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J a k u b  A D A M K I E W I C Z  W o j s k o w a  A k a d e m i a  T e c h n i c z n a ,  W y d z i a ł  L o g i s t y k i  
O C E N A  P R Z Y G O T O W A N I A  P R A C O W N I K Ó W  

S A M O R ZĄD U  T E R Y T O R I A L N E G O  W  A S P E K C I E  
W Y M A G AŃ  S Y S T E M U  O B R O N N E G O  R P  

STRESZCZENIE Odpowiedzialność i skuteczność działania w kwestiach związanych z bezpieczeństwem i obronnością kraju jest silnie zależna od organizacji pracy w wydziałach jednostek samorządu terytorialnego. Determinuje go również sto-pień posiadanej wiedzy i doświadczenie pracowników, a także zakres przydzielo-nych obowiązków zawodowych i stopnień dostosowania struktury organizacyjnej do wymiaru wykonywanych zadań. W niniejszym artykule uwagę skupiono na urzędach powiatowych i gminnych badając, czy zatrudnieni tam pracownicy są właściwie przygotowani do pełnienia funkcji związanych z systemem obronnym. Analizowano sposób organizacji pracy, dopasowanie przeprowadzanych szkoleń do potrzeb edukacyjnych oraz poziom posiadanej wiedzy i umiejętności. Spraw-dzano również, jaki jest odbiór tych pracowników przez przełożonych, współpra-cowników czy lokalną społeczność. Podstawą przeprowadzonego badania były zarówno wywiady eksperckie z przedstawicielami samorządu powiatowego bie-głymi w sprawach bezpieczeństwa, jak również internetowe badanie ankietowe skierowane do gmin w województwie mazowieckim. Otrzymane wnioski pozwoliły na zdiagnozowanie wielu obszarów wymajających korekty, które szczegółowo zo-stały omówione w artykule. Słowa kluczowe: system obronny, samorząd terytorialny, organizacja pracy 
WSTĘP Gwarancją trwałości i bezpieczeństwa państwa jest jego system obronny. Składa się na niego wiele elementów, które w permanentnym szko-leniu mają zapewnić wysoką gotowość do realizacji zadań. Duzy wysiłek sku-piony jest na siłach zbrojnych i dlatego wiele badań w literaturze dotyczy 
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analizy stopnia przygotowania zarówno żołnierzy [6, 27] jak i pojazdów woj-skowych [28, 29, 30] czy statków powietrznych [4, 8]. Niezwykle ważnym ogniwem jest też administracja publiczna, zapew-niająca organizacyjną i logistyczną trwałość obrony cywilnej. Miarą jej sku-teczności jest między innymi poziom przygotowania i wyszkolenia pracowników cywilnych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie śro-dowiska zawodowego osób odpowiedzialnych za sprawy bezpieczeństwa i obronności w samorządzie terytorialnym. Analizowanym obszarem jest tery-torium powiatów i gmin województwa mazowieckiego, w obrębie którego realizowano badania terenowe. Problem badawczy rozwinięto w oparciu o pytania dotyczące skuteczności oferowanych pracownikom szkoleń i ćwiczeń w odniesieniu do rzeczywistych potrzeb. Oceniano również poziom uznania ich zawodowego wysiłku przez przełożonych, współpracowników oraz lokalne społeczności, jako czynnik motywujący do efektywnej pracy.  Podstawą niniejszego badania były pomiary prowadzone w wybranych organach administracji publicznej. Przebiegały one dwutorowo, z wykorzystaniem metod jakościowych i ilościowych. W pierwszej kolejności było to jedenaście bezpośrednich wywiadów przeprowadzonych z urzędnika-mi reprezentującymi komórki odpowiedzialne za sprawy obronności w samorządach powiatowych oraz w urzędzie wojewódzkim. Otrzymane wy-niki uzupełniono badaniami ankietowymi realizowanymi metodą CAWI, kie-rowanymi do wszystkich 314 gmin w obrębie województwa mazowieckiego. Uzyskano 79 odpowiedzi, co stanowi ponad 25% badanej populacji. Wszystkie pomiary przeprowadzono w okresie luty-sierpień 2016 roku. Przedmiotowe badania, na których oparto niniejszy artykuł, wykonano w ramach projektu „Samorząd terytorialny w pozamilitarnym systemie obronnym RP” realizowa-nego przez Instytut Systemów Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Logi-styki Wojskowej Akademii Technicznej. Jego zasadniczym celem było całościowe poznanie organizacji systemu obronnego na poziomie samorządu. Zgromadzony materiał pozwolił także na zwrócenie uwagi na sytuację zawo-dową urzędników samorządowych, co stało się podmiotem badania niniejsze-go artykułu. Z całego spektrum barier występujących w tym środowisku pracy, wybrano i opisano najważniejsze mankamenty zarządzania, mające zasadniczy wpływ na profesjonalne zaangażowanie pracowników i przekładające się na stan organizacji systemu obronnego Polski.  
SAMORZĄD TERYTORIALNY W SYSTEMIE OBRONNYM POLSKI Jedna z definicji określa system obronny państwa jako „skoordynowany wewnętrzny zbiór elementów ludzkich, materiałowych i organizacyjnych, za-pewniających możliwość przeciwstawienia się zagrożeniom wojennym, zgod-
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nie z celami i zamiarem obrony” [15, 16]. Składa się na niego podsystem kiero-wania i wykonawczy. Pierwszy łączy elementy decyzyjne z informacyjnymi, drugi stanowią układy militarne, tworzone przez siły zbrojne oraz niemilitarne, powstałe ze struktur administracji publicznej, przedsiębiorców i innych jedno-stek organizacyjnych. Według Strategii Obronności RP z 2009 roku, system defensywy państwa tworzą wszystkie siły i środki przeznaczone do realizacji zadań obronnych [33], natomiast „zadania obronne” stanowią części „zadań z zakresu bezpieczeństwa narodowego, obejmujące przedsięwzięcia realizowa-ne przez organy władzy wykonawczej oraz inne organy i instytucje państwowe, przedsiębiorców oraz obywateli związanych z przygotowaniem państwa do sprawnego działania i przetrwania w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa, kryzysu i wojny, a także usuwania skutków po zażegnaniu zagrożenia, zmierzających do przywrócenia stanu normalnego funkcjonowania państwa” [33]. Istotnym, pozamilitarnym elementem systemu obronnego jest admini-stracja publiczna. Szczególną rolę, także ze względu na bliskość z obywatelem, odgrywają samorządy, odpowiedzialne za znaczną część zadań stanowiących o skuteczności realizowanej strategii bezpieczeństwa. Odpowiadają one za działalność obronną, sklasyfikowaną w trzech zasadniczych kategoriach, doty-czących: 
− ochrony ludności i struktur państwa w warunkach potencjalnego za-grożenia bezpieczeństwa kraju oraz w obliczu kryzysu polityczno-militarnego lub wojny; 
− zapewnienia informacyjnych oraz kulturowych postaw egzystencji lud-ności narażonej na różnorodne wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia; 
− uzupełnienia sił zbrojnych w zasoby ludzkie oraz cywilne wsparcie działań militarnych na terytorium naszego państwa [16]. W wymiarze praktycznym, wyznaczona w tych kategoriach aktywność, wymaga sformułowania licznych procedur i formuł administracyjnego postę-powania, realizowanego na różnych szczeblach organizacji, zgodnie z trójpoziomowym podziałem terytorialnym Polski. Dominuje w tych kwestiach przede wszystkim aktywność samorządów gminnych i powiatowych. W ramach zadań obronnych jednostki administracji terytorialnej mają obowiązek prowa-dzenia rejestracji osób na potrzeby ewidencji wojskowej oraz dokonania ich kwalifikacji wojskowej. Odpowiadają również za prowadzenie spraw związa-nych z wojskowym obowiązkiem meldunkowym, rozpowszechnianiem infor-macji o ogłoszeniu mobilizacji i wynikającymi z tego zobowiązaniami. Ponadto planują świadczenia osobiste i rzeczowe na okres pokoju i wojny oraz wydają decyzje administracyjne o ich nałożeniu. Samorząd odpowiada również za or-ganizację w ramach akcji kurierskiej systemu doręczeń kart powołania do odbycia np. ćwiczeń bądź służby wojskowej [11]. Oprócz działań typowo 
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obronnych, do zadań administracji na poziomie lokalnym należą kwestie zarzą-dzania kryzysowego, zapewnienia porządku publicznego oraz prawidłowego funkcjonowania jednostek Obrony Cywilnej [2].  Pomimo że skala realizowanych przez komórki organizacyjne admini-stracji samorządowej jest szeroka, to urzędy dysponują ograniczonym persone-lem. Powiatowe oddziały odpowiedzialne za sprawy bezpieczeństwa posiadają w swojej strukturze najczęściej zaledwie dwa etaty. W gminach zadania owe przypadają nierzadko samodzielnym stanowiskom. Najczęściej format komórki organizacyjnej zależy od zasobności finansowej i wielkości jednostki admini-stracyjnej do której przynależy. Niezależnie od stanu etatowego powszechną praktyką jest rozszerzanie zakresu ich zadań o sprawy wykraczające poza przypisany tym stanowiskom obszar działalności. Najczęściej dotyczy to ochro-ny informacji niejawnych w urzędach, bądź spraw związanych z organizacją ruchu drogowego i transportu. Z przeprowadzonych ankiet wynika (rys. 1), że zaledwie 13% badanych urzędników w gminach nie miało innych dodatkowych zadań, poza związanymi z obronnością lub bezpieczeństwem. Już co trzeci z nich (34%) realizował rozszerzony zakres pracy. Najczęściej (ponad połowa badanych) miała miejsce sytuacja, w której sprawy dotyczące obronności i bezpieczeństwa stanowiły dodatek do wykonywanych na stanowisku pracy obowiązków, co może być tłumaczone sytuacją finansową gmin i niedoborem wykwalifikowanej kadry. Trudno w takiej sytuacji aby nie powstały wątpliwo-ści, czy kompetencje zawodowe dbających o nasze bezpieczeństwo urzędników są wystarczające, aby sprostać tak szerokiemu spektrum stawianych im zadań. 
Wyłącznie zadania związane z
obronnością lub szeroko rozumianymi
sprawami bezpieczeństwa

Również inne zadania, nie
wymagajace poświęcenia dużej części
czasu pracy  Rys. 1. Zakres obowiązków zawodowych urzędników odpowiedzialnych za sprawy obronne w gminach 

źródło: opracowanie własne 
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KOMPETENCJE ZAWODOWE URZĘDNIKÓW W SYSTEMIE OBRONNYM Szczególnie istotne w aspekcie analizowanego problemu jest pojęcie kapitału ludzkiego, jako czynnika definiującego całokształt predyspozycji za-wodowych pracowników. W biznesowej interpretacji tego terminu, jest to zbiór cech pracowników, którym można przypisać określoną wartość i cenę. W innym ujęciu, kapitał ludzki to kompilacja wiedzy, wykształcenia oraz indy-widulanych predyspozycji osób, umożliwiająca skuteczną realizację wyznaczo-nych im zadań i celów [3]. O kompetencjach zawodowych pracowników decydują w głównej mierze doświadczenie zawodowe oraz posiadane wy-kształcenie, dlatego te czynniki były przedmiotem przeprowadzonego badania. Zauważono, że badana grupa urzędników samorządowych składa się w prze-ważającej mierze z osób o długim stażu pracy na stanowiskach administracyj-nych (rys. 2). 

 Rys. 2. Okres pracy ankietowanych na stanowisku administracji państwowej 
źródło: opracowanie własne Większość uczestników sondażu (blisko 85%) zdeklarowała, że w tym charakterze pracuje już co najmniej pięć lat. Jedynie 4% nie przepracowało jeszcze roku na podobnym stanowisku. Ponadto wśród ankietowanych przewa-żały osoby o dużym doświadczeniu zawodowym w problematyce bezpieczeń-stwa. Ponad 75% urzędników oświadczyło, że na stanowisku związanym ze sprawami obronnymi lub bezpieczeństwem pracuje już co najmniej pięć lat. Jedynie co czwarty z nich ma mniejsze doświadczenie w administracji bezpie-czeństwa, w ramach tego zaś tylko niecałe 8% pracuje krócej niż rok. Źródłem 
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doświadczeń części badanych jest również służba wojskowa, którą odbyło po-nad 25% badanych (rys. 3). 

 Rys. 3. Okres pracy ankietowanych na stanowisku związanym ze sprawami obronnymi lub bezpieczeństwa 
Źródło: opracowanie własne 

 Pomimo zadowalającego doświadczenia zawodowego okazuje się że nie zawsze jest ono zgodne z wykształceniem kierunkowym. Ponad 80% ankieto-wanych nie otrzymało edukacji związanej z bezpieczeństwem lub obronnością. Niewiele ponad 15% badanych urzędników kształciło się podyplomowo w tym zakresie, a jedynie 12% ukończyło studia wyższe związane z daną problematy-ką (rys. 4). W opisywanej populacji istnieje zatem dość liczna grupa osób nie posiadających fundamentu w postaci akademickiej wiedzy teoretycznej. Oczy-wiście nie wskazuje to bezpośrednio ich niekompetencji, a jedynie eksponuje potrzebę, którą można uzupełnić korzystając z różnych form pogłębiania wie-dzy zawodowej. 
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 Rys. 4. Rodzaj posiadanego wykształcenia kierunkowego (związanego z bezpieczeń-stwem i obronnością państwa) wśród badanych urzędników  
źródło: opracowanie własne Najpowszechniejszymi metodami podnoszenia kompetencji w zakresie problematyki obronnej są szkolenia i ćwiczenia. Szkolenia mają wymiar aka-demicki. W ramach wykładów pozwalają zapoznać się z teoretycznymi sposo-bami rozwiązywania określonych problemów na stanowisku pracy. Natomiast ćwiczenia mają formę praktyczną, w postaci symulowanych manewrów wybra-nych zagrożeń lub zdarzeń, z którymi urzędnik może spotkać się podczas prak-tyki zawodowej. Ze względu na istotne różnice dotyczące sposobu prowadzenia tych form edukacji, odmienne są również koszty ich organizacji. Powoduje to, że szkolenia jako tańsza forma edukacji, są częściej stosowaną formułą [22]. Znajduje to odzwierciedlenie w badaniach, z których wynika, że 91% urzędni-ków gminnych w okresie 12 miesięcy poprzedzających moment ankietowania uczestniczyło w szkoleniu, niestety aż 37% z nich w tym samym czasie nie było uczestnikiem żadnego ćwiczenia. Pozostała część badanych brała w nich udział jeden (niecałe 45%), dwa (około 10%) lub trzy i więcej razy (pozostałe 11%) (rys. 5).    
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 Rys. 5. Liczba ćwiczeń w których urzędnicy brali udział  w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
źródło: opracowanie własne O skuteczności dokształcania zawodowego decyduje jednak nie tylko liczba przeprowadzanych szkoleń i ćwiczeń, ale przede wszystkim ich jakość. Dlatego warto podkreślić, oferowane usługi edukacyjne w tym zakresie są w przeważającej mierze organizowane przez Mazowiecki Urząd Wojewódz-ki, urzędy powiatowe, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, wojskowe komendy uzupełnień oraz niepubliczne firmy szkoleniowe. Ocena dostępnej oferty była zróżnicowana, przeważały jednak głosy krytyczne wobec proponowanych roz-wiązań. Wśród zarzutów stawianych szkoleniom pojawiały się sugestie, iż były to przedsięwzięcia schematyczne i monotonne. Dostrzeżono powielanie tych samych zagadnień tematycznych, nie zawsze aktualnych w świetle współcze-snych wyzwań. Wykładowcom zarzucano brak zaangażowania i własnej inwen-cji oraz niechęć lub niemożność wskazywania możliwych rozwiązań dla sygnalizowanych problemów. Sugerowano również, że czas trwania i liczba szkoleń jest nieadekwatna do zakresu omawianej tematyki. Jest to niekorzystną zmianą w obliczu wcześniej realizowanych w trybie comiesięcznym szkoleń. Ostatecznie skrytykowano komercjalizację podobnych przedsięwzięć, które zdaniem respondentów powinny być – ze względu na charakter wykonywanej przez nich pracy i konieczność dokształcania się w jej zakresie – bezpłatne (co również miało to miejsce w przeszłości). Wśród pozytywnych opinii doceniano przede wszystkim bogactwo i różnorodność dostępnej oferty szkoleniowej. 
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CZYNNIKI MOTYWACYJNE W ŚRODOWISKU PRACY  Wykształcenie i doświadczenie zawodowego urzędników silnie wpływa na jakość oferowanych przez nich usług. Innym, ważnym czynnikiem jest także ich efektywność, przekładająca się na wyniki instytucji, w której są zatrudnieni. W przypadku prywatnego przedsiębiorstwa, z założenia nastawionego na zysk, skuteczność wyrażają osiągnięcia finansowe, pozycja firmy na rynku, a także zdolność do podejmowania zadań, wyrażana gotowością posiadanych zasobów [7, 10]. Dla podmiotów z sektora publicznego określenie wskaźników oceny jest trudne, gdyż zadowalający bilans finansowy nie jest głównym celem urzędów, lecz osiągnięcie określonego poziomu zadowolenia/dobra publicznego. Dlatego można przyjąć założenie, że stopień wypełnienia wyznaczonych zadań w określonym czasie świadczy o efektywności urzędniczej pracy. Do ich osią-gnięcia niezbędne jest zaangażowanie i fachowość pracowników, która może być określona kilkoma czynnikami. Wśród nich wymienić można osobiste zdol-ności, wykształcenie i posiadaną wiedzę oraz motywację. Większość z tych cech kształtuje się w procesie środowiskowego odziaływania, w tym również oto-czenia zawodowego. W opracowaniach dotyczących zarządzania personelem podkreśla się szczególną rolę inspirowania pracowników jako czynnika zwięk-szającego skuteczność całego przedsiębiorstwa, wskazując że „niezbędnym i jednym z najważniejszych czynników wzrostu efektywności pracy jest moty-wacja” [12]. Pojęcie to posiada wiele definicji. Józef Penc określa, że jest to „ze-spół czynników natury psychologicznej lub fizjologicznej uruchamiający i organizujący zachowania człowieka, skierowane na osiągnięcie określonego celu” [20]. Bolesława Kuc i Joanna Moczydłowska przedstawiają motywację jako „mechanizm psychologiczny, uruchamiający i organizujący zachowanie człowieka, skierowany na osiągnięcie zamierzonego celu” [14]. Odpowiedni system motywacyjny, rozumiany jako zespół spójnych i współzależnych bodź-ców oraz uwarunkowań mających zachęcić pracowników do wysiłku zawodo-wego, wzmaga zaangażowanie personelu [17]. Może być on podzielony na bodźce materialne i niematerialne. W pierwszej grupie znajdują się takie czyn-niki jak szkolenia, wsparcie socjalne, ubezpieczenia czy opieka medyczna. W drugiej natomiast tzw. bodźce organizacyjne (np. awanse, samodzielność, dostęp do informacji, elastyczny czas pracy, itp.), psychologiczne (pochwały i wyróżnienia, „dobry” zespół, pozytywne związki nieformalne, komunikacja, itd.) oraz techniczne (np. komfort, bezpieczeństwo i standard pracy) [13]. Szczególnym i dominującym czynnikiem motywacji są oczywiście kwestie fi-nansowe [1], ale także wyrażanie uznania wobec pracowników, oddawanie w ich ręce nowych odpowiedzialnych zadań oraz stwarzanie przestrzeni do rozwoju jako źródeł prawdziwego sukcesu w zarządzaniu organizacją [31]. 
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Umiejętność zidentyfikowania bodźców wpływających na motywację pracow-ników urzędów jest niezwykle istotna w realizacji powierzonych im zadań związanych z bezpieczeństwem i obronnością. Niewątpliwie ten element wy-maga szczegółowych badań i oceny wpływu szacunku i respektu dla służbowe-go wysiłku urzędników ze strony przełożonych, współpracowników i lokalnej społeczności na ich samopoczucie i chęć realizacji zawodowej misji. 
SPOŁECZNY ODBIÓR URZĘDNIKÓW SYSTEMU OBRONNEGO Wyniki badan wskazują, iż na ogół urzędnicy odpowiedzialni za kwestie obronności na poziomie samorządu gminnego czują się doceniani przez przeło-żonych. Ponadto większość uczestników sondażu (61%) zaznaczyła, że zagadnienia dotyczące obronności i bezpieczeństwa uznawane są przez przełożonych za bardzo lub raczej istotne. Przeciwnego zdania było 16%, a w ramach tego jedynie 2% uznało, że ich kierownicy uważają sprawy bezpie-czeństwa i obronności za w ogóle nieistotne. Jednocześnie, niemal co czwarty uczestnik badania (23%), nie potrafił ustosunkować się do danej kwestii w ża-den sposób (rys. 6).   

 Rys 6. Ocena pracy urzędników ds. obronności przez przełożonych  
źródło: opracowanie własne W mniejszym zakresie specjaliści w sprawach bezpieczeństwa i obronności poważani są przez urzędników zatrudnionych w innych działach samorządu gminnego, jednak i w tym środowisku bagatelizowanie problema-tyki militarnej nie jest dominujące. Około 30% gminnych pracowników ds. obronności dostrzegło, iż koledzy z innych działów urzędu traktują sprawy obronne i związane z bezpieczeństwem za raczej istotne, zaś dla 6% są one bardzo ważne. Odmienną opinię wyraził jednak niemal co trzeci uczestnik ba-dania. 28% respondentów uznało, że pracownicy innych działów reprezento-
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wanego urzędu uznawali te kwestie za nieistotne. Dla pozostałych 36% bada-nych urzędników zagadnienie to było trudne do określenia (rys. 7). 

 Rys. 7. Ocena pracy urzędników ds. obronności przez kolegów z innych działów urzędu 
źródło: opracowanie własne Badanie współdziałania pracowników samorządowych odpowiedzial-nych za kwestie obronności w gminach z kolegami z innych komórek urzędu poszerzono o ujęcie emocjonalne. Większość ankietowanych nastawienie do spraw obronnych przez innych pracowników urzędu określiło pozytywnie jako przychylność (34%), zrozumienie (20%), a nawet chęć pomocy (17%). Wystę-powały także odmienne odczucia, do których zaliczono: brak zrozumienia ze strony kolegów z pracy (20%), niechęć 5%, a nawet całkowitą izolację. Wskazu-je to w niektórych z badanych gmin na niepokojącą sytuację niezrozumienia i deprecjonowania zagadnień związanych z bezpieczeństwem.  Negowanie sensu pracy urzędników odpowiedzialnych za obronność jest odzwierciedlana w odbiorze ich działalności przez lokalne społeczności. Spostrzeżenie to potwierdzają opinie specjalistów reprezentujących samorządy powiatowe. Jeden z nich podczas wywiadu zauważył np. że „niektórzy miesz-kańcy dziwią się, że w powiecie jest komórka, która zajmuje się sprawami obronnymi i pytają, do czego w ogóle jest potrzebna”. Krytyka i podważanie celowości działań pracowników tych jednostek wpływa negatywnie na ich mo-rale, dlatego duży wysiłek powinien zostać skierowany także na edukację i kształtowanie postaw obywateli, co pozwoli na sprawniejsze funkcjonowanie całego systemu obronny. 
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PODSUMOWANIE Może się wydawać, że pojedynczy urzędnik ma niewielkie znaczenie wobec rozmiaru i złożoności systemu obronnego w Polsce. Administrację bez-pieczeństwa tworzą tysiące urzędników. A jednak to na barkach każdego z nich spoczywa ciężar zadań zwązanych z reagowaniem na pojawiające się sygnały dotyczące potencjalnego zagrożenia. Jest więc ich praca swoistą służbą wobec państwa i obywateli. Dlatego wymaga szczególnego zaangażowania zawodowe-go, które musi być wspierane właściwą organizacją pracy, odpowiednim szko-leniem oraz motywowaniem. Inne podejście do zadań obronnych lub bezpieczeństwa skutkować może niedostosowaniem działań do pojawiającego się zagrożenia. O skutkach niewłaściwego reagowania może świadczyć na przykład spóźniona reakcja lokalnych władz na polskim pomorzu w sierpniu 2017 roku, kiedy miała miejsce powodowana niespodziewaną siłą żywiołu na-wałnica. Skala poniesionych strat materialnych okazała się w efekcie nie-współmierna do rodzaju zagrożenia. Sytuację spowodował czas w którym nastąpiło zagrożenie - późne piąt-kowe popołudnie, kiedy większość urzędników zakończyła pracę i udała się do domu. To właśnie nieobecność wykwalifikowanego personelu była główną przyczyną nazbyt długiego czasu oczekiwania na stosowną reakcję.  Przykład ten pokazuje, jak ważny jest urzędnik w systemie bezpieczeń-stwa i jego właściwe przygotowanie do pełnionej funkcji.  Na podstawie przedstawionych w artykule badań można sformułować wnioski dotyczące stopnia przygotowania mazowieckich urzędników odpowie-dzialnych za sprawy bezpieczeństwa do wyzwań spotykanych w ich pracy za-wodowej. Przede wszystkim jest to brak ekspertów wykształconych w zakresie realizowanych zadań. Niewystarczająca wydaje się też oferta edukacyjna w specjalizacji bezpieczeństwa, opierająca się przede wszystkim na teoretycz-nych szkoleniach zawodowych. Ponadto nie przykłada się właściwej wagi do odpowiedniej motywacji pracowników systemu obronności w ich środowisku zawodowym. O ile pracodawcy (najczęściej polityczne władze samorządów) doceniają ich wysiłek zawodowy i znają sens funkcjonowania tych komórek zawodowych w systemie, to pozostała cześć otoczenia społecznego wydaje się mniej przekonana do sensu wydatkowania publicznych środków finansowych na takie cele. Opinie takie pojawiają się szczególnie wśród mieszkańców, dla których te samorządowe referaty i stanowiska pracy powołano. Taka postawa społeczeństwa może być szczególnie deprymująca dla urzędników, którzy czę-sto wywodzą się i funkcjonują w tych strukturach społecznych. Warto jednak podkreślić, że na terenie Mazowsza stanowiącego obszar prezentowanych ba-dań komórki samorządowe, odpowiedzialne za kwestie bezpieczeństwa 
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i obronności wydają się działać poprawnie. Nawet w obliczu licznych wyzwań, które każdego roku ujawniają się w tym województwie, udaje się utrzymywać stabilną i bezpieczną sytuację, sprzyjającą lokalnemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu. 
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T H E  A S S E S M E N T  O F  S E L F - G O V E R N M E N T  
E M P L O Y E E  I N  T H E  P O L I S H  D E F E N C E  S Y S T E M   

ABSTRACT Responsibility and effectiveness of realization tasks related to state securi-ty and defense is strongly dependent to organization of work in the departments of local government units. It is also determined by the knowledge and experience of their employees, as well as the scope of assigned professional duties or adjustment the organizational structure to the range of the tasks performed. In this article the attention was focused on poviat and gmina offices exam-ined in terms of properly preparation of employees to perform functions related to the defense system. The way of work organization, adjustment of conducted train-ings to educational needs and the level of knowledge and skills were analyzed. Also the reception of these employees by supervisors, colleagues or the local community were checked. The basis of the study was both expert interviews with representatives of poviats specialized in security matters, as well as an online questionnaire survey addressed to communes in the Mazowieckie province. The applications received allowed to diagnose some aspects of organization a self-government offices, leading to the conclusion about some required corrections. They were discussed in the article.  Key words: defense system, self-government, work organization 
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M a ł g o r z a t a  G R Z E L A K  W o j s k o w a  A k a d e m i a  T e c h n i c z n a ,  W y d z i a ł  L o g i s t y k i  
W S P O M A G A N I E  O P T Y M A L I Z A C J I  P A L E T Y Z A C J I  

I  Z AŁA D U N K U  Z  W Y K O R Z Y S T A N I E M  
O P R O G R A M O W A N I A  C A P E  P A C K   

STRESZCZENIE Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania oprogra-mowania komputerowego CapePack do wspomagania planowania paletyzacji i załadunku w przedsiębiorstwach, a także omówienie podstawowych elementów procesu transportowego oraz warunków formowania jednostek ładunkowych i ich głównych cech. Dodatkowo, w opracowaniu scharakteryzowano poszczególne mo-duły programu CapePack wraz z możliwościami ich wykorzystania, a także zapre-zentowano jego praktyczne zastosowanie do planowania dowozu środków bojowych i materiałowych podczas ćwiczeń wojskowych. Słowa kluczowe: technologie ładunkowe, proces transportowy, planowanie załadunku, optyma-lizacja wykorzystania powierzchni 
WSTĘP Efektywna i skuteczna organizacja procesów transportowych ma bez-pośredni wpływ na prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz na obni-żenie kosztów działalności, ale przede wszystkim na podniesienie poziomu obsługi, co oznacza terminowe i właściwe dostarczanie produktów do klientów zgodnie z ich potrzebami. W dzisiejszych czasach, gdzie czas realizacji zamó-wień odgrywa kluczową rolę, ważnym jest dysponowanie odpowiednimi na-rzędziami wspomagającymi czynności decyzyjne związanie z procesami transportowymi. Istotą podjętych rozważań jest przedstawienie możliwości wspomaga-nia realizacji zadań transportowych poprzez optymalizację paletyzacji i zała-dunku środków transportowych przy zastosowaniu oprogramowania Cape Pack firmy DM Systems. 
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ORGANIZACJA PROCESÓW TRANSPORTOWYCH 
W ASPEKCIE PRAC ŁADUNKOWYCH Podstawową funkcją transportu jest przemieszczanie ludzi lub dóbr materialnych z punktu wytworzenie do przeznaczenia zgodnie z wymaganiami klienta. Proces transportowy natomiast definiowany jest jako ciąg określonych czynności wzajemnie ze sobą skoordynowanych w wyniku, których ładunek zostanie dostarczony do odbiorcy. Obejmuje czynności: 

− organizacyjne zawierające planowanie trasy przejazdu oraz wytworze-nie niezbędnej dokumentacji; 
− wykonawcze związane z fizyczną realizacją przewozów; 
− handlowe, które odnoszą się do rozliczenia kosztów wykonanej pracy. Powyższy proces składa się z sześciu podstawowych etapów, tj. plano-wania przemieszczania ładunków, przygotowania towarów, organizacji trans-portu, fizycznego przemieszczania się dóbr, obsługi prawnej i finansowej realizowanej operacji oraz analizy kosztów i jakości procesu transportowego.  Nierozerwalnie z procesem transportowym związane są czynności ła-dunkowe, od których zależy bezpieczeństwo przewożonego ładunku, ruchu drogowego, taboru zastosowanego do realizacji przewozu oraz pracowników zaangażowanych w realizację powyższych operacji. Prawidłowa realizacja czynności ładunkowych znacząco wpływa na stan techniczny pojazdów, które powinny być utrzymywane w ciągłej gotowości technicznej i sprawności [7]. 

PODSTAWOWE ELEMENTY ORGANIZACJI CZYNNOŚCI ŁADUNKOWYCH  Formowanie ładunków  (w odniesieniu do transportu) oznacza zespół czynności, których celem jest przygotowanie do przewozu zarówno wyroby luzem, w opakowaniach jednostkowych, jak i zbiorczych, przy zapewnieniu racjonalnego wykorzystania środka transportu i dostępnej powierzchni ładun-kowej. Aby umożliwić sprawne przemieszczanie dóbr w nienaruszonym stanie stosowane są opakowania, których podstawową rolą jest ochrona przewożo-nych towarów przed uszkodzeniem lub negatywnym ich wpływem na otocze-nie.  Optymalizacja wykorzystania powierzchni ładunkowej zapewniana jest poprzez odpowiednie formowanie jednostek ładunkowych. W poniższym opra-cowaniu przedstawiono możliwości zastosowania oprogramowania CapePack do wspomagania projektowania opakowań, zestawiania paletowych jednostek ładunkowych i opracowywania planów załadunków, w celu najlepszego wyko-
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rzystania środków transportu w aspekcie prawidłowej ich eksploatacji [4], bezpieczeństwa ruchu [14] oraz minimalizacji kosztów działalności, a także czasu trwania operacji.  Jednostkami ładunkowymi określana jest ilość towarów zestawionych w jedną całość, przy zastosowaniu urządzeń transportowych oraz pomocni-czych środków wiążących, w sposób gwarantujący trwałość kształtu, wymia-rów i zawartości podczas przepływu przez łańcuch transportowy od miejsca ich zestawienia do rozładunku. Charakteryzuje się umożliwieniem mechanizacji przeładunku na całej trasie przepływu przy zachowaniu podstawowych para-metrów bezpieczeństwa. Prawidłowe zestawienie jednostek ładunkowych gwarantowane jest poprzez: 
− dobór odpowiedniego urządzenia, odpowiadającego naturalnej, tech-nicznej i ekonomicznej podatności transportowej ładunków; 
− prawidłowe ułożenie ładunku na lub w urządzeniu; 
− właściwe zabezpieczenie towarów przed rozformowaniem w czasie przewozu i składowania. Umieszczenie produktów winno cechować się maksymalnym wykorzy-staniem powierzchni, pojemności i ładowności jednostki ładunkowej przy od-powiednim ich zabezpieczeniu przed rozformowaniem. W zależności od wykorzystanych środków technicznych wyróżnia się następujące jednostki ładunkowe: 
− paletowe, zestawiane przy użyciu palet; 
− pakietowe, formowane z wykorzystaniem środków wiążących; 
− kontenerowe; 
− nadwozia wymienne; 
− naczepy siodłowe przystosowane do transportu kombinowanego;  
− naczepy siodłowe systemu bimodalnego; 
− pojemniki transportowe.  W nawiązaniu do funkcjonalności analizowanego oprogramowania komputerowego, który wspiera planowanie procesów paletyzacji i kontenery-zacji dalszym rozważaniom poddano wyłącznie paletowe i kontenerowe jed-nostki ładunkowe.  Paleta definiowana jest jako platforma ładunkowa o jednej lub dwóch płytach, z których jedna wykorzystywana jest do przyjęcia ładunku. Za po-wierzchnię oporową przyjmuje się płytę lub wsporniki i podpórki o wysokości zredukowanej do minimum, przy zachowaniu możliwości jej manipulowania, transportowania, piętrzenia z użyciem wózków jezdniowych. Służą do przewo-zu dóbr w opakowaniach oraz luzem. W literaturze wyróżniamy podział palet według poniższych kryteriów: 
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− pod względem formy konstrukcyjnej:  
− płaskie jednopłytowe lub dwupłytowe: dwu lub czterowejściowe;  
− skrzyniowe; 
− słupkowe; 
− płaskie z nadstawkami; 
− specjalne; 

− pod względem przeznaczenia: 
− wielokrotnego użytku; 
− jednorazowe. Przyjmuje się, że paletowe jednostki ładunkowe powinny cechować się prostopadłościennym kształtem z ładunkiem nie wystającym poza obrys pale-ty. Natomiast do ich stabilizacji stosuje się środki wiążące np. folię termokurcz-liwą. Kontenerem ładunkowym określa się jednostkę wyposażenia transpor-towego cechującą się określoną charakterystyką techniczną i wytrzymałością umożliwiającą wielokrotność stosowania. Posiada specjalną konstrukcję za-pewniającą: przewóz ładunków jednym lub wieloma rodzajami transportu bez potrzeby przeładunku samego towaru, łatwość przeładowania na inny środek przewozowy oraz pojemność nie mniejszą niż 1 m3. Pod względem wielkości kontenery dzieli się na: 

− małe o masie brutto mniejszej od 2500 kg; 
− średnie o masie brutto od 2500 kg do 10 000 kg; 
− wielkie o masie brutto powyżej 10 000 kg. Podczas realizacji procesu transportowego ładunku podlegają zagroże-niom mechanicznym wynikających z ruchu pojazdów po drogach. Stosowanie powyższych opakowań ma za zadanie minimalizację skutków tych zagrożeń oraz prawidłową eksploatację środków transportowych wykorzystywanych do przemieszczania. Dodatkowo, wspomaga procesy śledzenia przepływu zaso-bów w łańcuchach transportowych np. przy zastosowaniu technologii RFID [15]. 
OPTYMALIZACJA PALETYZACJI I KONTENERYZACJI W PROCESACH 

TRANSPORTOWYCH Obecnie czas stanowi jeden z głównych parametrów walki konkuren-cyjnej przedsiębiorców. Niejednokrotnie opierają się oni na prognozach popytu zapotrzebowania na rynku, a klienci coraz częściej wybierają dostawców oferu-jących możliwe najkrótszy czas realizacji zleceń [10]. W związku z powyższym niezwykle istotne jest skrócenie czasu operacji organizacyjnych w procesie 
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transportowym. Jedną z nich jest planowanie formowania ładunków na pale-tach oraz w środkach transportowych. Dąży się do minimalizacji trwania po-wyższego działania oraz do maksymalnego wykorzystania środków transportu (w tym kontenerów jako opakowania transportowego) w celu dowozu naj-większej liczby ładunków oraz obniżenia kosztów dostawy. Podejmowanie decyzji w obszarze paletyzacji może być wspierane przy użyciu oprogramowania Cape Pack, który może być zastosowany na każdym etapie procesu, od projektowania opakowań wyrobów gotowych po ostateczne umieszczenie ładunku na palecie. Program składa się z modułowych pakietów, które pozwalają na określenie najlepszych rozmiarów produktów (na etapie projektowania w przedsiębiorstwach produkcyjnych) oraz wymiarów opako-wań zbiorczych w celu opracowania optymalnego układu warstw produktów i rozlokowania ich na palecie, aby jak najlepiej wykorzystać kubaturę urządze-nia transportowego. Zastosowanie powyższego narzędzia umożliwia optymalizację rozmia-rów produktów, projektowanie nowych wymiarów opakowań zbiorczych, mak-symalizowanie wykorzystania palet a w konsekwencji obniżenie kosztów transportu poprzez zmniejszenie liczby środków transportowych, co dodatko-wo wpływa na redukcję dwutlenku węgla i ochronę środowiska [9]. Podstawo-wy interfejs oprogramowania został przedstawiony na rysunku nr 1.  

 Rys. 1. Interfejs oprogramowania CapePack 
źródło: Opracowanie własne 
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 Rys. 2. Etapy planowania paletyzacji w module pallet 
źródło: Opracowanie własne 
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Program podzielony jest na trzy główne moduły pallet, arrange i design oraz dodatkowe akcesoria tj. grupa display pallet, casefill, KDF, FCA oraz wy-trzymałość. Podstawę programu stanowi grupa pallet, która umożliwia doko-nywanie kalkulacji układów palet (bazując na znormalizowanej bibliotece urządzeń transportowych lub stworzonej na potrzeby klienta) składających się z opakowań zbiorczych o znanych wymiarach na standardowej palecie i środku transportu. Opracowanie planu załadunku składa się z trzech etapów (rys. 2): 
− wybór istniejącego w bazie danych opakowania zbiorczego; 
− wskazanie palety jako nośnika jednostki ładunkowej; 
− wybór środka transportowego. Moduł umożliwia wskazanie podstawowych opcji dotyczących kalkula-cji, tj. jednostek miary, rodzaju wymiarów ładunku (zewnętrznych czy we-wnętrznych), liczbę palet wykorzystywanych, rodzaj analizy (tylko paleta czy paleta wraz z kontenerem) oraz dopuszczenie możliwości wybrzuszania towa-rów podczas opracowywania planu załadunku. Na etapie wyboru palety plani-sta może określić pożądany sposób ułożenia opakowań (np. kolumna, zagnieżdżenie), a także minimalne wymiary paletowej jednostki ładunkowej, maksymalną wysokość, minimalne wykorzystanie powierzchni oraz ładowność.  

 Rys. 3. Raport z paletyzacji 
źródło: Opracowanie własne 



Małgorzata GRZELAK 

24 

Finalnie program generuje raport (rys. 3), w którym zawarte są infor-macje o możliwych wariantach ładunkowych oraz ich podstawowych parame-trach, takich jak wysokość, długość, szerokość i masa jednostki ładunkowej, sposób rozmieszczenia opakowań zbiorczych na palecie oraz ich ilość wraz z wizualizacją. Kolejną grupę rozwiązań stanowią moduł arrange, który jest rozszerze-niem modułu pallet o możliwość optymalizacji układu opakowań jednostko-wych w opakowaniu zbiorczym i dalej na palecie i środku transportowym oraz moduł design, który dodatkowo jeszcze umożliwia modelowanie opakowań pojedynczych, poprzez modyfikacje wymiarów początkowych o dopuszczalne przez producenta odchylenia, w celu maksymalizacji ilości opakowań na palecie (rys. 4). 

 Rys. 4. Zakładka modułu arrange/design 
źródło: Opracowanie własne Planista może wybrać opakowanie jednostkowe z bazy lub stworzyć nowe na podstawie danych z działu produkcji. Wprowadzając informacje do systemu istnieje możliwość zaznaczenia opcji zezwalającej na planowanie wy-korzystania powierzchni przy minimalnych odchyleniach wymiarów jednost-
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kowych produktów od zadanych. Ma to na celu sprawdzenie czy niewielkie ich zmiany mogą w znaczący sposób wpłynąć na efektywność realizowanych pro-cesów transportowych poprzez wzrost wypełnienia przestrzeni ładunkowej. 

 Rys. 5. Raport końcowy z paletyzacji w module arrange/design 
źródło: Opracowanie własne 
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Rysunek nr 5 obrazuje zestawienie z raportów planów załadunku palet w dwóch wariantach opakowań jednostkowych, w przypadku wymiarów zada-nych na wejściu oraz sposób wykorzystania powierzchni przy minimalnej ko-rekcie wymiaru butelki. Na podstawie raportu można stwierdzić, że zmiana wymiaru butelki nie ma istotnego wpływu na wielkość ładunku na palecie (w obydwu przypadkach wynosi 288 szt.), zmienne są tylko wymiary jednostki ładunkowej jako całości (w zakresie wysokości). Dodatkowo, zestawienie przedstawia schemat załadowania kontenera dla poszczególnie sformowanych jednostek. Trzecią grupę rozwiązań stanowią moduły z akcesoriami dodatkowymi: 
− pallet display pozwalające na kalkulacje zarówno pojedynczych palet jak i całej grupy towarów o różnych wymiarach i rodzajach opakowań zbiorczych, szczególnie przydatna przy dostawach niejednorodnych grup produktów; 
− casefill umożliwiające dobór optymalnego opakowania zbiorczego do produktów jednostkowych na podstawie dysponowanej bazy danych, dostarczając informację, które z nich może pomieścić najwięcej ze wskazanych produktów i być najefektywniej wykorzystane; 
− wytrzymałość, który pozwala na oszacowanie wytrzymałości opakowań wykonanych z tektury na podstawie szeregu parametrów, tj. wilgot-ność, czas magazynowania, czy ilość grafiki na opakowaniu. Integracja powyżej prezentowanych rozwiązań umożliwia przedsię-biorcom redukcję kosztów poprzez zwiększenie liczby produktów na palecie, oszczędność czasu pracy i skrócenie realizacji procesów planistycznych dostar-czając natychmiast rezultaty obliczeń, generowanie i udostępnianie klientom raportów z planów załadunków oraz minimalizacja liczby błędów podczas pro-cesu paletyzacji. 

