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METODA WYZNACZANIA WSKAŹNIKÓW 
NIEZAWODNOŚCI DLA SAMOCHODÓW 
EKSPLOATOWANYCH NIEREGULARNIE

Wstęp 

Każda armia wykorzystuje w swojej działalności urządzenia techniczne i sprzęt 
wojskowy, które zapewniają wykonanie zadań postawionych siłom militarnym pań-
stwa. Te z kolei można podzielić na bojowe, szkoleniowe, logistyczne oraz inne, 
stosowne do bieżącej sytuacji. Dziś miarą sprawności sprzętu nie jest ilość posia-
danych egzemplarzy, ale właściwe, spójne funkcjonowanie elementów składowych 
pojedynczego egzemplarza sprzętu wojskowego. Wyszkolona wojskowa formacja 
transportowa wyposażona w sprawne pojazdy wykona zadanie zgodnie z zamiarem 
wypracowanym przez przełożonych z minimalnymi stratami własnymi.

Wojskowy system transportowy

Struktura transportu samochodowego SZ RP została opracowana w przededniu 
przystąpienia Polski do sojuszu NATO. Opracowując ją interdyscyplinarny zespół 
specjalistów wojskowych na czele z badaczami w mundurach z WITPiS dokonał wni-
kliwej analizy podobnych rozwiązań w innych wiodących armiach NATO. Struk-
tura przedstawiona na rysunku 1 odzwierciedla wymogi sojuszu, w które wpisane 
zostały pojazdy Wojska Polskiego.

Istotnym elementem w przyjętym sposobie postępowania podczas wyznaczania 
wskaźników gotowości stacjonarnej lub operacyjnej w przypadku środków transpor-
towych jest zakwali*kowanie pojazdu do odpowiedniej grupy wg Koncepcji Struk-
tury Transportu Samochodowego SZ RP [8, 13]. Pomocna w tym jest tabela 1.
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Rys. 1. Struktura transportu samochodowego SZ RP [13] 
znowelizowana przez Gestora sprzętu czołgowo-samochodowego  

Rys. 2. Porównanie przebiegów rocznych wojskowych pojazdów transportowych  
(oznaczone kolorem czarnym) z pojazdem eksploatowanym w *rmie cywilnej

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 1. Cechy systematyki podziału samochodów na grupy rodzajowe [8]

Kryteria systematyki 
podziału

Grupa samochodów według koncepcji

1 2 3
4 5

4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

Szczebel
taktyczny

operacyjny i centralny

Mobilność
wysoka

powiększona
bez wymagań 

Ładowność
mała

średnia
duża

Źródło: Koncepcja struktury transportu samochodowego SZ RP
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Pojazdy z grup 1, 2 i 3 charakteryzują się wysoką mobilnością, są przystosowa-
ne konstrukcyjnie do przemieszczania się na niejednorodnym, rozmaitym podłożu 
oraz do pokonywania przeszkód terenowych. Aby sprostać wymaganiom wskaza-
nym dla szczebla taktycznego, pojazdy te charakteryzują się małą (od 1 do 4 ton) lub 
średnią ładownością (do 7 ton) i wyposażone są w układy i mechanizmy, które za-
pewniają wysoką mobilność. Stąd wynika komplikacja budowy tych samochodów. 
Pojazdy z grup 4 oraz 5 na ogół są to pojazdy masowo użytkowane przez sektor cy-
wilny, zaadoptowane do celów wojskowych. Mają typowe układy zapewniające trans-
port ładunków oraz dodatkowe urządzenia (samochody z grupy 4), np. przenośne 
żurawie, systemy hakowe czy naczepy niskopodwoziowe. Budowa podwozi tych sa-
mochodów odznacza się mniejszą ilością elementów, układów, co ogranicza ryzyko 
wystąpienia usterki lub niesprawności.

