojny Êwiatowej problematyka zabezpieczenia materia∏owo – technicznego dzia∏aƒ bojowych staje si´
pierwszoplanowym zagadnieniem
w planowaniu operacji wojennych.
Coraz cz´Êciej ówczeÊni dowódcy
dostrzegali, ˝e sukcesy w bitwach
mo˝liwe sà nie tylko dzi´ki wiedzy
taktycznej, pracy strategów i sztabów ogólnowojskowych, ale równie˝ warunkiem koniecznym jest
w∏aÊciwe przygotowanie i wykorzystanie systemów gromadzenia zapasów i zaopatrywania wojsk.
Sukcesy logistyków wojskowych
w drugiej po∏owie XIX w. zosta∏y
dostrze˝one przez przedsi´bior-
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ców cywilnych. Potencjalne mo˝liwoÊci wykorzystania rozwiàzaƒ wojskowych wykszta∏ci∏y w latach pi´çdziesiàtych XX w. nowà er´ w logistyce. Nast´puje wyraêny podzia∏ na
logistyk´ wojskowà i cywilnà.
W sensie etymologicznym poj´cie
logistyka ma swój êród∏os∏ów w j´zyku greckim i ∏aciƒskim3. Potwierdzeniem tej tezy jest przeglàd s∏owników wyrazów obcych, encyklopedii oraz szeregu pozycji literaturowych traktujàcych teori´ problemu.
Mo˝emy tam znaleêç takie has∏a:
• legein – zbieraç, liczyç, mówiç
• logiamos – obliczanie, rachunek,
rozwa˝anie
• logik´ – logika
• logikos – nauka o sposobach jasnego
i Êcis∏ego formu∏owania myÊli, regu∏ach poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeƒ
• logistes – rachmistrz
• logistike – sztuka liczenia, sztuka
kalkulowania
• logistikon – si∏a rozumu, rozsàdek
• logistikos – racjonalny, myÊlàcy logicznie, sztuka poprawnego myÊlenia
• logistyka – pewna cz´Êç dawnej teorii matematycznej, rachunki algebraiczne, nauka o obliczeniu czasu
i przestrzeni potrzebnych do wykonaniu ruchu
• logos – s∏owo, mowa, myÊl, rozum,
opinia, rachunek, wartoÊç, liczenie.
W s∏ownikach ∏aciƒskich – obok
powo∏ywania si´ na greckie znaczenie poj´cia logistyki: logica i logiem
odpowiadajà greckiemu logikos.
Z kolei w j´zyku francuskim logistique
– oznacza zakwaterowanie i pochodzi od s∏owa loger – co oznacza
mieszkaç, kwaterowaç. Samo znaczenie s∏owa logistyka traktowane
jest jako termin wojskowy, odnoszàcy
si´ do spraw zakwaterowania, zaopatrzenia, transportu itp. Niemieckie
Logistik pojawia si´ w s∏ownikach
dopiero w po∏owie lat siedemdziesiàtych i traktuje samo poj´cie logi3

styki wy∏àcznie w uj´ciu mikroekonomicznym4. Podobnie jest z angielskim logistic, które wskazuje na
zarzàdzanie ∏aƒcuchami dostaw,
w aspekcie militarnym i cywilnym.
We wczeÊniejszych publikacjach
brytyjskich zast´powany synonimem administration, pod którym rozumiano zaopatrywanie, transport
i hospitalizacj´.
W literaturze niemieckiej, w dyskusji nad wspó∏czesnym pochodzeniem i zakresem logistyki, autorzy
z Bundeswehry wskazujà na termin
quartiermeister – odpowiednik francuskiego major general des logis. Wed∏ug nich, logistyka jest synonimem
gospodarki si∏ zbrojnych, w sk∏ad
której wchodzà takie elementy polowe, jak dowóz (Nachschub) i zaopatrywanie (Versorgung).
Z terminem logistyka spotykamy
si´ równie˝ w s∏ownikach matematycznych. W logice, jako dziedzinie
nauki, logistyka u˝ywana jest jako
synonim logiki matematycznej i logiki
symbolicznej. Niektóre funkcje wyk∏adnicze okreÊla si´ mianem funkcji logistycznych. Znajdujà one
zastosowanie g∏ównie przy opisie
wzrostu liczby ludnoÊci lub przedstawiania cyklu ˝ycia produktu, od
momentu wprowadzania na rynek,
a˝ do nasycenia na rynku i wycofania go. W ostatnim czasie zastosowanie terminu logistyka w matematyce przesuwa si´ na dalszy plan, na
korzyÊç innych synonimów.
Pozostawiajàc spory etymologiczne j´zykoznawcom, we wszystkich
przypadkach s∏owo logistyka oznacza zarówno pewnà wiedz´ (zbiór
technik, metod i zasad dzia∏ania),
w sferze dowodzenia (zarzàdzania),
jak równie˝ przypisywane jest konkretnym procesom w dzia∏aniu praktycznym. Logistyk´ nale˝y wi´c odnosiç do problematyki zwiàzanej
dawniej z obozowaniem, dziÊ kwaterowaniem wojsk. Trudno w tym miej-