ZASTOSOWANIE OPROGRAMOWANIA CAPE PACK 
W PLANOWANIU PRZEWOZU ŚRODKÓW BOJOWYCH 

NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH Przedstawione oprogramowanie odnajduje szerokie zastosowanie w organizowaniu procesów transportowych w przedsiębiorstwach. Może rów-nież być wykorzystywane do wspomagania planowania przewozów w podmio-tach państwowych, w tym Siłach Zbrojnych, zarówno na szczeblu Wojskowych Oddziałów Gospodarczych [2] przy zapewnianiu logistycznego wsparcia w bie-żącym funkcjonowaniu wojsk, jak również przez jednostki wojskowe podczas przygotowywania się do realizacji ćwiczeń wojskowych [16], zarówno w czasie pokoju, jak i podczas dowozu środków bojowych i materiałowych w czasie kry-
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zysu i wojny. Jako, że istnieje dowolność jeżeli chodzi o środki transportowe, które poddawane są analizie pod kątem planów załadunku może być stosowa-ne do organizacji przepływu dóbr transportem samochodowym, ale również podczas planowania przewozu kontenerów transportem kolejowym czy mor-skim.  Poniżej przedstawiono przykład stosowania oprogramowania do pla-nowania dowozu amunicji pododdziałom podczas ćwiczeń przez pojazdy będą-ce na ich wyposażeniu. W tym celu posłużono się modułem display pallet. Proces planowania inicjowany jest przez wprowadzenie asortymentu do pro-gramu wraz z wymiarami i rodzajami poszczególnych opakowań z amunicją, na podstawie czego tworzona jest lista załadunkowa (rys. 6). 

 Rys. 6. Lista ładunkowa dowozu środków bojowych i materiałowych 
źródło: Opracowanie własne Następnie, definiowane są nośniki jednostek ładunkowych, w analizo-wanym przypadku są to znormalizowane palety typu EURO oraz określany śro-dek transportowy, tj. pojazd Star 944. Na podstawie zgromadzonych danych wykonywana jest optymalizacja, która realizowana jest pod kątem maksymal-nego wykorzystania przestrzeni ładunkowej lub ilości opakowań w jednost-kach a następnie generowany jest raport. Dodatkowo, system dostarcza 
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informacje o sposobie ułożenia palet na skrzyniach ładunkowych, zapewniając optymalne wykorzystanie powierzchni (rys.7). 

 Rys. 7. Raport załadunku dowozu środków bojowych i materiałowych 
źródło: Opracowanie własne 
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Raport przedstawia listę załadunkową w podziale na poszczególne pa-letowe jednostki ładunkowe wraz z ich ułożeniem, opisem oraz wymiarami 
WNIOSKI Podsumowując, celem artykułu było przedstawienie możliwości wyko-rzystania oprogramowania komputerowego CapePack do wspomagania plano-wania paletyzacji i załadunku w przedsiębiorstwach. Omówiono podstawowe elementy procesu transportowego oraz warunki formowania jednostek ładun-kowych i ich główne cechy. Scharakteryzowano poszczególne moduły progra-mu wraz z możliwościami ich wykorzystania. Dodatkowo, przedstawiono jego praktyczne zastosowanie do planowania dowozu środków bojowych i materia-łowych podczas ćwiczeń wojskowych. Wykorzystane oprogramowanie może być stosowane do planowania transportu każdego rodzaju asortymentu w jednostkach paletowych jedno- i niejednorodnych, a także „luzem” w oparciu o dowolnie wskazaną powierzch-nię ładunkową, którą mogą być kontenery lub skrzynie ładunkowe samocho-dów ciężarowych, zarówno w przedsiębiorstwach prywatnych, jak i organizacjach państwowych. Umożliwia ono redukcję kosztów poprzez zwięk-szenie liczby produktów na palecie, oszczędność czasu pracy i skrócenie reali-zacji procesów planistycznych dostarczając natychmiast rezultaty obliczeń, generowanie i udostępnianie klientom raportów z planów załadunków oraz minimalizacja liczby błędów podczas procesu paletyzacji. 
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A N D  L O A D I N G  P R O C E S S  S U P P O R T E D  B Y  

C A P E  P A C K  S O F T W A R E  

ABSTRACT The aim of the article is to present the possibilities of using the CapePack software to support the planning of palletizing and loading in enterprises, as well as discussing the basic elements of the transport process and the conditions of forming the load units and their main features. In addition, the study describes individual modules of the CapePack program with the possibilities of their use, and also presents its practical application to planning the delivery of combat and mate-rial resources during military exercises. 
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D r  M a r l e n a  L O R E K 1 P o l i t e c h n i k a  R z e s z o w s k a ,  W y d z i a ł  N a u k i  o  B e z p i e c z e ń s t w i e  
B E Z P I E C Z EŃS T W O  

W  T R A N S P O R C I E  L O T N I C Z Y M  

STRESZCZENIE W artykule zostały poruszone kwestie transportu lotniczego, gdyż jest to najmocniej rozwijająca się gałąź transportu na świecie. Jednak transport ten naj-bardziej potrzebuje nakładów finansowych na modernizację i rozwój infrastruktu-ry. Transport lotniczy jest bardzo dochodowym rynkiem i korzysta z niego wielu ludzi, dlatego wymaga od zarządzających portami lotniczymi jak największej od-powiedzialności względem bezpieczeństwa. Utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa stawia przed służbami zabezpieczającymi teren lotniska wiele wyzwań, które nie są jednostkowe, a wielopoziomowe. Celem artykułu jest scha-rakteryzowanie transportu lotniczego cywilnego, jak również pokazanie procedur odpowiadających za poziom bezpieczeństwa zarówno pasażerów, jak i materiałów przewożonych drogą lotniczą. Bezpieczeństwo należy do najważniejszych wartości każdego człowieka, dlatego mieści się w katalogu podstawowych potrzeb i zadań każdego państwa czuwającego nad poziomem bezpieczeństwa społeczności mię-dzynarodowej w transporcie lotniczym2. Transport lotniczy charakteryzuje się wysokim poziomem bezpieczeństwa, ponieważ kształtuje odpowiednią politykę zapewniającą wymagany poziom bez-pieczeństwa pasażerom i przewożonym towarom3. Procedury przedstawione w artykule dotyczą zarówno przestrzeni powietrznej krajowej, jak i międzynaro-dowej. Porty lotnicze podlegają odpowiednim wymogom, do których muszą się dostosować wszyscy operatorzy, tacy jak: przewoźnicy lotniczy, podmioty świad-czące usługę na terenie lotniska oraz jednostki świadczące usługi poza terenem lotniska. Za pomocą opracowanych standardów bezpieczeństwa porty lotnicze 
                                                 1  M. Lorek – adiunkt Zakładu Nauki o Bezpieczeństwie, Wydziału Zarządzania, Politechni-ki Rzeszowskiej. 2  A. Kwasiborska, D. Szterk, Charakterystyka Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem  

w transporcie lotniczym, [w:] M. Ilnicki, Nowakowski (red.), Współczesne wyzwania poli-
tyki bezpieczeństwa – wybrane zagadnienia, Towarzystwo Naukowe Powszechne S.A., Warszawa 2014, s. 47–50. 3  W. Grzywacz, K. Wojewódzka-Król, W. Rydzkowski, Polityka transportowa, Wydawnic-two Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003, s. 407. 
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podlegają krajowym i międzynarodowym aktom prawnym, które zostały opraco-wane w zakresie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w cywilnym transporcie lotniczym. SMS pozwala na utrzymanie odpowiedniego zabezpieczenia na lotni-skach, ponieważ swoim działaniem obejmuje strukturę organizacyjną lotniska, odpowiedzialność w przestrzeganiu procedur bezpieczeństwa i polityki bezpie-czeństwa na poszczególnych lotniskach. Słowa kluczowe: transport lotniczy, bezpieczeństwo w transporcie lotniczym, procedury bezpie-czeństwa w transporcie lotniczym 
WSTĘP Transport odgrywa kluczową role w procesie przemieszczania się lud-ności na poszczególnych odcinkach naszego globu. Warto zaznaczyć, iż za po-mocą środków transportowych jesteśmy w stanie pokonywać przestrzeń w krótkim czasie. Transport jest jednym z najważniejszych sektorów gospo-darki państw4. Na przestrzeni wielu lat różnorodne czynniki wpływały na kształtowanie struktury gałęziowej transportu w poszczególnych krajach. Zmienne warunki, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, takie jak: obszary poszczególnych państw, gęstość zaludnienia, położenie geograficzne, atrakcyj-ność turystyczna, stopień rozwoju gospodarczego i technologicznego, powiąza-nia handlowe z innymi krajami Europy i współpraca międzynarodowa, powodowały, że poszczególne gałęzie transportu zmieniały swoje znaczenie. W poszczególnych krajach struktura gałęziowa transportu kształtuje się różnie, korzystając z innych rozwiązań technologicznych. Transport lotniczy stał się najważniejszym elementem gospodarki, gdyż za jego pomocą przemieszczamy się szybko i bezpiecznie, co pozwala na więk-sze generowanie zysków. Jego szybkość przyciąga coraz więcej użytkowników, jednak musimy zdawać sobie sprawę z tego, że ta dziedzina jest najbardziej ceniona i chroniona przez organy bezpieczeństwa. Każdy obiekt lotniska musi spełniać procedury bezpieczeństwa, ponieważ to daje pasażerom odpowiednie poczucie bezpieczeństwa. Efektywność gospodarowania w poszczególnych krajach i osiągane korzyści zależą w ogromnej mierze od sprawnego funkcjo-nowania sektora transportu. Transport lotniczy zaczął się rozwijać wraz ze wzrostem państw członkowskich Unii Europejskiej, a co za tym idzie – dąże-niem do wspólnych celów. I to wtedy zaczęła się kształtować polityka transpor-

                                                 4  T. Wierzejski, M. Kędzior-Laskowska, Transport i spedycja, Wydawnictwo EXPOL, Olsz-tyn 2014, s. 7.  
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towa UE, która miała na celu zapewnienie rozwoju efektywnego i sprawnego systemu transportowego umożliwiającego wysoki poziom mobilności. Od wielu lat silny rozwój społeczno-gospodarczy i zapotrzebowanie na transport stawia wyzwania przed przewoźnikami oraz generuje pewne pro-blemy dla polityki transportowej. Przed transportem pojawiają się nowe wy-zwania związane z oddziaływaniem na środowisko oraz jakość życia. 
TRANSPORT LOTNICZY Transport lotniczy stanowi dynamiczną część światowego systemu transportowego. Ze względu na postęp w technice rozwija się najszybciej spo-śród wszystkich gałęzi transportu. Potrzebuje najwięcej nakładów finansowych na modernizację i rozwój środków transportowych5. Może odbywać się tylko pomiędzy wyznaczonymi i odpowiednio przygotowanymi punktami transpor-towymi6. Na rynku przewozów lotniczych przedmiotem wymiany są usługi związane z przemieszczaniem ładunków, poczty i pasażerów. W największym stopniu jednak wykorzystuje się transport do przewozu pasażerów i przewóz ten sięga nawet 70% całego udziału w tym transporcie. Transport lotniczy jest podstawowym środkiem przewozów pasażerskich na dalekich trasach. Wyko-rzystuje się w nim zarówno samoloty pasażerskie, jak i towarowe. Jest najbez-pieczniejszym środkiem transportu, a także najszybszym – z powodu bezkolizyjnych tras. Transport lotniczy charakteryzuje się: –  szybkością przewozów na małych i dużych odległościach, – największą osiągalną prędkością maszyn powietrznych, – bezpieczeństwem zarówno dla przemieszczania się pasażerów, jak  i towarów, – wzrostem częstotliwości przewozów wraz z popytem na usługi trans-portowe, – krótkim czasem dotarcia do najodleglejszych zakątków świata, – przejrzystością dróg transportowych, – dużą rozległością obsługiwanego rynku, – niewielką częstotliwością przeładunkową, 

                                                 5  E. Madeyski, E. Lisowska, J. Marzec, Wstęp do nauki o transporcie, Wydawnictwo SGPiS, Warszawa 1971, s. 20. 6  D. Rucińska, A. Ruciński, D. Tłoczyński, Transport lotniczy – ekonomika i organizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, s. 45. 
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– współpracą z innymi rodzajami transportu, aby dotrzeć do finalnego miejsca przeznaczenia7. Ten rodzaj transportu pozwala na znaczne zwiększenie dystansu, a przy tym jak najszybsze pokonywanie odległości w czasie. Odległość ma znaczenie, ponieważ transport lotniczy może dotrzeć w trudno dostępne obszary (np. wy-spy). Można go wykorzystywać zarówno na trasach krajowych, europejskich, jak i transatlantyckich. Usługi przewozowe świadczą bezpośrednio przedsię-biorstwa (tzw. linie lotnicze) wraz z portami lotniczymi powiązanymi z siecią spedytorów, firm związanych z turystyką, a także przedsiębiorstwa produkcyj-ne dostarczające systemowi środki pracy, czyli samoloty komunikacyjne. Rynek usług związanych z transportem lotniczym jest jednym z najbar-dziej zliberalizowanych rynków usługowych transportu. W czasie posiedzenia w Lizbonie Rada Europejska wnioskowała do Komisji Europejskiej o przygoto-wanie projektu dotyczącego zarządzania przestrzenią powietrzną. Strategia lizbońska w zakresie transportu lotniczego zajmuje się głównie zagadnieniem utworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Single European 
Sky). Głównym problemem, z którego zdawali sobie sprawę twórcy strategii, był tzw. problem zatłoczonego nieba. Od 1997 r. w następstwie przyjęcia trzech pakietów liberalizacyjnych obowiązuje wspólnotowy rynek lotniczy. Przedmio-tem polityki transportowej UE w zakresie gałęzi transportu lotniczego są także porozumienia z innymi państwami (spoza Wspólnoty) w sprawie otwarcia przestrzeni powietrznej. W 2007 r. zostało zawarte porozumienie między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Open Skies dotyczące otwartej przestrze-ni lotniczej. Zapewnia ono nie tylko lepszy dostęp do wzajemnych rynków, ale obejmuje też współpracę w takich dziedzinach, jak troska o środowisko natu-ralne czy bezpieczeństwo lotów. Celem polityki Wspólnoty jest zawarcie takich porozumień z innymi państwami. Badania oraz rozwój techniki pozwalają na wprowadzanie nowych inteligentnych rozwiązań również w zakresie transpor-tu lotniczego. Zmiany te mają też na uwadze oddziaływanie na środowisko. Do 2020 r. na rynku ma się pojawić nowa generacja silników odrzutowych, które pozwolą na ograniczenie emisji spalin przez samoloty nawet o 15%. Późniejsze zmiany mogą udoskonalić tę technologię i ograniczać emisję nawet o 40%. 

PORT LOTNICZY RZESZÓW-JESIONKA Za początki istnienia lotniska w Rzeszowie przyjmuje się datę 1940 r., bo to wtedy została wybudowana droga startowa o długości 1200 m i szeroko-ści 40 m. Jednak w 1944 r. lotnisko zostało kompletnie zniszczone przez Niem-ców, a następnie w tym samym roku przejęte przez Rosjan. W 1949 r. zostało 
                                                 7  R. Kacperczyk, Transport i spedycja, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010, s. 50.  
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odbudowane na mocy decyzji ówczesnych władz administracyjnych Wydziału Lotnictwa Cywilnego. Przeznaczone było dla potrzeb komunikacji lotniczej. Rok 1959 to kolejny istotny etap rzeszowskiego lotniska, ponieważ jego zarządzanie zostało przejęte przez Zarząd Ruchu Lotniczego i Lotnisk Komunikacyjnych Państwowych Linii Lotniczych „LOT”. W tym właśnie czasie lotnisko było stale modernizowane. Wybudowano nowy dworzec lotniczy, drogi kołowania, drogę startową, jak również wieżę kontroli ruchu. W latach 70. znacznie rozwinęły się połączenia krajowe na takich trasach, jak: Warszawa, Gdańsk, Poznań, Kalisz, Wrocław i Szczecin. Wtedy to lotnisko rzeszowskie zaczęło obsługiwać ponad 100 tysięcy pasażerów rocznie. Przełomowa data dla lotniska w Rzeszowie to 1 kwietnia 1974 r., ponieważ wtedy otrzymało ono rangę lotniska międzynaro-dowego, a zarazem zapasowego dla warszawskiego Okęcia. Natomiast w 1987 r. powstało Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, które sku-piało wszystkie lotniska komunikacyjne w kraju. Do czerwca 2009 r. port lotni-czy Rzeszów-Jasionka znajdował się w strukturach Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”. Początek lat 90. i kryzys ekonomiczny, jaki był widoczny w polskiej go-spodarce, spowodowały załamanie się branży lotniczej, co wymusiło na Pol-skich Liniach Lotniczych „LOT” wstrzymanie regularnych połączeń z Rzeszowa do Warszawy. Te działania wywołały znacznie pogorszenie się kondycji finan-sowej rzeszowskiego lotniska. Kolejne zmiany, jakie były widoczne w porcie lotniczym w Rzeszowie, przypadły na koniec lat 90., ponieważ wówczas zaob-serwowano dynamiczny rozwój w transporcie lotniczym. Na początku zostały uruchomione połączenia czarterowe cargo i pasa-żerskie z Azerbejdżanem, potem z Gruzją, co dało rzeszowskiemu lotnisku po-zycję lidera w grupie krajowych portów regionalnych w liczbie wyekspedio-wanego frachtu. W 1996r. lotnisko w Rzeszowie od nowa zaczęło świadczyć regularną komunikację z portem lotniczym w Warszawie. Port lotniczy w Rze-szowie stale się zmieniał, ponieważ zostały zrealizowane nowe inwestycje, ta-kie jak budowa nowego zaplecza administracyjno-technicznego, stacji paliw, druga płyta postojowa i droga kołowania jak również najważniejsza, moderni-zacja i wydłużenie drogi startowej (3200 m długości i 45 m szerokości opera-cyjnej). Port lotniczy Rzeszów-Jasionka doczekał się nowego terminalu pasażerskiego po 15 miesiącach budowy i 8 maja 2012 r. została przeniesiona do niego obsługa pasażerów. W jednym obiekcie znajduje się zarówno strefa odlotów i przylotów, ponieważ port posiada trzy kondygnacje nadziemne i jed-ną podziemną. W ciągu godziny na lotnisku obsługiwanych jest 720 pasażerów, natomiast w przyszłości może to być 1400 pasażerów na godzinę, co wskazuje, że rocznie maksymalnie można będzie obsłużyć 1,8 mln pasażerów. Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka, jako najdalej wysunięte na południowy wschód lotnisko komunikacyjne Polski ma szansę dalszego rozwoju, by w nie-dalekiej przyszłości otworzyć szerzej okno na świat dla naszego regionu. 
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Polityka bezpieczeństwa portu lotniczego w Rzeszów-Jasionka ma na celu zapobieganie wypadkom lotniczym oraz incydentom powstałym na obsza-rze lotniska. Cele są realizowane poprzez: – dążenie do wprowadzenia odpowiedniego Systemu Zarządzania Bez-pieczeństwem (SMS), którego zadaniem jest przestrzeganie najwyż-szych standardów bezpieczeństwa, ( oparte są one na odpowiednich przepisach prawnych); ponadto na podstawie zdobytego doświadczenia można kierować i koordynować działalność lotniczą8, – zabezpieczenie w środki i urządzania, które pozwolą na utrzymanie określonego poziomu bezpieczeństwa, – kształtowanie jednolitej kultury bezpieczeństwa poprzez system iden-tyfikacji zagrożeń oraz zarządzanie ryzykiem za pomocą odpowiednich systemów raportowania, – monitorowanie i raportowanie w celu likwidacji ryzyka zagrożenia, – odpowiedni podział obowiązków i odpowiedzialności w zakresie bez-pieczeństwa, – uwzględnienie kultury bezpieczeństwa Just Culture, co zapewni, że w przypadku pracownika poprzez obowiązkowy i nieobowiązkowy sys-tem raportowania o zagrożeniach ujawnia on zauważone zagrożenia, nieprawidłowości i błędy, za co nie będą wyciągane konsekwencje dys-cyplinarne, – akceptowanie wszystkich procedur i przepisów, co nie będzie działało na szkodę przedsiębiorstwa, – promowanie polityki bezpieczeństwa wśród wszystkich pracowników oraz maksymalne zaangażowanie kierownictwa wyższego szczebla w realizację tych założeń. Polityka cały czas się zmieniana wraz z potrzebami aktualnego stanu przedsiębiorstwa9. 
PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE ZA BEZPIECZEŃSTWO 

W PORCIE LOTNICZYM Bezpieczeństwo odgrywa kluczową rolę w życiu każdego człowieka. Po-jęcie to jest powszechnie używane zarówno przez jednostki społeczne, jak i administrację publiczną. Człowiek ma wiele potrzeb, które chce zaspokoić, 
                                                 8  J. Kaczmarek, A. Skowroński, Bezpieczeństwo: świat – Europa – Polska, Wydawnictwo Atla 2, Wrocław 1998, s. 5.  9  http://www.rzeszowairport.pl/pl/lotnisko/bezpieczenstwo [dostęp 6 kwietnia 2018]. 
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a może to uczynić tylko wtedy, gdy czuje się bezpiecznie i nie czuje jakichkol-wiek zagrożeń z otaczającego go świata. Jednostka może się spełniać, jeżeli mo-że mieć zaufanie do otoczenia, w którym pracuje, uczy się czy przebywa. Człowiek musi przynależeć do grupy społecznej, ponieważ łatwiej mu nawią-zywać kontakty, przez co czuje się bezpieczny w środowisku lokalnym. Dobrze zorganizowane służby mundurowe są odpowiedzialne za ten poziom bezpie-czeństwa, dlatego bardzo ważną kwestią jest odpowiednia współpraca obywa-teli z jednostkami czuwającymi nad naszym poziomem bezpieczeństwa10. Bezpieczeństwo jest zagadnieniem społecznym, a najprościej można je określić, jako stan opieki, pieczy, troski oraz dbałości11. W encyklopedii można przeczy-tać, że bezpieczeństwo to stan pewności, spokoju, niezagrożenia, zabezpiecze-nia, poczucia pewności, brak niebezpieczeństwa12. W języku łacińskim sine 
cura13 określa stan bez troski, bez uwagi, co można wytłumaczyć jako stan bez-pieczeństwa, zaś słowo securitas14 mówi o pewności oraz bezpieczeństwie. Jed-nak wyrażenie sine cura zawiera w sobie dwa sprzeczne składniki: sine = bez oraz cura = troska15. Bezpieczeństwo w transporcie lotniczym odgrywa klu-czową role, ponieważ ta dziedzina transportu decyduje o życiu wielu ludzi za-równo w powietrzu, jak i na ziemi. Służby odpowiedzialne za poziom bezpieczeństwa monitorują wszyst-kie działania związane z bezpiecznym lotem i zabezpieczenie terenu na polu naziemnego ruchu lotniczego. Dzisiaj w dobie rozwoju technologicznego służby mają coraz więcej wyzwań, takich jak: bezprawna ingerencja atakami w cyber-przestrzeni bądź działania terrorystyczne. Za bezpieczne i bezawaryjne loty odpowiedzialne są załogi statków, przewoźnicy i właściciele samolotów. Insty-tucje państwowe czuwające nad poziomem bezpieczeństwa to Urząd Lotnictwa Cywilnego, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej i Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych. Do grupy wymienionych należy dodać również: Lotni-skową Straż Pożarną, Służby ratowniczo-medyczne, Straż Graniczną, Służbę Celną, Policję oraz wewnętrzne, działające przy lotnisku, takie jak: Służba Ochrony Lotniska. Wszystkie powyższe służby muszą ze sobą współpracować, aby unikać jakichkolwiek zagrożeń w obszarze danego lotniska. W portach lot-niczych działają tzw. zespoły ochrony lotniska, w skład, których wchodzą 
                                                 10  E. Nowak, M. Nowak, Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego. Zarządzanie bezpieczeń-

stwem, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011, s. 9–10. 11  M. Lorek, Motywowanie w polskiej Policji, Oficyna wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2017, s. 7. 12  Słownik języka polskiego, t. I, PWN, Warszawa 1978, s. 147. 13  Słownik łacińsko-polski, PWN, Warszawa 1982, s. 137. 14  Ibidem, s. 451. 15  F. Danielewski, Interpretacja stanu bezpiecznego, [w:] J. Dziubiński, E. Moczuk, P. Szulich, J. Żak (red.), Bezpieczeństwo lokalne w opiniach mieszkańców Tarnobrzega, Wyd. PWSZ w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2007, s. 45. 
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przedstawiciele: zarządzający lotniskiem lub osoba przez niego wyznaczona do ochrony lotniska oraz po jednym przedstawicielu ze Służby Ochrony Lotniska, Policji, komitetu skupiającego przewoźników lotniczych oraz komitetu skupia-jącego inne podmioty funkcjonujące i prowadzące działalność gospodarczą na poszczególnych lotniskach. Na lotniskach, które są przejściami granicznymi, działają również Straż Graniczna i Służba Celna. Straż Graniczna wykonuje za-dania zgodnie z ustawą z 12 października 1990 r. o Straży Granicznej oraz ustawą z 3 lipca 2002 r. – Prawo Lotnicze16. Ponadto wypełnia zapisy zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego.  Straż Graniczna na lotnisku odpowiada za bezpieczeństwo w transpor-cie cywilnym, jest odpowiedzialna za zabezpieczenie przed atakami bezprawnej ingerencji zarówno na pasażerów, jak i na infrastrukturę danego portu lotni-czego. Urząd ten w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w transporcie lotniczym poddaje zarówno pasażerów, jak i ich bagaże kontroli bezpieczeństwa. Ta forma pozwala na skuteczne i szybkie monitorowanie bez-pieczeństwa  w komunikacji cywilnej.  Natomiast Służba Celna jest umundurowaną formacją podległą Mini-strowi Finansów. Została powołana 24 lipca 1999 r. na mocy ustawy o Służbie Celnej. Do 30 kwietnia 2002 r. na jej czele stał Prezes Głównego Urzędu Ceł. Po likwidacji Głównego Urzędu Ceł i stosownie do ustawy o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw z 20 marca 2002 r. ob-owiązki kierowania Służbą Celną przejął Szef Służby Celnej17. Na lotnisku funk-cjonariusz Służby Celnej zajmuje się prawidłowym przebiegiem odprawy celnej. Celnik przygotowuje potrzebne dokumenty, sprawdza też posiadane przez osobę dokumenty w celu dokonania odprawy. Funkcjonariusz kontroluje przewożone przez granicę towary oraz zapobiega wszelkim próbom przemytu czy przewożenia niebezpiecznych materiałów. 
WNIOSKI 

Podsumowując, transport ma dziś wielkie znaczenie w procesie przemieszczania się na długich i krótkich odcinkach przy użyciu odpowiedniego środka transportowego. Zmiany, jakie zachodzą w naszej cywilizacji, świadczą o tym, iż ludzie żyjący w ciągłym biegu potrzebują nowych rozwiązań technologicznych do pokonywania przestrzeni w jak najkrótszym czasie. Szybkie i sprawne przemieszczanie się jest coraz bardziej wymagane 
                                                 16  Dz.U. z 2006 r., nr 100, poz. 696 ze zm. 17  Dz.U. z 2002 r., nr 41, poz. 365. 
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przez rynek. Globalizacja spowodowała, iż coraz większa część społeczeństwa podróżuje zarówno zarobkowo, jak i turystycznie, dlatego transport lotniczy stał się tak popularny. Ten rodzaj transportu jest najbardziej bezpieczny i komfortowy oraz najmniej szkodliwy dla środowiska. Kraje zrzeszone w Unii Europejskiej posiadają odpowiednie konwencje i przepisy regulujące standardy bezpieczeństwa w transporcie lotniczym. Jednak nie można zapomnieć, że transport ten jest najbardziej narażony na próby sabotażu czy działań terrorystycznych. Lotniska na całym świecie posiadają odpowiednie systemy czuwające nad poziomem bezpieczeństwa zarówno w powietrzu, jak i na ziemi. Infrastruktura w transporcie lotniczym to najbardziej chroniony teren. Jest zawsze ogrodzony, pilnowany przez odpowiednie służby mundurowe. Można stwierdzić, że wzrost jakości transportu lotniczego pozwoli w przyszłości zminimalizować problemy transportu w ogóle i zwiększyć potencjał przewozowy. Postępujące odkrycia nauki i techniki pozwolą na szybkie i komfortowe podróżowanie, które będzie przyjazne zarówno dla środowiska, jak i człowieka. 
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S A F E T Y  I N  A I R  T R A N S P O R T  

ABSTRACT The article deals with the issue of air transport, as it is the most rapidly de-veloping branch of transport in the world. However, this transport most needs fi-nancial outlays for modernization and development of infrastructure. Air transport is a very profitable market and it is used by many people, which is why it requires airport operators to be as much as possible responsible for security. Maintaining an appropriate level of security puts many challenges to the security services of the airport area, which are not individual or multi-level. The purpose of this article is to characterize civil aviation transport, as well as to show procedures for the safety of both passengers and materials transported by air. Security is one of the most im-portant values of every human being, which is why it falls into the catalog of basic needs and tasks of every state that oversees the safety level of the international community in air transport. Air transport is characterized by a high level of security, because it shapes an appropriate policy ensuring the required level of safety for passengers and goods transported. The procedures presented in the article relate to both national and international airspace. Airports are subject to appropriate requirements that all operators must adapt to, such as: air carriers, service providers at the airport and off-site services. By means of developed security standards, airports are sub-ject to national and international legal acts that have been developed in the field of 
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the Civilian Air Transport Safety Management System. SMS allows you to maintain adequate security at airports, because its operation includes the airport's organiza-tional structure, responsibility in compliance with safety procedures and security policies at individual airports. Key words: air transport, safety in air transport, safety procedures in air transport 
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M i c h a ł  ŁO J E K  P o l i t e c h n i k a  R z e s z o w s k a ,  W y d z i a ł  Z a r z ą d z a n i a  
Z A G R OŻE N I A  B E Z P I E C Z EŃS T W A  

W  P O R C I E  L O T N I C Z Y M  
STRESZCZENIE Lotnisko często jest nazywane „oknem na świata”, a największe z nich przyjmują rocznie nawet kilkadziesiąt milionów pasażerów ze wszystkich zakąt-ków globu. Transport lotniczy jest najbardziej rozwijającą się gałęzią, ponieważ wymaga nowoczesnych często skumulowanych maszyn powietrznych, które wy-magają odpowiedniej nawigacji naziemnej. Transport ten wymaga wykwalifikowa-nej kadry, która będzie maksymalnie zaangażowana w wykonywanie zadań na najwyższym poziomie. Ponadto transport lotniczy odgrywa kluczową role w proce-sie przemieszczania się, dlatego wiele jednostek czuwa nad jego odpowiednim po-ziomem bezpieczeństwa. Warto dodać, iż bezpieczeństwo jest najważniejszym elementem każdego człowieka, a przewoźnicy muszą starać się o zapewnienie jak największych standardów bezpieczeństwa. Nadto transport lotniczy musi stosować się do odpowiednich strategii bezpieczeństwa obowiązujących na poszczególnych portach lotniczych na świecie. Przepustowość na największych lotniskach świata sięga nawet 80 mln pasażerów rocznie, dlatego, każdego dnia narażone są one na nieprzewidziane wydarzenia. Artykuł ma na celu przybliżenie czytelnikowi zagro-żeń, jakie mogą występować podczas korzystania z transportu lotniczego, a także przedstawić funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa od momentu przekrocze-nia odprawy biletowo-bagażowej przez podróżującego. Poruszone są min takie tematy, jak zabezpieczenia portu lotniczego na obszarze terminalu oraz płyty lotni-ska, kontroli pasażerów i towarów przed wejściem na pokład samolotu, a także procedur dotyczących sytuacji kryzysowych. Ponadto opisane zostały wybrane zdarzenia z historii lotnictwa, które miały wpływ na obecny stan zabezpieczeń.  Słowa kluczowe: lotnisko, port lotniczy, bezpieczeństwo, terroryzm lotniczy, zagrożenie bezpieczeństwa 
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WSTĘP Transport lotniczy istnieje już od ponad wieku, kiedy to niemiecka fir-ma DELAG w 1909r. uruchomiła pierwsze połączenia lotnicze przy użyciu ste-rowców. Już niespełna 5 lat później, bo 1 stycznia 1914 r. w mieście St. Petersburg na Florydzie wystartował pierwszy samolot, na którego pokła-dzie pasażerami były egzemplarze gazety „Petersburg Times”. Od tego momentu biznes lotniczy kwitnie, samolotów jest coraz więcej, są coraz szybsze, bardziej zaawansowane technologicznie, a co najważniejsze mogą pomieścić na pokła-dzie coraz większą liczbę pasażerów. Każdego dnia miliony podróżujących, w tysiącach portów lotniczych na całym świecie, oczekuje na swój samolot ma-jący go zabrać w dowolne miejsce na mapie. Nie jest przesadą stwierdzenie, że dzisiejsze lotnisko przypomina małe miasto.. Mieszczące się na jego terenie liczne sklepy, restauracja i inne obiekty mające umilić czas podróżującym, nie-raz przybierają wręcz postać ogromnych galerii handlowych. Stale rosnąca po-pularność tego środka lokomocji, niesie za sobą olbrzymie wyzwanie dla osób, które są odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom. Za-grożenia czyhają, zatem na każdym kroku, począwszy od nieprzewidzianych sytuacji na terenie terminala, poprzez czynniki niezależne od człowieka takie jak np. nagła zmiana warunków atmosferycznych paraliżująca lotnisko. Wszystko to powoduje, że wraz z rozwojem środka transportu musi iść w parze dbanie o bezpieczeństwo, w szczególności, kiedy w grę wchodzi życie ludzkie. Kształtowane przez ponad sto lat, licznymi incydentami, a także katastrofami, dziś znajduje się na poziomie, który pozwala zakwalifikować transport lotniczy, jako najbezpieczniejszy ze wszystkich dotychczas wykorzystywanych przez człowieka. Jednakże, bezpieczny lot to już właściwie ostatni etap. Aby wszystko w powietrzu przebiegło jak należy, odpowiednie służby muszą wykonać wiele niezbędnych czynności jeszcze na ziemi. To właśnie tutaj, przez bramy portu lotniczego przechodzi wszystko to, co później znajdzie się na pokładzie samolo-tu. 
OCHRONA PORTU LOTNICZEGO Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia określa mię-dzy innymi obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie. Zgodnie z nią obszary, obiekty, urządzenia i transporty ważne dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych waż-nych interesów państwa podlegają obowiązkowej ochronie przez specjalistycz-ne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenia techniczne. 
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W myśl ustawy takim obiektem jest właśnie port lotniczy. Pod względem za-bezpieczenia i działania w sytuacjach kryzysowych lotnisko możemy podzielić na dwa obszary: obsługa ruchu statków powietrznych oraz obsługa ruchu pa-sażerskiego i towarowego. W każdym z nich występują zagrożenia innego typu. W pierwszym obszarze działalności zagrożenia związane są z ruchem lotni-czym (wypadek lotniczy, katastrofa, awaryjne lądowanie). W drugim, dotyczą ochrony portu przed aktami bezprawnej ingerencji (terroryzm, uprowadzenia, zamachy bombowe). Służby działające na obszarze portu lotniczego muszą być stale przygotowane do efektywnego przeciwdziałania wymienionym zagroże-niom, nie dopuszczać do ich powstania, a w sytuacjach kryzysowych, gdy do takiego zdarzenia dojdzie, błyskawicznie przeprowadzić skuteczną akcję ra-towniczą. 

 Rys. 1. Infrastruktura portu lotniczego 
źródło: Zielińsk M, Bezpieczeństwo w porcie lotniczym, 
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, 2010 
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Obiekty podlegające szczególnej ochronie na terenie portu lotniczego to (Rys. 1.): 1. Terminal pasażerski i inne terminale; 2. Wieża kontroli ruchu lotniczego; 3. Generatory energetyczne; 4. Magazyny paliw i smarów; 5. Systemy klimatyzacyjne i wentylacyjne; 6. Bocznice kolejowe; 7. Ujęcia wody; 8. Płyty postojowe statków powietrznych; 9. Hangary; 10. Inne urządzenia lub obiekty uznane przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub zarządzającego lotniskiem za kluczowe dla ochrony lot-nictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji (np. oświetlenie ścieżki podejścia i inne). Obiekty te są szczególnie narażone na zagrożenia i wymagają szczegól-nej ochrony. Zabezpiecza się je ze względu na dwa rodzaje zagrożeń; naturalne oraz te wywołane przez człowieka. Do tych pierwszych należą: 
− bezprawne wtargnięcie do strefy zastrzeżonej; 
− bezprawne wniesienie do strefy zastrzeżonej przedmiotów zabronio-nych wymienionych w Obwieszczeniu nr 5 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie listy przedmiotów zabro-nionych do wnoszenia na teren strefy zastrzeżonej lotniska i przewozu w bagażu kabinowym oraz rejestrowanym pasażera (Dz.Urz. ULC, nr 5 z 01.10.2007 r.); 
− podłożenie bądź zagrożenie podłożenia materiałów i urządzeń wybu-chowych w obiektach i urządzeniach portu lotniczego; 
− użycie bądź zagrożenie zastosowania bioterroryzmu bądź tzw. brudnej bomby; 
− atak zbrojny na osoby przebywające w obiektach portu lotniczego; 
− wniesienie na pokład samolotu urządzenia wybuchowego bądź przed-miotów zabronionych do przewozu drogą lotniczą; 
− wzięcie zakładników na obszarze portu lotniczego; 
− zawładnięcie samolotem (z pasażerami bądź bez pasażerów); 
− lądowanie w porcie lotniczym samolotu z terrorystami na pokładzie; 
− akty sabotażu bądź dywersji; 
− akty o charakterze kryminalnym; 
− zakłócenia porządku publicznego; 
− akty wandalizmu, w tym niszczenie mienia przedsiębiorstwa; 
− demonstracje bądź inne formy protestu. 



Zagrożenia bezpieczeństwa w porcie lotniczym 

49 

Drugie zaś, to wszelkie czynniki naturalnie utrudniające, bądź uniemoż-liwiające normalne funkcjonowanie lotniska takie jak: gwałtowne porywy wia-tru, tzw. trąby powietrzne; 
− ulewne opady deszczu, wyładowania atmosferyczne; 
− obfite opady śniegu i zamiecie śnieżne; 
− zaleganie mgieł (przy ograniczeniu widoczności poniżej 600 m); 
− zagrożenie powodziowe; 
− przemieszczające się w powietrzu pyły wulkaniczne.  

