
Transport strategiczny wobec zmiany w środowisku bezpieczeństwa 
międzynarodowego

 Analizie poddane zostały dwie sytuacje, w których realizowany był wojskowy transport strategiczny: 

2) w czasie klęski żywiołowej w Indiach.
 W celu wyboru optymalnych środków transportu w danej sytuacji posłużono się metodą punktową. Ustalono dwa kryteria 
według których oceniono dane rozwiązanie transportowe – koszty oraz czas transportu. W zależności od intensywności 
zmiany w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego oceniono, jak pilną potrzebę przerzucenia sił i środków w rejon 
działania generuje dana sytuacja i na tej podstawie dobrano do kryteriów odpowiednie wagi.

WSTĘP
 W pracy wskazano jaki wpływ mają zmiany w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego na realizację zadań 
wojskowego transportu strategicznego na rzecz SZ RP.

1) podczas wojny w Iranie,

PKW IRAN
  Szacowany koszt  Szacowany czas  

Transport personelu 

samolotem CASA 

C-295M 

260 000 USD 

(13 x 20 000 USD) 

Czas przelotu  Czas całkowity  

11,5 h 

ok. 3 dni   

13 ∗ 2 ∗ (11,5 + 2)

6∗
 

Transport personelu 

samolotem AN -124   
300 000 USD 5,5 h 5,5 h 

Transport sprzętu 

samolotem AN -124 

7 200 000 USD 

(24 x 300 000 USD) 
5,5 h 

ok. 8,5 dnia  

24 ∗ 2 ∗ (5,5 + 7)

3∗∗
 

Transport sprzętu 

statkiem typu  

 Ro-Ro 

1 500 000 USD 20 – 25 dni 

 * transport przy użyciu sześciu egzemplarzy samolotu
** transport przy użyciu  trzech egzemplarzy samolotu

PKW INDIE

* transport przy użyciu czterech egzemplarzy samolotu  
** szacowany koszt jest mniejszy z powodu wspólnego czarteru statku z dwoma innymi 
państwami biorącymi udział w misji humanitarnej w Indiach 

 Szacowany koszt Szacowany czas 

Transport personelu 

samolotem CASA  

C-295M 

80 000 USD 

(4 x 20 000 USD) 

Czas przelotu Czas całkowity 

12,5 h 

12,5 h 

(4 ∗ 12,5)

4∗
 

Transport personelu 

samolotem C-17  
168 000 USD 7 h 7 h 

Transport sprzętu 

samolotem C-5 

3 792 000 USD 

(4 x 948 000 USD) 
6 h 

ok. 1,5 dnia 

4 ∗ 2 ∗ (6 + 7)

4∗
 

Transport sprzętu 

statkiem typu Ro-Ro 
500 000 USD** 20 – 25 dni 

 

PODSUMOWANIE
 Zmiany zachodzące w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego determinują sposób realizacji zadań wojskowego 
transportu strategicznego. Na podstawie przyjętych kryteriów, wag oraz otrzymanych ocen stwierdzono, iż w zależności od 
tego jak gwałtowna jest zmiana w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego oraz jakie może nieść za sobą skutki – 
zmienia się optymalny sposób realizacji transportu strategicznego. 

LOGISTYKA WOJSKOWA

Kryterium Waga

Koszt operacji transportowej 0,35

Czas operacji transportowej 0,65

Wariant Ocena

Transport personelu samolotem CASA C-295M 2,7

Transport personelu samolotem AN-124 4,65

Transport sprzętu samolotem AN-124 3,6

Transport sprzętu statkiem typu Ro-Ro 3,35

Kryterium Waga

Koszt operacji transportowej 0,55 

Czas operacji transportowej 0,45
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Wariant Ocena

Transport personelu samolotem CASA C-295M 4,55

Transport personelu samolotem C-17 4,45 

Transport sprzętu samolotem C-5 3,9

Transport sprzętu statkiem typu Ro-Ro 4,1
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