Dane eksploatacyjne pojazdów transportowych

W minionym okresie, kiedy każda jednostka wojskowa miała rozwiniętą logi-
stykę wykonawczą, z pełną obsadą etatową pionów funkcjonalnych, tj. materia-
łowego i technicznego z szefami służb, o*cerami i podo*cerami ds. eksploatacji, 
zaopatrywania wspomaganych przez referentów – pracowników wojska (PW) 
odnotowywanie zdarzeń eksploatacyjnych nie nastręczało trudności. Reforma 
struktur logistyki w celu zaoszczędzenia funduszy MON na tzw. koszty osobowe 
(utrzymanie kadry i PW) odniosła swój pozytywny skutek w postaci znacznego 
zmniejszenia stanu osobowego korpusu logistyki. Jednak przepisów dotyczących 
eksploatacji sprzętu wojskowego (SpW) nie zmieniono w sposób, który ułatwiał-
by nowym strukturom w Wojskowych Oddziałach Gospodarczych (WOG) zarzą-
dzanie eksploatacją. 

Dla logistyków nastał czas nagromadzenia zadań, które wymuszają dodatkowo 
uwzględnianie specy*ki zaopatrywanych jednostek (np. Sił Powietrznych, Wojsk Lą-
dowych, Marynarki Wojennej lub innych formacji specjalnych, jak Żandarmeria Woj-
skowa, Wojska Specjalne). Obecnie przy skromnych strukturach sekcji branżowych, 
w nakazanym czasie służbowym (czas pracy) mają poważne problemy z przetworze-
niem informacji napływających od jednostek zaopatrywanych oraz wypracowaniem 
stosownych decyzji i wytworzeniem dokumentów logistycznych. 

Podstawowymi dokumentami, które towarzyszą eksploatacji pojazdów transpor-
towych są rozkazy wyjazdu (lub karty pracy sprzętu) oraz karty usługi technicznej, 
które przedstawiono na rysunkach 3 i 4.
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Rys. 3. Przykładowy rozkaz wyjazdu wystawiony dla samochodu dużej ładowności Iveco Stralis
Źródło: Opracowanie własne

Rys. 4. Przekładowa karta usługi technicznej wystawiona dla samochodu dużej ładowności 
Jelcz 622DAL

Źródło: Opracowanie własne

Warto przypomnieć, że zgodnie z obowiązującymi w wojsku w tym zakresie 
przepisami, rozkazy wyjazdu niszczone są po 2 latach, natomiast karty usługi tech-
nicznej po 5 latach. Na podstawie tych dokumentów prowadzi się plan eksploatacji 
sprzętu wojskowego. Jednak ręczne wprowadzanie danych obarczone jest ryzykiem 
np. błędnego wpisu. Stwierdza się, że dane o eksploatacji pojazdów transporto-
wych są rozproszone i nie ma systemowego narzędzia, dzięki któremu prowadzona 
odręcznie dokumentacja eksploatacyjna byłaby źródłem danych o niezawodności 
pojazdów. Informacje o datach, przebiegach oraz uszkodzeniach stają się niedo-
stępne. Dlatego  też powstała idea gromadzenia ich w formie elektronicznej w pa-
kiecie bazodanowym.
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Niezawodność wojskowych pojazdów transportowych

Idea, jaka określa przyjęty sposób tworzenia bazy danych wraz z algorytmem 
(rys. 5) to wykorzystanie:

 – zbioru wojskowych przepisów zgromadzonych w instrukcjach branżowych 
różnych służb logistycznych – np. czołgowo-samochodowej, materiałów pęd-
nych i smarów;

 – aktualnie funkcjonującego systemu ewidencjonowania zdarzeń eksploatacyj-
nych (funkcjonuje on od ponad 60 lat) i nawyków ludzkich (czynnik ludzki)  
w tym obszarze;

 – nowatorskich rozwiązań technicznych (telematyki) do monitorowania stanu 
technicznego, stanu logistycznego, miejsca i położenia pojazdów;

 – uproszczonego zamiennika modułu PM systemu ZWSI RON w postaci au-
torskiego systemu informatycznego do gromadzenia i przetwarzania, zgodnie  
z zaproponowanymi algorytmami, danych o pojazdach i zarejestrowanych zda-
rzeniach eksploatacyjnych.