Z a g r o ż e n i e  s p o w o d o w a n e  
c z y n n i k i e m  n a t u r a l n y m  Jednym z najbardziej pamiętnych w historii lotnictwa wydarzeń z udzia-łem matki natury była erupcja islandzkiego wulkanu Eyjafjallajökull w 2010 roku. Seria wybuchów spowodowała, że nad Europą powstała chmura pyłów wulkanicznych, która uniemożliwiła funkcjonowanie lotnisk w większości kra-jów na kontynencie. W dniu 15 kwietnia w Polsce zamknięte zostały wszystkie lotniska z wyjątkiem Krakowa i Chorzowa. Wykonywane mogły być tylko loty na małej wysokości, poniżej podstawy chmury pyłu wulkanicznego (ok. 6 km). Na-tomiast w Europie loty wstrzymano na lotniskach w Belgii, Czechach, Danii, Es-tonii, Finlandii, Francji, Islandii, Hiszpanii, Holandii,, na Litwie, na Łotwie, w Niemczech, Norwegii, Irlandii, Rosji, Szwecji i Wielkiej Brytanii. 16 kwietnia zamknięto część lub całość przestrzeni powietrznej w kolejnych krajach euro-pejskich: Austrii, Mołdawii, na Słowacji, w Szwajcarii, na Węgrzech i we Wło-szech. 17 kwietnia zamknięto przestrzeń powietrzną nad Bośnią i Hercegowiną, Chorwacją, Czarnogórą, Rumunią i Serbią. Według szacunków Międzynarodo-wego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych straty poniesione przez światowe linie lotnicze z powodu odwołania lotów, dziennie mogły sięgać nawet 200 mln USD. 16 kwietnia w europejskiej przestrzeni powietrznej odbyło się 11 659 lo-tów z planowanych 28 597, 17 kwietnia było to 4886 z 22 653, 18 kwietnia 4000 z 24 965. Co więcej, ucierpiały nie tylko linie lotnicze, ale również miasta docelowe. Upubliczniony Raport The Economics Impact of Air Travel Restric-tions Due To Volcanic Ash (ekonomiczny wpływ wstrzymania ruchu lotniczego w wyniku oddziaływania pyłu wulkanicznego) wskazuje na to, że w dniach mię-dzy 15 a 21 kwietnia odbyło się o 100 tyś. lotów mniej, niż było zaplanowane, co przełożyło się na straty w wysokości 2,2 mld USD netto w liniach lotniczych ze względu na odroczone loty oraz 1,6 mld USD netto w miejscowościach docelo-wych ze względu na obniżenie ruchu turystycznego. 
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 Rys. 2. Chmura pyłów wulkanicznych nad Europą  
źródło:http://www.ekologia.pl/wiadomosci/srodowisko/wybuch-wulkanu-na-islandii-

sparalizowal-ruch-lotniczy-w-europie,12223.html (stan z 15.04.2010) Tak oto kwiecień 2010 roku stał się jednym z najgorszych dni w świato-wym lotnictwie. Co ciekawe, z czasem zaczęły pojawiać się głosy, jakoby za-mknięcie przestrzeni powietrznej nie było wcale konieczne, a szkodliwość pyłu wulkanicznego nie była na tyle duża, aby uniemożliwiała latanie. Przykładem byli brytyjscy naukowcy, których zacytował „Daily Telegraph”. Faktem jest jednak, wydarzenie z 1989 roku, kiedy to samolot holenderskich linii lotniczych KLM, wpadł w chmurę pyłu wulkanicznego,, która zdestabilizowała pracę silników. Mimo miliardowych strat, w moim subiektywnym odczuciu decyzja o zamknięciu przestrzeni powietrznej była właściwa, bowiem żadna suma pieniędzy nie może się równać wartości życia ludzkiego. 
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Z a g r o ż e n i e  s p o w o d o w a n e  
d z i a ł a l n o ś c i ą  c z ł o w i e k a  Jeśli chodzi zaś o niebezpieczeństwa spowodowane przez czynnik ludzki, nie da się ukryć, że najczęściej występujący jest terroryzm lotniczy, stanowiący bezpośrednie zagrożenie dla wolności i demokracji. Szczególnym momentem w historii świata były ataki terrorystyczne z 11 września 2001 r. na Nowy Jork i Waszyngton, w skutek, których śmierć poniosło prawie 3000 osób. Wtedy to po raz pierwszy na tak dużą skalę zostało naruszone bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego. Wydarzenia te, postawiły pod dużym znakiem zapytania dotychcza-sowe systemy bezpieczeństwa i kontroli podróżujących, szczególnie, gdy na jaw wyszły informacje, jakoby napastnicy byli w stanie stworzyć atrapy bomb, za-straszyć personel i ostatecznie przejąć samolot za pomocą przedmiotów, które wcześniej przeszły kontrolę i zostały wniesione na pokład. Od tego czasu USA podjęły znaczące działania w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa na lotni-skach, nie tylko poprzez wprowadzenie restrykcji dotyczących przewożonych na pokładzie przedmiotów, ale również na rozwój nowych technologii. Podstawową zmianą było prawne przekazanie odpowiedzialności za kontrolę pasażerów w ręce rządowych organizacji. Do tej pory, bowiem za skanowanie pasażerów oraz bagaży wnoszonych przez nich na pokład samolotów, odpowiedzialne były władze poszczególnych lotnisk. Zasada ta dotyczyła zarówno lotów wewnątrzkra-jowych, jak i międzynarodowych. Przeprowadzone później inspekcje wykazały, że to zadanie było powierzane prywatnym firmom ochroniarskim, zatrudnia-nym w celu pilnowania porządku na terenie całego lotniska. Problemem było to, że firmy te często zatrudniały niewykwalifikowanych ludzi, którzy nie wykony-wali swojej pracy na wymaganym poziomie. Mimo iż od 2001r. nie było już dru-giego tak tragicznego w skutkach aktu terroru, to w późniejszych latach wielokrotnie zdarzały się mniejsze ataki czy też incydenty terrorystyczne. Jed-nym z przykładów jest udaremniona dokonania zamachów bombowych na sa-moloty z użyciem płynnych materiałów wybuchowych w 2006r. W reakcji na ten incydent w Wielkiej Brytanii ograniczono wnoszenie płynów na pokład. Kolejne wydarzenie mające wpływ na obecny wygląd zabezpieczeń, miało miejsce w 2009r. po tym, jak zamachowiec wniósł składniki materiałów wybuchowych zaszyte w bieliźnie. Skutkiem tego było pojawienie się skanerów ciała, na nie-których portach lotniczych. Od czasu pamiętnych ataków z 2001r. odnotowano, co najmniej kilkanaście mniejszych. W ostatnich pięciu latach było ich, aż 10. Oznacza to, że mimo dotychczasowych starań konieczne jest ciągłe udoskonala-nie systemu zabezpieczeń w celach prewencyjnych. Obecna sytuacja polityczna nie gwarantuje, że w przyszłości nie dojdzie do podobnych przypadków, jakie miały miejsce na przestrzeni ostatnich lat. 
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S y s t e m y  b e z p i e c z e ń s t w a  
w  p o s z c z e g ó l n y c h  k r a j a c h  Z każdym kolejnym incydentem kontrola pasażerów staje się jeszcze bar-dziej skrupulatna, a na lotniskach pojawia się coraz więcej urządzeń inspekcyj-nych. Chociaż na świecie nie ma jednego, z góry określonego regulaminu bezpieczeństwa to w większości portów lotniczych wygląda on podobnie i jest stale aktualizowany.  Jednakże różne kraje charakteryzują się różnymi systemami zabezpie-czeń portów lotniczych. Oczywiście państwem najbardziej dotkniętym atakami są Stany Zjednoczone i to właśnie tam procedury bezpieczeństwa są nieco inne niż w pozostałych krajach. Na przykład od 2002 roku wszyscy pasażerowie muszą być kontrolowani przez pracowników federalnych. To znaczy, że ich sprawdzanie przeprowadzane jest przez Transportation Security Administration, a najbar-dziej ruchliwe lotniska, które są narażone bezpośrednimi atakami, zakwalifiko-wane są do kategorii X, na których często ochronę zleca się prywatnym podwykonawcom. We Francji, po zamachach z 1986 roku wprowadzono pro-gram Vigipirate, który zakłada pomoc jednostek wojskowych przy funkcjono-waniu portów. Ponadto od 1996 roku punkty bezpieczeństwa przekazano z rąk policji, prywatnym firmom. Na międzynarodowym lotnisku w Hong Kongu ze względu na jego ogrom oprócz policji bezpieczeństwa pilnuje również Aviation Security Company. Oprócz tego wokół całego portu rozstawione są uzbrojone jednostki ochrony lotniska, a pasażerowie przed wejściem na pokład przechodzą przez skanowanie rentgenowskie. Departament Transportu jest autorytetem dla bezpieczeństwa portów lotniczych w Wielkiej Brytanii. W 2004 roku rozpoczęta została inicjatywa „Multi Agency Threat and Risk Assessment”, którą testowano na 5 największych lotniskach. Po udanych próbach, system wdrożono we wszystkich portach na terenie kraju. Polega ona na jednoczesnej współpracy wielu jednostek przy ochronie portów lotniczych. Ciekawym przykładem jest również Finlandia, gdzie sprawdzanie pasażerów, bagażów, czy cła zlecane jest różnym firmom. Na przykład na lotnisku w Helsinkach zajmuje się tym Security Service Oy, a w terminalu można spotkać zarówno fińską policję jak i straż gra-niczną. W pozostałych krajach bezpieczeństwo i kontrola jest raczej jednolita. Na pokład samolotu nie można wnieść broni, ani przedmiotów mogących posłużyć do uprowadzenia samolotu. Wszyscy pasażerowie są skanowani wykrywaczami metali, a ich bagaże promieniowaniem rentgenowskim. O tym, co można, a cze-go nie można wnieść na pokład, informuje regulamin każdej linii lotniczej. W celu sprawnego przebiegu kontroli i uniknięcia wszelakich nieprzyjemności, podró-żujący powinni upewnić się, że w ich bagażu nie znajdują się przedmioty będące na liście zabronionych. Ponadto wszystkie metalowe obiekty, z którymi wchodzą na halę odlotów tj. (klucze, zegarki, paski, telefony komórkowe, bilon, itp.) oraz 
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większe urządzenia elektroniczne (laptopy, dekodery, etc.) należy umieścić w specjalnych kuwetach i położyć je na taśmie urządzenia rentgenowskiego wraz z bagażem podręcznym. Zdarza się też, że w przypadku uzasadnionego podejrzenia wykroczenia lub przestępstwa, podróżujący może zostać poddany kontroli osobistej, podczas której kontrolujący uprzednio legitymujący się i przedstawiający przyczynę kontroli, ma prawo sprawdzić zawartość bagażu podręcznego oraz skontrolować odzież i wszystkie przedmioty, które są w posia-daniu podróżującego. Zarówno przeszukania osoby, jak i kontroli osobistej, po-winna w miarę możliwości dokonywać osoba tej samej płci. Od reguły tej istnieją odstępstwa w przypadku konieczności przeprowadzenia kontroli osobistej nie-zwłocznie, ze względu na okoliczności mogące stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia osób i mienia. Kontrola osobista występuje raczej rzadko i tylko wtedy, gdy jest taka konieczność. Mimo iż nie jest ona przyjemna dla osoby kontrolo-wanej, to często jest niezbędna, by zapewnić bezpieczeństwo reszcie podróżują-cych. 
S y t u a c j e  k r y z y s o w e  Każdego dnia jednostki zabezpieczające terytorium lotniska dwoją się i troją, aby nie doszło do żadnej nieprzewidzianej sytuacji. Niemniej jednak ze względu na ilość osób, jaka dziennie przewija się przez terytorium portu lotni-czego sprawia, że niemal, co chwilę mamy do czynienia z sytuacjami, które wy-magają interwencji. Często są to tylko błędy wynikające z nieświadomości pasażerów, jak np. wejście do strefy zamkniętej czy chwilowe pozostawienie bagażu bez opieki przez zwykłe roztargnienie. Ważne jest, więc, by umiejętnie zidentyfikować sytuację, która będzie miała status kryzysowej. Według Krajowe-go Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego sytuacja kryzysowa to zagrożenie bezpieczeństwa wystąpieniem lub możliwością wystąpienia aktu bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym. Ma ona zazwyczaj nagły charakter i wymaga natychmiastowego działania. Gdy już takowa się wydarzy, najważniejsza jest komunikacja, między sztabem kryzysowym, a pozostałymi szczeblami zarządza-nia kryzysowego, takimi jak: służby ochrony, służba celna, policja, lotniskowe organy służby ruchu lotniczego, służby medyczne i sanitarne itp. W celu ułatwie-nia działań zarządzający lotniskiem wraz z Policją i Strażą Graniczną oraz w po-rozumieniu z współużytkującymi lotnisko, opracowuje plan przeciwdziałania sytuacji kryzysowej. Uwzględnia on warunki i tryb współpracy oraz koordynacji działań poszczególnych podmiotów wchodzących w skład systemu ochrony lot-niska, sposób reagowania na zagrożenia, sposoby postępowania w sytuacji za-grożenia oraz informowania o zagrożeniu osób odpowiedzialnych za system ochrony lotniska. Po uzyskaniu i potwierdzeniu informacji o bezprawnej inge-rencji, uruchomiony zostaje łańcuch działań wzajemnie na siebie oddziałujących. Organ zarządzania powiadamia prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zarząd 
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lotniska powiadamia prezesa Urzędu oraz centrum zarządzania kryzysowego właściwego terytorialnie wojewody, oraz zwołuje sztab, prezes Urzędu powia-damia ministra właściwego do spraw transportu, a służba ochrony podejmuje działania określone w programie ochrony lotniska. Następnie każdy z wyżej wymienionych organów zobowiązany jest do podjęcia działań. Na miejscu poja-wiają się służby zabezpieczenia medycznego, Straż Pożarna wysyła służby ra-tunkowo-gaśnicze, a Policja i Straż Graniczna wzywa wsparcie do zabezpieczenia rejonu. Wszystko to generuje duże koszty, dlatego jak już wyżej wspomniałem, konieczna jest właściwa identyfikacja zagrożenia. Po zażegnaniu sytuacji kryzy-sowej niezbędne jest przekazanie przez przewoźnika lotniczego oraz zarządu lotniska raportu i szczegółowego opisu przebiegu sytuacji kryzysowej do Urzędu w terminie do 15 dni od zaistniałego zdarzenia.  
WNIOSKI Ciągły rozwój lotnictwa i wzrost popularności tego środka transportu wymusza na nas nieustanne doskonalenie systemów bezpieczeństwa. Historia pokazuje, że w tej dziedzinie życia słowo rutyna nie istnieje. Każdy dzień stanowi wyzwanie dla służb dbających o ład i porządek w porcie lotniczym, a to właśnie w tym miejscu zaczyna i kończy się podróż samolotem. Rozwój technologiczny zabezpieczeń, rozbudowa i modernizacja portów lotniczych na stałe doszkalanie służb i personelu, a także podnoszenie świadomości pasażerów oznacza, że wy-ciągnęliśmy wnioski z przeszłości i uczymy się na błędach. Transport lotniczy staje się coraz bezpieczniejszy. Mimo iż nie jesteśmy w stanie całkowicie pozbyć się zagrożeń, które czekają na każdym kroku, to jednak możemy z dumą powie-dzieć, że poziom zabezpieczeń osiągnął pułap, który uczynił ten środek lokomo-cji najbardziej bezpiecznym. 
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S E C U R I T Y  T H R E A T S  A T  T H E  A I R P O R T  

ABSTRACT The airport is often called a ‘window on the world’ and the largest of them receive annually even tens of millions of passengers from all corners of the globe. Air transport is the most developing branch because it requires mod-ern, often complicated aircraft machines that require proper ground navigation. This transport requires qualified staff that will be fully involved in performing tasks at the highest level. In addition, air transport plays a key role in the movement process, which is why many units are watching over its appropriate security level. It is worth adding that safety is the most important element of every human being, and carriers must strive to ensure the highest possible se-curity standards. Furthermore, air transport must adhere to appropriate secu-rity policies at individual airports around the world. The capacity at the largest airports in the world reaches up to 80 million passengers a year, which is why they are exposed to unforeseen events every day. The article aims to familiarize the reader with the dangers that may occur during the use of air transport, as well as to present the functioning of security systems from the moment when the passenger passes through the ticket and luggage check. Issues such as air-port security in the area of the terminal and airfield plates, passenger and goods controls before boarding the aircraft as well as emergency procedures 
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are discussed. In addition, selected events from the history of aviation were described, which had an impact on the current state of collateral. Key words: airport, airport, security, air terrorism, security risk 
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S z y m o n  M I T K O W ,  E w a  S T E R N I C Z U K  W o j s k o w a  A k a d e m i a  T e c h n i c z n a ,  W y d z i a ł  L o g i s t y k i  
W Y B R A N E  E L E M E N T Y  

Z A R ZĄD Z A N I A  P R O C E S A M I  P R O D U K C Y J N Y M I   
STRESZCZENIE Skuteczność i sprawność systemu produkcyjnego są gwarancją powodzenia przedsiębiorstwa, szczególnie w czasach dynamicznego rozwoju handlu (w tym internetowego) i coraz wyższych wymagań klientów, którzy chcą mieć towar zaw-sze dostępny i dostarczony najlepiej w dniu zamówienia. Nowoczesny odbiorca usług podnosi zatem wysoko poprzeczkę nie tylko systemom produkcyjnym, ale również transportowym. Dlatego w firmach wdrażane są narzędzia informatyczne wspierające proces zarządzania wszystkimi obszarami ich działalności. W artykule scharakteryzowano wybrane z nich, skupiając się przede wszystkim na wsparciu procesu planowania produkcji. Ponieważ korzystanie z systemów informatycznych warto poprzedzić zgłę-bieniem wiedzy dotyczącej zastosowanych w nich algorytmów w artykule przed-stawiono przykład obliczeniowy wykorzystania procedury planowania zapotrzebowania materiałowego MRP dla złożonych wyrobów o strukturze modu-łowej, której celem jest wsparcie procesów planowania zapotrzebowania materia-łowego i wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa. Słowa kluczowe: planowanie produkcji, zarządzanie zasobami, planowanie potrzeb materiało-wych, MRP. 

WSTĘP Ogłoszona rewolucja 4.0 sprawiła, że gospodarka rynkowa i logistyka stoją w obliczu dużych wyzwań, definiowanych przede wszystkim zmieniają-cymi się i stale rosnącymi potrzebami klienta. O skutecznym dostosowaniu do jego wymagań decyduje przede wszystkim zdolność do personalizacji oferty, a także możliwość zaspokojenia potrzeb w sposób wybrany przez klienta. Gwałtowny rozwój handlu e-commerce i coraz bardziej skracające się czasy dostaw są testem dla elastyczności i zwinności systemów logistycznych, w tym zarządzających procesami produkcyjnymi. 
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Dlatego równolegle do rosnących oczekiwań konsumentów rozwijają się systemy informatyczne wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw, szczególnie produkcyjnych, które muszą być w gotowości do zaspokojenia zróżnicowanych potrzeb klientów, uwzględniając ich wielkość i termin realiza-cji zamówienia. Wsparciem tych zabiegów są narzędzia planistyczno-kontrolne, ułatwiające podejmowanie decyzji w aspekcie zaopatrywania w materiały i surowce niezbędne do produkcji w sposób gwarantujący ciągłość i założoną intensywność produkcji oraz minimalizację zapasów produkcji w toku [13]. Oczywiście jednocześnie równie intensywnie rozwijają się systemy dys-trybucyjne, w których oprócz aspektów organizacyjnych akcentowana jest go-towość środków transportowych [6, 9]. Warto także podkreślić, że zmiany te najbardziej dotyczą cywilnych przedsiębiorstw, jednak wiele technologii i narzędzi implikowane jest też w jednostkach organizacyjnych sfery budżeto-wej takich jak pogotowie ratunkowe, straż pożarna [4], systemy dystrybucji funkcjonujące w Wojskowych Oddziałach Gospodarczych 5, 22, 23, 24], czy bazach lotniczych [3, 7]. W takich organizacjach gotowość i sprawność syste-mów są szczególnie pożądane, gdyż od ich poziomu może zależeć życie i zdro-wie ludzi. W niniejszym artykule przedstawiono jedno z powszechnie stosowa-nych w produkcji narzędzi ułatwiających planowanie potrzeb materiałowych. W firmach funkcjonują one w postaci komputerowych programów dokonują-cych obliczeń dla złożonych procesów produkcyjnych, uwzględniających wszystkie zasoby materiałowe przedsiębiorstwa, zarówno surowce, jak i materiały, komponenty, półprodukty itp. Jednak zdaniem autorów, korzysta-nie z rozbudowanych systemów klasy MRP (Material Requirement Planning) czy ERP (Enterprise Resource Planning), o których mowa, powinno być poprze-dzone znajomością zastosowanych algorytmów i wykonywanych obliczeń. Dla-tego w artykule główny nacisk położono na przedstawienie metodyki obliczania zapotrzebowania na dostawy materiałów i elementów niezbędnych do wytworzenia wyrobu finalnego oraz terminów ich dostarczania, zgodnie z koncepcją MRP. 
PLANOWANIE POTRZEB MATERIAŁOWYCH (MRP) Zadaniem systemów klasy MRP są działania planistyczne obejmujące wszystkie etapy produkcji i montażu wyrobu końcowego, uwzgledniające jego strukturę, zamówienia zewnętrzne, dostępne stany magazynowe, wielkości zapasów „w drodze” oraz ustalone czasy produkcji poszczególnych elementów, ich montażu lub dostaw. Efektem obliczeń jest harmonogram produkcji okre-ślający terminy dostaw materiałów i elementów niezbędnych do wytworzenia 
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wyrobu finalnego, zgodnie z popytem zależnym, wynikającym z nadrzędnego planu produkcji.  Genezą systemu jest opracowany w 1957 r przez APICS (ang. American 
Production and Inventory Control Society) system MRP I, który najlepiej spraw-dza się w warunkach produkcji jednostkowej, seryjnej a także w przypadku montażu lub produkcji potokowej, kiedy popyt na produkty jest zależny, niere-gularny [14]. W najprostszym ujęciu, jego zadaniem jest określenie jakie mate-riały lub komponenty, w jakiej ilości i jakim terminie należy zapotrzebować, aby z jednej strony zminimalizować stan zapasów, a z drugiej zapewnić ciągłość produkcji. MRP I działa systemie tłoczącym (push). Zadania produkcyjne wyni-kają z planu produkcji określanego na podstawie zamówień klientów oraz pro-gnoz sprzedaży, co może skutkować podwyższonym stanem zapasów końcowych. Wśród głównych celów MRP I należy wymienić [14]: 

– zsynchronizowanie procesów zamawiania i dostarczania materiałów oraz komponentów z potrzebami produkcyjnymi, 
– lepszą kontrolę poszczególnych etapów produkcji, 
– dokładne określenie czasów dostaw surowców i półproduktów, 
– planowanie i kontrolowanie zapasów oraz zapewnianie dostaw nie-zbędnych dóbr dokładnie w momencie ich zużycia lub niewiele wcze-śniej;  
– redukcję zapasów materiałowych i operacyjnych, 
– uaktywnianie/wzmacnianie więzi między nabywcą i dostawcą celem wspólnego planowania potrzeb, 
– możliwość szybszej reakcji na potencjalne zmiany dotyczące np. wy-czerpania zapasów, awarii, przestojów linii produkcyjnej, opóźnień w dostawach, 
– precyzyjne wyznaczenie kosztów produkcji, 
– efektywniejsze wykorzystanie posiadanej infrastruktury. W najprostszym ujęciu, system MRP tworzą trzy elementy, które obej-mują: informacje wejściowe (zapotrzebowanie wg głównego harmonogramu produkcji, stan posiadanych zapasów materiałów i komponentów oraz wyro-bów gotowych), program MRP oraz informacje wyjściowe (zapotrzebowanie brutto i netto na potrzebne do produkcji materiały i komponenty oraz terminy ich dostaw). Schemat działania systemu MRP przedstawiono na rys. 1. 
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 Rys. 1. Elementy systemu MRP 

źródło: Lysons K. Zakupy zaopatrzeniowe, PWE, 2004 
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Do zasadniczych zalet systemu MRP I należy zaliczyć [12]: 
− możliwość minimalizacji lub całkowitej redukcji zapasów, 
− opracowanie harmonogramów produkcji uwzględniających zarówno rzeczywiste zapotrzebowanie jak i prognozowane,  
− wsparcie procesów kierowania przepływami surowców, materiałów, komponentów, półproduktów i wyrobów gotowych, 
− maksymalizację posiadanych zdolności produkcyjnych,  
− możliwość planowania rozwoju firmy w długim horyzoncie czasu, 
− koordynację działań w ramach logistyki wewnętrznej przedsiębiorstwa oraz w łańcuchu dostaw, 
− bieżącą kontrolę i szybkie reagowanie na zakłócenia w dostawach, 
− precyzyjne dopasowanie zamówień do zgłoszonych potrzeb klientów, 
− możliwość sterowania produkcją (przyśpieszanie i opóźnianie procesu).  Wśród wad systemu MRP wymienia się [12]: konieczność informatyza-cji, trudności podczas wprowadzania zmian w przedsiębiorstwie, wzrost kosz-tów transportu wynikający z minimalizacji zapasów, a także brak wrażliwości na krótkookresowe wahania popytu.  

PLANOWANIA ZASOBÓW PRODUKCYJNYCH MRP II Rozwinięciem MRP I (którego obszarem zainteresowań była przede wszystkim przestrzeń magazynowa), na inne sfery działalności przedsiębior-stwa, jest system MRP II. Obejmuje on nie tylko materiały potrzebne do pro-dukcji, ale także wszystkie zasoby firmy w tym środki trwałe, kapitał i zasoby ludzkie. Zawiera dodatkowo sfery związane z przygotowaniem i planowaniem procesów produkcyjnych, sprzedażą oraz dystrybucją wyrobów gotowych. Jest w stanie uwzględnić klasyfikację ABC, rozróżnić popyt zależny i niezależny, posiada możliwości nadawania priorytetów zleceniom produkcyjnym. Rozbu-dowana koncepcja MRP II (rys. 2)wymaga zastosowania wsparcia informatycz-nego, dlatego tak jak w przypadku MRP I powstały oprogramowania dedykowane jej wdrożeniu w przedsiębiorstwie. Niemniej jednak bazą jest al-gorytm planowania potrzeb materiałowych, który zostanie zaprezentowany w dalszej części artykułu. 
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 Rys. 2. Ogólny schemat MRP II 
Źródło: Barczak A., Florek J., Sydoruk T. Projektowanie zintegrowanych systemów informatycznych 

zarządzania, Wydawnictwo Akademia Podlaska, 2006 

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA PROCEDURY MRP  Produkowane wyroby często składają się z wielu różnych, czasem po-wtarzalnych elementów. Szczególnie dotyczy to branży elektronicznej, samo-chodowej czy stoczniowej [10], dlatego zaprezentowany przykład będzie dotyczył procedury MRP dla wyrobu o złożonej – modułowej strukturze, skła-dającego się z trzech produktów: A, B i C.  Punktem wyjścia przeprowadzanych obliczeń jest nadrzędny plan pro-dukcji (tab. 1), który określa zapotrzebowanie na wszystkie produkty, półpro-dukty, elementy itp. oraz dostarcza informacji na temat dostępnych zasobów (materiałów, zdolności produkcyjnych). 
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Tabela 1. Główny harmonogram produkcji 
Produkt/ półpro-

dukt/ element 
Tydzień 

10 11 12 13 
A 90 – – 100 
B 75 – – 80 
C 60 – – 75 
D 25 – – 60 
E – – – 35 
F 10 – – 45 
G 90 – – 70 
H 55 – – – 
I – – – 45 
J – – – 30 
K 50 – – 55 
L 10 – – – 

źródło: opracowanie własne Kolejnym krokiem jest określenie poziomu zapasów jakim dysponuje przedsiębiorstwo oraz czasów realizacji zamówienia w przypadku, gdy posia-dane zasoby okażą się niewystarczające (tab. 2). Tabela 2. Dostępne stany magazynowe uzupełnione o okres realizacji zamówienia 
Produkt/ półpro-

dukt/ element Zapas w 1. tygodniu Okres realizacji zamówienia 
(w tygodniach) 

A 30 3 
B 15 3 
C 40 3 
D 45 2 
E 25 2 
F 10 2 
G 65 1 
H 80 1 
I 30 1 
J 25 1 
K 0 1 
L 0 1 
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Ostatnim etapem jest analiza struktury wyrobu na podstawie której, wykorzystując planowanie wsteczne, tworzona jest lista materiałowa. Struktu-rę modułową produktów A, B i C, przedstawiono na rys. 3, 4 oraz 5. Na każdym z wyróżnionych poziomów pojawiają się kolejne moduły/elementy, są to:  
− poziom 1 – moduł D, 
− poziom 2 – moduł E, 
− poziom 3 – moduł F, 
− poziom 4 – moduł G, 
− poziom 5 – pojedyncze elementy. 

 Rys. 3. Struktura modułowa wyrobu A 
źródło: opracowanie własne. Z analizy struktury produktu A (rys. 3) wynika, iż składa się on z dwóch rodzajów modułów (2 moduły E i 4 moduły F) oraz 3 elementów H. Natomiast moduły E i F składają się odpowiednio: 

− moduł E – dwa moduły F, trzy elementy L i jeden element H, 
− moduł F – jeden moduł G, dwa elementy K. W taki sam sposób należy dokonać analizy pozostałych produktów, tj. B i C. 
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 Rys. 4. Struktura modułowa wyrobu B 
źródło: opracowanie własne. 

 Rys. 5. Struktura modułowa wyrobu C 
źródło: opracowanie własne Wykorzystując wiedzę na temat struktury wyrobów dokonuje się obli-czenia zapotrzebowania brutto na podzespoły i elementy w poszczególnych tygodniach. W pierwszej kolejności należy dokonać podziału na produkty nie-zależne, czyli takie, które nie są elementami struktury innych produktów oraz zależne, złożone z innych elementów. Produkty A, B i C to produkty niezależne, natomiast D, E, F, G, H, I i J – zależne, co można przedstawić w następujący, skrócony sposób, uwzględniając składowe dla poszczególnych elementów i występujące miedzy nimi relacje liczbowe: 



Szymon MITKOW, Ewa STERNICZUK 
 

66 

− A, B, C – wyroby niezależne, 
− D (1B, 1C) – moduł wchodzący w skład wyrobów B i C – po jednym mo-dule do każdego, 
− E (2A), 
− F (4A, 4C, 2E), 
− G (4B, 4C, 4D, 1F), 
− H (3A, 1E, 1G), 
− I (5B, 2G), 
− J (3C, 1G), 
− K (3B, 5D, 2F), 
− L (4B, 3E). Kolejnym etapem jest sporządzenie harmonogramu produkcji i dostaw, dotyczącego wymienionych wyżej wyrobów A, B i C, modułów D, E i F oraz ele-mentów G, H, I i J (tab. 3, 4, 5). Schemat obliczeń zostanie zaprezentowany w oparciu o pierwsze zapotrzebowanie na moduł D, wynikające z konieczności produkcji wyrobów A, B i C, których jest składową. W 10 tygodniu zaplanowano produkcję (zapotrzebowanie brutto) 90 sztuk wyrobu A i 75 sztuk wyrobu B oraz 60 sztuk wyrobu C (tab. 1). Ponieważ w magazynie znajduje się zapas 30 sztuk produktu A, 15 sztuk wyrobu B i 40 sztuk wyrobu C (tab. 2) w pierw-szej kolejności należy uwzględnić posiadane zasoby. W ten sposób otrzymuje-my zapotrzebowanie netto, które wynosi: na produkt A i B po 60 szt., a na produkt C 20 szt. (tab. 3). Ponieważ czas realizacji zamówienia w obu przypad-kach wynosi 3 tygodnie, w związku z tym zamówienie musi być złożone w 7 tygodniu. Analizowany produkt D jest potrzebny tylko do produkcji wyro-bu B i C. Na każdy z tych produktów potrzebne będzie po jednym produkcie D, zatem zapotrzebowanie brutto na produkt D będzie sumą potrzeb netto na produkt B i C zgłoszonych w 7 tygodniu i będzie wynosiło 80 szt. (tab. 3). Po-nieważ jednak przedsiębiorstwo dysponuje jeszcze 25 szt. gotowego produktu D, po uwzględnieniu tego zapasu otrzymujemy potrzeby netto na produkt D wynoszące 35 szt. Ze względu na dwutygodniowy czas oczekiwania na dostawę zamówienie należy złożyć w 5 tygodniu.  W analogiczny sposób należy postępować dla pozostałych tygodni oraz produktów. Obliczenia dla wszystkich składowych przedstawiono w tab. 3, 4 oraz 5. 
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Tabela 3. Harmonogram dostaw dla produktów A, B, C, D 
Produkt  Wyszczególnienie Tydzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
A 

Potrzeby brutto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 100 Zapas 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0 0 0 Potrzeby netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 100 Dostawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 100 Zamówienie  60 100    
B 

Potrzeby brutto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 80 Zapas 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 0 0 0 Potrzeby netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 80 Dostawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 80 Zamówienie  60 80    
C 

Potrzeby brutto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 75 Zapas 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 0 0 0 Potrzeby netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 75 Dostawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 75 Zamówienie  20 75    
D 

Potrzeby brutto 0 0 0 0 0 0 80 0 0 180 0 0 60 Zapas 45 45 45 45 45 45 45 0 0 0 0 0 0 Potrzeby netto 0 0 0 0 0 0 35 0 0 180 0 0 60 Dostawa 0 0 0 0 0 0 35 0 0 180 0 0 60 Zamówienie  35 180 60   
Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 4. Harmonogram dostaw dla produktów E, F, G, H 
Produk

t Wyszczególnienie Tydzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
E 

Potrzeby brutto 0 0 0 0 0 0 120 0 0 200 0 0 35 Zapas 25 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0 Potrzeby netto 0 0 0 0 0 0 95 0 0 200 0 0 35 Dostawa 0 0 0 0 0 0 95 0 0 200 0 0 35 Zamówienie   95 200 35   
F 

Potrzeby brutto 0 0 0 0 190 0 320 400 0 710 70 0 45 Zapas 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 Potrzeby netto 0 0 0 0 180 0 320 400 0 710 70 0 45 Dostawa 0 0 0 0 180 0 320 400 0 710 70 0 45 Zamówienie   180 320 400 710 70 45   
G 

Potrzeby  brutto 0 0 180 0 460 400 320 1430 70 710 285 0 70 Zapas 65 65 65 65 65 0 0 0 0 0 0 0 0 Potrzeby netto 0 0 180 0 395 400 320 1430 70 710 285 0 70 Dostawa 0 0 180 0 395 400 320 1430 70 710 285 0 70 Zamówienie  180 395 400 320 1430 70 710 285  70  
H 

Potrzeby brutto 0 180 0 395 495 320 1610 270 710 640 35 70 0 Zapas 80 80 80 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 Potrzeby netto 0 180 0 395 415 320 1610 270 710 640 35 70 0 Dostawa 0 180 0 395 415 320 1610 270 710 640 35 70 0 Zamówienie 180  395 415 320 1610 270 710 640 35 70   
źródło: opracowanie własne 
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Tabela 5. Harmonogram dostaw dla produktów A, B, C, D 
Produk

t Wyszczególnienie Tydzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
I 

Potrzeby brutto 0 360 0 790 800 640 3160 140 1420 970 0 140 45 Zapas 30 30 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 Potrzeby netto 0 360 0 790 770 640 3160 140 1420 970 0 140 45 Dostawa 0 360 0 790 770 640 3160 140 1420 970 0 140 45 Zamówienie 360 790 770 640 3160 140 1420 970 140 45 
J 

Potrzeby brutto 0 180 0 395 400 320 1490 70 710 510 0 70 30 Zapas 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 Potrzeby netto 0 180 0 395 375 320 1490 70 710 510 0 70 30 Dostawa 0 180 0 395 375 320 1490 70 710 510 0 70 30 Zamówienie 180 395 375 320 1490 70 710 510 70 30 
K 

Potrzeby brutto 0 0 360 0 830 800 180 2320 140 240 390 0 0 Zapas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Potrzeby netto 0 0 360 0 830 800 180 2320 140 240 390 0 0 Dostawa 0 0 360 0 830 800 180 2320 140 240 390 0 0 Zamówienie 360 830 800 180 2320 140 240 390    
L 

Potrzeby brutto 0 0 0 0 350 0 240 600 0 320 105 0 0 Zapas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Potrzeby netto 0 0 0 0 350 0 240 600 0 320 105 0 0 Dostawa 0 0 0 0 350 0 240 600 0 320 105 0 0 Zamówienie    350 240 600 320 105    
źródło: opracowanie własne 

WNIOSKI  Na skuteczność opracowanego harmonogramu dostaw wpływa jakość i poprawność danych użytych do jego budowy. Dlatego, aby system MRP mógł prawidłowo funkcjonować, wszystkie informacje wynikające z nadrzędnego planu produkcji, dotyczące stanu posiadanych zapasów magazynowych czy struktury materiałowej wyrobu muszą być aktualne i sprawdzone.  Należy również podkreślić, że zarówno prosta struktura MRP jak i jej rozbudowane koncepcje (MRP II, CRP) są tylko narzędziami i to od wiedzy, 
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umiejętności i doświadczenia osób, które z nich korzystają zależą efekty jakie uda się uzyskać dla przedsiębiorstwa. Dlatego czasem warto, pomimo stworzo-nych na potrzeby firmy systemów informatycznych, dokonujących obliczeń dla wszystkich zasobów przedsiębiorstwa, poznać algorytmy, na których systemy te się opierają, czemu służy także niniejszy artykuł. 
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S E L E C T E D  E L E M E N T S  O F  P R O D U C T I O N  

P R O C E S S  M A N A G E M E N T  

ABSTRACT The effectiveness and efficiency of production system is a guarantee of the company’s success, especially in times of dynamic growth of trade (including online trade), as well as increasing customers’ requirements, who want to have goods always available and delivered, preferably on the day of order. A modern customer of services raises the bar high not only for production systems, but also for transport systems. Therefore, IT tools supporting the management process of all areas of its activity are implemented in enterprises. This article describes selected of them, focusing primarily on the support of production planning process. As the use of IT systems should be preceded by deepening the knowledge of algorithms applied in them, first of all a calculation example of the use of materi-al requirements planning procedure for complex products with a modular struc-ture was presented, and then the characteristics of selected IT tools supporting the processes of material requirements planning and enterprise resource planning have been made.  Key words: production planning, resource management, Material Requirement Planning MRP. 
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M i e c z y s ł a w  P A W L I S I A K  W o j s k o w a  A k a d e m i a  T e c h n i c z n a ,  W y d z i a ł  L o g i s t y k i  
M O D E L  M A R K O W A  O C E N Y  UŻY T K O W A N I A  

ŚR O D K Ó W  T R A N S P O R T O W Y C H  
W  P R Z E D S IĘB I O R S T W I E  D Y S T R Y B U C Y J N Y M  

STRESZCZENIE W przedsiębiorstwach dystrybucyjnych szczególnie istotna jest właściwa organizacja procesów przewozowych i minimalizacja niepotrzebnych przebiegów. Wymagany jest także wysoki poziom gotowości środków transportowych, gwaran-tujący realizację każdego zlecenia. Pozwala go osiągnąć racjonalne zarządzanie flotą pojazdów, przestrzeganie terminów przeglądów serwisowych oraz równo-mierne obciążenie zadaniami. Na eksploatację środków transportowych wpływa także sposób zarządza-nia przedsiębiorstwem i podejmowane na poziomie strategicznym decyzje. W arty-kule pokazano, jak dokonywane przez zarząd wybory dotyczące partnerów handlowych (producentów) wpływały na stopień i zasadność wykorzystania po-siadanego taboru. W tym celu porównano dwa różne etapy działalności. Do badania zastosowano procesy Markowa.  Słowa kluczowe: modele Markowa, eksploatacja pojazdów, zarządzanie flotą, zużycie pojazdów  
WSTĘP Właściwe zaplanowane działania są gwarancją powodzenia we wszyst-kich obszarach funkcjonowania firmy. W przedsiębiorstwach nieustannie po-dejmowane są decyzje, które obejmują wiele sprzecznych interesów. Z jednej strony ważna jest minimalizacja kosztów, a z drugiej podnoszenie jakości za-równo oferowanych produktów jak i usług. Zachowanie właściwej równowagi pomiędzy tymi parametrami jest gwarancją powodzenia na rynku i wymaga między innymi wyboru właściwych partnerów biznesowych. Miarą sukcesu są uzyskane wyniki w odniesieniu do poniesionych kosztów. Mogą one jednak nie 
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w pełni diagnozować istniejące w firmie problemy. Dlatego w artykule zapre-zentowano metodę, pokazującą, jak decyzje dotyczące wyboru producenta wpłynęły na celowość wykorzystywania posiadanych pojazdów. Badanie dotyczyło firmy zajmującej się dystrybucją części zamiennych do warsztatów mechanicznych. Posiada ona w swojej ofercie szeroką gamę asortymentu do samochodów, osobowych i dostawczych, a także motocykli i skuterów, w tym wyposażenie akcesoryjne, płyny i materiały eksploatacyjne, a także narzędzia i sprzęt warsztatowy. Badaniu poddano jeden z oddziałów firmy zajmujący się bezpośrednim dostarczaniem zamówień do warsztatów samochodowych, zlokalizowanych w przyporządkowanym rejonie odpowie-dzialności. Dystrybucja jest realizowana własnymi pojazdami.  Po początkowych sukcesach, w firmie drastycznie zaczęła rosnąć liczba zgłaszanych reklamacji. Zdobyte grono klientów zaczęło się zmniejszać, nieza-dowolenie tych, którzy jeszcze pozostali narastać, a zyski spadać. Przyczyną takiego stanu była przyjęta przez firmę strategia. Na początku działalności za-rząd zdecydował o podjęciu współpracy z producentami/ dostawcami części, którzy oferowali najniższe ceny. Perspektywa długiego partnerstwa i duże za-mówienia pozwoliły dodatkowo na wynegocjowanie korzystnych rabatów, co pozwoliło zaoferować klientom bardzo korzystne ceny. Oczywiście w katalogu ofertowym, oprócz taniego asortymentu, znajdowały się również pozycje droż-sze, jednak to najczęściej kryterium ceny decyduje o wyborze konsumenta. Tak też było w tym przypadku. Ponadto niskie ceny według kampanii reklamowej przedsiębiorstwa nie wynikały z ich niższej jakości, ale były elementem promo-cji wchodzącej na rynek firmy. W krótkim czasie pozyskała ona znaczne grono klientów, szczególnie wśród warsztatów mechanicznych, do których przede wszystkim kierowała swą ofertę, zapewniając dodatkowo płatności z odrocze-niem ich terminu, czy specjalne programy lojalnościowe, umożliwiające zbiera-nie punktów za zakupy i przeznaczanie ich na otrzymywane w zamian za określoną pulę wyposażenie warsztatu.  Osiągnięty pierwotnie sukces niestety w szybkim czasie okazał się złudny, gdyż niskiej jakości części ulegały awariom i powodowały wiele zwro-tów reklamacyjnych. Wskutek tego, nie tylko firma zaczęła tracić klientów i zyski, ale również stanęła w obliczu konieczności przeprowadzania licznych postępowań reklamacyjnych. Wiele z nich wymagało skomplikowanych proce-dur z włączeniem rzeczoznawcy, gdyż awaria reklamowanego elementu nastę-powała zazwyczaj dopiero po jego montażu i powodowała dodatkowe koszty związane z uszkodzeniem współpracujących w układzie części, a także rosz-czenia o zwrot kosztów pracy. Dlatego zarząd szybko podjął decyzję o zmianie głównego dostawcy, wybierając producenta droższego, jednak gwarantującego wyższą jakość asortymentu. Stopniowo udało się odbudować relacje z klienta-mi i utrzymać na rynku. Napięta sytuacja, problemy z wadliwym sprzętem i zatargi z klientami sprawiły, że podczas liczenia strat nie uwzględniono do-
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datkowej, nieplanowanej eksploatacji środków transportowych. Po zmianach trafny dobór producentów części zamiennych skutkował mniejszą liczbą re-klamacji, ale przełożył się także na stopień i sposób wykorzystania pojazdów w przedsiębiorstwie. Przestały być generowane przebiegi, których można było uniknąć. Przyczyniały się one nie tylko do wzrostu kosztów procesu, ale zwiększały stopień zużycia środków transportowych niepotrzebnie obniża-jąc ich sprawność i skuteczność. W badaniu dokonano porównania realizowanych przez pojazdy czyn-ności w dwóch okresach funkcjonowania firmy. W tym celu wykorzystano mo-dele Markowa zarówno w czasie dyskretnym jak i fizycznym ciągłym. Dokonano również analizy ewolucji procesu w czasie, obliczając prawdopodo-bieństwa graniczne. Otrzymane modele nie tylko pozwoliły na opis analizowa-nego systemu i predykcję wybranych wskaźników logistycznych, ale również wskazały kierunki możliwych usprawnień. Ponadto w badaniu zwrócono uwagę na problem dotykający wiele przedsiębiorstw które, skupione na swojej głównej działalności, procesy towa-rzyszące traktują pobieżnie lub nie analizują ich w ogóle, nie dostrzegając ukry-tego w nich potencjału. Przegląd literatury w tym zakresie wskazuje, że sytuacja taka ma miejsce właściwie we wszystkich rodzajach przedsię-biorstw, nie tylko prywatnych, również państwowych i zazwyczaj dotyczy wła-śnie oceny użytkowania środków transportowych. Odnalezione w literaturze badania dotyczyły między innymi oceny procesów eksploatacji obiektów tech-nicznych, w tym na przykład samochodów straży pożarnej [4], pojazdów [5] i statków powietrznych [7] wykorzystywanych w wojsku. Dotyczyły również elementów funkcjonowania logistyki w przedsiębiorstwie [6, 10], a także transportu z uwzględnieniem czynników które warunkują płynność przepły-wów jak np. kongestia [19], elementy związane z bezpieczeństwem ruchu dro-gowego [21, 23] zastosowaniem tematyki [24], a nawet gospodarki odpadami [18]. W każdym zatem systemie istnieją obszary, które nie są poddawane bada-niu, pomimo tego, że otrzymane wyniki mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na poprawę ich funkcjonowania [22]. 
MODEL MARKOWA W CZASIE DYSKRETNYM Procesy Markowa to taka grupa procesów stochastycznych , które spełniają własność Markowa, czyli założenie o braku historii [10, 12]. Dla każ-dego momentu  prawdopodobieństwo zmiany na dowolne położenie systemu dla  zależy jedynie od jego położenia w chwili , a nie zależy od te-go, w jaki sposób proces ten przebiegał w przeszłości. Zatem proces losowy  nazywa się procesem Markowa, gdy dla dowolnego skończo-
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nego ciągu chwil  i dowolnych liczb rzeczy-wistych zachodzi równość (1): (1) 
która oznacza, że warunkowy rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej  w chwili zależy wyłącznie od rozkładu prawdopodobieństwa zmiennej losowej w chwili , a nie zależy od rozkładów prawdopodobieństw zmiennej losowej, jakie proces przyjmował w chwilach  Budowę modelu Markowa rozpoczęto od wyodrębnienia możliwych stanów eksploatacyjnych, w których przebywają pojazdy realizujące dostawy. Wyróżniono ich minimalną liczbę - 3 rozłączne stany pozwalające analizować proces dostaw przed i po wprowadzeniu zmian. Jest to model w zupełności wystarczający do takiej analizy. Zgodnie z zasadą estymacji należy dążyć do najprostszej postaci modelu, bez niepotrzebnego komplikowania jego struktu-ry, jeżeli jego postać zaspokaja potrzeby badacza. W związku z powyższym za-proponowano następujące stany: 