scu doszukaç si´ filozofii „zabijania”.
Na przestrzeni wieków logistyka ulega∏a wielu przeobra˝eniom i pojmowanie jej jest znacznie szersze.
Wspó∏czeÊnie, wi´kszoÊç teoretyków wojskowoÊci podziela poglàd,
˝e stymulatorem walki zbrojnej
i wojny jest logistyka. Zjawiska,
które sà ÊciÊle powiàzane z logistykà, majà wp∏yw na przebieg dzia∏aƒ
wojennych. Wyodr´bnienie tych
zjawisk z ca∏okszta∏tu dorobku wielu pokoleƒ teoretyków wojskowoÊci
stanowi historyczne uwarunkowanie teorii logistyki wojskowej. Wydobycie ich z dzie∏ i prac filozofów,
myÊlicieli oraz wodzów i dowódców wojskowych, a tak˝e teoretyków wojskowoÊci staro˝ytnej, stanowi baz´ teoretycznà dla dzisiejszej logistyki w wojsku, ale i równie˝ w cywilnej jej cz´Êci.
Rozwój europejskiej myÊli logistycznej nastàpi∏ w XIX w. Niewàtpliwie najwi´kszy wk∏ad wniós∏ francuski genera∏, historyk i teoretyk wojskowoÊci, baron A. H. Jomini. Jego
zdaniem, ...Logistyka jest sztukà rozrzàdzania dobrze pochodami wojsk,
sztukà skombinowania dobrze porzàdku wojsk w kolumnach, czasu ich wyjÊcia w podró˝ i Êrodków ich komunikacji potrzebnych dla zapewnienia ich
przybycia na punkt oznaczony; jest ona
zasadà wiadomoÊci i obowiàzków oficerów sztabu g∏ównego....5
Wspó∏czesnym mu, najwybitniejszym przedstawicielem myÊli wojskowej w Europie XIX w., by∏ niemiecki teoretyk wojskowy Karl von
Clausewitz. Do dziÊ badacze jego
spuÊcizny akcentujà przede wszystkim zas∏ugi Clausewitz’a w dziedzinie strategii i wk∏ad do teorii wojny.
Po wnikliwym przestudiowaniu jego g∏ównego dzie∏a okazuje si´, ˝e
wobec królujàcej strategii i taktyki
docenia∏ s∏u˝ebnà rol´ logistyki,
choç w ca∏ym traktacie nie pos∏u˝y∏
si´ tym terminem. Operujàc wspó∏-

Duerler M.: Logistik als Teil der Unternehmensstrategie: die Entwicklung der betriebswirtschaftlichen Logistik in der Schweiz. Verlang Paul Haupt, Bern und
Stuttgart 1990 r., s. 3 – 58. Tak˝e: Ficoƒ K.: Procesy logistyczne w przedsi´biorstwach. Wyd. Impuls Plus Consulting, Gdynia 2001 r., s. 11.
4 Grossel L.: Handbuch zur Ökonomie der Verteidigungspolitik. Regensburg 1986 r., s. 492 – 500.
5 Dworecki S. E.: Logistyka w wojsku. Warszawa 1997 r., s. 9
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czesnym j´zykiem twierdzi∏, ˝e:
...wszelka tedy dzia∏alnoÊç wojenna
z koniecznoÊci prowadzi do boju, bezpoÊrednio czy poÊrednio. ˚o∏nierza powo∏uje si´ pod broƒ, odziewa, uzbraja,
çwiczy – Êpi on, je, pije i maszeruje tylko po to, aby si´ bi∏ we w∏aÊciwym
miejscu i we w∏aÊciwym czasie...
Przyk∏adów, które historycznie
warunkujà, ˝e logistyka wojskowa
„nie zabija”, jest znacznie wi´cej.
Zawarte sà one w pracach wybitnych specjalistów i teoretyków logistyki wojskowej.