− S1 – wykonywanie wynikającej z zamówienia dostawy;  
− S2 – czynności manipulacyjne; 
− S3 – wyjazdy reklamacyjne. Funkcje eksploatacyjne obiektu i systemu realizowane w poszczegól-nych stanach są następujące: 
− S1 – dotyczy procesu dostarczania zamówienia klientowi zamówienia. Stan ten obejmuje jazdę samochodem z siedziby firmy do miejsca do-starczenia towaru.  
− S2 – czynności manipulacyjne, które obejmują załadunek i rozładunek towaru, a także sporządzanie niezbędnej dokumentacji, wydanie towa-ru i rozliczenie transakcji. 
− S3 – dotyczy dodatkowych, nieplanowych przejazdów, które wynikają ze zgłoszonych przez klientów reklamacji. Taki proces obejmuje ode-branie wadliwej części i sporządzenie pełnej dokumentacji dotyczącej zdarzenia. Ponieważ często usterka ujawnia się dopiero podczas użyt-kowania pojazdu, konieczne jest także uwzględnienie wszystkich szkód jakie w jej wyniku powstały. Wszystko dokumentowane jest także za pomocą zdjęć, niejednokrotnie pojawia się też konieczność wezwania rzeczoznawcy.  Zgodnie z polityką firmy wyjazdy reklamacyjne odbywają się w trybie pilnym, na żądanie klienta, lub w innym, ustalonym przez niego terminie. W przypadku, kiedy wszystkie pojazdy są akurat w trasie, reklamacje rozpa-
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trywane są po powrocie do bazy, czasem jako ostatnia trasa na zakończenie dnia pracy, również jako dodatkowy kurs. Jeżeli reklamacja nie jest skompliko-wana i nie wymaga dodatkowych czynności, w pełni wystarczający jest pod-stawowy formularz reklamacyjny, wówczas cała procedura nie zajmuje dużo czasu i może mieć miejsce podczas standardowego dostarczania towarów i nie skutkuje dodatkowym kursem. Najczęściej jednak takim sytuacjom towarzyszy wiele emocji, co znacznie wydłuża procedury. Po pierwsze ze strony niezado-wolonego klienta, którego okoliczności zmusiły do nieplanowej i przed-wczesnej wizyty na warsztacie, po drugie oczywiście mechanika, który świadczył usługę. Znaczna liczba reklamacji w pierwszym okresie powodowała, że kolejne awarie mocno nadwyrężały cierpliwość klientów, pomimo ich pier-wotnego zadowolenia z oferowanych cen.  Pierwszym etapem opisu procesu z wykorzystaniem modeli Markowa jest budowa macierzy dozwolonych przejść między stanami. Nieskomplikowa-ny i dość ogólny, jednak w pełni wystarczający do zbadania założonych hipotez model spowodował, że wszystkie relacje międzystanowe są możliwe, co przed-stawiono w za pomocą macierzy przejść (tab. 1) oraz w postaci grafu (rys. 1). Tabela 1. Macierz przejść między stanami. Stany  S1 S2 S3 S1 0 1 1 S2 1 0 1 S3 1 1 0 
źródło: opracowanie własne 

 Rys. 1.Graf przejść między stanami 
źródło: opracowanie własne Po zdefiniowaniu możliwych stanów eksploatacyjnych i istniejących między nimi relacji konieczne było zbadanie wspomnianej wcześniej własności 
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Markowa, czyli tzw. braku pamięci, oznaczającego, że prawdopodobieństwo każdego zdarzenia zależy jedynie od wyniku poprzedniego, a nie zależy od wcześniejszej historii procesu [6, 16]. W tym celu wykorzystano test Kruska-la Wallisa badający niezależność danego stanu od stanu poprzedzającego oraz od czasu jego trwania. Otrzymany wynik potwierdził tę niezależność, dlatego w kolejnym etapie dokonano badania postaci rozkładów średnich czasów trwania wyodrębnionych stanów. Rozkłady te okazały się wykładnicze, co uwierzytelniło możliwość wykorzystania procesów Markowa. Przykładowy histogram, dla czasu trwania stanu S1, przedstawiono na Rys. 2. 
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 Rys. 2. Histogram czasu trwania stanu S1 
źródło: opracowanie własne Procesy Markowa z czasem dyskretnym nazywa się łańcuchami Mar-kowa. Ich matematyczny opis stanowi macierz stochastyczna P której elementy 

pij są prawdopodobieństwami przejść ze stanu Xn= i do stanu Xn+1 = j[2, 10, 12]. Dlatego w następnym etapie badania dokonano przetworzenia bazy danych zawierającej trajektorie fazowe obiektów do postaci wartości estymatorów elementów pij macierzy prawdopodobieństw przejść P. Wartościami tych esty-matorów z próby są częstości wij przejść ze stanu Si do stanu Sj[29] Są one nie-zbędne do opracowania modelu łańcucha Markowa dla badanego procesu. W ten sposób otrzymano macierz prawdopodobieństw przejść dla dwóch ba-danych okresów procesu eksploatacji – przed wprowadzonymi zmianami (etap 1) i po ich wprowadzeniu (etap 2). Otrzymane wartości estymatorów obu eta-pów przedstawiają odpowiednio Tab. 2. oraz Tab. 3. 
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Tabela 2. Wartości elementów pij macierzy P pierwszego etapu badania. pij S1 S2 S3 S1 0 0,888 0,112 S2 0,882 0 0,118 S3 0,750 0,250 0 
źródło: opracowanie własne 

Tabela 3. Wartości elementów pij macierzy P drugiego etapu badania. pij S1 S2 S3 S1 0 0,936 0,064S2 0,958 0 0,0418S3 0,2 0,8 0
źródło: opracowanie własne W dalszej kolejności dokonano porównania ze sobą dwóch okresów. Zbadano, jak zmieniły się poszczególne estymatory prawdopodobieństw przejść, wyznaczając procentową różnicę między okresem przed wprowadze-niem zmian, kiedy sprzedaż głównie opierała się na słabej jakości asortymencie i po nim, kiedy dokonano zmiany dostawców. Otrzymane wyniki przedstawia Tab. 4. Tabela 4. Stosunek wartości prawdopodobieństw przejść dwóch etapów procesu. 

% S1 S2 S3 

S1  5,38 -42,73 

S2 8,69  -64,71 

S3 -73,33 220  

źródło: opracowanie własne Otrzymane wartości dotyczą częstości zmian międzystanowych, zacho-dzących w systemie przed i po wprowadzeniu modyfikacji. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na zdecydowany spadek relacji miedzy stanem S1 (reali-zacja zdania) a stanem S3 – obsługa reklamacji, wynoszący aż 43%. Jeszcze bardziej zmniejszyły się przejścia do stanu S3 ze stanu S2, oznaczającego czyn-ności manipulacyjne, aż o 65%. Oznacza to że pojazdy wykonywały w drugim etapie zdecydowanie więcej zadań związanych z działalnością firmy, jedynie sporadycznie wykonując przewozy reklamacyjne. Liczba wejść ze stanu S3 do 
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stanu S1 zmniejszyła się, co oznacza że więcej reklamacji było załatwianych na odległość, bez konieczności przyjazdu na miejsce. Stąd też wzrost przejść ze stanu S3 do S2. Modele łańcucha Markowa, oszacowane dla obu analizowanych etapów okazały się ergodyczne, co umożliwiło długoterminową prognozę ewolucji ana-lizowanego systemu [14, 29]. W tym celu obliczono prawdopodobieństwa gra-niczne pj pozwalające na predykcję realizacji procesu w długim okresie czasu. Obliczeń dokonano wykorzystując dodatek Solver programu Microsoft Excel i potwierdzono w programie Mathematica który pozwala na wykonywanie skomplikowanych obliczeń w środowisku matematycznym. Otrzymane wyniki zestawiono ze sobą co przedstawia Tab. 5 oraz Rys. 3. Tabela 5. Prawdopodobieństwa ergodyczne pj łańcucha Markowa dla dwóch etapów procesu. pj  S1 S2 S3 przed 0,4613 0,4355 0,1032 % 46,13 43,55 10,32 po  0,4699 0,4799 0,0501 % 46,99 47,99 5,01 zmiana  1,86 10,20 -51,39 
źródło: opracowanie własne Wg modelu Markowa w czasie dyskretnym system dąży przede wszyst-kim do przebywania w dwóch stanach, w stanie S1 (wykonywanie dostawy) oraz w stanie S2 (obejmującym czynności manipulacyjne), na bardzo zbliżonym poziomie. Prawdopodobieństwa graniczne systemu po zmianach są wyższe dla tych stanów w stosunku do wartości przed zmianami o odpowiednio 2% i 10%. Największa różnica dotyczy stanu S3 (reklamacje) i wynosi ponad 50%. Ozna-cza to, że częstość reklamacji w granicznym położeniu systemu będzie aż o po-łowę mniejsza, co prezentuje rys. 4. Prognozy długoterminowe dla łańcucha Markowa są zatem zadowalające z punktu widzenia przedsiębiorcy. 
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 Rys. 3. Prawdopodobieństwa ergodyczne pj dla dwóch etapów procesu. 
źródło: opracowanie własne Porównano także średnie czasy realizacji poszczególnych czynności. Otrzymane wyniki przedstawiono w Tab. 6. Ponownie są one zadowalające i wskazują na zmniejszenie średnich czasów czynności manipulacyjnych (o 11%) i zwrotów (o 23%) a zatem stanów które nie przekładają się na zysk a wręcz generują dla przedsiębiorstwa koszty. Natomiast średni czas trwania najważniejszego z punktu widzenia działalności stanu związanego z dostarcza-niem zakupionego asortymentu wzrósł o 3%. Oznacza to wzrost realizowanych przewozów a więc zwiększenie liczby transakcji zatem także dochodów firmy. Tabela 6. Porównanie średnich czasów trwania stanów S1-S3. stan 

 

średnia [min] średnia [%]przed po zmiana S1 87 83 -5,22S2 16 15 -4,43S3 24 16 -35,53
źródło: opracowanie własne 

MODEL MARKOWA W CZASIE FIZYCZNYM CIĄGŁYM Charakterystyczna dla łańcucha Markowa analiza zjawiska tylko w wybranych chwilach czasu jest często niewystarczająca do jego wyczerpują-cego opisu[27]. Dlatego kontynuowano badania z wykorzystaniem modelu Markowa w czasie fizycznym ciągłym. Parametrem charakteryzującym taki 
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model, oprócz macierzy prawdopodobieństw przejść, jest jeszcze macierz in-tensywności przejść  o elementach λij, która jest funkcją charakteryzującą szybkość zmian prawdopodobieństw przejść  [10, 12]. Dla procesu przed zmianami wartości elementów macierzy przedstawiono w tab. 7, natomiast po zmianach w tab. 8. Tabela 7. Wartości elementów λij macierzy Λ pierwszego etapu badania. pij S1 S2 S3 S1 S2 S3 
źródło: opracowanie własne 

Tabela 8. Wartości elementów λij macierzy Λ drugiego etapu badania. pij S1 S2 S3 S1 S2 S3 
źródło: opracowanie własne Oszacowane wartości intensywności pozwoliły na obliczenie prawdo-podobieństw ergodycznych dla dwóch etapów procesu. Uzyskane wyniki za-prezentowano w Tab. 9. Tabela 9. Prawdopodobieństwa ergodyczne pj dla dwóch etapów procesu w czasie fizycznym ciągłym. pj S1 S2 S3 przed  0,676 0,13 0,194 % 68,4 12,2 19,4 po  0,736 0,122 0,142 % 73,7 12,1 14,2 zmiana 7,75 -0,82 -26,80 
źródło: opracowanie własne Dla obu etapów badania otrzymane wyniki ukazują dążenie badanego systemu do przebywania przede wszystkim w stanie wykonywania dostawy (S1), jednak dla procesu po zmianach wartość ta jest o 8 % większa. Zmniejszył 
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się nieznacznie graniczny wynik czynności manipulacyjnych (S2), co oznacza sprawniejsze procedury. Bardzo korzystna zmiana nastąpiła dla stanu reklama-cji. Dążenie do przebywania w tym stanie zmalało aż o 30 %. Otrzymane wyniki potwierdzają zasadność wprowadzonych zmian i odzwierciedlają ich pozytyw-ny wpływ na posiadane pojazdy, które po modyfikacji strategii są użytkowane, zgodnie z założeniem, przede wszystkim do dostarczania zamówień klientom.  Ostatnim etapem badania była wizualizacja otrzymanych wyników w postaci wyznaczenia charakterystycznych czasów dążenia obiektu do stanu stacjonarnego po zadanym zbiorze stanów początkowych. W tym celu koniecz-ne jest rozwiązanie układu równań Chapmana - Kołmogorowa – Smoluchow-skiego, które dla badanego procesu mają następującą postać macierzową (2): 
(2) 

Poprawne analityczne rozwiązanie układu równań CH–K–S z restrykcją, warunkiem normalizacji, wyznaczono wykorzystując moduł Mathematica Mar-kov continous. W celu badania założono, że w chwili początkowej t = 0 proces X(t) znajduje się w stanie S1. Pozwoliło to wykreślić funkcję ukazująca proces dążenia do stanu granicznego, odpowiednio dla stanu S1 (rys. 5) stanu S2 (rys. 6) i stanu S3(rys. 7). 

 Rys. 4. Ewolucja prawdopodobieństwa przebywania systemu w stanie S1. 
źródło: opracowanie własne 
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 Rys. 5. Ewolucja prawdopodobieństwa przebywania systemu w stanie S2. 
źródło: opracowanie własne 

 Rys. 6. Ewolucja prawdopodobieństwa przebywania systemu w stanie S3. 
źródło: opracowanie własne 
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Prawdopodobieństwo stanu S1 (realizacja dostawy) maleje do wartości granicznej w czasie około 60 minut. Asymptotyczne wartości dla pozostałych stanów ustalają się w podobnym czasie. Zatem po godzinie od wymuszenia stanu początkowego S1 system osiąga stan równowagi. 
PODSUMOWANIE Przeprowadzone badanie pokazało w pierwszej kolejności jak można wykorzystać modelowanie za pomocą procesów Markowa do opisu wybranych elementów systemu dystrybucji. Skupiono się przede wszystkim na realizujących przewozy pojazdach i sposobie ich wykorzystania, w zależno-ści od przyjętej w firmie strategii, dotyczącej wyboru producenta będących przedmiotem sprzedaży firmy części zamiennych. Decyzje w tym obszarze mocno wpłynęły na całokształt funkcjonowania przedsiębiorstwa, także na sposób użytkowania pojazdów.  Niskiej jakości części zamienne skutkowały awariami, powodując liczne reklamacje. W efekcie pojazdy, zamiast realizować dostawy zakupów, były wy-korzystywane do obsługi reklamacji, co generowało wiele dodatkowych prze-jazdów, skutkowało nadplanowymi trasami i przyczyniało się do wzmożonego zużycia środków transportowych, a w efekcie powodowało dodatkowe koszty jakie ponosiła firma generowane przez częstsze naprawy eksploatacyjne ukła-dów hamulcowego, kierowniczego i jezdnego, a także wymiany filtrów i płynów eksploatacyjnych. Po zmianach, czas który wcześniej poświęcany był na obsługę reklama-cji został w dużym stopniu przeznaczony na kolejne dostawy. Stał się więc z czynności generującej koszty taką, która przynosi zyski, a zużycie pojazdów stało się normalnym elementem procesu logistycznego i było w pełni uzasad-nione.  Obliczone prognozy wg modelu Markowa dla czasu dyskretnego i ciągłego są zbliżone. Generują taką samą prognozę stanów granicznie najbar-dziej prawdopodobnych, ale o różnych wartościach prawdopodobieństw gra-nicznych. Wg prognozy dla łańcucha Markowa (dla abstrakcyjnego czasu dyskretnego kolejnych zmian stanów) oraz wg modelu Markowa w czasie cią-głym system po zmianach dąży do przebywania głównie w stanie S1 (dostawy) i S2 (czynności manipulacyjne). Dla łańcucha wartości tych prawdopodo-bieństw są do siebie zbliżone i wynoszą 47 i 48%, natomiast dla procesu, który oprócz częstości przejść uwzględnia również średnie czasy trwania stanów eksploatacyjnych, wartości te wynoszą 74 i 12%. Najważniejsza zmiana dotyczy jednak stanu S3, dla którego wartość graniczna dla łańcucha Markowa zmalała o ponad 50 % a dla czasu ciągłego 
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o 27%. Zatem zmianie uległa nie tylko częstość przebywania w tym stanie, ale również jego intensywność. Badanie pokazało, że nawet prosty model Markowa stwarza możliwość opisania systemu funkcjonowania środków transportowych, dostarcza wiary-godnych informacji o ich użyciu a także może stanowić podstawę do określenia głównych kierunków usprawnień, skutecznie wskazując obszary zwiększające efektywność ich wykorzystania. 
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I N  T H E  D I S T R I B U T I O N  C O M P A N Y  

ABSTRACT In distribution companies, it is particularly important to organize transport processes properly and minimize unnecessary mileage. A high level of readiness of transport means is also required, which guarantees the execution of every order.  
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It enables to achieve rational fleet management, compliance with service intervals and an even workload. The use of transport means is also influenced by the way a company is managed and decisions made at the strategic level. This article shows how the choices made by the management board regarding trade partners (manufacturers) influenced the degree and legitimacy of owned rolling stock use. For this purpose, two different business steps were compared. Markov’s processes were used in the study. Key words: Markov models, exploitation of vehicles, fleet management, vehicles usage 
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A n d r z e j  ŚW I D E R S K I  W o j s k o w a  A k a d e m i a  T e c h n i c z n a ,  W y d z i a ł  L o g i s t y k i  

M O D E L O W A N I E  P R O C E S Ó W  
T R A N S P O R T O W Y C H  Z  U W Z G LĘD N I E N I E M  

S E Z O N O W OŚC I  P R Z E W O Z Ó W  
STRESZCZENIE Sukces przedsiębiorstwa zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest zdolność do spełnienia oczekiwań klientów i dopasowanie do potrzeb zgłaszanych przez rynek. Pomocne w ocenie popytu są metody i narzędzia matematyczne. For-mułowane prognozy powinny brać pod uwagę wszystkie czynniki kształtujące za-potrzebowanie na dobra i usługi, jednak często są one trudne do zdefiniowania, nie tylko ze względu na znaczną ich liczbę, ale również na trudny do określenia wpływ poszczególnych zmiennych. W wielu przypadkach liczba złożonych zamówień sil-nie zależy od czasu, w którym są one składane. Potrzeby mogą być zróżnicowane w zależności od pory dnia, tygodnia, roku. Wówczas uaktywnia się tzw. sezono-wość, której uwzględnienie jest bardzo istotne w przedsiębiorstwie i pozwala lepiej dostosować jego działalność do wymagań klientów.  W niniejszym artykule dokonano charakterystyki sezonowości popytu w firmie świadczącej usługi transportu krajowego, drogowego, realizowanego po-jazdami wysokotonażowymi. Wskazano zasadność prowadzenia takich analiz i potencjalne korzyści. Słowa kluczowe: prognozowanie popytu, sezonowość, transport drogowy, model regresji wielorakiej 

WSTĘP Na popyt usług transportowych wpływa wiele czynników, które są przyczyną jego znacznej fluktuacji. Wahania te niejednokrotnie podlegają powtarzalnym zmianom, obserwowanym w krótkich, średnich i długich prze-działach czasu. Kształtuje je wiele czynników natury ekonomicznej, prawnej, społecznej czy klimatycznej. Ponadto silnie warunkuje je zmienność zapotrze-bowania na produkty oferowane przez sektory, które branża TSL obsługuje. 
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Ta cykliczność zmian jest szansą dla przedsiębiorstw transportowych na lepsze dostosowanie do potrzeb rynku. Z pomocą wychodzą narzędzia i metody staty-styczne oraz matematyczne, umożliwiające opisanie zachodzących zjawisk i wyciagnięcie na tej podstawie wniosków pozwalających na odpowiednie sformułowanie, a w razie potrzeby modyfikację strategii przedsiębiorstwa.  W artykule, na podstawie przedsiębiorstwa oferującego usługi trans-portowe, zaprezentowano metodę analizy popytu. W tym celu wykorzystano metodę regresji wielorakiej. Prognozę sporządzono w oparciu o zaszłe obser-wacje, dotyczące zapotrzebowania na usługę przewozu w okresie ostatnich trzech lat. Zaprezentowane przedsiębiorstwo jest jedynie przykładowe. Analiza literatury wskazuje, że potrzeba modelowania poziomu wykorzystania środ-ków transportowych jest istotna nie tylko dla przedsiębiorstw cywilnych [3, 5], ale również dla instytucji państwowych. Modele takie mogą znaleźć zastosowa-nie w prognozowaniu gotowości floty na przykład pojazdów straży pożarnej [3] czy sił zbrojnych [4, 6]. Sprawdzają się także w prognozach dotyczących płyn-ności przejazdów i możliwych zakłóceń wynikających np. z zatłoczenia [15] czy wypadków drogowych [8, 17, 19]. 
METODA BADANIA Analiza zjawisk i procesów jest możliwa do modelowania za pomocą procesów stochastycznych. Realizacja procesu stochastycznego w dziedzinie czasu, nazywana jest szeregiem czasowym [10, 22]. Jest to ciąg informacji upo-rządkowanych w czasie. Poszczególne pomiary są ewidencjonowane z dokładnym krokiem czasowym i stanowią zbiór obserwacji reprezentujących realizację badanego zjawiska i charakteryzujących zachodzące w nim zmiany. Konieczna jest również identyfikacja wszystkich występujących w szeregu ele-mentów, którymi mogą być składowe systematyczne jak np. trend, wahania okresowe lub cykliczne oraz składowe przypadkowe – losowe. Proces ten na-zywa się dekompozycją szeregu czasowego [3, 16].  W analizowanym przykładzie wykorzystano regresję wieloraką. Należy ona do grupy modeli analitycznych, w których konieczne jest odnalezienie ma-tematycznych zależności - funkcji odzwierciedlających realizację procesu, co pozwala ponadto na rozszerzenie analiz również na argumenty spoza zakre-su zgromadzonych danych empirycznych i określenie, jak badane zjawisko bę-dzie się kształtowało w przyszłości. Estymacja polega na odnalezieniu właściwej funkcji trendu, a następnie opisaniu i wyodrębnieniu (jeśli istnieją) wahań sezonowych i cyklicznych. Najprostszą postacią trendu jest funkcja li-niowa, jednak trend może być również estymowany za pomocą innej funkcji, na przykład wykładniczej, kwadratowej lub potęgowej, w zależności od struk-tury badanego zjawiska. Funkcja trendu nie jest jednak wystarczająca, jeżeli 
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w procesie występują wahania. Jak już wspomniano wyżej mogą one dotyczyć zmian wynikających z kalendarza, determinującego pewien rytm zjawisk: dzienny, tygodniowy, miesięczny itp. wówczas są to wahania sezonowe lub kształtowanych przez czynniki natury ekonomicznej – czyli wahań cyklicznych. W procesie estymacji parametrów modelu wykorzystuje się klasyczną metodę najmniejszych kwadratów (KMNK) lub metodę największej wiarygodności (MNW) [2, 6]. Jednym z analitycznych sposobów przyporządkowania wartości zmien-nej zależnej konkretnym wartościom zmiennych niezależnych jest regresja. Jej najprostszym rodzajem jest liniowa regresja prosta, opisująca zależności mię-dzy zmiennymi za pomocą linii prostej (1).  (1) gdzie:  - współczynnik kierunkowy,  - wyraz wolny (punkt przecięcia z osią rzędnych),  – zmienna niezależna,   – zmienna zależna (objaśniana, przewidywana),  - błąd losowy. Jeżeli zmiennych objaśniających jest więcej, wówczas mamy do czynie-nia z regresją wieloraką, a liniowy model regresji wielorakiej przyjmuje postać (2):  (2) gdzie:  - wyraz wolny,  - parametry modelu – współczynniki regresji  – zmienna niezależna,   – zmienna zależna (objaśniana, przewidywana),  - błąd losowy. Współczynniki regresji opisują, o ile zmieni się średnio wartość zmien-nej zależnej y, jeżeli wartość zmiennej niezależnej x, której dotyczą, zmieni się o jednostkę, przy założeniu ustalonego poziomu pozostałych zmiennych nieza-leżnych.  Zmienne niezależne w analizie zjawisk ekonomicznych często nie mają charakteru ilościowego, ale jakościowy, tak jak w analizowanym przykładzie. W takiej sytuacji konieczne jest ich przekodowanie na zmienne zero-jedynkowe. Ponieważ ich liczba jest ograniczona, nie mogą być one traktowane w sposób przyjęty dla zmiennych ciągłych w regresji, co wynika z faktu, nie mają one sensu ekonomicznego, a obliczone współczynniki modelu nie posiada-
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ją interpretacji ekonomicznej. Wówczas taka zmienna jakościowa lub dyskret-na, posiadająca od kilku czy kilkunastu kategorii, kodowana jest na odpowied-nią liczbę   zmiennych binarnych (zero-jedynkowych), które są używane w równaniu regresji. Aby jednak możliwe było zastosowanie metody MNK do estymacji modelu należy wykorzystać  sztucznych zmiennych, gdyż wprowadzenie  zmiennych, a więc w ilości równej zmiennym objaśniającym spowoduje, że wystąpi liniowa zależność między regresorami, a macierz X’X będzie osobliwa. Wynika to z faktu, że zmienne zerojedynkowe sumują się do jedności. Takie zjawisko określane jest w literaturze ekonometrycznej jako pułapka związana ze zmiennymi zero-jedynkowymi (dummyvariable trap) [15, 17]. Taki model nie jest możliwy do oszacowania i dlatego liczba zmien-nych sztucznych musi być zawsze mniejsza o jeden w stosunku do liczby kate-gorii q (poziomów), zidentyfikowanych dla danego atrybutu (cechy). Tylko wówczas estymowany model jest prawidłowy i składa się z wyrazu wolnego , sumy iloczynów parametrów strukturalnych i zmiennych binarnych Dk numer k=1; q, reprezentujących sezonowość, oraz składnika losowego  (3).  
PODMIOT BADANIA Analizie poddano przewozy realizowane w przedsiębiorstwie na przestrzeni ostatnich trzech lat. Dysponuje ono 30 pojazdami o dopuszczal-nej ładowności wynoszącej 24 t. Ich przebieg przedstawiono na rys.1. 
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 Rys. 1. Popyt na usługi transportowe w latach 2016-2018 
źródło: opracowanie własne 
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Na wykresie zauważalna jest duża sezonowość przewozów. Potwierdza-ją to wybrane miary statystyki opisowej, obliczone dla poszczególnych miesię-cy, przedstawione w tab. 1. Tabela 1. Podstawowe miary statystyk opisowych  miesiąc Średnia [tyś. km] Mediana[tyś. km] Minimum[tyś. km] Maksimum[tyś. km] Odch.std[tyś. km] Wsp.zmn. [%] styczeń 172 167 160 190 15,70 9,11 luty 185 187 172 197 12,58 6,79 marzec 213 213 210 215 2,52 1,18 kwiecień 217 218 216 218 1,15 0,53 maj 221 222 210 230 10,07 4,56 czerwiec 238 239 236 240 2,08 0,87 lipiec 248 250 240 255 7,64 3,08 sierpień 294 294 289 298 4,51 1,54 wrzesień 282 282 280 285 2,52 0,89 październik 240 240 230 250 10,00 4,17 listopad 208 210 200 215 7,64 3,67 grudzień 201 200,5 197 204 4,95 2,47 
źródło: opracowanie własne Największe potrzeby transportowe występują w sierpniu i we wrześniu. Najniższe wskazania natomiast odnotowano w styczniu i lutym. Różnice zapo-trzebowania dla poszczególnych miesięcy dobrze oddaje przedstawiony na rys. 2 wykres zmienności miesięcznej. Przygotowanie przedsiębiorstwa na pojawiające się wahania wymaga zatem ich uwzględnienia w prognozowanym popycie. Umożliwia to wspomnia-ny model regresji wielorakiej, dokładnie taki jej rodzaj, w którym zostaną wy-korzystane zmienne binarne. 
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 Rys. 2 Wykres zmienności średnich potrzeb transportowych w poszczególnych miesiącach 
źródło: opracowanie własne Ponadto Rys. 1 sugeruje występowanie tendencji rozwojowej, jednak wahania sezonowe utrudniają nieco jej wizualne wyodrębnienie. Aby ocenić występowanie trendu w średniej wartości szeregu zaproponowano zastosowa-nie mechanicznego sposobu jego wyznaczania za pomocą średnich ruchomych. Wyznaczono proste średnie ruchome 3 okresowe, 6 okresowe i 12 okresowe i otrzymano wykresy jak na Rys. 3, Rys. 4, Rys. 5. 
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 Rys. 3. Średnie ruchome 3 okresowe 
źródło: opracowanie własne 
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Średnie ruchome 6 okresowe
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 Rys. 4. Średnie ruchome 6 okresowe 
Źródło: opracowanie własne 

Średnie ruchome 12 okresowe
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 Rys. 5 Średnie ruchome 12 okresowe 
Źródło: opracowanie własne Już praktycznie na rysunku ze średnimi ruchomymi 6 okresowymi wi-dać istnienie trendu i jego wzrostowy charakter, co ostatecznie potwierdza wykres ze średnimi 12 okresowymi. Powyższe analizy wskazują zatem, że mo-del powinien opisywać długookresowy trend i krótkookresową sezonowość, dla poszczególnych miesięcy w roku. Jak już wspomniano wcześniej, jakościo-wy charakter zmiennej objaśniającej powoduje konieczność oszacowania mo-delu w którym liczba zmiennych będzie o jeden mniejsza. Taki model składa się z wyrazu wolnego, trendu, oraz sumy jedenastu iloczynów parametrów struk-turalnych i zmiennych binarnych  dla  reprezentujących sezono-wość, jak w poniższym wzorze (4).   (4) 
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W większości publikacji proponuje się estymację modelu pomniejszone-go o zmienną o najniższym wskazaniu [10, 16]. W tym przypadku jest to styczeń. Oznacza to, że oszacowania parametrów sezonowych będą odnosić się do „styczniowego” poziomu. Dlatego wszystkie wartości parametrów dla poszczególnych miesięcy będą dodatnie, gdyż każda z nich będzie miała wyższy od styczniowego poziom. Wyniki estymacji parametrów funkcji regresji wielo-rakiej i błędy oszacowań przedstawia Tab. 2. 
Tabela 2. Wyniki estymacji modelu regresji wielorakiej 

N=35 R^2= 0,97 Popraw. R2= 0,96 F(12,22)=66,750 p<,00000  Błąd std. estymacji: 7,3084 b 
 

Bł. std. z b t(22) p 
 W. wolny  

 
167,93 4,54 37,01 0,000000 trend 

 
0,34 0,13 2,64 0,014975 luty 12,66 5,97 2,12 0,045404 marzec 39,66 5,97 6,64 0,000001 kwiecień 43,98 5,98 7,36 0,000000 maj 46,98 5,99 7,84 0,000000 czerwiec 64,31 6,00 10,71 0,000000 lipiec 73,97 6,02 12,29 0,000000 sierpień 118,96 6,03 19,71 0,000000 wrzesień 107,29 6,06 17,72 0,000000 październik 64,62 6,08 10,63 0,000000 listopad 32,61 6,10 5,34 0,000023 grudzień 26,47 6,70 3,95 0,000682 

źródło: opracowanie własne Skorygowany współczynnik determinacji, określający jaki procent zmienności zmiennej zależnej (  - objaśnianej) jest wyjaśniany za pomocą zmiennej niezależnej ( - objaśniającej) jest satysfakcjonujący i wynosi 96%, błędy oszacowań parametrów są małe, na poziomie około 6%. Ponadto o jako-ści modelu świadczy fakt, że wszystkie oszacowane parametry są statystycznie istotne, co jest zadowalające również ze względu na interpretację merytoryczną modelu i brak konieczności usuwania nieistotnych zmiennych objaśniających. Wykres wartości empirycznych i prognozowanych przedstawia Rys. 6. 
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Wartości empiryczne i prognozowane
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 Obserw. Wartość
 Przewidyw. Wartość

 Rys. 6 wykres wartości empirycznych i prognozowanych 
źródło: opracowanie własne Prognoza najgorzej sprawdziła się dla stycznia, jest to miesiąc w którym otrzymane błędy prognozy są największe. Ma na to wpływ zarówno niewielka liczba obserwacji, jak i najwyższy spośród wszystkich współczynnik zmienno-ści. Dalsze badania i estymacja modelu z dłuższego okresu pozwoliłaby na większą wiarygodność modelu. 
DIAGNOSTYKA MODELU Podstawą oceny dokładności dopasowania funkcji teoretycznej do danych empirycznych jest analiza różnic pomiędzy wartościami empirycz-nymi a teoretycznymi, zwanymi resztami modelu. Potwierdzenie poprawności modelu regresji wymaga zatem sprawdzenia podstawowych założeń dotyczą-cych reszt do których należy badanie normalności ich rozkładu oraz istnienia istotnych zależności funkcji autokorelacji. Na rys. 7 zaprezentowano histogram rozkładu reszt który pokazuje, że rozkład jest zbliżony do normalnego, co potwierdza obliczona statystyka testu Shapiro-Wilka, której wartość obliczeniowa wynosi 0,9861, natomiast prawdopodobieństwo testowe p=0,9288 co oznacza, że nie istnieją podstawy do odrzucenia hipotezy h0 na poziomie istotności  która mówi o tym, że rozkład zmiennej jest zbliżony do normalnego. Podobne wyniki uzyskano dla 
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testu Lillieforsa dla którego wartość obliczeniowa wynosi 0,08424, z wartością p>0,2 potwierdzając, że rozkład reszt jest normalny. 
Histogram: Reszty  modelu

K-S d=0,08424, p> 0,20; Lillief ors p> 0,20
Shapiro-Wilk W=0,98613, p=0,92882
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 Rys. 7. Histogram reszt modelu 
źródło: opracowanie własne Kolejnym czynnikiem, decydującym o poprawności modelu, jest brak istotnych statystycznie korelacji pomiędzy wartościami reszt czyli potwierdze-nie, że nie pozostały niewyjaśnione modelem zależności. W tym celu dokonano badania wykresów funkcji autokorelacji i autokorelacji cząstkowej, przedsta-wionych na rys. 8 oraz rys. 9. Ponieważ wszystkie wartości funkcji są staty-stycznie nieistotne, potwierdzono w ten sposób prawidłową budowę modelu. 
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Funkcja autokorelacji

 P. ufności-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0
0

 15 -,140 ,1100

 14 -,110 ,1112

 13 +,029 ,1124

 12 -,018 ,1136

 11 +,216 ,1148

 10 -,024 ,1159

  9 +,124 ,1171

  8 +,141 ,1182

  7 -,243 ,1194

  6 -,135 ,1205

  5 -,179 ,1216

  4 -,103 ,1227

  3 +,041 ,1238

  2 +,038 ,1249

  1 +,176 ,1259

Opóźn Kor. S.E

0

19,22 ,2041

17,61 ,2253

16,63 ,2169

16,57 ,1668

16,54 ,1223

13,00 ,2238

12,96 ,1647

11,84 ,1586

10,42 ,1661

 6,26 ,3943

 5,00 ,4156

 2,84 ,5847

 2,14 ,5432

 2,03 ,3616

 1,94 ,1633

  Q p

 Rys. 8. Funkcja autokorelacji reszt modelu regresji 
źródło: opracowanie własne 

Funkcja autokorelacji cząstkowej

 P. ufności-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0
0

 15 +,035 ,1291

 14 -,194 ,1291

 13 +,118 ,1291

 12 -,178 ,1291

 11 +,175 ,1291

 10 -,087 ,1291

  9 +,057 ,1291

  8 +,239 ,1291

  7 -,209 ,1291

  6 -,084 ,1291

  5 -,148 ,1291

  4 -,120 ,1291

  3 +,034 ,1291

  2 +,007 ,1291

  1 +,176 ,1291

Opóźn Kor. S.E

 Rys. 9. Funkcja autokorelacji cząstkowej reszt modelu regresji 
źródło: opracowanie własne 
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Na podstawie otrzymanych wyników zaproponowano także prognozę potrzeb transportowych na rok 2019, przedstawioną na rys. 10. 
Wy kres wartości empiry czny ch i prognozy  na 2019 r.
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 zrealizowane przewozy  [ty ś. km]
 prognoza [ty ś. km]  Rys. 10. Prognoza potrzeb przewozowych na rok 2019 

źródło: opracowanie własne Analiza wykresu na rys 10 ponownie wskazuje na niedoszacowanie prognozy na styczeń. Dla wielu branż jest to trudny moment, co ma swoje od-zwierciedlenie w popycie na usługi transportowe. Należy także podkreślić, że każda prognoza musi być monitorowania, weryfikowana i dostosowywana do zmieniającego się dynamicznie rynku. Po-nadto funkcja prognoz jest jedynie doradcza, pozwala wskazać główne kierunki zmian i stanowi doskonałe wsparcie procesów zarządzania. Nie dostarcza jed-nak gotowych decyzji. 
PODSUMOWANIE Przeprowadzone badanie pokazało możliwość prognozowania potrzeb przewozowych w firmie transportowej z wykorzystaniem regresji wielorakiej. Zaproponowany model ujawnił nie tylko wyraźną sezonowość procesu, ale także istniejąca tendencję wzrostową. Dla przedsiębiorstwa, szczególnie takie-go, które eksploatuje własny transport (jak badane), jest to informacja bardzo ważna. Po pierwsze pokazuje, że istnieją miesiące, w których posiadany poten-
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cjał transportowy może nie być w pełni wykorzystany, a z drugiej strony, że stale rosnący popyt może w najbliższej przyszłości spowodować, że posiadana flota pojazdów nie zaspokoi w pełni potrzeb, szczególnie w miesiącach w któ-rych są one największe. Oznacza to, że konieczna jest weryfikacja strategii transportowej przedsiębiorstwa i zaproponowanie kierunków z jednej strony minimalizujących poziom niewykorzystanego potencjału pojazdów, a z drugiej zabezpieczający interesy firmy w przypadku popytu większego niż możliwości transportowe. 
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M O D E L I N G  O F  T R A N S P O R T  P R O C E S S E S  W I T H  
R E G A R D  T O  S E A S O N A L I T Y  O F  T R A N S P O R T  

ABSTRACT The company’s success depends on many factors. One of them is the ability to meet the customers’ expectations and adjust to the needs reported by market. Mathematical methods and tools are helpful in assessing demand. Forecasts should take into account all factors shaping the demand for goods and services, but they are often difficult to define, not only because of their large number, but also due to the impact of individual variables, which is difficult to determine. In many cases, the number of placed orders strongly depends on the time at which they are sub-mitted. The needs can vary according to the time of day, week and year. Then we are dealing with the so-called seasonality, the inclusion of which is very important in the company and enables to better adapt its activity to the customers’ require-ments.  This article describes the seasonality of demand in a company providing domestic and road transport services with high-tonnage vehicles. The validity of such analyses and potential benefits were indicated.  Keywords: demand forecasting, seasonality, road transport, multiple regression 
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k m d r  p o r .  m g r  i n ż .  J a c e k  W A J C H E R T  
k m d r  p o r .  r e z .  d r  J a r o s ł a w  K R O P L E W S K I  A k a d e m i a  M a r y n a r k i  W o j e n n e j  

M O R S K I E  A G E N C J E  O C H R O N Y  
A  B E Z P I E C Z EŃS T W O  ŻE G L U G I  M O R S K I E J  

STRESZCZENIE Formacje wojskowe składające się z ochotników walczących za pieniądze od niepamiętnych czasów były ważnym elementem kształtującym obraz polityczny świata. Ich działalność, niezwykle kontrowersyjna, została zniesiona pod koniec XX wieku na mocy międzynarodowych regulacji prawnych. Upadek dwubieguno-wego świata oraz rozprzestrzenianie się zjawiska globalizacji sprawiły, że ostatnie dekady XX wieku były okresem w którym obserwowano stały wzrost znaczenia podmiotów pozapaństwowych w stosunkach międzynarodowych, także podczas konfliktów zbrojnych. Podmioty te, określane jako Prywatne Firmy Wojskowe (Private Military Company) bądź, w zależności od profilu oferowanych usług, Pry-watnymi Firmami Ochroniarskimi (Private Security Company) na stałe wpisały się w pejzaż współczesnych konfliktów zbrojnych oferując niezwykle szeroki wachlarz usług militarnych lub je wspierających. Renesans piractwa w najbardziej istotnych dla żeglugi międzynarodowej akwenach sprawił, że usługi z zakresu ochrony są oferowane przez te firmy również armatorom, których statki operują w najniebez-pieczniejszych rejonach świata. Biorąc pod uwagę nieuchronność prywatyzacji sfery ochrony szlaków i jednostek morskich należałoby się zastanowić, jaki status prawny przysługuje pracownikom prywatnych firm ochraniających statki i czy ich działalność nie jest sprzeczna z obowiązującymi w tej dziedzinie międzynarodowymi regulacjami prawnymi ? Słowa kluczowe: piractwo morskie, prywatne agencje ochrony, prawo międzynarodowe, bezpie-czeństwo żeglugi 
WSTĘP  Od trzech dekad prywatna przedsiębiorczość stopniowo przejmuje za-dania sił zbrojnych państw w zakresie bezpieczeństwa. Prywatne firmy woj-
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skowe (dalej: PFW)1 obecne były i są w większości współczesnych konfliktów zbrojnych, w tym przede wszystkim w Afganistanie, Iraku, Somalii, Libii, Ukrai-nie, na Bliskim Wschodzie, w Azji oraz Ameryce Południowej.  Impulsu do rozwoju tej formy przedsiębiorczości dostarczyły cztery czynniki. Pierwszym i najważniejszym z nich był upadek dwubiegunowego świata, którego skutkiem była demobilizacja sił zbrojnych ówczesnych potęg militarnych. Jej efektem było pojawienie się na rynku pracy ogromnej ilość do-świadczonych i wysoko wykwalifikowanych żołnierzy i funkcjonariuszy. Dru-gim czynnikiem był łatwy dostęp do broni pochodzącej z demobilu2. Kolejny z nich, to brak stabilizacji międzynarodowej w zakresie bezpieczeństwa, który spowodował wybuch dotychczas tłumionych konfliktów narodowościowych, etnicznych i religijnych. Natomiast ostatni faktor związany był z gwałtownym rozwojem technologii wojskowych, który wymusił na decydentach konieczność angażowania prywatnych firm zatrudniających cywilnych specjalistów w sek-torach działań, które były dotychczas domeną armii narodowych. Za pioniera w dziedzinie prywatyzacji bezpieczeństwa uznaje się połu-dniowoafrykańską firmę Executive Outcomes, która wyznaczyła trendy w całej branży. Utworzyli ją funkcjonariusze byłych służb bezpieczeństwa i żołnierze oddziałów wojskowych, którzy po upadku apartheidu w Republice Południowej Afryki (RPA) musieli porzucić dotychczasowe zajęcia3. D. D. Avant twierdzi, że w ostatniej dekadzie XX wieku PFW szkoliły armie co najmniej czterdziestu 
                                                 1  Do obecnej chwili nie określono ostatecznie, jak nazwać przedsiębiorstwa, których usłu-gi wiążą się ze stosowaniem przemocy. Większość z nich, reklamując swoją działalność na stronach internetowych, określa się jako private military company lub private security 

company, w zależności od profilu działalności firmy. Biorąc pod uwagę fakt, iż podział na firmy, które oferują typowe usługi militarne i na te, które mają w swojej ofercie usługi ochroniarskie bądź policyjne jest bardzo labilny, w niniejszym artykule będę posługiwał się ogólnym określeniem prywatne firmy wojskowe (PFW).  2  Jak podają F. Mathieu i N. Dearden po Zimnej Wojnie nielegalne rynki światowe zostały zalane uzbrojeniem wojskowym od karabinów maszynowych, poprzez czołgi, helikopte-ry po samoloty odrzutowe. W Afryce cena czołgu  T-55 oscylowała wokół 40 tyś. $, natomiast AK-47 w Ugandzie można było już nabyć za wartość kurczaka. F. Mathieu i N. Dearden, Corporate Mercenaries. The threat of private 
military and security companies, Londyn 2006, s. 15. Raport dostępny na stronie: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs /2009_2014/documents/droi/dv/ 805_mercenaries_/805_mercenaries_en.pdf (dostęp: 12.08.2018). 3  Personel firmy stanowiło 500 wojskowych doradców i 3 tysiące byłych żołnierzy. Wów-czas armia żadnego z państw afrykańskich nie posiadała tak doskonale wyszkolonych i wyposażonych formacji zbrojnych. Firma ta brała udział w konfliktach w Angoli i Sierra Leone. Po wprowadzeniu przez rząd RPA przepisów delegalizujących tego rodzaju przedsiębiorczość, firma została rozwiązana, a jej pracownicy zatrudnieni w sześciu spółkach- córkach działających poza granicami RPA. D. D. Avant, Prywatyzacja bezpie-
czeństwa, [w:] Studia bezpieczeństwa, (red.) P.D. Williams, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 445. 



Morskie agencje ochrony a bezpieczeństwo żeglugi morskiej 

109 

dwóch państw, a w latach 1995- 2004 pojawiło się na rynku znacznie więcej niż 200 firm tego rodzaju i aktualnie, w opinii niektórych ekspertów, działało wówczas na świecie kilkaset PFW zaangażowanych w ponad stu państwach na sześciu kontynentach4. Firmy te mają do zaoferowania szeroki zakres usług, które obejmują między innymi: kompleksową obsługę placówek dyplomatycz-nych i wojskowych, ochronę VIP, szkolenia dla służb mundurowych, w tym przede wszystkim służb bezpieczeństwa, wojska, policji, doradztwa w zakresie wywiadu i kontrwywiadu, usługi logistyczne i medyczne.  Znakomita większość PFW to firmy amerykańskie, a w dalszej kolejno-ści brytyjskie, francuskie, izraelskie i rosyjskie. Wynajęcie tych firm niekiedy pozwala rządom na obejście niektórych prawnych przeszkód oraz na manipu-lowanie statystykami5.  Eric Prince, twórca amerykańskiej formacji Blackwater, w swojej książ-ce Cywilni wojownicy. Najemnicy w ogniu wojny, pisze: Nad Zatoką Perską średnio jeden cywilny kontraktor przypadał na sześciu wojskowych: w Iraku i Afganistanie, po długim okresie redukowania liczby pełniących służbę żołnie-rzy, proporcja ta przedstawiała się jak jeden do jednego, co oznaczało, że jeżeli wysłano tam sto tysięcy żołnierzy, to sto tysięcy kontraktorów musiało ich wspomagać6.Według posiadanych przez niego danych, w 2005 r. rząd federalny wydawał rekordową kwotę czterdziestu centów z każdego dolara na realizację kontraktów zawartych z prywatnymi firmami7.  PFW systematycznie podejmują coraz liczniejsze działania ze sfery bez-pieczeństwa i rozszerzają swój asortyment. Rozrasta się również grupa ich zle-ceniodawców. Należą do nich państwa8, organizacje międzynarodowe, 
                                                 4  Ibidem, s. 444.  5  Przykładowo w 1991 r. ONZ nałożyła embargo na sprzedaż broni i szkolenia jakiejkol-wiek stronie konfliktu w byłej Jugosławii. Jednakże wynajęcie firmy MPRI pozwoliło to embargo obejść. A. Garnuszek, Prywatne firmy wojskowe - w stronę prywatyzacji wojny, [w:] ,,Współczesne wyzwania dla międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych”, (red.) A. Garnuszek, R. Baranowski, Wydawca: Wydział Prawa i Administra-cji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 7.  6  E. Prince, D. Coburn, Cywilni wojownicy. Najemnicy w ogniu wojny, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2014, s. 21. 7  Ibidem, s. 121.  8  Szefowie PFW zabiegają o pozyskiwanie najbardziej intratnych kontraktów. W 2001 r. 10 największych PFW w USA wydało więcej niż 32 mln$ na lobbing oraz ok. 12 mln $ na kampanie wyborcze. Np. w latach 1994-2004 sama PFW Tytan wydała na lobbing 2,16 mln $. W rezultacie 96 % jej zysków z 1.8 mld $ uzyskanych w 2003 r. pochodziło z kontraktów zawartych z rządem Stanów Zjednoczonych. F. Mathieu i N. Dearden, op.cit., s. 19. 
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przedsiębiorstwa komercyjne, organizacje pozarządowe oraz klienci indywidu-alni9.  W opinii K. Wardin są to firmy bardzo elastyczne, zdolne do każdej ad-aptacji, a więc asortyment usług, jaki oferują jest bardzo szeroki10. Wśród zle-ceniodawców znajdują się również armatorzy, którzy zaniepokojeni rozwojem piractwa bezpieczeństwo swoich jednostek powierzają rzeczonym firmom.  Przywoływany już E. Prince konstatował: Z myślą o akcjach na akwe-nach wodnych i zwalczaniu piractwa w Zatoce Adeńskiej utworzono firmę Blackwater Maritime Security Solution, dysponującą byłym statkiem badaw-czym Narodowej Administracji Oceanu i Atmosfery, 60- metrową jednostką Mc Arthur, którą przystosowano do zabierania na pokład dwóch małych śmi-głowców, trzech niezatapialnych łodzi i kilkudziesięciu ludzi11. Wobec powyższego coraz powszechniejszy staje się pogląd, iż z powodu wielu problemów natury organizacyjnej i finansowej, z jakimi borykają się pań-stwa i armatorzy w zapewnieniu bezpieczeństwa żeglugi na niektórych istot-nych dla handlu międzynarodowego akwenach, należałoby w szerokim zakresie wykorzystywać prywatny sektor do zapewnienia bezpieczeństwa na morzu. Tym bardziej, że firmy te już od pewnego czasu operują na najniebez-pieczniejszych akwenach. W odróżnieniu od PFW działających na lądzie okre-ślane są jako Morskie Agencje Ochrony (MAO). Niestety problem dotyczący MAO narasta z chwilą, kiedy zamierza się określić prawny status ich funkcjo-nowania. Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na następujące pyta-nia:  1. Jaki jest aktualnie prawnomiędzynarodowy status MAO ? 2. Jaki zakres usług jest oferowany przez wyżej wymienione firmy w zakresie walki z piractwem morskim ? 
RENESANS PIRACTWA MORSKIEGO W czasach Internetu i smartfonów pojęcie piractwa kojarzy się przede wszystkim z komercyjnymi produkcjami amerykańskich wytwórni filmowych. Biorąc jednak pod uwagę statystyki publikowane przez Biuro Morskie (Interna-tional Marine Bureau) oraz Międzynarodową Izbę Handlową (International 

                                                 9  A. Wojciechowski, Prywatne firmy wojskowe a międzynarodowa ochrona praw człowieka, Wydawca: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2014, s. 12. 10  K. Wardin, Prywatne firmy wojskowe- panaceum na problem piractwa morskiego, ,,Logistyka” 2011, nr 5, s. 955. 11  E. Prince, D. Coburn, op. cit., s. 118. 
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Chamber of Commerce)12, ten rodzaj działalności przestępczej na morzu nie jest zjawiskiem, które miało miejsce jedynie w przeszłości, jest wręcz przeciw-nie- jesteśmy świadkami jego renesansu.  Dzisiejsi piraci są doskonale wyposażeni w najnowsze zdobycze techni-ki łączności, nowoczesne i szybkie jednostki pływające oraz broń, której nie powstydziłyby się armie wiodących państw świata. Ich taktyka polega na wy-korzystaniu małych, szybkich łodzi z których dokonują abordażu na statki bę-dące w ruchu lub na kotwicowisku. Natomiast z dala od wybrzeży korzystają z większych jednostek, które stanowią zabezpieczenie i zaopatrzenie jednostek abordażowych13. W opinii J. Padzika czynnikami, które bezpośrednio wpłynęły renesans piractwa były: przyjęcie zasady wolności mórz jako normy prawa traktatowego oraz zakończenie zimnej wojny, które spowodowało wycofanie marynarek wo-jennych antagonistycznych bloków politycznych z wielu strategicznych dla światowej gospodarki akwenów, ułatwiając powrót piractwa na te wody14. Jak zauważa K. Wardin Piractwo, chociaż pozornie polegające na tych samych zasadach, różni się od siebie w poszczególnych regionach świata ko-rzeniami historycznymi, motywacja samych piratów jak i stosowanymi przez nich metodami. Bez względu jednak na te różnice jest to proceder zagrażający w istotny sposób bezpieczeństwu transportu morskiego, który stanowi pod-stawę logistyczną zglobalizowanej wioski jaką stała się nasza planeta w XXI wieku… (…) … bez względu na region jego występowania jest to bezprawna działalność przynosząca szkody całej społeczności międzynarodowej15. Piractwo, według J. Padzika, przybiera postać czynnika nie tylko zagra-żającego swobodzie żeglugi i handlu międzynarodowego, ale także faktora go-dzącego bezpośrednio w bezpieczeństwo państw, powodującego przy tym generowanie znacznych strat materialnych (utracone ładunki i statki, wzrost kosztów ubezpieczenia, wydłużenie tras przejścia, okupy za porwane załogi, koszty wprowadzenia dodatkowego wyposażenia i procedur z zakresu bezpie-czeństwa)16.  Nieco szerzej rzecz traktuje T. Szubrycht, który poza wymienionymi za-grożeniami wskazał na jeszcze jeden niezwykle istotny fakt z punktu widzenia bezpieczeństwa współczesnego świata, a mianowicie na to, iż piraci bywają 
                                                 12  Patrz: statystyki dotyczące aktów piractwa w 2016 r. http://www.gospodarkamorska.pl /Administracja, Prawo/ piractwo-morskie-raport-za-rok-2016.html (dostęp: 24.08.2018) 13  J. Padzik, Piractwo morskie: historyczna ciągłość i zmiana, „Bezpieczeństwo Narodowe 2013, nr 1, s. 92.  14  Ibidem, s. 91.  15  K. Wardin, Prywatne firmy wojskowe- panaceum na problem piractwa morskiego, ,,Logistyka” 2011, nr 5, s. 952.  16  J. Padzik, op. cit., s. 92. 
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powiązani z organizacjami przestępczymi i grupami terrorystycznymi, a osią-gnięte w wyniku ataków pirackich korzyści majątkowe mogą stanowić istotne źródło finansowania grup terrorystycznych, przestępczych bądź separatystycz-nych17.  Definicja tego procederu została stosunkowo jasno określona w prawie międzynarodowym. Zgodnie z art. 15 Konwencji o morzu pełnym sporządzonej w Genewie 29 kwietnia 1958 r. jest nią:  1. wszelki nielegalny akt gwałtu, zatrzymania lub wszelki rabunek doko-nany dla celów osobistych przez załogę lub pasażerów prywatnego statku lub samolotu i skierowany: a)  na pełnym morzu przeciwko innemu statkowi lub samolotowi albo przeciwko osobom lub mieniu na pokładzie takiego statku lub samolo-tu,  b)  przeciwko statkowi, samolotowi, osobom lub mieniu w miejscu nie pod-legającym jurysdykcji żadne go Państwa,  2.  wszelkie akty dobrowolnego uczestnictwa w korzystaniu ze statku lub samolotu, o ile ten, który ich dokonuje, ma świadomość faktów, nadają-cych temu statkowi lub samolotowi charakter piracki,  3.  wszelka akcja mająca na celu podżeganie do popełnienia czynów okre-ślonych w ustępach 1 i 2 niniejszego artykułu albo świadomie podjęta w celu ich ułatwienia18. Międzynarodowe prawo publiczne uznaje, że akty piractwa mogą być dokonywane nie tylko na wodach międzynarodowych, ale również w specjal-nych strefach ekonomicznych, w strefie powietrznej i w każdym innym miejscu, które jest poza jurysdykcją jakiegokolwiek państwa. Akty te mogą być dokony-wane jedynie przez prywatne statki wodne i powietrzne. Okręt lub inny statek państwowy, nie może być uznany za statek piracki, chyba że jego załoga zosta-nie wcześniej wzięta do niewoli przez piratów, lub działania załogi będą miały wyłącznie prywatny charakter19. Natomiast za pirata możemy uznać osobę, która dopuściła się czynów wymienionych w Konwencji w sprawie przeciwdziałania bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu żeglugi morskiej z 10 marca 1988 r. W świetle art. 3: 
                                                 17  T. Szubrycht, Bezpieczeństwo morskie państwa. Zarys problemu, Wydawnictwo J.P., Gdy-nia 2011, s. 99.  18  Dz. U. 1963 Nr 33, poz. 187. Podobne brzmią zapisy art. 101 Konwencji Narodów Zjedno-

czonych o prawie morza podpisanej 10 grudnia 1982 r. w Montego Bay na Jamajce. Dz. U. 2002 Nr 59, poz. 543.  19  L. Joubert, Global Piracy and Armed Robbery at Sea 2017, http://oceansbeyondpiracy.org /reports/sop/ editorials/global-piracy-armed-robbery (dostęp: 22.08.2018). 
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1.  Osoba popełnia przestępstwo, jeżeli bezprawnie i umyślnie: (a)  zajmuje statek lub przejmuje nad nim kontrolę przy użyciu siły lub groźby jej użycia lub za pomocą wszelkiej innej formy zastraszenia, lub  (b)  dokonuje aktu przemocy przeciwko osobie znajdującej się na statku, je-żeli działanie to może zagrażać bezpiecznej żegludze tego statku, lub  (c)  niszczy statek albo powoduje uszkodzenie statku lub jego ładunku, jeże-li działanie to może zagrażać bezpiecznej żegludze tego statku, lub  (d)  umieszcza, lub powoduje umieszczenie na statku, za pomocą jakichkol-wiek środków, urządzenia lub substancji, która może zniszczyć ten sta-tek lub spowodować jego uszkodzenie lub znajdującego się na nim ładunku, powodując przez to zagrożenie lub możliwość zagrożenia dla bezpiecznej żeglugi tego statku, lub  (e)  niszczy albo w sposób poważny uszkadza morskie urządzenia nawiga-cyjne, albo w poważny sposób przeszkadza w ich obsłudze, jeżeli dzia-łanie takie może zagrażać bezpiecznej żegludze statku, lub  (f)  przekazuje informacje, o których wie, że są fałszywe, powodując w ten sposób zagrożenie dla bezpiecznej żeglugi statku, lub  (g)  rani albo zabija inną osobę w związku z popełnieniem lub próbą popeł-nienia jakiegokolwiek przestępstwa wymienionego w punktach od (a) do (f). 2.  Osoba popełnia również przestępstwo, jeżeli: (a)  usiłuje popełnić jakiekolwiek przestępstwo wymienione w ustępie 1 lub  (b)  namawia inną osobę do popełnienia przestępstw wymienionych w ustępie 1, lub w jakikolwiek sposób współdziała z osobą popełniającą takie przestępstwa, lub  (c)  grozi, stawiając warunki lub nie stawiając warunków, jakie są przewi-dziane w prawie wewnętrznym, w celu zmuszenia osoby fizycznej lub prawnej do dokonania lub powstrzymania się od dokonania określone-go czynu, że popełni jakiekolwiek przestępstwo wyszczególnione w ustępie 1 punkty (b), (c) i (e), jeżeli groźba taka naraża bezpieczną żeglugę danego statku20. Warto w tym miejscu podać różnicę pomiędzy piractwem a terrory-zmem morskim. Tak więc z punktu widzenia bezpieczeństwa najważniejszym elementem, różnicującym powyższe pojęcia, jest zasięg zagrożeń. W odniesie-niu do piractwa są one z reguły ograniczone do znanych i ustalonych akwenów oraz do konkretnych podmiotów. Natomiast terroryzm morski może mieć za-sięg globalny. Celem piratów jest zysk, a celem terrorystów morskich konkret-
                                                 20  Dz. U. 1994 Nr 129 poz. 635. 
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ny cel polityczny i rozgłos medialny. Ten ostatni jest przez piratów niepożąda-ny21. W chwili obecnej pond 50 tyś. statków, obsługiwanych przez ponad 1 mln marynarzy przewozi ponad 80 % globalnego transportu towarowego do portów na całym świecie. Część z nich operuje w rejonach szczególnie zagrożo-nych działaniami pirackimi i w mniejszym stopniu terrorystycznymi22.  W opinii L. Joubert Zrozumienie piractwa i zbrojnego napadu na statki ma kluczowe znaczenie w ograniczaniu przemocy na morzu. Kwantyfikacja ekonomicznych i ludzkich kosztów piractwa jest ważna w zrozumieniu praw-dziwego wpływu piractwa i rabunku na morzu. Jej zdaniem podstawową przy-czyną piractwa zawsze jest konflikt, niepewność polityczna i sytuacja gospodarcza na lądzie. Nie trudno ponadto zauważyć, że pośredni wpływ na odrodzenie się pi-ractwa ma proces globalizacji, który kreuje powstawanie takich nowych jako-ści, jak ,,państwa upadłe”, będące źródłem tego rodzaju zagrożenia23. A. Sapkowski stwierdza, że zjawisko to powoduje rosnące marginesy nędzy, będącej realnym niebezpieczeństwem dla sytego, bogatego, białego świata24. Jeżeli weźmiemy pod uwagę dane prezentowane przez Josepha Stigliza, mówią-ce o tym, iż w ostatniej dekadzie XX wieku margines ten zwiększył się o sto mi-lionów ludzi25, a dane przedstawiane przez innych badaczy wskazują na postępującą pauperyzację obywateli najbiedniejszych państw, to zjawiska nie-pożądane, do których należy piractwo, będą się rozprzestrzeniały26. Tym bar-dziej, że piraci są w niektórych krajach postrzegani jako wojownicy o wolność, równość i sprawiedliwość.  W przeważającej części wzorce piractwa powracają, często sięgając de-kad lub nawet wieków27. Występowanie piractwa jest często związane z rybo-łówstwem. Nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy niszczą ten sektor w kilku krajach, co prowadzi do napięć finansowych. Bezrobotni rybacy 
                                                 21  J. Jabłońska- Bońca, Prywatna ochrona bezpieczeństwa. Koncepcje, podmioty, zadania, 

kontesty, Wydawnictwo: Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 683.  22  L. Joubert, op. cit.  23  A. Sepkowski, Zbawienie dla wszystkich- globalizacja, [w:] Stosunki międzynarodowe- 
wokół zagrożeń teoretycznych, (red.) K. Kącka, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, s. 364. 24  Ibidem, s. 355.  25  J. Stiglitz, Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 23. Cyt. za A. Sepkowski, op. cit., s. 356.  26  Według Ch. Greefee, M. Greffarath’a, M. Schumanna w roku 1960 przeciętny dochód na głowę na głowę mieszkańca jednej piątej najbiedniejszych krajów był trzydziestokrotnie niższy od dochodu mieszkańca krajów bogatych, a obecnie jest niższy około osiemdzie-siąt razy. Ch. Greefee, M. Greffarath, M. Schumann, Czego chcą krytycy globalizacji, Wy-dawnictwo ,,WAM”, Kraków 2004, s. 35. Cyt. za A. Sepkowski, op. cit., s. 356.  27  L. Joubert, op. cit.  
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są często rekrutowani do piractwa28. Przykładem są piraci somalijscy, którzy należą do grup bezrobotnych rybaków i byłych partyzantów29. 

 Rys. 1. Pirat somalijski 
źródło: http://www.banzaj.pl/galeria/somalijscy_piraci_1-galdok-87408-873327-jpg.html Aktualnie pirackie ataki ograniczają przede wszystkim się do czterech, strategicznych dla morskiej żeglugi, obszarów: 
− Zatoki Adeńskiej, niedaleko somalijskiego wybrzeża i wejścia do Morza Czerwonego; 
− Zatoki Gwinejskiej, w pobliżu Nigerii i delty rzeki Niger; 
− Cieśniny Malakka, między Indonezją a Malezją; 
− Rejonów Półwyspu Indyjskiego, szczególnie pomiędzy Indiami i Sri Lanką30.  W mniejszym zakresie zjawisko to dotyczy wód okalających wybrzeża brazylijskie, ekwadorskie i peruwiańskie.  Jak wynika z danych zamieszczonych na stronie internetowej brytyj-skiej agencji ICC Commercial Crime Services, w 2017 r. odnotowano 180 incy-dentów z udziałem piratów, z czego 136 dotyczyło abordażu; 6 przypadków porwań; 22 nieudanych prób ataków i 16 razy ostrzelano jednostki pływające. W sumie 91 członków załóg zostało zatrzymanych jako zakładnicy, a 75 po-

                                                 28  Ibidem. 29  J. Padzik, op. cit., s. 93.  30  K. Ciulkin, Współczesne piractwo morskie w świetle prawa międzynarodowego, http://akademia.e-prawnik.pl /porady/artykuly-3/wspolczesne-piractwo-morskie-w-swietle-prawa-miedzynarodowego.html 
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rwano z pokładów statków. Trzech marynarzy zostało zabitych, natomiast sze-ściu rannych31.  W opinii ekspertów, mimo że liczba incydentów ma tendencje malejące (w 2016 r. odnotowano 191 incydentów, z których 150 zostało zabitych na po-kładzie, a 151 członków załóg porwano), to zagrożenie dla bezpieczeństwa statków i życia marynarzy jest wciąż bardzo duże32. Na uwagę zasługuje fakt, że liczba zgłoszonych incydentów na Filipinach wzrosła ponad dwukrotnie, z 10 w 2016 r. do 22 w 2017 r.  

 Rys. 2. Piraci malezyjscy 
źródło: https://klogtheblog.wordpress.com/2009/04/17/the-facts-about-modern-day-pirates Według raportu większość ,,filipińskich” incydentów dotyczyła ataków na statki zakotwiczone, głównie w portach Manili i Batangas33.  Wzrosła również liczba incydentów na wodach Afryki Wschodniej. W 2015 r. wynosiła ona 16, w 2016 r.- 27, a w 2017 r. już 54. Biorąc pod uwagę ich rodzaje, odnotowano: 32 przypadki podejrzanej aktywności piratów; 15 nie-udanych ataków; 3 rozboje; 3 porwania i 3 uprowadzenia. Ze względu na miejsce incydentów, 24 ataki miały miejsce na wodach międzynarodowych, 22 na wo-dach terytorialnych, a w 8 przypadkach status wód nie został określony. Nato-miast biorąc pod uwagę rodzaje jednostek, 25 ataków dokonano na statki handlowe, 11 na tankowce, 4 na masowce, 3 na kontenerowce, 3 na statki rybac-kie, 1 na jednostkę żaglową i 6 na inne jednostki34. Niezwykle istotnym faktem jest to, iż zdecydowana większość ataków została przeprowadzona przez piratów na jednostki znajdujące się w ruchu (46), a tylko 5 na kotwicowiskach35.  

                                                 31  www.icc-ccs.org/index.php/1240-maritime-piracy-and-armed-robbery-reaches-22-year-low-says-imb-report 32  Ibidem. 33  Ibidem. 34  http://oceansbeyondpiracy.org (dostęp: 26.08.2018) 35  Ibidem.  
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W odniesieniu do wód somalijskich apogeum kryzysu miało miejsce w 2009 r., gdy ataki na statki pływające w tym rejonie dokonywane były prawie codziennie. Dopiero przyjecie przez Radę Bezpieczeństwa ONZ rezolucji nr 1851 w grudniu 2008 r. oraz zorganizowanie przez Unię Europejską operacji morskiej ,,Atalanta” pozwoliło ograniczyć zakres działań pirackich, powodując jednocze-śnie zwiększenie zakresu obszaru ich działań36. Stwierdzono również, że piraci potrafią po okresie niepowodzeń dokonywać zmiany swojej taktyki i opracowy-wać nowe strategie. Za niewątpliwe przyjęto, że nie zrezygnują z prowadzonego przez siebie procederu z uwagi na ogromne i stosunkowo łatwe zyski. Ponadto działalność ta, oprócz korzyści majątkowych, przynosi splendor osobom się nią parającym, przynajmniej w oczach społeczności z której się wywodzą. Somalij-ski pirat -Dahir Mohammed Hayesi -udzielając telefonicznego wywiadu stacji BBC stwierdził: […]…wstąpienie w szeregi piratów było traktowane przez spo-łeczność mojej wioski jako honorowa służba dla niej. Mówiono mi, że będę peł-nił służbę narodową i zarabiał masę pieniędzy, wziąłem więc karabin i poszedłem37. W dalszej części wywiadu przyznał, że w ciągu dwóch lat ,,zarobił” tyle pieniędzy, iż zaczął myśleć o zajęciu się legalnym biznesem38. Nie-zwykle ważna jest zawarta w tym wywiadzie konstatacja, według której środki finansowe przekazywane piratom, jako okup za zatrzymane jednostki i ich zało-gi, pozwalają rozkręcić gospodarkę w regionie, w tym kontekście piraci są przez swoich współobywateli uważani za bohaterów39.  Biorąc pod uwagę z jednej strony motywację piratów, a z drugiej strony koszty operacji antypirackich, jak np. ,,Atalanta”( corocznie prawie 2 mld $) jak również fakt, że ataki te nie zostały wyeliminowane, a jedynie ograniczone40, należałoby się zastanowić nad rozszerzeniem i prawnym usankcjonowaniem działalności Morskich Agencji Ochrony w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa transportu morskiego. 
                                                 36  K. Wardin, op. cit., s. 954. Operacja ,,Atalanta” - operacja sił morskich dowodzonych przez Unię Europejską w Somalii, rozpoczęta w grudniu 2008 r. Ma ona pomóc w po-wstrzymywaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii, zapobieganiu im i ich zwalczaniu. Jest elementem kompleksowych działań UE na rzecz pokoju, stabilności i demokracji w Somalii. Chroni także statki Światowego Programu Żywnościowego i inne statki, którym grozi niebezpieczeństwo, monitoruje rybołówstwo u wybrzeży Somalii i wspiera inne unijne misje i programy w regionie. 28 listopada 2016 r. Rada Unii Euro-pejskiej przedłużyła mandat operacji do 31 grudnia 2018 r. Przyznała również operacji środki w wysokości 11,064 mln EUR na pokrycie tzw. kosztów wspólnych. http://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2016/11/28/eu-navfor-somalia-operation-mandate-extended. (dostęp: 26.08.2018). 37  https://fakty.interia.pl/swiat/news-wyznania-somalijskiego-pirata,nId,858871 38  Ibidem.  39  Ibidem.  40  K. Wardin, op. cit., s. 954.  
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MORSKIE AGENCJE OCHRONY Konieczność zwalczania niebezpieczeństw, jakie niesie ze sobą piractwo morskie, zmusiła społeczność międzynarodową do zainicjowania szeregu przed-sięwzięć zwalczających lub w najgorszym razie ograniczającym ten proceder41. Wydaje się jednak, że dodatkowa ochrona, jaką stanowią na pokładach statków pracownicy MAO, jest aktualnie rozwiązaniem najbardziej racjonalnym, mimo znacznych kosztów związanym z kontraktowaniem tych firm42. Na stronach in-ternetowych reklamuje się wiele podmiotów tej branży. Do największych z nich zalicza się Hart Maritime, Seagull Maritime Security, MUSC , Hudson Analytix, Solace Global, MAST, Securewest International, Neptune Maritime Security, ESPADA, STS maritime security, Anti-Piracy Maritime Security Services, RSB, Moran Security Group43. Swoje komponenty morskie posiadają wiodące PFW.  

                                                 41  Przykładem może być uchwalenie przez Międzynarodową Organizację Morską w 2002 r. Międzynarodowego Kodeksu Ochrony Statku i Obiektu Portowego, będącego zestawem przepisów i zaleceń zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa przed piractwem i terroryzmem. Na jego podstawie powstały stanowiska oficera ochrony statku. Osoba ta musi posiadać certyfikat odpowiedniego przeszkolenia. Do obowiązków oficera ochrony statku należy bieżąca kontrola bezpieczeństwa, zaznajamianie załogi z wymaganiami planu ochrony statku, kontrola aktualności planu, zgłaszanie zagrożeń bezpieczeństwa oraz współpraca z organami zabezpieczającymi porty. W Polsce reguluje to Ustawa 
z 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich. Dz. U. 2008 Nr 171, poz.1055. 42  Każdy dzień obecności ochrony na statku kosztuje od 2500 do 3000 USD. Do tego doli-czane są koszty podróży, biletów lotniczych i inne koszty manipulacyjne. Łączna odpłat-ność wynajęcia 4- osobowego zespołu ochrony na 12 dniowe przejście przez Zatokę Adeńską i zachodnią część Oceanu Indyjskiego wynosi od 40 000 do 46 000 USD. F. Jo-kiel, Udział najemników w ochronie statków cywilnych zagrożonych atakiem pirackim na 
przykładzie piractwa somalijskiego, Praca dyplomowa AMW 2011, s. 38-39, cyt. za K. Wardin, op. cit., s. 956. 43  https://www.marineinsight.com/marine-safety/11-companies-offering-maritime-security-services (dostęp: 30.08.2018) 



Morskie agencje ochrony a bezpieczeństwo żeglugi morskiej 

119 

 Rys. 3. Kontraktor z firmy Seagull Maritime Security 
źródło: http://www.seagullsecurity.com/main.asp Firmy te oferują usługi, takie jak: ochrona statków, szlaków żeglugowych, instalacji podmorskich, terminali naftowych i gazowych, usuwanie materiałów wybuchowych , planowanie tras przejścia, monitorowanie statków, ochronę śro-dowiska morskiego, prowadzenie szkoleń i doradztwa w zakresie bezpieczeń-stwa oraz prowadzenie wywiadu morskiego44. Kontraktorami są przede wszystkim byli żołnierze marynarki wojennej, oddziałów specjalnych oraz pie-choty morskiej45. Angażowanie wspomnianych firm przybiera różne formy.  J. Jabłońska - Bońca wyróżnia sześć takich modeli. Pierwszy z nich mówi o tym, że pracownicy MAO przebywają na statku i tworzą kilkuosobowy zespół, uzbrojony w broń maszynową, najnowsze środki noktowizyjne i łączności. Są to kontraktorzy, zatrudnieni na podstawie umów z MAO na statkach armatorów46. Drugi model charakteryzuje się tym, iż armator zawiera umowę z MAO, ale kon-traktorzy nie mustrują się na statku. Pozostają poza statkami handlowymi, uzbrojeni w broń maszynową w prywatnych, patrolowych łodziach i w helikop-terach należących do tej firmy. Warto podkreślić, że jest to dobre rozwiązanie dla armatorów, ponieważ nie ma w tym przypadku konieczności przewozu broni na ochranianych jednostkach47. Takie rozwiązanie preferowali na przykład szefo-wie firmy Blackwater, którzy z myślą o akcjach na akwenach wodnych i zwalcza-niu piractwa, przede wszystkim w Zatoce Adeńskiej, utworzyli firmę Blackwater Maritime Security Solution, o czym wspomniano już na początku artykułu48. Kolejny model mówi o korzystaniu z uzbrojonej eskorty kontraktorów, która na 

                                                 44  Ibidem.  45  Ibidem. 46  J. Jabłońska- Bońca, op. cit., s. 694.  47  Ibidem, s. 695.  48  E. Prince, D. Coburn, op. cit., s. 118. 
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wyczarterowanych od marynarek wojennych okrętów konwojuje jednostki za-trudniającego ich armatora49. Nieco inne rozwiązanie zawiera model czwarty. W tym przypadku armator zawiera umowę z MAO, a jej pracownicy działają prewencyjnie jako prywatny wywiad antypiracki na lądzie50. W modelu piątym zrezygnowano z usług MAO na rzecz marynarki wojennej państwa bandery ar-matora. Zawiera on umowę z marynarką wojenną, która przygotowuje i deleguje odpowiednio przygotowanych żołnierzy do ochrony statku51. Ostatni model- szó-sty dotyczy zatrudnienia przez armatora nieuzbrojonych kontraktorów, których głównym zadaniem jest prowadzenie szkoleń załogi i organizowanie w razie potrzeby ochrony statku52. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w przypadku uzbrojonej ochrony znajdującej się na pokładzie ochranianej jednostki armator musi wystąpić do państwa zarejestrowania bandery o uzyskanie pozwolenia na przewożenia bro-ni, amunicji i ich obsługi. J. Jabłońska- Bońca zwraca również uwagę na fakt, iż niejasne są ponadto zasady użycia broni oraz poruszania się kontraktorów z bronią przez porty tranzytowe, wskazując, że kontraktor musi czekać na flash 
point i może użyć broni tylko jeżeli zachodzi bezpośrednie zagrożenie życia53. Inny, niezwykle istotny problem poruszony przez wyżej wymienioną au-torkę, stanowi brak jasnych unormowań dotyczących postępowania z ujętymi przez kontraktorów na pokładach statków piratami54. Państwa afrykańskie sta-nowczo odmawiają przyjmowania na swoje terytorium piratów, nie mówiąc już o postawieniu ich przed sądem i osadzeniu w zakładach karnych55. Natomiast państwa europejskie wzbraniają się przed ponoszeniem kosztów związanych z ich transportem do Europy oraz ewentualnym domaganiem się przez nich prawa do przebywania na terytorium danego państwa w ramach azylu56. 
                                                 49  J. Jabłońska- Bońca, op. cit., s. 695.  50  Ibidem. 51  Ibidem. 52  Ibidem.  53  Ibidem, s. 698. 54  Ibidem, s. 697.  55  Ibidem.  56  Ibidem. Pierwszy we współczesnej Europie proces z oskarżenia o piractwo został prze-prowadzony przez sąd w Rotterdamie, w czerwcu 2010 r. Sąd uznał, że piraci usiłowali w styczniu 2009 r. uprowadzić turecki statek z zamiarem wymuszenia okupu. Ciekawa jest linia obrony piratów, którzy twierdzili, iż są zwykłymi rybakami i podpłynęli do tu-reckiego statku ,,Samanyolu”, aby prosić o pomoc, ponieważ mieli kłopoty z własna jed-nostką. Jednocześnie załoga duńskiego okrętu patrolująca wody Zatoki Adeńskiej zeznała, że Somalijczycy wcześniej zaatakowali turecką jednostkę ostrzeliwując ją z bro-ni maszynowej i granatnika. Piraci zostali skazani na pięć lat więzienia. https://www.tvp.info/1985317/swiat/somalijscy-piraci-skazani/ 
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 Rys. 4. Zatrzymani piraci somalijscy 
źródło: https://www.tvp.info/1985317/swiat/somalijscy-piraci-skazani/?captcha_key Należy w tym miejscu nadmienić, iż do chwili obecnej nie ma żadnych wiążących międzynarodowych regulacji prawnych odnoszących się do MAO (po-dobnie jak do PFW). Problem ten narasta z chwilą, kiedy uświadomimy sobie, że nie ma nawet jednolitej doktryny państw w tym zakresie57.  Warto tutaj przytoczyć słowa wspominanej już J. Jabłonskiej- Bońcy, któ-ra zarzuca Międzynarodowej Organizacji Morskiej (ang. IMO), pasywność w tej materii, a ONZ, NATO i UE brak strategii i woli kompleksowego rozwiązania problemu58. Doprowadziło to do tego, że same MAO opracowują zasady zacho-wywania się kontraktorów w określonych sytuacjach, aby zminimalizować tym samym ryzyko odpowiedzialności karnej za nieuzasadnione użycie broni59. Po-nadto wskazuje, że z inicjatywy tych firm powstały stowarzyszenia MAO, któ-rych zadaniem jest miedzy innymi ustalenie wymagań zawodowych dla uzbrojonej ochrony na statkach60. Dobitnym tego przykładem jest Międzynaro-dowe Stowarzyszenie Specjalistów Bezpieczeństwa Morskiego (ang. Internatio-nal Association of Maritime Security Professionals, IAMSP), które powstało w 2015 r. i według danych zrzesza około 600 firm ochrony bezpieczeństwa na morzu61. Jednym z wymogów członkowstwa w tym stowarzyszeniu jest prze-strzeganie Kodeksu morskich standardów bezpieczeństwa określane jako Mar-SecPro62. Na swojej stronie internetowej organizacja utrzymuje, że jej głównym celem jest ustanowienie jak najwyższych standardów usług oferowanych przez 

                                                 57  J. Jabłońska- Bońca, op. cit., s. 701.  58  Ibidem.  59  Ibidem, s. 698. 60  Ibidem, s. 703. 61  Ibidem.  62  Ibidem. 
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MAO63. Standardy te obejmują między innymi: przestrzeganie zasad etycznych, ochrony środowiska morskiego, sukcesywne podnoszenie kwalifikacji, promo-wanie bezpieczeństwa morskiego, poszanowanie praw innych osób, przestrze-ganie norm prawa międzynarodowego odnoszącego się do środowiska morskiego, przestrzeganie norm prawnych państwa na którego obszarze MAO działają64. Ponadto zaznaczono, iż pracownicy tych firm będą prowadzili swoją działalność zawodową bez dyskryminacji klientów, współpracowników i in-nych osób ze względu na ich rasę, kolor skóry, pochodzenie, orientację seksual-ną i wiek65. Według standardów specjaliści od bezpieczeństwa morskiego nie mogą być ludźmi przekupnymi ani takimi, którzy mogą do przekupstwa nakła-niać. Ponadto muszą unikać sytuacji, które prowadzą do konfliktu interesów pomiędzy nimi a ich macierzystą firmą66. Przy tym wymaga się aby specjaliści ci szanowali prywatność i przestrzegali zasad poufności informacji. W przypadku świadczenia usług podobnych usług dwóm różnym podmiotom, zawsze muszą brać pod uwagę potencjalny konflikt interesów i odpowiednio się do niego ustosunkować. Co więcej, obowiązkiem specjalisty jest dbanie o dobrą reputa-cję firmy poprzez przeciwdziałaniu dezinformacji na jej temat. Szefowie firm skupionych w IAMSP są zobligowani do powiadomienia organizacji o fakcie skazania ich za przestępstwo bądź bankructwie. Organiza-cja duży nacisk kładzie się na podnoszenie wiedzy zawodowej i umiejętności, związanych z rozwojem technologii, procedur i standardów obowiązujących w branży67. Zgodnie z Kodeksem każdy specjalista ds. bezpieczeństwa jest zo-bligowany do poinformowania MarSecPro o jakichkolwiek przypadkach naru-szenia jego zapisów68.  Należy podkreślić, że organizacje skupiające MAO, zobowiązały się do przestrzegania unormowań zawartych w Dokumencie z Montreaux69. 
                                                 63  http://psm.du.edu/media/documents/industry_initiatives/iamsp_code_of_practice.pdf ( dostęp: 03.09.2018) 64  Ibidem.  65  Ibidem.  66  Ibidem. 67  Ibidem. 68  Ibidem. 69  Dokument Montreux o międzynarodowych zobowiązaniach prawnych i dobrych prakty-

kach państw związanych z działalnością prywatnych firm wojskowych oraz ochroniarskich 
w czasie konfliktu zbrojnego został opracowany w 2008 r. z inicjatywy Międzynarodowe-go Komitetu Czerwonego Krzyża i szwajcarskiego rządu. Dokument wprowadza pewne standardy funkcjonowania PFW oraz pełni istotną rolę w promowaniu przestrzegania zasad międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych i praw człowieka przez PFW i podmioty prawa międzynarodowego, na terenie których powyższe firmy funkcjonują, są zarejestrowane lub kontraktowane. Aktualnie postanowienia dokumentu zdecydowa-ły się przyjąć 54 państwa i organizacje międzynarodowe. Wśród nich należy wymienić Unię Europejską, Pakt Północnoatlantycki i Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy 