obraz logistyki jako zintegrowany
system logistyczny, odpowiedzialny
za zabezpieczenie logistyczne, którego zadaniem jest utrzymanie po˝àdanego potencja∏u logistycznego.
Autor podkreÊla rol´ sytemu logistycznego, jako narz´dzia gwarantujàcego realizacj´ zadaƒ szkoleniowych w okresie pokoju oraz przechodzenia w faz´ kryzysu i wojny.
W 2004 r. w Si∏ach Zbrojnych RP
wdro˝ono „Doktryn´ Logistycznà SZ
RP”. Jest ona najwy˝szej rangi logistycznym dokumentem doktrynal-

Wed∏ug najwybitniejszego znawcy teorii problemu, prof. E. Nowaka
z Akademii Obrony Narodowej,
który okreÊla logistyk´ wojskowà
jako „... dziedzin´ wiedzy o procesie
zarzàdzania ∏aƒcuchem dostaw i us∏ug
dla wojsk walczàcych oraz dowodzenia oddzia∏ami (pododdzia∏ami) logistycznymi.
Prof. K. Ficoƒ z Akademii Marynarki Wojennej w swoich pracach
„Wspó∏czesna logistyka wojskowa”
i „Logistyka operacyjna” prezentuje

nym. Ustala zasady dowodzenia i kierowania w systemie logistycznym
w kraju, i poza jego granicami w operacjach sojuszniczych i wielonarodowych. Ponadto okreÊla kierunki rozwoju systemu logistycznego SZ RP.
Wspó∏czesna logistyka wojskowa
kszta∏towa∏a swój wizerunek poprzez wieki funkcjonowania w wojsku. Aktualnie obszar jej dzia∏alnoÊci przeniós∏ si´ na rynek cywilny,
gdzie odnosi olbrzymie sukcesy. Logistyka postrzegana jest jako kon-

cepcja zarzàdzania zintegrowanymi
∏aƒcuchami dostaw. Ich rozmiar
i skala determinowana by∏a rozwojem sztuki wojennej oraz posiadanej
wiedzy teoretycznej przez dowódców. W Êwietle przedstawionych
propozycji definiowania i próby systematyzacji przyczyn jej powstania
oraz tendencji rozwojowych mo˝na
sformu∏owaç obraz wspó∏czesnej logistyki wojskowej, który nale˝y postrzegaç w trzech obszarach:
• teoretycznym, jako obszar badaƒ
naukowych i naukowego poznania
• praktycznym, jako okreÊlona
technologia zabezpieczenia logistycznego
• strukturalnym, jako w∏aÊciwie zorganizowany system, wspierajàcy
wojska.
Wspó∏czesna teoria logistyki wojskowej skupia si´ na dostarczeniu
naukowych metod pozwalajàcych
rozwiàzaç kluczowy problem, jakim
w dzia∏alnoÊci logistycznej jest
usprawnianie procesu dostaw i us∏ug
w wojskowym ∏aƒcuchu logistycznym. Stanowi êród∏o odkrywania
oraz kszta∏towania kierunków rozwoju, opierajàc si´ na kompleksowej
analizie istniejàcych systemów logistycznych. Wobec tak z∏o˝onej rzeczywistoÊci, logistyka – w rozwiàzywaniu stojàcych przed nià problemów – posi∏kuje si´ teoriami zaczerpni´tymi z innych nauk. Jej interdyscyplinarny charakter sprawia, ˝e
w swoich badaniach wykorzystuje
metody badawcze z zakresu nauk
spo∏ecznych, cywilnych i wojskowych. W swojej codziennej dzia∏alnoÊci posi∏kuje si´ naukami Êcis∏ymi,
prawnymi i przyrodniczymi. Niemniej jednak ówczeÊni i wspó∏czeÊni
dowódcy nie lekcewa˝yli dzia∏aƒ logistycznych w∏asnych wojsk.
Konstatujàc, wspó∏czesna logistyka wojskowa wspiera wojska,
a nie zabija.
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