Morskie agencje ochrony a bezpieczeństwo żeglugi morskiej 

123 

Ponadto osoba zajmująca się ochroną jednostek na morzu zobligowana jest do odbycia szkoleń i uzyskania certyfikatów wyartykułowanych w kon-wencji STCW70 oraz w normie jakości ISO 2800771. Należy zgodzić się w tym miejscu z J. Jabłońską- Bońcą, że jest to jedyny opublikowany międzynarodowy standard dla uzbrojonych strażników na statkach, zawierający normy zacho-wania dla MAO i ich pracodawców72.  
KONKLUZJE Prywatyzacja sektora bezpieczeństwa na morzu staje się coraz bardziej dynamiczna. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest rozprzestrzenianie się pirac-twa i to szczególnie na akwenach stanowiących najbardziej newralgiczne mor-skie szlaki komunikacyjne. Pomimo tego, że w ostatnim okresie odnotowano spadek zdarzeń związanych z atakami piratów, to skala tego zjawiska jest nadal niepokojąca. Przeprowadzenie międzynarodowych operacji morskich przeciw-ko piratom nie przyniosło oczekiwanych efektów. Co prawda pozwoliły one ograniczyć skalę tego zjawiska, ale nie wyeliminowały go całkowicie. Biorąc pod uwagę koszty zorganizowania i przeprowadzenia takich operacji oraz wspomnianą już skuteczność, należy domniemywać, że będą one w przyszłości organizowane w ograniczonym zakresie. Niestety sytuacja międzynarodowa nie napawa optymizmem. Pojawia się coraz więcej ,,państw upadłych” , generu-jących wszelkiego rodzaju patologie społeczne, oraz jak to ma miejsce na przy-kład w Somalii, zmuszających ludzi do szukania innych, z reguły nielegalnych, źródeł dochodu. Istnieją obawy, że próby walki z piractwem mogą zakończyć się tak, jak próby walki z międzynarodową przestępczością, kwitnącą wraz 

                                                                                                                              w Europie. Niestety dokument ten nie został dotychczas wprowadzony do międzynaro-dowej przestrzeni prawnej. Pełna lista państw dostępna jest na stro-nie:https://www.eda.admin.ch/eda/en/home/foreign-policy/international-law/international -humanitarian-law/private-military-security-companies/participating-states.html  70  International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping Seafe-
res - międzynarodowa konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht z 7 lipca 1978 r. Poprawki zostały do niej wprowadzone w 1995 r. Konwencja zawiera zakres minimalnej wiedzy oraz wyszkole-nia, jaką powinny posiadać osoby zajmujące poszczególne stanowiska na statku. J. Ja-błońska- Bońca, op. cit., s. 705.  71  Jest to norma zawierająca wykaz wymagań dla MAO, które prywatnie zatrudniają uzbro-jonych pracowników ochrony na pokładach statków. Ibidem. 72  Normuje on systemy zarządzania bezpieczeństwem, wprowadza wzory dokumentacji i zasady szkolenia. Ponadto przedstawia wymagania operacyjne i zasady postępowania w przypadku zgłoszenia incydentu oraz skarg klientów. Zawiera również zasady moni-torowania, audytów i doskonalenia. Ibidem, s. 706. 
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z postępami globalizacji. W tym miejscu należy zgodzić się z konstatacją K. Wardin, iż..aby położyć kres atakom i stawić czoła piractwu, należy zająć się 
zwalczaniem jego korzeni…73 . Tymczasem mając na uwadze niewielką skuteczność organizacji mię-dzynarodowych w zwalczaniu przyczyn piractwa należy się spodziewać, że zjawisko to będzie przybierało na sile.  Aktualnie jedyną skuteczną ochronę statków i morskich szlaków komu-nikacyjnych mogą zapewnić morskie agencje ochrony. Kontraktowane przez nie osoby, z reguły byli żołnierze jednostek specjalnych, posiadający ogromne doświadczenie w działaniach morskich, dają gwarancję skutecznej ochrony wspomnianych podmiotów.  Pomimo znacznych kosztów związanych z wynajęciem tych firm, za-równo armatorzy, jak i firmy ubezpieczeniowe dostrzegają w ich kontraktowa-niu zalety. Ci pierwsi nie muszą się obawiać utraty statków, towarów lub ponoszenia kosztów okupu za zatrzymaną załogę i jednostkę, natomiast drudzy wypłacać ogromnych odszkodowań za utracone mienie lub zabitych członków załóg. W chwili obecnej należy bezzwłocznie wprowadzić międzynarodowe unormowania prawne dotyczące statusu prawnego uzbrojonych łodzi patrolo-wych MAO, spraw związanych z przewożeniem i używaniem broni przez kon-traktorów na pokładach ochranianych statków oraz doprecyzowanie zasad podległości tych osób w czasie rejsu.  Jak najszybsze rozwiązanie tych kwestii leży w interesie społeczności międzynarodowej. 
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M A R I T I M E  S E C U R I T Y  A G E N C I E S  

A N D  T H E  S E C U R I T Y  O F  M A R I T I M E  T R A F F I C  

ABSTRACT Shipping by sea is the largest method of shipment within the shipping in-dustry, and unsurprisingly, there are many risks associated with it. One of those risks is piracy. Modern piracy has taken on a new image. The pirates are perfectly equipped with modern means of communication and weapons. In addition, they have fast boats. Pirates typically overtake slow ships, steal the cargo, and hold the crew members hostage for ransom. The shipping companies are forces to find a solution. One such solution is hiring private security firms to protect the ships. Depending on what level security a shipping company wishes to purchase, prices could range from 2500 to 3000 USD for each day. Despite this, economically hiring private security firms to secure private shipping vessels is the smarter option. The main problem is lack of regulations at the international level regarding private security firms on ships which operate without effective supervision and accountability.  In this article the authors suggest that private security firms should be used on merchant ships in dangerous part of sea. In his opinion they are good organized, trained, equipped and cheaper then international maritime operation against pi-rates. 
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m j r  P a w e ł  W A S Y L I K  D e p a r t a m e n t  W o j s k o w y c h  S p r a w  Z a g r a n i c z n y c h  
Z M I A N Y  W  M A R Y N A R C E  W O J E N N E J  

N A  P R Z Y KŁA D Z I E  W Y B R A N Y C H  P AŃS T W  

STRESZCZENIE  Na całym świecie bezustannie odbywa się modernizacja Sił Zbrojnych, a w tym marynarki wojennej (MW). Niemieckie okręty podwodne typu 214, pomi-mo początkowych problemów i usterek okazały się dużym sukcesem, którego kon-tynuacją jest budowa ich przez kilka krajów na świecie i wszystko wskazuje na to, że będzie to jeden z najbardziej popularnych okrętów podwodnych w swojej klasie. W kolejnej części poddano analizie czynniki mające wpływ na wybór przyszłych okrętów podwodnych Australii, z których wynika, że poza czynnikami politycznymi element ekonomiczny stanowi zawsze jeden z najważniejszych argumentów. Dla-tego też, okręty podwodne o napędzie klasycznym dzięki rozwojowi nowoczesnych technologii i cenie ośmiokrotnie niższej od okrętów atomowych są w stanie zyskać na popularności i pozostać wiodącą strategiczną bronią, która zagwarantuje zabez-pieczenie strategicznych interesów wielu krajów. Słowa kluczowe: okręty podwodne, marynarka wojenna, modernizacja 
WSTĘP Modernizacja Sił Zbrojnych była zawsze bolączką w przygotowaniu się do przyszłej wojny, której wynik tak samo jak i przydatność sprzętu zawsze trudna była do oszacowania. Niemniej jednak, aby osiągnąć sukces na przy-szłym polu walki, wprowadzanie zmian jest nieuniknione. Wszelkie moderniza-cje zawsze napotykają opór, a już w szczególności spotkają się z krytyką po wygranych bitwach „spoczęciu na laurach”, czy też długich okresach bez wojen. Trudności w udoskonalaniu sprzętu dotyczą w dużej mierze marynarki wojen-nej (MW), która jest niezrozumiana i niedoceniana przez ogół społeczeństwa, a tym samym przez polityków, którzy postrzegają przyszłe działania wojenne głównie na lądzie i w powietrzu, a dla MW przypisuje rolę logistyczną czy też pomocniczą. 
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Okręty podwodne ze względu na swoje specyficzne skryte działanie zawsze budziły zainteresowanie. Ponadto, z chwilą pojawienia się napędów atomowych ich zdolności przetrwania, jak i parametry techniczne, znacznie wzrosły. Jednakże, są to jednostki bardzo drogie i wywołują sprzeciw polity-ków co do posiadania jednostek o napędzie atomowym. Należy do nich m.in. Australia, która potrzebuje okrętów o długiej autonomiczności jak i niezależno-ści od energii jądrowej. Rozwiązaniem tego problemu okazał się okręt spalino-wo-elektryczny, którego kadłub pochodzi od okrętu o napędzie atomowym typu Barracuda używanego obecnie przez SM Francji. Jednocześnie dużym za-interesowaniem cieszą się okręty podwodne niemieckiej konstrukcji typu 214 budowane m.in. w stoczniach w: Grecji, Turcji i Korei Południowej, które okaza-ły się jednostkami bardzo udanymi. 
OKRĘTY PODWODNE TYPU 214 Greckie media publikują międzynarodowe opinie nt. niemieckich okrę-tów podwodnych typu 2141, które na swoim uzbrojeniu posiada między inny-mi grecka MW. Eksperci wyrażają swoje pozytywne wrażenia o możliwościach operacyjno-bojowych tych okrętów, uznając je za najcichsze i najsprawniejsze w klasie o napędzie konwencjonalnym, które pod pewnymi względami i para-metrami mogą konkurować z okrętami podwodnymi o napędzie nuklearnym. Okręty typu 214 uznawane za "niewidzialne", posiadające możliwości techniczne na przebywanie w wydłużonym czasie w zanurzeniu. Dlatego też, kilka stoczni na świecie pozyskało licencje do skonstruowania ponad 12 okrę-tów tego typu, co czyni je najbardziej popularnymi spośród okrętów podwod-nych w swojej klasie. Grecja zawarła z Niemcami w lutym 2000 r.,2 umowę o nazwie progra-mu Archimedes, która wstępnie obejmowała budowę 3 okrętów podwodnych typu 214, jednakże w późniejszym okresie została ona rozszerzona do 4 jedno-stek. Pierwszy z serii okrętów HS Papanikolis został skonstruowany w stoczni HDW (obecna nazwa – TKMS-Thyssen Marine Krupp Systems) w Kilonii w Niemczech, natomiast pozostałe trzy okręty zostały zbudowane w stoczni Skaramangas w Grecji. Pierwszy zbudowany HS Papanikolis był konstrukcją pionierską, w związku z tym posiadał wady techniczne i konstrukcyjne, tj. np. niestabilność pływania na powierzchni. Jednakże, wszystkie usterki zo-stały usunięte i kolejne 3 okręty zbudowane w stoczni greckiej były ich pozba-

                                                 1  Type 214 submarine, https://en.wikipedia.org/wiki/Type_214_submarine, [dostęp 21.11.2017 r.]. 2  The Odyssey: Greece’s U-214 Submarine Order, https://www.defenseindustrydaily. com/greece-in-default-on-u-214-submarine-order-05801/, [dostęp 21.11.2017 r.]. 
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wione. Obecnie okręty typu 214 greckiej MW uznawane są za dominujące wśród floty podwodnej na akwenie Morza Egejskiego i Wschodniego Morza Śródziemnego. Dlatego też, Turcja podjęła starania i jest w trakcie procesu kon-struowania 6 okrętów typu 214 w stoczni Gölcük3. Tureckie okręty mają po-siadać na uzbrojeniu amerykańskie torpedy Mark 48, niemieckie pociski rakietowe IDAS oraz pociski manewrujące GEZGIN-D. W związku z tym, że pociski manewrujące stają się coraz popularniejsze na uzbrojeniu okrętów podwodnych, niemiecka stocznia HDW oferuje dla okrę-tów typu 214 pneumatyczny system wystrzeliwania pocisków, co czyni je trud-niejsze do wykrycia podczas odpalania rakiet. Wartość kompaktowego okrętu podwodnego typu 214 wynosi ok. 371 mln EUR i jest wielokrotnie niższa od amerykańskiego okrętu podwodnego typu Virginia o napędzie atomowym, którego koszt wynosi ok. 2,6 mld EUR. Ćwiczenia NATO z udziałem greckiego okrętu 214 HS PIPINOS potwier-dziły jego walory techniczno-operacyjne. Okręt zgodnie z założeniami opera-cyjnymi ćwiczenia był poszukiwany przez inne jednostki podwodne oraz okręty i samoloty AFNS przystosowane do zwalczania okrętów podwodnych. Jednakże grecka jednostka nie została zlokalizowana i tym samym uzyskała przydomek „ghost submarine”. Informacje medialne oznajmiły również, że strona niemiecka poinfor-mowała o planie zbudowania 2 okrętów typu 214 w ciągu najbliższych dziesię-ciu lat, i że Polska wykazała zainteresowanie leasingiem dwóch okrętów tego typu. Zgodnie z założeniami strategicznymi greckich SZ, flota okrętów pod-wodnych ma pełnić rolę odstraszania oraz zapewnić greckiej MW kontrolę na akwenie Wschodniego Morza Śródziemnego. Biorąc pod uwagę warunki geo-graficzne, szczególne cechy środowiska morskiego oraz istniejące zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa na tym obszarze, uznano, że okręt podwodny jest wiodącą strategiczną bronią, która zagwarantuje zabezpieczenie strate-gicznych interesów narodowych Grecji. 
ZAKUP FRANCUSKICH OKRĘTÓW PODWODNYCH PRZEZ MW AUSTRALII 26 kwietnia 2017 r. premier Australii Malcolm Turnbull podał do pu-blicznej wiadomości, że francuska firma DCNS wygrała przetarg o wartości 38,4 mld USD na sprzedaż dla MW tego kraju 12 nowoczesnych okrętów pod-wodnych. W ostatnim etapie konkursu, który rozpoczął się w lutym 2015 r. uczestniczyły również: niemiecka firma TKMS oraz japońska Mitsubishi Heavy 

                                                 3  Turecki program okrętów podwodnych opóźniony, http://www.defence24.pl/app. php/154508, turecki-program-okretow-podwodnych-opozniony, [dostęp 21.11.2017 r.]. 
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Industries & Kawasaki Shipbuilding Corporation. Nie zakwalifikowały się do niego firmy reprezentujące przemysł stoczniowy Hiszpanii i Szwecji (SAAB). Negocjacje w sprawie szczegółów realizacji kontraktu oraz ostateczna wersja umowy zostanie podpisana jeszcze w 2017 roku4. Prowadzony MW Australii program, dotyczący zakupu okrętów pod-wodnych jest najdroższym z prowadzonych do tej pory przez SZ tego kraju. Wstępne prace analityczne polegające na szczegółowym określeniu wymagań taktyczno–technicznych dla okrętów podwodnych rozpoczęły się w 2007 roku. Zakupione okręty zastąpią używane do tej pory przestarzałe już jednostki typu Collins. MW Australii nie należy do największych w obszarze Azji i Oceanii. Ich potencjał ocenia się na szósty w regionie. Jednakże w chwili obecnej jej izolo-wane położenie oraz długość linii brzegowej wymuszają konieczność rozbudo-wy MW w celu ochrony szlaków komunikacyjnych oraz dużych miast położonych wzdłuż brzegów. Aby wypełnić to zadanie rząd w Canberze podjął decyzję o zakupie dużych transatlantyckich okrętów podwodnych o wysokiej autonomiczności, zdolnych do prowadzenia operacji w różnych warunkach oceanograficznych. Naturalnym rozwiązaniem w tym przypadku, wydawał się zakup okrętu o napędzie nuklearnym. Jednakże ze względu na fakt, iż Australia nie posiada narodowego przemysłu nuklearnego, zdecydowano się na rozwią-zanie pośrednie zaproponowane przez konstruktorów z francuskiego konsor-cjum DCNS. Zaoferowało ono sprzedaż dużych okrętów podwodnych o napędzie spalinowo-elektrycznym. Jednym z warunków określonym dla stro-ny zamawiającej do uczestniczenia w przetargu był transfer technologii pro-dukcji, zasadniczych części okrętu oraz udział w ich produkcji lokalnego przemysłu stoczniowego. Wydawało się, że głównym faworytem przetargu były stocznie japoń-skie. Zaoferowany okręt typu Soryu, będący w ciągłej eksploatacji od 2009 roku przez MW Japonii, jest jednostką sprawdzoną w działaniach i cieszącą się bar-dzo dobrą opinią wśród jej użytkowników. Jest to największy okręt podwodny na świecie o napędzie konwencjonalnym. Jego wyporność wynosi 4,2 tys. ton. Wydawało się, że będzie to idealne rozwiązanie dla MW Australii, gdyż obydwa kraje dążą do wzmocnienia więzi strategicznych, politycznych oraz wojsko-wych. Związane jest to z zaniepokojeniem dotyczącym niebezpiecznie szybkie-go i agresywnego wzrostu znaczenia chińskiej MW w rejonie Azji i Pacyfiku. Ewentualna sprzedaż okrętu typu Soryu w dużym stopniu scementowałaby związek pomiędzy obydwoma krajami. Miałoby to szczególne znaczenie dla przemysłu obronnego Japonii ze względu na fakt, że kraj ten jest nowicjuszem w obszarze eksportu uzbrojenia i podejmuje pierwsze kroki w tym kierunku. 
                                                 4  France wins A$50bn Australia submarine contract, BBC news, http://www.bbc.com/news/world-australia-36136628, [dostęp 21.11.2017 r.]. 
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Brak zamówienia ze strony Australii z pewnością niekorzystnie wpłynie na jego dalszy rozwój. Oferta japońska intensywnie wspierana była przez rząd amery-kański, który dąży do równowagi globalnego rynku zbrojeniowego na świecie. Dominacja jednego z krajów w tym obszarze nie jest wskazana z wielu wzglę-dów. Ponadto, wydaje się, że chłonny ostatnio rynek australijski, złoży wkrótce jakiekolwiek zamówienie w Japonii w kontekście zacieśnienia dalszej współ-pracy pomiędzy obydwoma krajami oraz w celu zatarcia z pamięci obecnej po-rażki. Z drugiej strony niemiecki TKMS i francuski DCNS są firmami o dużym doświadczeniu na rynku obronnym i funkcjonują tutaj z powodzeniem od wielu lat. Oba konsorcja złożyły swoje oferty, w których zawarta była propozycja bu-dowy swoich okrętów podwodnych poza granicami krajów z większościowym udziałem firm australijskich. Niemiecka propozycja dotyczyła sprzedaży sprawdzonej już na arenie, międzynarodowej konstrukcji jaką jest okręt typu 214. Jednakże francuska oferta była bardziej interesująca. Zaproponowano sprzedaż okrętu o napędzie spalinowo-elektrycznym na bazie kadłuba okrętu o napędzie atomowym typu Barracuda używanego obecnie przez SM Francji, który łączył w sobie wszystkie wymagania stawiane przez Australijczyków z zakresu okrętu o napędzie jądrowym, będąc jednocześnie zasilany paliwem konwencjonalnym. Niemcy zaoferowali również alternatywną propozycję jaką jest okręt typu 216, który spełniałby podobne wymagania, co jednostka francuska. Jed-nakże nie spotkała się ona z pełnym uznaniem zamawiającego i została przez niego odrzucona ze względu na obawy związane z jej innowacyjnością. Zwycięstwo francuskiego DCNS w Australii z pewnością pomoże mu w walce o przyszłe rynki zbytu w regionie Azji i Pacyfiku. Wydaje się, że kolej-nym potencjalnym jej celem w tym regionie mogą być Indie, które poszukują podobnych okrętów podwodnych. Obecnie produkują one na terenie kraju w kooperacji z DCNS okręty typu Scorpene, jednakże jest to jednostka o mniejszej wyporności. Porażka niemieckiego TKMS z pewnością nie wpłynie znacznie na dal-sze funkcjonowanie tego konsorcjum oraz działalność eksportową na rynku międzynarodowym. Ma ona długą listę osiągnięć i dokonań w tym obszarze oraz duże perspektywy dalszego rozwoju. Oferowana na rynek australijski wersja okrętu typu Barracuda o napę-dzie klasycznym uważana jest za model przejściowy okrętu o napędzie jądro-wym, używanego przez SM Francji. Kontrakt ten pomoże więc w znacznym stopniu w realizacji wspólnego programu strategicznego w obszarze okrętów podwodnych prowadzonego przez DCNS i SM Francji. Duży wpływ na niego wywarł również realizowany przez DCNS w Federacyjnej Republice Brazylii (FRB) program PROSUB (Programa de Desenvolvimento de Submarinos), który zawiera w sobie budowę okrętu podwodnego zarówno o napędzie atomowym, 
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jak i klasycznym. Doświadczenia z jego realizacji wykorzystywane są na innych potencjalnych rynkach, a otwarta oferta sprzedaży okrętu podwodnego o na-pędzie atomowym nie budzi żadnego zdziwienia, jednakże Australia odrzuciła zakup okrętu podwodnego o napędzie atomowym ze względów politycznych5. Francuskie konsorcjum DCNS wyrasta na światowego lidera w obszarze budowy oraz eksportu na rynki międzynarodowe okrętów podwodnych róż-nych typów. Technologia ich produkcji oparta jest o podobną filozofię, pozwala-jącą utrzymać wysoki poziom technologiczny oraz dużą elastyczność produkcji, jak również możliwy transfer technologii. W wielu krajach budowane są obec-nie okręty typu Scorpene zarówno o napędzie klasycznym, jak i jądrowym. Na-leżą do nich FRB, Indie, Chile oraz Malezja. Do grupy tych krajów dołączy wkrótce Australia. Wszystkie wspomniane kraje rozważają obecnie możliwość utworzenia "klubu użytkowników francuskich okrętów podwodnych", którego celem będzie wymiana doświadczeń związanych z ich budową i eksploatacją, szkolenie załóg oraz współpraca technologiczna w celu bezpośredniego unieza-leżnienia się w przyszłości w tym zakresie od producenta. Wygrana przez DCNS jednego z największych na świecie przetargów w obszarze budowy okrętów podwodnych z pewnością będzie miała duży wpływ na ten rynek w skali globalnej. Jednym z jego efektów może być znaczne wzmocnienie pozycji tego konsorcjum na rynku międzynarodowym poprzez osiągnięcie znacznych przychodów, skutkujące jednocześnie obniżeniem jed-nostkowej ceny oferowanego produktu. Obniżenie ceny przez DCNS z pewnością zmusi inne konsorcja do podobnych działań. Z nadarzającej się okazji mogłyby skorzystać nasze SM, mające w swoich planach zakup kilku okrętów podwodnych. 
WNIOSKI Wydaje się, że francuska firma DCNS w najbliższym czasie może rozpo-cząć jeszcze bardziej dynamiczną niż w poprzednich latach działalność marke-tingową w stosunku do naszego kraju oferując jednocześnie dogodniejsze warunki współpracy niż poprzednio. Na taką sytuację należy być przygotowa-nym. Biorąc pod uwagę fakt, że prawie wszystkie obecnie produkowane okręty podwodne przez czołowe firmy światowe charakteryzują się podobnymi para-metrami operacyjno-taktycznymi, dlatego też wydaje się, że głównym czynni-kiem podjęcia decyzji o ich zakupie powinna być finalna cena produktu uwzględniająca zarówno koszty jego budowy oraz pierwszych lat eksploatacji, 

                                                 5  DCNS Future Submarines deal officially signed by Malcolm Turnbull and French Defence Minis-ter, The Advertiser, http://www.adelaidenow.com.au/news/south-australia/ dcns-future-submarines-deal-officially-signed-by-malcolm-turnbull-and-french-defence-minister/news-story/2159b123b19175d09bc366ed4988781c, [dostęp 21.11.2017 r.]. 
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jak również wynegocjowane korzyści offsetowych. Obecny okres sprzyja roz-poczęciu rozmów w tym temacie. Jednocześnie, bardzo udaną jednostką okazał się być okręt podwodny typu 214. MW Grecji jest bardzo dumna i zadowolona z tych okrętów. Ponadto w ślad za Grecją, Turcja zdecydowała się na zakup licencji tej jednostki i wybu-dowanie 6 okrętów tego typu. Projektowi temu zaufała również Korea Połu-dniowa, która posiada 7 okrętów tego typu oraz Portugalia – 2 okręty, a MW Niemiec planuje wybudować 2 okręty. Zakupem tych okrętów interesuje się również Brazylia i Indie, co czyni ten okręt jednym z najbardziej popularnych jednostek w swojej klasie. 
BIBLIOGRAFIA [1] DCNS Future Submarines deal officially signed by Malcolm Turnbull and French Defence Minister, The Advertiser, http://www.adelaidenow.com.au/news/south-australia/dcns-future-submarines-deal-officially-signed-by-malcolm-turnbull-and-french-defence-minister/news-story/2159b123b19175d09bc366ed4988781c. [2] France wins A$50bn Australia submarine contract, BBC news, http://www.bbc.com/news/world-australia-36136628.  [3] The Odyssey: Greece’s U-214 Submarine Order, https://www.defenseindustrydaily.com/greece-in-default-on-u-214-submarine -order-05801/. [4] Turecki program okrętów podwodnych opóźniony, http://www.defence24.pl/app.php/154508,  turecki-program-okretow-podwodnych-opozniony. [5] Type 214 submarine,  https://en.wikipedia.org/wiki/Type_214_submarine. 
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ABSTRACT The modernization of the armed forces, including the navy, is constantly underway. In spite of the initial problems and defects, the German submarine, type 
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214 have continued to be successful in several countries around the world, indicat-ing that it will be one of the most popular submarines in its class. Afterwards, the factors influencing the selection of future submarines in Australia were analysed, showing that, apart from political factors, the economic element is always one of the most important part. Therefore, submarines with a classic propulsion, thanks to the development of modern technologies and the price of eight times lower than the nuclear ones, are able to gain popularity and remain a leading strategic weapon, which will secure the strategic interests of many countries. Key words: submarines, navy, modernization  
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k m d r  p p o r .  P a w e ł  W R Z O S  O ś r o d e k  R a d i o e l e k t r o n i c z n y  
R O Z W Ó J  M A R Y N A R K I  W O J E N N E J  

F E D E R A C J I  R O S Y J S K I E J  

STRESZCZENIE  Celem artykułu jest przedstawienie zmian zachodzących w Marynarce Wo-jennej Federacji Rosyjskiej. Państwo rosyjskie za cel priorytetowy postawiło sobie odbudowę swojego potencjału militarnego na morzu, który nadal pozostaje sku-tecznym narzędziem do prowadzenia własnej niezależnej polityki. Na bazie wielu doświadczeń i w oparciu o własny przemysł stoczniowy Federacja Rosyjska zbu-dowała szereg nowoczesnych platform morskich, zdolnych do realizacji szerokiego wachlarza postawionych przed nią zadań. Pomimo trudności finansowych wynika-jących z nałożonych na Rosję sankcji gospodarczych i niekorzystnych dla budżetu cen ropy naftowej program modernizacji i rozbudowy floty jest konsekwentnie realizowany. W artykule skupiono się na okrętach bojowych zaprojektowanych i zbudowanych w stoczniach Federacji Rosyjskiej. Słowa kluczowe:  Marynarka Wojenna, platforma morska, stocznia, biuro projektowe, konflikt morski 
WSTĘP Współczesna Marynarka Wojenna Federacji Rosyjskiej jest tylko cie-niem niegdyś najliczniejszej na świecie Floty Sowieckiej, nie jest w stanie prze-ciwstawić się siłom morskim USA, krajów NATO i Japonii czy też Chin, może być co najwyżej porównywana z flotami takich krajów jak Francja czy Wielka Bry-tania rozpatrywanymi oddzielnie. Ponadto nad rosyjską marynarką ciąży tra-dycyjne „przekleństwo” – geograficzne rozrzucenie sił na czterech akwenach morskich (z Morzem Kaspijskim – na pięciu), między którymi jakikolwiek sko-ordynowany manewr jest skrajnie utrudniony. W konsekwencji na każdym z akwenów marynarka Rosji jest chronicznie słaba1. Na uwagę zasługuje fakt, że 

                                                 1  T. W. Grabowski, Rosyjska siła. 
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pomimo degradacji Marynarki Wojennej Federacja Rosyjska podjęła działania zmierzające do odbudowy tego rodzaju sił zbrojnych, traktując je, jak narzędzie do wzmacniania swojej pozycji na arenie międzynarodowej, prowadzenia sku-tecznej polityki zagranicznej oraz do zabezpieczenia żywotnych interesów pań-stwa. 
ZADANIA MARYNARKI WOJENNEJ FEDERACJI ROSYJSKIEJ Federacja Rosyjska jest największym państwem na świecie o powierzchni 17 mln 75,4 tys. km2. Długość granicy morskiej wynosi 37 653 km. Posiada dostęp do następujących Mórz: na północy – Barentsa, Wschodniosyberyjskiego, na wschodzie – Ochockiego, Japońskiego, na zacho-dzie – Bałtyckiego oraz na południowym wschodzie – Czarnego i Kaspijskiego. Rozwój sił morskich Rosji jest ściśle związany z jej interesem narodowym oraz z prowadzoną polityką wewnętrzną i międzynarodową Federacji Rosyjskiej. Zadania Marynarki Wojennej określono w dokumentach normatywnych: Doktryna wojenna Federacji Rosyjskiej z dnia 26 grudnia 2014 oraz Morska Doktryna Federacji Rosyjskiej do roku 2020 z 27 lipca 2001 uaktualnionej w roku 2015. W doktrynie wojennej FR w rozdziale II p. 15 przedstawiono charakterystyczne cechy oraz właściwości współczesnych konfliktów wojennych. Biorąc pod uwagę wykorzystanie systemów uzbrojenia współczesny konflikt, według strategów rosyjskich, będzie się charaktery-zował: 

„b. zmasowanym użyciem systemów uzbrojenia oraz sprzętu wojskowego, 
ponaddźwiękowej broni precyzyjnego rażenia, środków walki radioelektro-
nicznej, broni opartej na zasadach fizycznych, która porównywalna jest pod 
względem skuteczności z bronią jądrową, zautomatyzowanych systemów 
kierowania, jak również bezzałogowych aparatów latających oraz autono-
micznych okrętów morskich i zdalnie sterowanego sprzętu bojowego; 

c. jednoczesnym oddziaływaniem na nieprzyjaciela na całej głębokości 
jego terytorium w globalnej przestrzeni informacyjnej, w przestrzeni powietrzno-
kosmicznej, na lądzie i na morzu; 

d. wybiórczością oraz wysokim stopniem rażenia obiektów, szybkością 
manewru wojskami oraz ogniem, wykorzystanie rożnych mobilnych ugrupowań 
wojsk; 

e. redukcją parametrów czasowych przygotowania do prowadzenia dzia-
łań zbrojnych” 2. Zadania, jakie postawiono przed Marynarką Wojenną mają na celu ochronę suwerenności i integralności terytorialnej Federacji Rosyjskiej, walkę 
                                                 2  Doktryna wojenna Federacji Rosyjskiej z dnia 26 grudnia 2014. 
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z piractwem oraz zapewnienie bezpiecznej żeglugi oraz bezpieczeństwa działalności gospodarczej Federacji Rosyjskiej na światowych akwenach morskich. Jednak podstawowym zadaniem w czasie wojny jest odparcie agresji przeciwko Federacji Rosyjskiej, pokonanie wroga, zmuszenie go do zaprzestania działań wojennych na warunkach zgodnych z interesem FR. Jednym z celów związanych z wyposażaniem sił zbrojnych jest stwo-rzenie wielofunkcyjnych środków uzbrojenia, sprzętu wojskowego i specjalnego z wykorzystaniem zunifikowanych komponentów oraz zapewnie-nie funkcjonalnej i organizacyjno-technicznej spójności systemów uzbrojenia sił zbrojnych oraz innych wojsk i służb.  
FINANSOWANIE SEKTORA OBRONNEGO FR W ciągu ostatniej dekady rząd rosyjski systematycznie zwiększał wydatki na obronę. W roku 2016 budżet osiągnął rekordowy poziom od czasów Związku Radzieckiego. Wzrost wydatków na obronę był możliwy dzięki systematycznemu wzrostowi PKB Rosji i politycznym decyzjom zwiększającym budżet obronny. W roku 2015 wydatki na obronność wyniosły 52 miliardy dolarów, co stanowiło niemal 4% PKB.  W roku 2016 budżet, który pierwotnie zamierzano zmniejszyć został niespodziewanie zwiększony do kwoty 61 miliardów dolarów, co stanowiło 4.5% PKB. Dla porównania wydatki na obronę w roku 2006 osiągnęły poziom 27 miliardów dolarów, co stanowiło 2.4% PKB. Natomiast w roku 2017 wydat-ki na obronę zostały zredukowane o 30% i wyniosły 42 miliardy dolarów. Finansowanie sektora obronnego zależy od cen ropy na rynkach światowych. Aktualnie utrzymująca się niska cenę surowca znacznie przyczynia się do ograniczenia wpływów do budżetu. 

 Rys. 1. Wydatki na obronnę oraz wartośc przeznaczonego PKB FR w latach 2006 – 2017 
źródło: Russia Military Power 
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PRZEMYSŁ STOCZNIOWY W roku 2007 prezydent Rosji Władimir Putin powołał Zjednoczoną Korporację Budowy Okrętów z zadaniem sprawowania nadzoru nad głównymi krajowymi strukturami wojskowymi i cywilnymi. Korporacja obejmuje 40 firm, w tym biura projektowe i stocznie. Pomimo odczuwanych międzynarodowych sankcji gospodarczych rozwój Marynarki Wojennej uznano za priorytetowy. Moskwa stara się przezwyciężyć ich negatywne skutki, dążąc do większej samodzielności przemysłu stoczniowego, który w przeszłości był uzależniony od zagranicznych dostaw. Systematycznie zwiększano poziom in-westycji w dziedzinie budowy okrętów rosyjskiej produkcji, mając na uwadze, że staną się one w przyszłości towarem eksportowym. Rosyjskie stocznie sta-nowią bazę produkcyjną i remontową nie tylko dla Federacji Rosyjskiej, ale również dla wielu państw korzystających ze sprzętu rosyjskiej produkcji. Wśród klientów można wymienić takie państwa jak: Chiny, Indie, Iran, Wiet-nam, Egipt oraz kraje Bliskiego Wschodu.  Na terytorium Federacji Rosyjskiej wyznaczono sześć miast o szczegól-nym znaczeniu dla produkcji i rozbudowy Marynarki Wojennej, w których ist-nieje mocno rozbudowany przemysł stoczniowy. Te ośrodki przemysłu stoczniowego to: 
− Kaliningrad (Morze Bałtyckie); 
− St. Petersburg (Morze Bałtyckie, Zatoka Fińska); 
− Murmańsk (Morze Barentsa, Zatoka Kolska); 
− Sewastopol (Morze Czarne); 
− Wanino (Ocean Spokojny, Cieśnina Tatarska); 
− Władywostok (Morze Japońskie, Zatoka Piotra Wielkiego). Równolegle do nakładów finansowych na rozwój rodzimego przemysłu stoczniowego rząd rosyjski podjął działania mające na celu wyeliminowanie negatywnych zjawisk powodujących defraudacje funduszy publicznych oraz generujących straty materialne i finansowe. Przyjęto zasadę, że jeden rubel przeznaczony na zamówienia obronne daje w wyniku sprzęt o wartości jednego rubla. 

WYMAGANIA Marynarka Wojenna precyzuje swoje wymagania dotyczące platform morskich biorąc pod uwagę postawione przed nią zadania, mające na celu zrea-lizowanie oficjalnie prowadzonej polityki państwa. Wymagania są opracowy-



Rozwój Marynarki Wojennej Federacji Rosyjskiej 

139 

wane w ścisłej współpracy z Ministerstwem Obrony, a po ich zatwierdzeniu umieszczane w wieloletnim planie uzbrojenia. W przypadku zakupów platform morskich, nacisk położono na jednost-ki wielofunkcyjne zaprojektowane w taki sposób, aby zmaksymalizować wyko-rzystanie kadłuba oraz systemu napędu z jednoczesnym zachowaniem marginesu dla przyszłej modernizacji. Trzonem Marynarki Wojennej XXI będą wielozadaniowe okręty pod-wodne i okręty nawodne zdolne do zwalczania okrętów nawodnych i podwod-nych, prowadzenia obrony powietrznej oraz realizacji zadań zarówno w rejonach baz morskich, jak i na oddalonych akwenach morskich, funkcjonują-ce w jednolitej przestrzeni informacyjnej. Poniżej przedstawiono główne pro-jekty będące w trakcie realizacji oraz te, które zostaną zrealizowane w przy-szłości. 
PRZEGLĄD WYBRANYCH PLATFORM MORSKICH 

P r o j e k t  9 5 5  –  S S N N  k l a s y  D O L G O R U K I Y ,  
k l a s a  N A T O  -  B O R E Y  

 Rys. 1. Okręt podwodny klasy DOLGORUKIY  
źródło: The Russian Navy SSBN Yuriy Dolgorukiy jest to pierwszy z serii klasy DOLGORUKIY okręt podwodny o napędzie atomowym (SSBN), znany jako BOREY lub Projekt 955. Jednostka została zaprojektowana przez biuro projektowe RUBIN w St. Peters-burgu jako alternatywa dla wysłużonych okrętów podwodnych (SSBN) klasy DELTA III. Stępkę pod budowę pierwszego okrętu położono 1996 roku. Nowe okręty wyposażone w 16 wyrzutni rakiet balistycznych (SLBM) stworzą rdzeń strategicznych morskich sił nuklearnych Rosji. Jednostkę wyposażono w międzykontynentalną rakietę balistyczną (SLBM) SS-N-32 Bulava o zasięgu 
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8 500 km. Program testów rakietowych z powodu błędów technicznych popeł-nionych podczas ich montażu opóźnił przekazanie jednostki. Tabela 1. Parametry taktyczno-techniczne OP klasy DOLGORUKIY 
KLASA DOLGORUKIYTyp SSBN Nazwa rosyjska BOREY Projekt 995 / 955M Długość [m] 170 Wyporność [t] 24 000 Napęd Nuklearny Prędkość [W] 29 Załoga 107 Główne uzbrojenie 16xSS-N-32 BULAVA Flota Północna Yury Dolgorukiy Flota Oceanu Spokojnego Alexandr Nevskiy Vladimir Monomakh SSBN Yuriy Dolgorukiy został przekazany do służby 10 stycznia 2013 roku, kilka lat później niż pierwotnie zakładano. Drugą jednostkę tej klasy Alek-sander Nevskiy dostarczono w grudniu 2013 roku, natomiast trzecią Vladimir Monomakh w grudniu 2014 roku. Dwa dodatkowe okręty Knyaz Vladimir i Knayz Oleg są budowane w stoczni w Sewierodwińsku. Jak powszechnie wia-domo program budowy nowych ośmiu okrętów zostanie zakończony w roku 20203. 

P r o j e k t  8 8 5  –  S S G N  k l a s y  S E V E R O D V I N S K ,  
k l a s a  N A T O  -  G R A N E Y  

 Rys. 2. Okręt podwodny klasy SEVERODVINSK  
źródło: The Russian Navy 

                                                 3   The Russian Navy – A historic transition, Office of Naval Intelligence USA 
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SSGN SEVERODVINSK, znany również, jako Yasen i projekt 885 należy do okrętów czwartej generacji. Jednostka została zaprojektowana przez Biuro Malakhit w St. Petersburgu, jako wielozadaniowy okręt podwodny o napędzie atomowym. Stępkę położono 21 grudnia 1993 roku w stoczni Sevmash. Zadania okrętu obejmują zwalczanie: okrętów podwodnych (ASW), celów powietrznych (ASuW), jak również celów lądowych. Pierwszy tej klasy okręt przekazano dla Marynarki Wojennej FR w dniu 17 stycznia 2014 roku, około 10 lat po roz-poczęciu budowy. Pozostałe siedem okrętów zostanie zbudowanych do roku 2020. Tabela 2. Parametry taktyczno techniczne OP klasy SEVERODVINSK 
KLASA SEVERODVINSKTyp SSGNNazwa rosyjska YASENProjekt 885 / 885MDługość [m] 120Wyporność [t] 11 800 – 13 800 Napęd NuklearnyPrędkość [W] 31Załoga 80Główne uzbrojenie 32x VLS KALIBR Flota Północna Severodvinsk

P r o j e k t  6 7 7  –  S S  k l a s a  P E T E R S B U R G ,  
k l a s a  N A T O  -  L A D A  

 Rys. 3. Okręt podwodny klasy PETERSBURG 
źródło: The Russian Navy OP St. PETERSBURG znany, jako Lada i projekt 677, to okręt podwodny o napędzie spalinowo-elektrycznym jest jednostką bardziej zaawansowaną technologicznie niż OP klasy KILO projektu 636, w szczególności w zakresie 
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napędu, urządzeń sonarowych i systemów wsparcia informacyjnego. Jednostka została zaprojektowana przez Biuro Projektowe Sprzętu Morskiego Rubin Cen-tral i została zbudowana przez stocznię Admiralicji w St. Petersburgu. Stępkę pod budowę okrętu położono 1997 roku. Aktualnie okręt przechodzi próbną eksploatację w Flocie Północnej4. Tabela 3. Parametry taktyczno-techniczne OP klasy PETERSBURG 
KLASA PETERSBURGTyp SSNazwa rosyjska LADAProjekt 667Długość [m] 67Wyporność [t] 1 800Napęd Spalinowo-elektryczny Prędkość [W] 20Załoga 35Flota Północna Sankt-Peterburg 

P r o j e k t  6 3 6 . 3  –  S S  k l a s a  V A R S H A V Y A N K A ,  
k l a s a  N A T O  -  K I L O  

 Rys.4. Okręt podwodny klasy VARSHAVYANKA 
źródło: The Russian Navy Okręt klasy KILO znany jako projekt 636.3 i klasa VARSHAVYANKA jest zmodernizowaną wersją okrętu podwodnego zaprojektowanego w czasach Związku Radzieckiego. Klasa VARSHAVYANKA została zaprojektowana do zwalczania okrętów nawodnych i podwodnych przeciwnika działających na płytkich wodach. Dzięki odpowiedniej konstrukcji akustycznej wykrycie 

                                                 4  Tamże. 
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okrętu jest praktycznie niemożliwe. W budowie okrętów tej klasy specjalizuje się stocznia Admirałtiejskije Wierfi w St. Petersburgu. 
Tabela 4. Parametry taktyczno-techniczne OP klasy KILO 

KLASA KILOTyp SSNazwa rosyjska VARSHAVYANKAProjekt 636.3Długość [m] 73.8Wyporność [t] 3 950Napęd Spalinowo-elektrycznyPrędkość [W] 20Załoga 52Główne uzbrojenie KALIBR z wyrzutni torpedFlota Czarnomorska Novorosiysk, Rostov-on-Donu, Staryy Oskol, Krasnodar, Velikiy Novgorod, Kolpino 
P r o j e k t  2 1 6 3 0  –  P G  k l a s a  A S T R A K H A N ,  
k l a s a  N A T O  -  B U Y A N  

 Rys. 5. Mały okręt artyleryjski klasy BUYAN 
źródło: The Russian Navy 

Astrachań jest okrętem znanym jako Buyan lub projekt 21630, zapro-jektowany przez Biuro Projektowe w Zelenodolsku i zbudowanym przez Stocz-nię Almaz w St. Petersburgu. Stępkę pod pierwszą jednostkę położono 30 stycznia 2004 roku. Okręt wszedł do służby 13 września 2006 roku i pełni służbę na Morzu Kaspijskim. Dalsze dwie jednostki o nazwie, Volgodonsk i Ma-chachkala weszły do służby 29 czerwca i 4 grudnia 2012. Jednostkę wyposażo-no w silniki umożliwiające odwracanie strumienia wody, które zapewniają wysoką manewrowość okrętu5. 
                                                 5  Tamże. 
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Tabela 5. Parametry taktyczno techniczne okrętu patrolowego klasy ASTRAKHAN 

KLASA ASTRAKHANTyp PGNazwa rosyjska BUYANProjekt 21630Długość [m] 62Wyporność [t] 500Napęd SpalinowyPrędkość [W] 26Załoga 30 – 35Główne uzbrojenie Armata: 1 x 100 mmFlotylla Kaspijaka Astrakhan, Kaspiysk, Makh-achkala 
P r o j e k t  2 1 6 3 1  –  P G G  k l a s y  S V I Y A Z H S K  

 Rys.6. Mały okręt rakietowy klasy SVIYAZHSK 
źródło: The Russian Navy Konstrukcja okrętu patrolowego Buyan została zmodyfikowana, aby możliwe było zamontowanie ośmiokomorowej wyrzutni rakiet pionowego startu (VLS). Po zwiększeniu wyporności jednostki powstał okręt znany jako Buyan–M lub projekt 21631 zdolny do wystrzelania pocisków KALIBR oraz pocisków przeciwlotniczych YAKHONT. Grad Sviyazhsk jest pierwszą jednostką tej klasy służąca na Morzu Kaspijskim. Pozostałe jednostki weszły do służby we Flotylli Kaspijskiej i Flocie Czarnomorskiej. Wersja eksportowa tych projek-tów nosi nazwę TORNADO6. 

                                                 6  Tamże. 
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Tabela 6. Parametry taktyczno-techniczne okrętu patrolowego klasy SVIYAZHSK 
KLASA SVIYAZHSKTyp PGGNazwa rosyjska BUYAN-MProjekt 21631Długość [m] 71Wyporność [t] 950Napęd SpalinowyPrędkość [W] 25Załoga 30 – 35Główne uzbrojenie 8 x VLS KALIBR Flota Czarnomorska Zeleny Dol, Serpukhov Flotylla Kaspijska Grad Sviyazhsk, Uglich, Velikiy Ustyud Okręty z Floty Czarnomorskiej przebazowano do Floty Bałtyckiej. 

P r o j e k t  2 0 3 8 0  –  F F / F F G  k l a s y  S T E R E G U S H C H I Y  

 Rys. 7. Fregata (ros. Korweta Rakietowa) klasy STEREGUSHCHIY 
źródło: Naval_technology.com Okręty klasy STEREGUSHCHIY znane również, jako projekt 20380 zo-stały zaprojektowane przez biuro projektowe w St. Petersburgu Almaz Central Naval Design Bureau i zostały zbudowane przez Stocznię Północną (Severnaya Verf) oraz w stocznie Amur na Dalekim Wschodzie w mieście Konsomolsk nad rzeką Amur. Jednostki przeznaczone są do realizacji zadań w strefach wód tery-torialnych, zwalczania okrętów nawodnych i podwodnych przeciwnika, jak również do wspierania ogniowego oddziałów desantowych. Okręty posiadają na pokładzie lądowisko i hangar dla helikopterów (1xKa-27) i są wyposażone w najnowszy sprzęt elektroniczny i systemy łączności. Pierwsza jednostka tej 
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klasy weszła do służby w lutym 2008 roku. Począwszy od budowy jednostki Boikiy na pokładach okrętów montowane są wyrzutnie pionowego startu VLS systemu obrony powietrznej REDUT / POLIMENT (SA-NX-28). Wersja ekspor-towa jednostek projektu 20382 nosi nazwę TIGR7. Tabela 7. Parametry taktyczno-techniczne fregaty klasy STEREGUSHCHIY 

KLASA STEREGUSHCHIYTyp FFProjekt 21380Długość [m] 104.5Wyporność [t] 2 220Napęd SpalinowyPrędkość [W] 27Załoga 100Główne uzbrojenie 4 x URAN Kh-35 (SS-N-25) Flota Bałtycka Steregushchiy, Soobrazitelnyy, Boikiy, Stoykiy Flota Oceanu Spokojnego Sovershenny 

 Rys. 8. Fregata rakietowa klasy GREMYASHCHIY 
źródło: The Russian Navy Projekt 20385 Gremyashchiy jest zmodyfikowanym projektem 20380 posiadającym ulepszony system radarowy oraz nową wyrzutnię rakiet piono-wego startu VLS zdolną do wystrzeliwania pocisków KALIBR oraz pocisków przeciwlotniczych YAKHONT. Z uwagi na nałożone na Rosję sankcje gospodar-cze oraz niezdolność do nabycia silników od kontrahentów niemieckich praw-

                                                 7  Tamże. 
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dopodobnie budowa tego typu jednostek zostanie zakończona na dwóch eg-zemplarzach Gremyashchiy i Provornyy8. Tabela 8. Parametry taktyczno-techniczne fregaty klasy GREMYASHCHIY 
KLASA GREMYASHCHIYTyp FFGProjekt 20385Długość [m] 104.5Wyporność [t] 2 220Napęd SpalinowyPrędkość [W] 27Załoga 100Główne uzbrojenie 8 x VLS KALIBR 

P r o j e k t  1 1 3 5 6  –  F F G S  k l a s y  G R I G O R O V I C H ,  
k l a s a  N A T O  -  T A L V A R  

 Rys. 9. Fregata Rakietowa klasy GRIGOROVICH 
źródło: The Russian Navy Okręty klasy GRIGOROVICH znane również, jako projekt 11356 zostały zaprojektowane przez biuro projektowe Severnoye (Northen) w St. Petersbur-gu i zbudowane w stoczni Yantar w Kaliningradzie. Jednostki te to najnowsza odmiana budowanych od czasów Związku Radzieckiego fregat rakietowych klasy KRIVAK (KRIVAK I i II – służyły w Radzieckiej Marynarce Wojennej, KRIVAK III – zbudowano dla radzieckiej Straży Granicznej, KRIVAK IV – klasa TALVAR zbudowano dla Indii, KLASA V – GRIGOROVICH). Jednostki Admirał 
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Grigorovich i Armirał Essen zostały przekazane do służby we Flocie Czarno-morskiej9. Tabela 9. Parametry taktyczno-techniczne fregaty rakietowej klasy GRIGOROVICH 
KLASA GRIGOROVICH Typ FFGProjekt 11356Długość [m] 130Wyporność [t] 4 500Napęd Turbina gazowa Prędkość [W] 30Załoga 190Główne uzbrojenie 8 x VLS KALIBR Flota Czarnomorska Admiral Grigorovich,  Admiral Essen 

P r o j e k t  2 2 3 5 0  –  F F G  k l a s y  G O R S H K O V ,  
k l a s a  N A T O  -  A D M I R A L  S E R G E Y  G O R S H O V  

 Rys. 10. Fregata Rakietowa klasy GORSHKOV 
źródło: The Russian Navy Okręty klasy GORSHKOV, projektu 22350, znane pod nazwą „Admiral Class” zostały zaprojektowane przez biuro projektowe Severnoye (Northern) w St. Petersburgu. Jednostki tej klasy to wielozadaniowe fregaty rakietowe zdolne do zwalczania celów nawodnych, podwodnych i powietrznych, przezna-czone do działań bojowych na odległych i bliskich akwenach morskich. Są one również zdolne do realizacji zadań w strefie oceanicznej. Pierwotnie plany ro-syjskiej marynarki zakładały budowę 20 jednostek (po pięć dla każdej z czte-rech flot). Z powodu przekroczenia kosztów budowy i problemów 

                                                 9  Tamże. 
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z uzbrojeniem, jak również z pozyskaniem jednostek napędowych (turbiny gazowe) z Ukrainy, możliwe jest zmniejszenie liczby budowanych jednostek lub wydłużenie czasu ich budowy10. Tabela 10. Parametry taktyczno-techniczne fregaty rakietowej klasy GORSHKOV 
KLASA GORSHKOV Typ FFGProjekt 22350Długość [m] 130Wyporność [t] 4 500Napęd Turbina gazowa Prędkość [W] 30Załoga 190Główne uzbrojenie 16 x VLS KALIBR 

P r o j e k t  2 3 5 6 0  –  ( D D G )  
N i s z c z y c i e l  n o w e j  g e n e r a c j i  

 Rys. 11. Model niszczyciela nowej generacji klasy LIDER 
źródło: The Russian Navy Jednym z nowych okrętów jest projekt nowego niszczyciela o nazwie Lider znany również jako projekt 23560, który ma zastąpić starzejące się nisz-czyciele klasy UDALOY i SOVREMENNYY. W zależności od typu zastosowanego napędu może on być o wyporności od 8 000 do 18 000 ton. Okręt łączący w sobie cechy niszczyciela i krążownika zostanie wyposażony w systemy uzbrojenia do zwalczania celów powietrznych, nawodnych, podwodnych oraz systemy obrony przeciwrakietowej. Rosja zamierza zbudować sześć takich 
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okrętów dla Floty Północnej i Floty Pacyfiku. Prawdopodobnie nowa jednostka nie zostanie zbudowana wcześniej niż w połowie roku 202011. Tabela 11. Parametry taktyczno-techniczne niszczyciela klasy LIDER 
KLASA LIDER Typ DDG/CGNProjekt 23560Długość [m] 200Wyporność [t] 8 000 - 18 000Napęd Turbina gazowaPrędkość [W] 30Załoga 300Główne uzbrojenie 32 - 64 x VLS KALIBR 

P r o j e k t  2 3 0 0 0  –  ( C V N )  
L o t n i s k o w i e c  n o w e j  g e n e r a c j i  

 Rys. 12. Model lotniskowca nowej generacji klasy SHTORM 
źródło: The Russian Navy Biuro Planowana i Projektowania Neva w współpracy z Państwowym Centrum Naukowym im. Kryłowa w St. Petersburgu podjęło pracę nad stworzeniem no-wego lotniskowca mającego zastąpić wysłużony lotniskowiec z czasów ZSRR KUZNETSOV. Model jednostki klasy SHTORM (Storm) znaną jako projekt 23000 został zaprezentowany na Międzynarodowym Salonie Morskiej Techniki Obronnej w Petersburgu w 2013 i 2015 roku. Na lotniskowcu będą stacjonować myśliwce nowej generacji i bezzałogowe statki powietrzne. W przeciwieństwie do swojego poprzednika okręt nie będzie wyposażony w rakiety klasy woda-woda. Napędzany reaktorem atomowym będzie zdolny do osiągnięcia prędko-
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ści 29 W. Wstępnie zaplanowano wybudowanie trzech lotniskowców po jed-nym dla Floty Północnej i Floty Pacyfiku i trzeci jako jednostka zastępcza. O kontrakt na budowę ww. jednostki ubiegają się dwie stocznie: Stocznia Bał-tycka w St. Petersburgu i Stocznia Sevmash w Siewierodwińsku12. Tabela 12. Parametry taktyczno-techniczne lotniskowca klasy SHTORM 
KLASA SHTORM Typ CVNProjekt 23000Długość [m] 300Wyporność [t] 100 000Napęd NuklearnyPrędkość [W] 30Załoga 4 000 – 5 000Główne uzbrojenie 80 – 90 samolotów 

JEDNOSTKI NOWOBUDOWANE Stocznie rosyjskie przeżywają obecnie największy „boom” od czasów Związku Radzieckiego. Firmy produkujące okręty wojenne zostały „zalane” przez zamówienia, które mają być zrealizowane do 2023 roku. W najbliższym czasie Marynarka Wojenna zostanie wzmocniona nastę-pujacymi jednostkami: 
− w roku 2017 do służby wejdą: FrR Admiral Gorshkov, FrR Admiral Ma-karov; 
− w roku 2018 do służby wejdą: AOP K-561 Kazań, FrR Admial Kasatonov. 

Tabela 13. Wykaz nowobudowanych okrętów bojowych (stan na 01.09.2017) 
Nazwa jednostki 

Data
rozpoczęcia 

budowy 

Data
wodowania 

okrętu 

Data 
przekazania 

dla MW Klasa BOREY Knyaz Vladimir 30.07.2012 plan 08.2017 plan 2018 Knyaz Oleg 27.07.2014 plan 12.2018 plan 12.2019 Generallisimus Suvorov 26.12.2014 plan 12.2018 plan 12.2020 Imperator Alexandr III 18.12.2015 plan 12.2019 plan 12.2020 Knyaz Pozharskiy 23.12.2016 plan 02.2020 plan 02.2020 
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Klasa SEVERODVINSKK-561 Kazan 24.07.2009 8.04.2017 plan 2018 К-573 Novosibirsk 26.07.2013 plan 12.2018 plan 12.2019 K-571 Krasnoyarsk 27.07.2014 plan 12.2018 plan 12.2020 K-564 Arkhangelsk 19.03.2015 plan 12.2019 plan 12.2021 Perm 29.07.2016 plan 12.2020 plan 12.2022 Ulyanovsk 28.07.2017 plan 12.2021 plan 12.2023 Klasa KILO B-274 Petropavlovsk-Kamchatskiy 28.07.2017 plan 2019 plan 2019 B-603 Volkhov 28.07.2017 plan 2020 plan 2020 Magadan plan 2019 plan 2020  Ufa plan 2019 plan 2021  Mozhaysk plan 2021  Klasa GORSHKOV Admiral Flota Sovetskogo Soyu-za Gorshkov 01.02.2006 29.10.2010 plan 11.2017 Admiral flota Kasatonov 26.11.2009 12.12.2014 plan 2018 Admiral Golovko 01.02.2012 plan 2016 plan 2018 Admiral Flota Sovetskogo So-yuza Isakov 14.11.2013 - plan 2019 Admiral Yumashev  Klasa GRIGOROVICH Admiral Makarov 29.02.2012 2.09.2015 plan 11.2017 Admiral Butakov 12.07.2013 03.2016 - Admiral Istomin 15.11.2013 - - Admiral Kornilov plan 05.2015 - - Klasa STEREGUSHCHIY Retivyy 20.02.2015 - - Strogiy 20.02.2015 - - Gromkiy 20.04.2012 28.07.2017 plan 10.2018 Geroy Rossiyskoy Federatcii Aldar Tcydenzhapov 22.07.2015 - plan 10.2019 Rezkiy 01.07.2016 - plan 2020 Gremyaschiy 26.05.2011 30.06.2017 plan 2018 Provornyy 25.07.2013  Klasa BUYAN – MVyshny Volochyok 29.08.2013 22.08.2016 plan 2017 Orekhovo-Zuevo 29.05.2014 - plan 2018 Ingushetiya 29.08.2014 - plan 2018 Grayvoron 10.04.2015 - plan 2019 Grad 24.04.2017 - - 
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WNIOSKI Po bardzo słabych latach 90-tych Marynarka Wojenna odnotowuje suk-cesy modernizacyjne. Zwiększono poziom jej finansowania, dokonano centrali-zacji systemów zamówień oraz ograniczono korupcję w wydatkach środków publicznych. W ocenie ekspertów, rosyjskie możliwości przemysłowe pozwalają dziś Rosji budować flotę zdolną do wykonywania różnych zadań, w tym do w kon-frontacji z US Navy włącznie. Kluczowym problemem, który może zagrozić rea-lizacji zatwierdzonych głównych planów państwowych względem floty jest rosyjskie zarządzanie tymi możliwościami. Oględnie pisząc jest ono dalekie od optymalnego. I to tak ze strony Marynarki Wojennej, jak i tzw. kompleksu przemysłowego. Częste zmiany w specyfikacjach technicznych już budowanych okrętów oraz pojawienie się całej palety projektów powodują, że zamiast bu-dować dużą serię tego samego rodzaju jednostek, Rosjanie budują różne13. Rosyjska flota zmaga się nie tylko z problemami wynikającymi z wieku posiadanego sprzętu, ale również z opóźnieniami w dostawach jednostek za-mówionych w ostatnich latach. Opóźnienia te będą się najprawdopodobniej utrzymywać ze względu na obostrzenia spowodowane sankcjami, zerwanie przez Ukrainę umów o współpracy oraz trudności finansowe, które w najbliż-szych latach mają dotknąć rosyjski budżet. Skala długoletnich zaniedbań w zarządzaniu flotą spowodowała, że jed-nostki wchodzące do służby będą nie tyle zwiększały zdolności bojowe floty, ile wypełniają w nich ogromne luki. Wzmocnione zostały przede wszystkim Flota Bałtycka, Flota Czarnomorska, a w mniejszym stopniu Flota Północna, Flota Oceanu Spokojnego czy Flotylla Kaspijska. Zgodnie z dokumentami strategicz-nymi takimi jak doktryna wojskowa z grudnia 2014 i doktryna morska z lipca 2015 Rosjanie będą konsekwentnie odbudowywać swój potencjał na Morzu Bałtyckim i Czarnym oraz w Arktyce14. 
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ABSTRACT 

The aim of the article is to present the changes taking place in the Navy of the Rus-sian Federation. The Russian state has set itself the goal of rebuilding its military potential at sea, on the basis of many experiences and its own shipbuilding indus-try, the Russian Federation has built a number of modern marine platforms capable of carrying out a wide range of tasks. Despite financial difficulties stemming from Russia's economic sanctions and unfavourable oil prices, the fleet modernization and expansion program is consistently implemented. The article focuses on naval vessels designed and built in the Russian Federation's shipyards.  Key words:  Navy, sea platform, shipyard, project office, maritime conflict  
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m j r  S ł a w o m i r  Z D U N E K  Z e s p ó ł  d s .  S ł u ż b y  w  M i ę d z y n a r o d o w y c h  S t r u k t u r a c h  W o j s k o w y c h  
Z A A N G AŻO W A N I E  S IŁ  Z B R O J N Y C H  R P  

W  M IĘD Z Y N A R O D O W Y C H  S T R U K T U R A C H  
W O J S K O W Y C H  

STRESZCZENIE Od chwili wstąpienia w dniu 12 marca 1999 r. Polski do struktur Paktu Północnoatlantyckiego, żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej biorą czynny udział w pracach poszczególnych dowództw i sztabów NATO oraz innych międzynarodowych struktur wojskowych. W niniejszym artykule przedstawiono podstawy prawne oraz zasady wyznaczania (kierowania) żołnierzy SZ RP do służby poza granicami państwa. Dokonano również charakterystyki poszczególnych dowództw NATO, w których służą polscy żołnierze wraz z przyjętymi zasadami dowodzenia i kierowania z poziomu krajowego. W końcowej części artykułu określono prawdopodobne perspektywy dalszego zaangażowania SZ RP w międzynarodowych strukturach wojskowych oraz ewentualnego zmniejszenia stopnia udziału w niektórych dowództwach. Słowa kluczowe: Struktury Dowodzenia NATO (NCS), Allied Command Operations (ACO), Allied Command Transformation (ACT), SHAPE, JFC, PNPW, PPW, NPŁ 
WSTĘP Zapisy Traktatu Północnoatlantyckiego stanowią, że dla skuteczniejsze-go osiągnięcia celów traktatu, strony, każda z osobna i wszystkie razem, po-przez stałą i skuteczną samopomoc i pomoc wzajemną, będą utrzymywały i rozwijały swoją indywidualną i zbiorową zdolność do odparcia zbrojnej napa-ści1. 

                                                 1  Art. 3 Traktatu Północnoatlantyckiego z dnia 4 kwietnia 1949 r. 
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Należy przez to rozumieć aktywny udział wszystkich państw sojuszu we wszystkich przedsięwzięciach zmierzających do zwiększenia ich bezpie-czeństwa. Jednym z tych przedsięwzięć (elementów) jest aktywne osobowe zaangażowanie w strukturach dowodzenia NATO oraz innych międzynarodo-wych strukturach wojskowych. Strona Polska, od samego początku wymiernie jest uwzględniana przy podziale stanowisk podczas kolejnych przeglądów struktur dowodzenia NATO. Obecnie żołnierze polscy służą we wszystkich dowództwach strategicznych i operacyjnych NATO na terenie Stanów Zjednoczonych oraz Europy na stano-wiskach generalskich, tzw. „flagowych”, oficerskich w sztabach i centrach do-wodzenia oraz podoficerskich w sztabach i jednostkach zabezpieczenia. Ze względu na niejawny charakter, w artykule pominięto dane liczbowe, które charakteryzują wprost ilościowego zaangażowania SZ RP w poszczegól-nych dowództwach, instytucjach i centrach dowodzenia. 
PODSTAWY PRAWNE ORAZ ZASADY WYZNACZANIA (KIEROWANIA) 

ŻOŁNIERZY SZ RP DO SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA Odnosząc się do problematyki pełnienia służby poza granicami państwa należy rozróżnić w tym miejscu dwa zasadnicze terminy: 
− skierowanie do wykonywania zadań poza granicami państwa; 
− oraz wyznaczenie do pełnienia służby wojskowej poza granicami pań-stwa. Termin skierowanie do pełnienia służby poza granicami państwa odno-si się do tych żołnierzy, którzy będąc za granicą zachowują stanowiska w kraju. Dotyczy to żołnierzy realizujących zadania w polskich kontyngentach wojsko-wych oraz misjach obserwacyjnych organizacji międzynarodowych. Do wyko-nywania tych zadań kieruje Szef Sztabu Generalnego WP. Natomiast termin wyznaczenie do pełnienia zawodowej służby woj-skowej poza granicami państwa, określa sytuację, w której żołnierz wyznaczo-ny na konkretne stanowisko za granicą zwalnia stanowisko dotychczas zajmowane w kraju. W odróżnieniu od skierowanego, żołnierz wyznaczony może np. przebywać poza granicami państwa z rodziną, a w przypadku posia-dania dzieci w wieku szkolnym ma stworzone warunki do ich kształcenia w miejscu pełnienia służby. Zgodnie z zapisami ustawy pragmatycznej, decyzje personalne dotyczą-ce wyznaczenia na stanowiska za granicą wydaje Minister Obrony Narodowej od stopnia etatowego pułkownika wzwyż, a Dyrektor Departamentu Kadr na pozostałe stanowiska służbowe. 
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Podstawowymi aktami prawnymi normującymi tok służby poza grani-cami państwa są: 
− Ustawa z dnia 11 września 2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawo-dowych; 
− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa; 
− Rozporządzenie MON z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie należności pie-niężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami pań-stwa; 
− Wytyczne Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 7 listopada 2011 roku w sprawie przygotowania żołnierzy zawodowych do służby w struktu-rach organizacji międzynarodowych, międzynarodowych strukturach wojskowych i polskich przedstawicielstwach wojskowych oraz ich za-gospodarowania po zakończeniu służby poza granicami państwa. Organem wykonawczym i koordynującym całość zagadnień związanych ze służbą żołnierzy SZ RP poza granicami państwa (w ramach wyznaczenia na stanowisko służbowe) jest Zespół ds. Służby w Międzynarodowych Strukturach Wojskowych2 (ZdsSwMSW). Jest to samodzielny organ, który jednak ze wzglę-du na specyfikę wykonywanych zadań podlega Szefowi Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1 SG WP, choć nie znajduje się w jego strukturze. Do głównych zadań ZdsSwMSW należy: 
− analizowanie zmian zachodzących w strukturach organizacji międzyna-rodowych i międzynarodowych organizacjach wojskowych pod kątem ich wpływu na poziom zaangażowania Sił Zbrojnych RP w obsadę sta-nowisk poza granicami państwa, 
− nabór i kwalifikowanie kandydatów do obsady stanowisk służbowych w strukturach międzynarodowych oraz koordynowanie procesu zago-spodarowania żołnierzy na stanowiskach służbowych w kraju po za-kończeniu służby poza granicami państwa, 
− obsługa administracyjno-kadrowa żołnierzy w okresie pełnienia służby na stanowiskach w strukturach międzynarodowych w kraju i poza gra-nicami państwa. 

                                                 2  Decyzja Nr 28/Org./P1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 2008 roku. 
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ZAANGAŻOWANIE ŻOŁNIERZY SZ RP 
W MIĘDZYNARODOWYCH STRUKTURACH WOJSKOWYCH Polscy żołnierze pełnią służbę poza granicami państwa (w ramach wy-znaczenia) na stanowiskach: 

− w strukturach dowodzenia NATO – NATO Command Structure (NCS); 
− w pozostałych strukturach NATO i UE; 
− polskich przedstawicielstwach wojskowych przy NATO i UE. 

S o j u s z n i c z e  D o w ó d z t w o  d s .  O p e r a c j i  ( A l l i e d  
C o m m a n d  O p e r a t i o n s )  ACO jest jednym z dwóch dowództw strategicznych w wojskowej struk-turze dowodzenia NATO, którą stanowi: 

− Naczelne Dowództwo Sojuszniczych Sił w Europie – SHAPE w Mons; 
− dwa Sojusznicze Dowództwa Sił Połączonych w Brunssum i Neapolu; 
− Sojusznicze Dowództwo Sił Morskich w Northwood; 
− Dowództwo Sił Lądowych w Izmirze. Dowodzenie operacjami powietrznymi odbywa się za pośrednictwem Sojuszniczego Dowództwa Sił Powietrznych z podległymi centrami dowodzenia operacjami powietrznymi (CAOC) i mobilnym centrum dowodzenia operacjami powietrznymi (DACCC). W skład struktury dowodzenia NATO wchodzi również Grupa Łączności NATO odpowiedzialna m.in. za zapewnienie mobilnych syste-mów łączności i informatyki w rejonach działania Sojuszu. Zadaniem głównym ACO jest planowanie i realizacja wszystkich działań operacyjnych Sojuszu. Na czele dowództwa stoi Naczelny Dowódca Sojuszni-czych Sił w Europie (SACEUR), który wykonuje swoje obowiązki z SHAPE. SHAPE jest odpowiedzialne m.in. za przygotowanie, planowanie i pro-wadzenie operacji wojskowych NATO, a także innych misji mających na celu osiągnięcie strategicznych założeń przyjętych przez Sojusz. Powyższe działania kontrybuują do odstraszania agresji wrogich krajów, zachowania pokoju, bez-pieczeństwa i integralności terytorialnej Sojuszu. 

P o l s k i e  N a r o d o w e  P r z e d s t a w i c i e l s t w o  W o j s k o w e  
p r z y  S H A P E  Początki działalności polskich oficerów w Naczelnym Dowództwie So-juszniczych Sił w Europie (SHAPE) sięgają roku 1994, kiedy to decyzją 
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z 11 stycznia tegoż roku ówcześni członkowie NATO wystosowali zaproszenie do krajów leżących na wschód do wzajemnej współpracy w ramach programu Partnerstwo dla Pokoju. Rezultatem tej decyzji było utworzenie na terenie SHAPE nowej polskiej instytucji wojskowej poza granicami kraju – Zespołu Partnerstwa dla Pokoju – Partnership Coordination Cell. Kolejnym kamieniem milowym w relacjach Polska – NATO było oficjalne zaproszenie Polski, Czech i Węgier do Sojuszu Północnoatlantyckiego wystosowane na szczycie NATO w Madrycie w 1997 roku. W następstwie podpisania w dniu 12 marca 1999 roku Traktatu Wa-szyngtońskiego stanowiącego nasze formalne członkostwo w Sojuszu, w dniu 1 maja 1999 roku powołano do życia Polskie Narodowe Przedstawicielstwa Wojskowe przy SHAPE3. Polskie Narodowe Przedstawicielstwo Wojskowe przy Naczelnym Do-wództwie Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) jest jednostką organizacyjną, podległą Ministrowi Obrony Narodowej, bezpośrednio podporządkowaną Sze-fowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Działalnością PNPW kieruje Polski Narodowy Przedstawiciel Wojskowy. Do głównych zadań realizowanych przez PNPW należy koordynowanie przedsięwzięć w relacji Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej – SHAPE, prezen-towanie oficjalnego stanowiska Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w zakresie użycia Sił Zbrojnych NATO na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa RP w sytuacjach kryzysowych oraz udziału Sił Zbrojnych RP w operacjach pro-wadzonych przez NATO, opracowywanie analiz, ocen i opinii dla Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w zakresie zadań i procesów planistycznych realizowanych przez SHAPE, a także negocjowanie stanowisk w dowództwach sojuszniczych podległych SHAPE oraz innych strukturach NATO dyslokowa-nych w Mons. PNPW współpracuje z narodowymi przedstawicielstwami wojskowymi innych państw akredytowanymi przy NATO w celu pełnego uwzględnienia pol-skiego interesu narodowego w działaniach na arenie międzynarodowej ponad-to uczestniczy w ćwiczeniach wojskowych, konferencjach, naradach i warsztatach roboczych organizowanych przez SHAPE, zgodnie z wytycznymi Szefa Sztabu Generalnego WP. 
S o j u s z n i c z e  D o w ó d z t w o  S i ł  P o ł ą c z o n y c h  
B r u n s s u m ,  H o l a n d i a  i  S o j u s z n i c z e  D o w ó d z t w o  
S i ł  P o ł ą c z o n y c h  N e a p o l ,  W ł o c h y  Sojusznicze Dowództwa Sił Połączonych Brunssum i Neapol są odpo-wiedzialne za wszechstronne planowanie i prowadzenie operacji, utrzymywa-

                                                 3 Zarządzenie nr 30/Org. Ministra Obrony Narodowej z 25 marca 1999 roku. 
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nie gotowości do przesunięcia z ich miejsc stałej dyslokacji (MSD) w rejon kry-zysu, do prowadzenia jednej dużej operacji połączonej przez okres do 1 roku jako Deployed Joint HQ (DJ HQ) zgodnie z dyrektywami SHAPE. Ponadto, za-pewniają wsparcie dla prowadzonych długoterminowo operacji NATO. Jeśli jest to operacyjnie uzasadnione mogą uzupełniać swoim stanem osobowym piony funkcjonalne w strukturach kryzysowych NATO (wg potrzeb określonych przez SHAPE). Opracowują w koordynacji z Dowództwem Transformacji NATO i wspierając SHAPE dyrektywy oraz procedury dotyczące operacji NATO. Po-nadto, zgodnie z planami uczestniczą i prowadzą ćwiczenia oraz treningi z in-nymi dowództwami NATO, a także przy udziale wydzielonych sił narodowych krajów sojuszu. Powyższe dowództwa wspierają operacyjną współpracę z kra-jami PfP. 
D o w ó d z t w o  S i ł  L ą d o w y c h  –  L C  H Q  I z m i r ,  T u r c j a  W nowej strukturze dowodzenia NATO, Dowództwo Sił Lądowych w Izmirze zapewnia wkład do planowania operacyjnego pod kątem operacji lądowych. Może być obciążone zadaniem wydzielenia elementu dowódczego dla komponentu lądowego użytego do prowadzenia dużej operacji lądowej, wypełniając poziom ambicji Sojuszu. Ponadto Dowództwo jest odpowiedzialne za nadzór nad oceną i certyfi-kacją dowództw komponentów lądowych z NATO Forces Structures (NFS). Wspiera prowadzone treningi i ćwiczenia dowództw wchodzących w skład NFS. 
S o j u s z n i c z e  D o w ó d z t w o  S i ł  M o r s k i c h  –  H Q  M C  
N o r t h w o o d ,  W i e l k a  B r y t a n i a  Jest odpowiedzialne za przygotowanie i prowadzenie operacji morskich Sojuszu z miejsca swojej stałej dyslokacji (MSD). Dowództwo wspiera działania operacyjne Sojuszniczych Dowództw Sił Połączonych. Pełni funkcję doradczą dla SHAPE w zakresie użycia sił morskich w operacjach prowadzonych przez Sojusz. Zapewnia wsparcie operacyjne dla ekspedycyjnych sił morskich. Uczestniczy i prowadzi treningi i ćwiczenia NATO o charakterze morskim. 
S o j u s z n i c z e  D o w ó d z t w o  S i ł  P o w i e t r z n y c h  –  H Q  
A C  R a m s t e i n ,  N i e m c y  Jest odpowiedzialne za zdolność operacyjną struktur sił powietrznych sojuszu. Planuje i prowadzi operacje powietrzne, a także misje włączając obro-nę przeciwlotniczą i przeciwrakietową. Zapewnia trzon Połączonego Kompo-nentu Sił Powietrznych (JFAC) dla dużych i małych operacji połączonych. 
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Odpowiada za standaryzację i certyfikację zadeklarowanych do struktur JFAC jednostek szczebla taktycznego. 
C e n t r u m  D o w o d z e n i a  O p e r a c j a m i  P o w i e t r z n y m i  
–  C A O C  U e d e m ,  N i e m c y  Misją Centrum Dowodzenia Operacjami Powietrznymi jest planowanie, koordynowanie, nadzór, ocena i meldowanie dotyczące prowadzonych operacji powietrznych w czasie pokoju, kryzysu i konfliktu zgodnie z dyrektywami So-juszniczego Dowództwa Sił Powietrznych w Ramstein. Centrum Dowodzenia Operacjami Powietrznymi Uedem stanowi narzędzie dla Dowódcy Sojusznicze-go Dowództwa Sił Powietrznych Ramstein do zarządzania w rzeczywistym cza-sie dostępnymi siłami powietrznymi. 
P r z e m i e s z c z a l n e  C e n t r u m  D o w o d z e n i a  S i ł  P o -
w i e t r z n y c h  –  D A C C C  P o g g i o  R e n a t i c o ,  W ł o c h y  Zadaniem Przemieszczalnego Centrum Dowodzenia Sił Powietrznych jest zapewnienie właściwego przygotowania DARS (Deployable Air Control Centre, Recognised Air Picture Production Centre and Sensor Fusion Post) i DAOC (Deployable Air Operations Centre) do swoich zadań operacyjnych. 
G r u p a  Ł ą c z n o ś c i  N A T O  –  N A T O  C I S  G r o u p  M o n s ,  
B e l g i a  Grupa Łączności NATO jest odpowiedzialna za planowanie i zabezpie-czenie systemów łączności i informatyki dla operacji i ćwiczeń prowadzonych przez Sojusz. 
D o w ó d z t w o  O p e r a c j i  S i ł  S p e c j a l n y c h  N A T O  
–  N S H Q  M o n s ,  B e l g i a  Do zasadniczych zadań NSHQ należy doradzanie Dowódcy Sojuszni-czych Sił w Europie (SACEUR) w sprawach sił specjalnych, koordynowanie i synchronizacja udziału Wojsk Specjalnych w operacjach NATO. 
D o w ó d z t w o  E u r o k o r p u s u  S t r a s b u r g ,  F r a n c j a  Eurokorpus jest związkiem taktyczno-operacyjnym szybkiego reago-wania z siedzibą w Strasburgu. Został powołany do życia przez Niemcy i Fran-cję 22 maja 1992 r. W 1993 r. do struktur Eurokorpusu dołączyła Belgia, w 1994 r. Hiszpania oraz Luxemburg w 1996 r. Państwa te wraz z Francją 
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i Niemcami stały się tzw. państwami ramowymi, które wspólnie decydują o zadaniach, strukturze i rozwoju tej formacji. W kolejnych latach w struktury dowództwa przyjęto w charakterze tzw. „sending nations” Polskę, Austrię, Grecję i Turcję. Wydzielają one siły i środki do obsady dowództwa i sztabu oraz elementów je zabezpieczających, które znajdują się w Strasburgu, a także jednostki wojskowe, stacjonujące w miej-scach stałych dyslokacji i znajdujące się w normalnych warunkach pod do-wództwem narodowym. Głównymi celami tej międzynarodowej jednostki jest udział w opera-cjach kryzysowych, humanitarnych, ratunkowych oraz utrzymywania i wymu-szenia pokoju. Eurokorpus posiada również zdolność prowadzenia operacji i działań w ramach art. 5 Paktu Północnoatlantyckiego. Pierwotnie Polska od 01.01.2016 r. miała stać się państwem ramowym i uzyskać prawo współdecydowania o przyszłych zadaniach i strukturze do-wództwa i sztabu korpusu. Jednak decyzją MON plany te zostały zrewidowane, o czym w dalszej części artykułu. 
1  S k r z y d ł o  C i ę ż k i e g o  T r a n s p o r t u  L o t n i c z e g o  –  
1 s t  H A W  P a p a ,  W ę g r y  Skrzydło Ciężkiego Lotnictwa Transportowego w Bazie Lotniczej Pápa na Węgrzech powołane zostało na mocy porozumienia 12 państw w 2008 roku do realizacji własnych celów logistycznych oraz na potrzeby NATO, Unii Euro-pejskiej i ONZ, a także wykorzystywania przy udzielaniu pomocy humanitarnej, zapewniając transport lotniczy dla sprzętu oraz personelu medycznego. 
K w a t e r a  N a c z e l n e g o  D o w ó d c y  T r a n s f o r m a c j i  
N o r f o l k ,  U S A  Sojusznicze Dowództwo Transformacji (Allied Command Transforma-tion – ACT) jest jednym z dwóch Strategicznych Dowództw NATO. ACT promuje i przewodzi wielu inicjatywom ukierunkowanym na transformację wojskowej struktury NATO, jego sił zbrojnych, zdolności i doktryn. Do głównych obszarów odpowiedzialności ACT należy edukacja, szkolenie i ćwiczenia, oraz prowadze-nie eksperymentów dla oceny nowych koncepcji, a także promocja interopera-cyjności w ramach NATO. Kwatera Główna Naczelnego Dowódcy Transformacyjnego (Headquar-ters Supreme Allied Commander Transformation – HQ SACT) znajduje się w Norfolk, w stanie Wirginia (USA) i jest jedynym stałym dowództwem NATO poza Europą, a także jedynym dowództwem NATO w Ameryce Północnej. ACT kieruje działalnością podległych mu dowództw: Połączonego Centrum Przygo-towania Bojowego (Joint Warfare Centre – JWC) w Norwegii, Centrum Szkole-
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nia Sił Połączonych (Joint Force Training Centre – JFTC) w Polsce oraz Połączo-nego Centrum Analiz i Zbierania Doświadczeń (Joint Analysis and Lessons Le-arned Centre – JALLC)w Portugalii. 
N a r o d o w e  P r z e d s t a w i c i e l s t w o  Ł ą c z n i k o w e  p r z y  
S o j u s z n i c z y m  D o w ó d z t w i e  T r a n s f o r m a c j i  Narodowe Przedstawicielstwo Łącznikowe przy Sojuszniczym Dowódz-twie Transformacyjnym mieści się w Norfolk, w stanie Wirginia (USA). Jest jed-nostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej, bezpośrednio podporządkowaną Szefowi Sztabu Generalnego WP. Przedstawicielstwo jest organem łącznikowym pomiędzy Szefem Szta-bu Generalnego WP, a Sojuszniczym Dowództwem Transformacji (ACT) oraz Dyrektoriatem Rozwoju Sił Połączonych J-7 Sztabu Połączonego SZ USA (US JS J7) zapewniającym współpracę w zakresie problematyki pozostającej w kom-petencjach tych dowództw. W strukturze Przedstawicielstwa znajduje się ponadto tzw. Element Eu-ropejski, właściwy w zakresie koordynacji przedsięwzięć w obszarze planowa-nia obronnego pomiędzy ACT, w tym Europejskim Elementem ACT Staff Element Europe (SEE) w Mons (Belgia) a Sztabem Generalnym WP i jednost-kami (komórkami ) organizacyjnymi resortu obrony narodowej. 
P o ł ą c z o n e  C e n t r u m  A n a l i z  i  Z b i e r a n i a  D o św i a d -
c z e ń  –  J A L L C  M o n s a n t o ,  P o r t u g a l i a  Zasadniczą rolą Połączonego Centrum Analiz i Zbierania Doświadczeń (Joint Analysis and Lessons Learned Centre) jest wzmocnienie procesu stałego doskonalenia koncepcji, doktryn i zdolności w ramach NATO poprzez proces transformacji bazując na doświadczeniach zebranych w toku operacji, szkoleń, ćwiczeń i eksperymentów. W związku z tym JALLC bezpośrednio uczestniczy w doskonaleniu operacji, identyfikując deficyty w zdolnościach, dostarczając odpowiednich, aktualnych i użytecznych wyników prowadzonych analiz. 
P o ł ą c z o n e  C e n t r u m  P r z y g o t o w a n i a  B o j o w e g o  –  
J W C  S t a v a n g e r ,  N o r w e g i a  Głównym zadaniem Połączonego Centrum Przygotowania Bojowego (Joint Warfare Centre) jest szkolenie sił zbrojnych NATO na szczeblu operacyj-nym dla zapewnienia ich interoperacyjności i pełnej integracji. W szczególności, jego zasadniczą misją jest szkolenie elementów dowództw Sił Odpowiedzi NA-TO. JWC stara się również doskonalić interoperacyjność i zdolności NATO wspierając rozwój połączonego procesu eksperymentowania, analiz i opraco-
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wania doktryn. JWC wspiera wysiłki ACT dotyczące użycia nowych technologii oraz modelowania symulacji. 
C e n t r u m  S z k o l e n i a  S i ł  P o ł ą c z o n y c h  O r g a n i z a c j i  
T r a k t a t u  P ó ł n o c n o a t l a n t y c k i e g o  –  J F T C  B y d -
g o s z c z ,  P o l s k a  Centrum Szkolenia Sił Połączonych (Joint Force Training Centre) kon-centruje się na połączonym szkoleniu sił zbrojnych NATO na szczeblu taktycz-nym. Centrum dostarcza wsparcie i ekspertyzy w dziedzinie szkolenia sił zbrojnych Sojuszu oraz państw partnerskich. Priorytetem dla JFTC jest zapew-nienie dowódcom Sił Odpowiedzi NATO pomocy w zakresie osiągnięcia wyso-kiego poziomu interoperacyjności, elastyczności i wszechstronnego szkolenia dla podległych sił ukierunkowanych na pełną gotowość bojową wraz z rozpo-częciem odpowiedniego cyklu służby. 
C e n t r u m  D o s k o n a l e n i a  W s p ó ł p r a c y  C y w i l n o -
W o j s k o w e j  –  C C O E  H a g a ,  H o l a n d i a  Centrum Doskonalenia Współpracy Cywilno-Wojskowej (Civil-Military Cooperation Centre of Excellence) jest podmiotem finansowanym ze środków wielonarodowych oferującym wiedzę oraz doświadczenie na rzecz Sojuszu, w szczególności w zakresie wspierania transformacji. Stwarza ono możliwości w zakresie usprawnienia edukacji i szkolenia, poprawy interoperacyjności oraz zdolności, wspierania opracowania doktryn i/lub testowania i zatwierdzania koncepcji poprzez eksperymentowanie. CCOE nie jest częścią struktury dowo-dzenia NATO, ale stanowi część szerszych ram wspierania NATO Command Structure (NCS). 
M i ę d z y n a r o d o w y  S z t a b  W o j s k o w y  
 –  I M S  B r u k s e l a ,  B e l g i a  Międzynarodowy Sztab Wojskowy (International Military Staff) jest or-ganem wykonawczym Komitetu Wojskowego NATO. Jest on odpowiedzialny za przygotowanie ocen i raportów na temat wszystkich spraw wojskowych NATO, które stanowią podstawę dyskusji i de-cyzji Komitetu Wojskowego. IMS zapewnia wprowadzanie i realizowanie przez właściwe organy wojskowe NATO decyzji podjętych przez Radę Północnoatlan-tycką i Komitet Wojskowy. 
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P o l s k i e  P r z e d s t a w i c i e l s t w o  W o j s k o w e  p r z y  K o -
m i t e t a c h  W o j s k o w y c h  N A T O  i  U E  Polskie Przedstawicielstwo Wojskowe przy Komitetach Wojskowych NATO i UE (PPW) jest komórką łącznikową pomiędzy Szefem Sztabu General-nego WP, Dowództwami Rodzajów Sił Zbrojnych RP a Komitetami Wojskowymi NATO i UE wraz z podporządkowanymi im strukturami. Działalność PPW koncentruje się na militarnych aspektach bezpieczeń-stwa międzynarodowego na obszarze euroatlantyckim oraz współpracy woj-skowej między sojusznikami. Ponadto istotnymi zadaniami pozostają: promowanie w ramach Sojuszu naszego kraju oraz pełne uwzględnienie pol-skiego interesu narodowego w pracach poszczególnych komitetów, dowództw i agencji. Realizując te zadania PPW ściśle współpracuje z przedstawicielstwami wojskowymi innych państw oraz PNPW przy SHAPE. 
S z t a b  W o j s k o w y  U n i i  E u r o p e j s k i e j  
 –  E U M S  B r u k s e l a ,  B e l g i a  Sztab Wojskowy Unii Europejskiej (European Union Military Staff) jest częścią struktur zarządzania kryzysowego Europejskiej Służby Działań Ze-wnętrznych. Podlega Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych  Polityki Bezpieczeństwa. Realizuje także zadania nałożone na Sztab przez Ko-mitet Wojskowy Unii Europejskiej. Jako ważna część wielowymiarowych i zintegrowanych działań Euro-pejskiej Służby Działań Zewnętrznych w wymiarze polityki bezpieczeństwa i obrony oraz reagowania kryzysowego (Comprehensive Approach), Sztab Woj-skowy Unii Europejskiej koordynuje wykorzystanie przez Unię instrumentów militarnych. Szczególne znaczenie ma jego wsparcie dla operacji wojskowych i cywilnych oraz rozbudowa zdolności militarnych w Unii Europejskiej. Do głównych zadań Sztabu Wojskowego należą, więc: wsparcie informacyjne dzia-łań z zakresu zarządzania kryzysowego, planowanie strategiczne, rozwój sys-temów teleinformatycznych i łączności, opracowywanie oraz uaktualnianie dokumentów normatywnych i dyrektywnych, wsparcie dla projektów szkole-niowych oraz rozwój współpracy z partnerami zagranicznymi i organizacjami międzynarodowymi. 
N A T O  D e f e n c e  C o l l e g e  R z y m ,  W ł o c h y  Do głównych zadań Akademii Obrony NATO należy analiza środowi-skowa bezpieczeństwa NATO oraz identyfikacja głównych kierunków trans-formacji wojskowej sojuszu. 
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SYSTEM NARODOWEGO DOWODZENIA (KIEROWANIA) ŻOŁNIERZAMI 
W MIĘDZYNARODOWYCH STRUKTURACH WOJSKOWYCH  

ZA GRANICĄ I W KRAJU Ustawowe zadania reprezentowania Sił Zbrojnych RP na arenie mię-dzynarodowej Szef Sztabu Generalnego WP realizuje poprzez udział w posie-dzeniach Komitetów Wojskowych NATO i UE w formule Szefów Sztabów. W realizacji obecności Sił Zbrojnych w strukturach międzynarodowych szczególnie ważną rolę odgrywają Polskie Przedstawicielstwa Wojskowe przy KW NATO i UE, przy SHAPE i HQ SACT. Nasi Przedstawiciele Wojskowi reprezentują w działalności bieżącej Szefa Sztabu Generalnego WP przed Przewodniczącymi Komitetów Wojsko-wych NATO i UE oraz Dowódcami Strategicznymi NATO (SACEUR i SACT). Po-wyższe wynika z faktu, iż najwyższą władzą wojskową w NATO i Unii Europejskiej są Komitety Wojskowe, które tworzą Szefowie Obrony/Szefowie Sztabów Generalnych państw członkowskich. Na rysunku 1. przedstawiono obecnie funkcjonujący system dowodze-nia żołnierzami w strukturach międzynarodowych za granicą i w kraju, będą-cych w podporządkowaniu Szefa Sztabu Generalnego WP, wyszczególniając relacje: dowodzenia narodowego, współdziałania narodowego i współdziałania międzynarodowego (oznaczonych jak w legendzie). Wszyscy żołnierze poza granicami państwa w systemie dowodzenia na-rodowego podlegają Szefowi Sztabu Generalnego WP poprzez przedstawicieli wojskowych przy KW NATO i UE, SHAPE i HQ SACT oraz podporządkowanym im Starszym Oficerom Narodowym (SON) przy poszczególnych strukturach międzynarodowych.  Przedstawiciele wojskowi współdziałają ze sobą (m.in. wymieniając się informacją przesyłając wzajemnie meldunki tygodniowe i okresowe, które składają Szefowi SG WP). Należy zaznaczyć, że przedstawiciele wojskowi, którzy są reprezentan-tami Szefa Sztabu Generalnego WP, współpracują z głównymi organami dowo-dzenia i kierowania NATO i UE. Funkcjonujący system dowodzenia personelem polskim poprzez Pol-skich Przedstawicieli Wojskowych, umożliwia Szefowi Sztabu Generalnego WP szybkie i skoordynowane reagowanie na oczekiwania generowane przez Radę Północnoatlantycką, KW NATO, KW Unii Europejskiej czy dowódców strate-gicznych Sojuszu. 
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 Rys. 1. System narodowego dowodzenia (kierowania) żołnierzami w międzynarodo-wych strukturach wojskowych za granicą i w kraju 
źródło: Dokumentacja robocza ZdsSwMSW 

PERSPEKTYWY DALSZEGO ZAANGAŻOWANIA SZ RP 
W MIĘDZYNARODOWYCH STRUKTURACH WOJSKOWYCH Stopień zaangażowania SZ RP w międzynarodowych strukturach woj-skowych nie jest wartością stałą i podlega ciągłym zmianom. Podyktowane jest to dynamiką sytuacji geopolitycznej i adekwatną do zaistniałej sytuacji postawą sojuszu przyjętą na szczytach NATO. Najbliższe perspektywy większego zaan-gażowanie SZ RP będą wynikały z przyjętej przez sojusz na szczycie NATO stra-tegii odstraszania, która jest reakcją na rosnące zagrożenie militarne ze strony Rosji. W dniu 8-9 listopada 2017 r. podczas spotkania ministrów obrony pań-stw NATO w Brukseli podjęto decyzję o utworzeniu dwóch nowych dowództw. Głównym zadaniem pierwszego z planowanych dowództw (centrów dowodze-nia) NATO będzie zapewnienie bezpieczeństwa morskim liniom komunikacyj-nym i dokonanie szybszego i sprawniejszego przerzutu wojsk między Ameryką Północną a Europą. Drugie dowództwo ma usprawnić ruch wojsk w całej Euro-pie i wzmocnić funkcje logistyczne w NATO4. Z pewnością należy liczyć się z tym, że wraz z powstaniem ww. do-wództw strona polska będzie zainteresowana pozyskaniem kilku stanowisk w obydwu wspomnianych strukturach. 

                                                 4  www.rferl.org/a/nato-defense-ministers-afghanistan-command-structure-stoltenber. 
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Innym kierunkiem spodziewanego zaangażowania SZ RP będzie NATO Strategic Direction – South HUB (NSD-S HUB) na tzw. flance południowej. Głównym zadaniem tej nowotworzonej struktury w Neapolu będzie monitoro-wanie sytuacji polityczno-militarnej w basenie Morza Śródziemnego, wnikliwa jej analiza oraz przygotowanie propozycji ewentualnej reakcji dla dowództwa NATO. W tym przypadku, perspektywa polskiego zaangażowania jest efektem tzw. zasady wzajemności, czyli odpowiedź na skierowanie przez stronę włoską oficerów do Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód w Elblągu. Oprócz przedstawionych przykładów spodziewanego zwiększenia za-angażowania się SZ RP w międzynarodowych strukturach wojskowych, w naj-bliższych 3-4 latach zostanie zredukowany wkład polski w dowództwie Eurokorpusu (EC) w Strasbourgu. Strona polska zrezygnowała z ubiegania się o status państwa ramowego w tym dowództwie. Jak podało Centrum Operacyjne MON, decyzja ta spowodowana jest: -  koniecznością redukcji naszego zaangażowania w EC w związku ze zwiększeniem obciążeń dla Sił Zbrojnych wynikających z realizacji po-stanowień szczytów NATO w Newport i Warszawie, w tym wzmacnia-niem flanki wschodniej NATO w kontekście obrony kolektywnej; -  zmianą charakteru aktywności Eurokorpusu, który zamierza osłabić ro-lę EC w odniesieniu do realizacji zadań w ramach NATO, w tym zwłasz-cza obrony kolektywnej; -  zbyt znaczącym zaangażowaniem i przeznaczeniem zbyt wielu zasobów w stosunku do innych państw ubiegających się o status państwa ramo-wego, co wielokrotnie podkreślała strona polska5. 
PODSUMOWANIE Począwszy od zaproszenia Polski w ramach programu „Partnerstwo dla pokoju”, poprzez oficjalne wstąpienie do NATO, Siły Zbrojne RP stale są zaan-gażowane w międzynarodowych w strukturach wojskowych. Wynika to oczy-wiście z przyjętych wraz z wstąpieniem do Sojuszu zobowiązań, jak i stale zmieniającej się sytuacji geopolitycznej wzdłuż granic zewnętrznych sojuszu. Ciągła ewolucja zagrożeń militarnych i terrorystycznych zmusza pań-stwa NATO do poszukiwania nowych rozwiązań systemowych, ulepszania i modyfikowania struktur dowodzenia oraz angażowania coraz to nowocze-śniejszych środków pola walki. 

                                                 5  http://www.mon.gov.pl/aktualnosci/artykul/najnowsze/komunikat-mon-s2017-03-28/ 
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Wszystkie te zmiany muszą się odbywać przy pełnej aprobacie wszyst-kich państw członkowskich sojuszu oraz ich znacznym zaangażowaniu osobo-wym w strukturach dowodzenia. 
BIBLIOGRAFIA [1] Decyzja Nr 28/Org./P1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 2008 roku. [2] Rozporządzenie MON z dnia 05 marca 2010 r. w sprawie należności pie-niężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami pań-stwa. [3] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie pełnie-nia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa. [4] Traktat Północnoatlantycki z dnia 4 kwietnia 1949 r. [5] Ustawa z dnia 11 września 2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodo-wych. [6] Wytyczne Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 7 listopada 2011 roku w sprawie przygotowania żołnierzy zawodowych do służby w strukturach organizacji międzynarodowych, międzynarodowych strukturach wojsko-wych i polskich przedstawicielstwach wojskowych oraz ich zagospodaro-wania po zakończeniu służby poza granicami państwa. [7] Zarządzenie nr 30/Org. Ministra Obrony Narodowej z 25 marca 1999 roku. [8] https://www.rferl.org. [9] https://www.rferl.org. 

C O M M I T M E N T  O F  T H E  A R M E D  F O R C E S  O F  T H E  
R E P U B L I C  O F  P O L A N D  T O  T H E  I N T E R N A -

T I O N A L  M I L I T A R Y  S T R U C T U R E S  

ABSTRACT Since the accession of Poland on 12 March 1999 to the structures of the North Atlantic Treaty Organization, soldiers of the Armed Forces of the Republic of 
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Poland take an active part in the work of the various NATO commandos and staff and other international military structures. This article outlines the legal bases and principles of designation (directing) Polish Army soldiers to serve abroad. The character of the individual NATO commands was also fulfilled, in which Polish soldiers were served, together with command and control principles from the national level. The final part of the paper outlines the likely prospects for further engagement of the Polish Armed Forces in international military structures and possibly reducing the level of participation in some commands. Key words: NATO Command structures (NCS), Allied Command Operations (ACO), Allied Command Transformation (ACT), SHAPE, Joint Force Comand 
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K a m i l  ŻO Ł ĄD Ź 1 P o l i t e c h n i k a  R z e s z o w s k a ,  W y d z i a ł  Z a r z ą d z a n i a  
I N F R A S T R U K T U R A  S Y S T E M Ó W  

L O G I S T Y C Z N Y C H  A  B E Z P I E C Z EŃS T W O  

WSTĘP W dzisiejszych czasach wszechobecny i nieustający pośpiech jest przy-czyną ciągłego wzrostu globalizacji. Producenci przykładają ogromną wagę do zminimalizowanie kosztów procesu produkcyjnego, ale i zarówno do maksymalizacji zysku z wytworzonych produktów czy usług. Klienci oczeku-ją „błyskawicznej” dostawy zamówionych produktów nie interesuje ich bezpie-czeństwo transportu, ale jedynie efekt końcowy. Niezwykle istotnym problemem wynikającym z tego rozumowania jest sam proces dystrybucji. Dys-trybucja gotowych wyrobów czy zaopatrzenie muszą być w pełni bezpieczne, żaden przedsiębiorca nie powinien pozwolić, aby jego produkt został uszko-dzony podczas transportu do klienta. Samo bezpieczeństwo systemów logi-stycznych jest szerokim pojęciem, można wyróżnić zarządzanie łańcuchem dostaw i infrastrukturę materialną. Pierwsze pojęcie odnosi się do ludzi odpo-wiedzialnych za proces przepływu. Drugi natomiast oznacza materialny aspekt jak na przykład drogi, stacje przeładunkowe. Im starsze tym stopień bezpie-czeństwa jest mniejszy.  
INFRASTRUKTUR LOGISTYCZNA I TRANSPORTOWA Infrastruktura logistyczna oznacza wszystkie rzeczy umożliwiające pro-ces przemieszczania się ludzi, towarów. Oznacza ona niezbędne urządzenia i instytucje konieczne do sprawnego działania gospodarki. Z definicji wynika, że infrastruktura jest niezbędna do wytwarzania i konsumpcji dóbr. Integruje ona wszystkie części gospodarki i umożliwia sprawne funkcjonowanie gospodarki krajowej2. 

                                                 1  Kamil Żołądź - student Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. 2  W. Rydzkowski, Usługi logistyczne, seria BL, ILiM, Poznań 2004. 
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Infrastrukturę można podzielić na: 1) Infrastrukturę niematerialną: a) Wykształcenie społeczeństwa b) Kultura  c) Tradycja d) Prawo  e) Poczucie przynależności 2) Infrastrukturę materialną: a) Infrastruktura społeczna, oznacza ona urządzenia i instytucje świad-czące usługi dla obywateli jak np.: ochrona zdrowia, ochrona prawa, kultura czy nauka i oświata; b) Infrastruktura techniczno-ekonomiczna, mamy tu na myśli komuni-kację, transport, produkcję, handel itp. Rozważając pojęcie infrastruktury można dojść do wniosku, iż odgrywa ona niezbędna rolę w realizacji procesów logistycznych. Z opracowania C. Skowronka i Z. Sariusza-Wolskiego wynika, że infrastruktura logistyczna jest zbiorem budynków, urządzeń, które nie odnoszą się bezpośrednio do procesu produkcyjnego, ale są niezbędne do jego realizacji.3 Infrastruktura logistyczna nie odnosi się tylko do samej produkcji ozna-cza także wszystkie procesy związane ze składowaniem i manipulacją towara-mi. Logistyka dąży do ciągłej optymalizacji: 
− Przemieszczania ładunków 
− Składowania 
− Ochrony produktów 
− Przepływu informacji Aby proces optymalizacji był możliwy niezbędna jest rozwinięta i no-woczesna infrastruktura, która jest gwarancja bezpiecznego przepływu dóbr. Taką infrastrukturę możemy podzielić na: 
− Transportową 
− Magazynową i manipulacyjną 
− Opakowaniową 
− Informacyjną Infrastruktura logistyczna ma ogromny wpływ na podstawowe zadania logistyki, powinna być rozumiana, jako system organizacyjno-techniczny, który dąży do minimalizacji kosztów logistyki nie zmniejszając, jakości świadczonych usług.  

                                                 3  C. Skowronek, Z. Sariusz-Wolski, Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2003. 
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Elementy wchodzące w skład infrastruktury logistycznej to: 
− Infrastruktura transportowa - zespołu liniowych i punktowych obiek-tów zlokalizowanych w przestrzeni. Są niezbędne do przemieszczania ładunków, osób a także umożliwiają wykonywanie wszystkich czynno-ści związanych z załadunkiem i rozładunkiem. 
− Elementy węzłowe – centra dystrybucji, centra usług logistycznych. 
− Środki przetwarzania informacji wraz z niezbędnym do tego oprogra-mowaniem 

INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA Proces przemieszczania ładunków ludzi jest nazywany transportem. W literaturze znaleźć można wiele definicji określających proces transportu. Transport to pokonywanie przestrzeni lub zmiana lokalizacji transportowa-nych towarów wykorzystując środki transportu.4 Jednym z pierwszych kryteriów oceniającym, jakość transportu była je-go skuteczność. Dzięki globalizacji powstało wiele nowych rozwiązań ułatwia-jących proces transportu. Przyczyniła się także do drastycznego wzrostu konkrecji, co jest bezpośrednio powiązane z chęcią wyróżnienia się konkretne-go przedsiębiorstwa z pośród pozostałych funkcjonujących na rynku transpor-towym. Zaczęto przykładać większą wagę, do jakości transportu. Klient w dzisiejszych czasach jest bardziej wymagający, już nie zaspokoi go sam fakt dowiezienia oczekiwanej przesyłki. W przypadku uszkodzenia produktu pod-czas procesu transportowania klient ma prawo odmówić zapłaty za usługę.  Infrastrukturę transportu można podzielić ze względu na układ piono-wy i poziomy. Układ poziomy oznacza podział dotyczący5: dostępności, rodzaju przewożonego ładunku, własności, obszaru działalności, procesu przeładunku oraz częstotliwości występowania. Nie są to jednak podstawy podziału. Podział pionowy pokazuje lepiej to zagadnienie: Podział ze względu na środowisko odbywania transportu: 1. Lądowy 
− drogowy, 
− szynowy, 2. Wodny, 
− śródlądowy, 
− morski, 

                                                 4  H. Ch. Pfohl, Systemy logistyczne w gospodarowaniu, AE, Poznań 1996. 5  W. Grzywacz, J. Burnewicz, Ekonomika transportu, WKŁ, Warszawa 1989. 
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3. Powietrzny, 4. Przewodowy, przesyłowy, 5. Kombinowany – przemieszczanie ładunku różnymi środkami transpor-tu jednak niezmiennie w jednym opakowaniu.  System transportowy jest swojego rodzaju „układem krwionośnym”, który określa warunki przemieszczania. Systemy krajowe stanowią podstawo-wy rodzaj systemów transportowych, natomiast te obejmujące, co najmniej dwa kraje nazywane są międzynarodowymi systemami transportowymi6. Maja one bezpośredni wpływ na kształtowani się kosztów przewozu, a co za tym idzie również wymianę handlową zagraniczna jak i w obrębie dane-go kraju. Same koszty przewozu są uzależnione od poziomu rozwoju infrastruk-tury transportowej.  Obecnie transport zmierza w kierunku jak największej kompleksowo-ści. Przedsiębiorcy odchodzą od modelu, w którym wykorzystywali wyłącznie jeden środek transportu, natomiast klienci wolą ograniczyć kontakty z prze-woźnikiem do minimum. Utrzymują kontakt jedynie z osoba nadzorującą cały proces transportu a nie z każdym przewoźnikiem z osobna. Transport dąży do ujednolicenia procesu transportu, aby ewentualny przeładunek był możliwie najmniej problematyczny. Normalizacja rozmiaru palet ładunkowych czy wymiarów kontenerów ułatwia planowanie przedsię-wzięcia logistycznego. Dzięki znormalizowanym standardom symulacje i prze-wóz ładunków jest schematyczny, co za tym idzie mniej problematyczny.  
RODZAJE BEZPIECZEŃSTWA W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH Bezpieczeństwo procesów logistycznych jest szerokim pojęciem, rozu-miany często, jako wybrany element systemu, jego funkcje lub zachodzące w nim procesy. Kolejnym rodzajem rozpatrywania może być wielkość syste-mów. Rodzaj bezpieczeństwa będzie zależny od tego czy dotyczy skali makro czy mikro. Systemy logistyczne maja za zadanie stworzyć takie warunki, aby zmaksymalizować osiąganie celów wyznaczonych przez podmioty funkcjonują-ce w tych systemach. Przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe czy świadczące usługi logistyczne wprowadzają różne rozwiązania techniczne, organizacyjne, specyficzne dla spełniania warunków stawianych tym przedsiębiorstwom. Mo-że to prowadzić do funkcjonowania systemu na skraju bezpieczeństwa. Naj-częstsze problemy mogą być związane z7: 

                                                 6  Transport międzynarodowy, M. Ciesielski [red.], AE, Poznań 1995. 7  Wybrane aspekty logistyki w systemie obronnym państwa, pod red. W. Nyszk, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2015. 
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− Fizycznym bezpieczeństwem systemu i procesów tam realizowanych (transport, magazynowanie), 
− Organizacji procesów w skali makro i mikrologistycznej (organizacja zadań, kontrola), 
− Odporności systemów na powstawanie nowego rodzaju zakłóceń. Zagrożenia zagrażające logistyce można podzielić na8: 
− Klęski żywiołowe i niepożądane zdarzenia spowodowane przyczynami cywilizacyjnymi (pożary, huragany, powodzie, choroby epidemiologicz-ne ludzi i roślin, katastrofy budowlane, awarie sieci elektrycznych, wodnych ciepłowniczych), 
− Zagrożenia konstytucyjne, terroryzm, nielegalne demonstracje, masowe migracje, 
− Mechanizmy przekształcające lub niszczenie informacji przetwarzanej przez procesy logistyczne, 
− Kryzysy finansowe i wszystkie za tym idące skutki. Zgodnie z powiedzeniem: „łańcuch jest tak wytrzymały jak najsłabsze je-

go ogniwo”, jeżeli dojdzie do jakiejś awarii, sabotażu czy klęski żywiołowej w danym centrum logistycznym może to odbić się echem nie tylko w krajowym łańcuchu logistycznym, ale istnieje także możliwość wystąpienia zakłóceń na skali międzynarodowej. Zapewnianie bezpieczeństwa nie powinno ograniczać się jedynie do montowania kamer i zatrudniania firm ochroniarskich. Te zabezpieczenia służą jednie ochronie materiałów, ładunków tzw. fizycznym aspektom. Zagro-żenia dla procesów logistycznych mogą być spowodowane niewłaściwymi dzia-łaniami podejmowanymi przez poszczególne podmioty łańcucha dostaw. Wpływ na bezpieczeństwo fizyczne mają: 
− Systemy zabezpieczające przejściu środków materialnych w niepowo-łane ręce, 
− Systemy uniemożliwiające zagubienie środków materialnych, 
− Systemy zabezpieczające środki materialne przed uszkodzeniem, 
− Systemy zapobiegające przed uszkodzeniem urządzeń umożliwiających pozyskiwanie i przetwarzanie informacji logistycznych oraz wszelkiego rodzaju nośników informacji. 

                                                 8  A. Szymonik, Logistyka w bezpieczeństwie – bezpieczeństwo w logistyce. Wybrane zagad-
nienia, http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2016/T1/t1_1033.pdf, 
[dostęp 10 kwietnia 2018]. 
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Bezpieczeństwo organizacyjne jest bezpośrednio związane ze spraw-nym procesem zarządzania systemami logistycznymi. Dotyczy opracowywania, wdrażania i kontroli planów strategicznych i operacyjnych.  Na bezpieczeństwo podmiotów uczestniczących w procesach logistycz-nych wpływa każde naruszenie przepisów jak na przykład kodeks drogowy, zasady BHP. Wszystkie wypadki zaistniałe w łańcuchu logistycznym są zarów-no problemem społecznym jak i możliwością wystąpienia zakłóceń w ciągłości procesu logistycznego, co powoduje niechciane koszty. Podczas poszukiwania najlepszego rozwiązania problemu logistycznego wiele przedsiębiorstw wybiera najtańszą opcje. Jednak nie zawsze najtańsze rozwiązanie jest najbezpieczniejszym. Powstałe w tym wyniku systemy są nie-zwykle narażone na wpływ środowiska. Ich optymalne działanie występuje tylko w warunkach modelowych, idealnych bez szkodliwych oddziaływań ze środowiska. Chcąc nie dopuścić to porażki stworzonego systemu istotne jest opracowanie alternatywnego rozwiązania dublującego to pierwotne. Ważne jest by dodatkowe rozwiązanie nie wymagało zbytniej ilości modyfikacji. W dzisiejszych czasach outsourcing usług logistycznych nabiera znaczenia9. Profesjonalni operatorzy logistyczni są lepiej przygotowani do rozwią-zania problemów dzięki szerokiej wiedzy oraz niezbędnemu sprzętowi. Działa-ją na wielu rynkach nie tylko krajowym, ale i zagranicznym, co daje im możliwość zmniejszenia kosztów poprzez wykorzystanie efektu skali. Ponadto w razie wystąpienia jakiegokolwiek problemu są w stanie przeorganizować transport w taki sposób, aby towar nie stracił w żadnym sposobie na warto-ści10. Możliwość sprawnego przekazywania informacji również nie jest bez znaczenia dla bezpieczeństwa systemów logistycznych. Dzięki standaryzacji i normalizacji w zakresie pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania informa-cji jesteśmy w stanie swobodnie wymieniać informacje z kontrahentami. Nor-malizacja systemów informacyjnych uniemożliwia nieporozumienia, ale i umożliwią znalezienie rozwiązania alternatywnego w przypadku zaistnienia zagrożenia. Pomimo doskonale zaprojektowanego pod względem elastyczności efektywności łańcucha dostaw nadal może dojść do niepożądanych zdarzeń, które zmniejszają bezpieczeństwo zachodzących w nim procesów logistycz-nych. Na bezpieczeństwo wpływa wiele czynników, ale najistotniejszy to ilość podmiotów w całym łańcuchu dostaw. Każdy z uczestników danego łańcucha jest odmiemy od pozostałych, może mieć inny zakres działalności inną politykę, 
                                                 9  Tamże. 10  T. Wierzejski, M. Kędzior-Laskowska, Transport i spedycja, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2014. 
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jakości itp. Poprzez tą różnorodność niezwykle trudne jest stworzenie reguł postepowania identycznych dla wszystkich czasami nawet nie możliwe11. Nowoczesna logistyka kieruje się zasadą 7W (właściwe miejsce, czas, jakość, ilość itd.) ma ona duże znaczenie przy realizacji zamówień. Biorąc pod uwagę wielkości i złożenie dzisiejszych łańcuchów dostaw zapewnienie bezpie-czeństwa jest obowiązkiem każdego z uczestników. Dlatego też w globalnych łańcuchach dostaw zapewnienie bezpieczeństwa jest niezwykle trudne. Błędy popełniane przez poszczególne ogniwa łańcucha mogą powodować zagrożenia, które w najlepszym wypadku przyniosą niechciane koszty lub osłabienie ela-styczności sieci dostaw. Zapewnienie bezpieczeństwa w globalnym łańcuchu dostaw wymaga podejścia kompleksowego. Niestety jest to nie możliwe do zrealizowania z po-wodu niezależności poszczególnych podmiotów. Poszczególne ogniwa, co prawda współpracują ze sobą, ale są względem siebie suwerenne. Każdy posia-da własne przepisy i reguły postepowania w określnych sytuacjach. Jednocze-śnie nie jest odpowiedzialny za niedociągnięcia i błędy współpracujących z nim partnerów biznesowych12. Po przeanalizowaniu wyżej wymienionych zachowań można dojść do wniosku, iż bezpieczeństwo całego łańcucha dostaw to składowa bezpie-czeństw w poszczególnych etapach. Wdrażanie rozwiązań z poziomu makrologistyki w globalnym łańcuchy dostaw jest niezwykle trudne do wykonani. Powodem jest fakt, iż często proce-sy te realizowane są na poziomie mikrologistyki, jeśli kanały dystrybucji nie są kanałami bezpośrednimi wówczas nie jest za nie odpowiedzialny jeden organ zarządzający. Szczeblowe kanały dystrybucji ze względu na swoją złożoność utrudniają bezpośrednie zarządzanie bezpieczeństwem. Najłatwiejszy do uzy-skania stopień integracji można otrzymać w korporacyjnych kanałach ze względu na możliwość bezpośredniego zarządzania mnogimi procesami. Wiel-ką rolę w procesach kształtowania bezpieczeństwa odgrywają wielki podmioty oferujące usługi logistyczne na zasadzie zewnętrznego partnerstwa. Skala, w jakiej realizują one przedsięwzięcia ułatwia im proces analizy zagrożeń, dzięki czemu są w stanie szybko nauczyć się jak reagować by zapewnij najwyż-szy stopień bezpieczeństwa.  Aby zapewnić wymagane bezpieczeństwo należy wdrażać rozwiązania na poziomie makrologistycznym zarówno przez na poziomie państwa i międzynarodowym, które wymuszają utworzenie odpowiednich warunków fizycznych i prawnych. Pierwsze umożliwiają uczestnikom realizowanie proce-sów natomiast drugie określa normy i przepisy, które muszą być przestrzegane. 
                                                 11  H. Ch. Pfohl, op. cit. 12  S. Piocha, J. Dyczkowska, „Zarządzanie łańcuchem dostaw – logistyka zaopatrzenia”, Logi-styka – nauka, czasopismo naukowe, 5/2012. 
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Przestrzeganie norm prawnych związanych z procesami logistycznymi zależy bezpośrednio od osób odpowiedzianych za transport danego ładunku. Niestety często postepowania ludzi są niezgodne z założeniami prawnymi. Na-tomiast nowoczesna infrastruktura wpływa w znaczący sposób na zapewnienie bezpieczeństwa podczas realizowania procesu logistycznego.  W celu zmaksymalizowania bezpieczeństwa należy inwestować w fi-zyczną infrastrukturę. Procesy takie jak transport, magazynowanie czy prze-pływ informacji powinny wykorzystywać w miarę możliwości najnowo-cześniejsze rozwiązania. Niezwykle ważne jest uniezależnienie bezpieczeństwa od ludzi z niej korzystającej. Dzięki temu można wyeliminować wszelkie błędy pochodzenia ludzkiej nierozwagi.  
WPŁYW INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ NA BEZPIECZEŃSTWO We współczesnym łańcuchu dostaw transport kolejowy może pełnić dwie funkcje. Pierwsza z nich to odgrywanie istotnej roli w przewozie zarówno pasażerów jak i towarów lub być jedynie alternatywny dodatkiem. Transport kolejowy jest najefektywniejsza przypadku przewozu ładunków na duże odle-głości, powyżej 500 km. Do lat 90-tych kolej w Polsce była szeroko wykorzystywana do przewo-zu ładunków ze względu na brak innej alternatywy transportowej. W latach 90-tych z powodów ekonomicznych transport kolejowy zaczął odgrywać coraz to mniejszą role. Ważnym czynnikiem warunkującym ten proces była utrata zagranicznych rynków zbytu a także spadek produkcji, zwłaszcza produktów nisko przetworzonych. Stan techniczny infrastruktury kolejowej nie był bez znaczenia. Zaniedbany tabor nie spełniał wymagań zarówno odradzającej się gospodarki, jaki i pasażerów podróżujących koleją. Efektem tego stan rzeczy był spadek wykorzystania kolei. W późniejszych latach zaczęto inwestować w renowacje infrastruktury kolejowej. Niestety unijny program ‘Transeuropej-ska sieć komunikacji” był ukierunkowany głownie na rozwój przewozu pasa-żerskiego13.  W wyniku tych działań doszło do tego, że na odnowionych torach od-bywały się zarówno przewozy pasażerskie jak i towarów. Należy zwrócić uwa-gę, iż tabor wykorzystywany do przewozu towarów był przestarzały, co powodowało szybsze zużywanie torów a co było zagrożeniem dla bezpieczeń-stwa.  Ważnym czynnikiem, który może wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa transportu towarów za pomocą kolei jest realizacja przewozów w formie cało-pociągowej według określonego rozkładu. W ten sposób eliminujemy lub 

                                                 13  W. Nyszk, op. cit. 
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w znaczący sposób ograniczamy wpływ prac rozrządowych na bezpieczeństwo. Niestety wadą tego rodzaju przewozów jest ograniczenie popytu do dużych stacji załadunkowych. Kolejnym czynnikiem, który bez wątpienia wpływa na bezpieczeństwo jest wyeliminowanie wypadków kolejowych. Ograniczenie ilości górek rozrządowych oraz znacząca modernizacja zmniejsza ilość uszko-dzeń ładunków z powodu przypadkowego najechania rozrządzonych wagonów na siebie.  Na bezpieczeństwo transportu kolejowego wpływa również problem kradzieży ładunków. Z uwagi na zły stan torów maszynista musi zmniejszyć prędkość, aby niedoszło do uszkodzenia taboru lub skrajnych sytuacjach do wykolejenia pociągu. W tych sytuacjach złodziej są w stanie dostać się do wolno jadącego pociągu i dokonać rabunku. Niekiedy również dochodzi do sytuacji gdzie zarówno pociągi pasażerskie jak i towarowe poruszają się jednym odcin-kiem torowiska w wyniku, czego ten drugi musi zostać zatrzymany na stacji nieprzystosowanej do ochrony ładunku. Transport samochodowy posiada wiele cech, które zwiększają jego konkurencyjność na rynku transportowym. Jego najważniejszą cechą jest reali-zowanie tzw. „transportu od drzwi do drzwi”. Inną istotną cechą może być na przykład szybkość realizowania zleceń. Usługi kurierskie z biegiem czasu dostosowały się do najróżniejszych wymagań klientów. Przewoźnicy w dzisiej-szych czasach są w stanie dokonywać przewozu ładunków nie zważając na jego gabaryty. Wykorzystując transport drogowy jesteśmy w stanie przewozić od wszelkiego rodzaju drobnych materiałów sypkich nawet do część wiatraka generującego prąd elektryczny.  Największym problemem ze strony bezpieczeństwa jest stan infrastruk-tury. Transport samochodowy nieustannie się rozwija, niestety główną przy-czyna jego rozwoju jest wzrost ilość samochodów zarówno osobowych jak i ciężarowych. Po drogach porusza się duża ilość środków transportu, co przy-czynia się do pogorszenia stanu nawierzchni w wyniku, czego dochodzi do zmniejszenia się bezpieczeństwa podczas przewozu. Przedsiębiorcy nieustan-nie dążą do uzyskania maksymalnej szybkości realizowania dostaw, co skłania ich do wyboru tego rodzaju transportu. Kierowcy nie zawsze zachowują się w sposób odpowiedzialny, wiec konieczne są ustalenia prawne, aby ograniczyć zagrożenia związane z nadmierną prędkością. Nowoczesne rozwiązania pozwa-lają ograniczyć niebezpieczeństwo poprzez zmniejszenie sytuacji kolizyjnych oraz maksymalizacji płynności prowadzonego ruchu.  Nie bez znaczenia jest także zjawisko kongestii, dotyczy ono zwiększe-nia się natężenia ruch, które odbywa się systematycznie. W języku potocznym możemy je nazwać „korkami” występującymi w godzinach szczytu w większych miastach. Przykładowo po godzinie 15 na drogach znajduje się znacznie więcej samochodów niż zazwyczaj, dlatego, że dużą liczba ludzi kończy o tej godzinie pracę i udaje się w drogę powrotną do domu. Im większa ilość samochodów 
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poruszających się po drogach tym mniejsze bezpieczeństwo. Niestety w więk-szości miast infrastruktura nie może być już bardziej rozbudowana, niekiedy dochodzi do ograniczenia ruchu pojazdów. Najczęściej zaczyna się od ograni-czenia ruchu samochodów ciężarowych dużo gabarytowych14. Rozwiązaniem, które może przyczynić się do wzrosty bezpieczeństwa jest wykorzystanie transportu intermodalnego. Po przez połączenie transportu kolejowego i drogowego a dokładniej wykorzystania specjalnych kontenerów podniesie się poziom realizowanego transportu. Specjalne kontenery ładunko-we uniemożliwią dostanie się do ładunku podczas transportu dzięki temu, że podczas zmiany środka transportu nie dochodzi do rozładowania towaru a jedynie do przepięci kontenera, w szczególnych przypadkach do załadunku naczep na wagony pociągu. Niestety, aby rozwój transportu intermodalnego była możliwa niezbędna jest rozbudowa infrastruktury a dokładniej specjal-nych terminali załadunkowych.15 W celu zapewnienia płynności ruchy należy pamiętać o czytelnym oznakowaniu dróg. Istotne jest tutaj oznakowanie dróg szybkiego ruchu i auto-strad, ponieważ w ich przypadki nie ma możliwości zawrócenia czy nagłym zjeździe. Dzięki prawidłowemu oznakowaniu kierowca jest w stanie zaplano-wać sobie zjazd z drogi nie powodując w ten sposób żadnego zagrożenia dla innych uczestników ruchu. 
WNIOSKI Znaczący wpływ na bezpieczeństwo infrastruktury systemów logi-stycznych ma poziom jego rozwoju technicznego. Im więcej nowoczesnych rozwiązań jest zastosowanych w owym systemie tym poziom bezpieczeństwa jest większy. Dzięki zastosowanie najnowocześniejszej technologii eliminuje się błędy wynikające ze strony ludzkiej. Zarówno obszar fizyczny jak i podejmo-wania decyzji niekompetencja ludzka może przyczynić się do wystąpienia błę-dów skutkującymi wystąpieniem zagrożenia. Wykorzystywanie kontenerów ładunkowych przyczynia się do zmini-malizowania ryzyka związanego z kradzieżą. Specjalne opakowania uniemożli-wiają złodziejom dokonania rabunku. Dzięki wykorzystaniu odpowiednich opakowań ciężar związany z bezpieczeństwem ładunku jest częściowo rozło-żony na klienta i przewoźnika. Dobrze zapakowany i zabezpieczony produkt w odpowiednie opakowanie transportowe nie wymaga przepakowywania, co 

                                                 14  T. Wilk, P. Pawlak, „Kongestia Transportowa”, Logistyka – nauka, czasopismo naukowe, 6/2014. 15  S. Zamkowska, „Transport intermodalny – szansa na zwiększanie udziału kolei w rynku”, Autobusy – technika, eksploatacja, systemy transportowe, 3/2013 
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prowadzi do wykluczenia niebezpieczeństwa dotyczącego fizycznego uszko-dzenia ładunku. Usystematyzowanie i opracowanie specjalnych norm dotyczą-cych transportu ułatwia proces planowania. Osób odpowiedzialna za organizację przewozu dostaje znormalizowane dane, dzięki, którym może prak-tycznie bezproblemowo obliczyć koszty transporty, czas i zadbać o odpowied-nie bezpieczeństwo. 
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