Rys. 5. Gra*czne zobrazowanie metody – algorytm (opracowanie własne)
Źródło: Opracowanie własne

Przeprowadzone zostały badania oszacowania ryzyka użycia środków transpor-
towych, który obejmowały:

 – sporządzenie charakterystyk: struktury wiekowej badanych pojazdów, roczne-
go zużycia limitów eksploatacyjnych;

 – sporządzenie charakterystyk niezawodności inherentnej oraz zadaniowej ba-
danych pojazdów w funkcji przebiegu całkowitego pojazdu;

 – wyznaczenie granicznych prawdopodobieństw przejścia pomiędzy stanami 
eksploatacyjnymi.
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Przykładowe charakterystyki struktury wiekowej dla wybranej próbki 56 samo-
chodów ogólnego przeznaczenia średniej ładowności pokazano na rysunku 6.

Rys. 6. Struktury wiekowe badanych próbek samochodów ogólnego przeznaczenia średniej 
ładowności marki Iveco Eurocargo oraz Star 200

Źródło: Opracowanie własne

Podczas badań sporządzono charakterystyki niezawodności analizowanych środ-
ków transportowych. Uwzględniają one naturalne zużywanie się pojazdu w czasie 
i z wykonywanym przebiegiem.

Rys. 7. Przykładowa charakterystyka niezawodności samochodu ogólnego 
przeznaczenia Iveco Eurocargo

Źródło: Opracowanie własne

Następnie określone zostały wskaźniki niezawodności dla pojazdów transporto-
wych, które zestawione są w tabeli 2.
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Tabela 2. Zestawienie wskaźników niezawodności wybranych analizowanych pojazdów

Pojazd
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1/dzień
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1/km

km/
dzień

– –

S
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t
ośr lub q

Star 200 1590,1 0,000628 53
0,0188 lub

0,00595
8,27 0,68…0,88 0,59…0,79

Iveco 
Eurocargo

13062 0,000076 14
0,071 lub
0,000925

33,1 0,92…0,99 0,69…0,96

Star 266 1564,6 0,000639 49
0,020  lub 

0,6517
13,81 0,66…0,85 0,54…0,73

Jelcz 442.32 7800 0,000128 14
0,5 lub 
0,0272

18,36 0,92…0,98 0,83…0,94

Źródło: Opracowanie własne

Eksploatacja pojazdów ukierunkowana na niezawodność

Założono, że pojazdy wojskowe zanim tra*ły do eksploatacji lub długookreso-
wego wyczekiwania, charakterystycznego dla eksploatacji wojskowej, a związanego 
z koniecznością posiadania przez SZ RP mobilnego specjalistycznego SpW, które-
go pozyskanie z zasobów Gospodarki Narodowej w czasie kryzysu lub wojny jest 
w krótkiej chwili czasu niemożliwe, przeszły wyczerpujący cykl badań kwali*kacyj-
nych [11, 15, 16]. Podczas takich badań eliminowane są błędy konstrukcyjne, okre-
ślane mianem błędów „wieku dziecięcego” pojazdów. Sprzęt tra*ający do jednostek 
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rozpoczyna eksploatacyjną fazę cyklu życia produktu. Zatem występujące usterki 
lub awarie związane będą z naturalnym zużyciem eksploatacyjnym, potęgowanym 
przez czynniki erozyjne lub korozyjne materiałów konstrukcyjnych. Do opisu po-
wyższych zjawisk, gdzie stany niezdatności są zmienną losową, niemożliwą do pre-
cyzyjnego określenia, konieczne jest użycie rozkładu o charakterze wykładniczym 
[1, 12]. Przyjęto również ukierunkowanie zarządzania eksploatacją SpW na nieza-
wodność, stosując metodę RCM [2–5, 14]. 

Monitorowanie stanu technicznego, odnotowywanie informacji o zdarzeniach 
eksploatacyjnych w systemie informatycznym, wykorzystanie informacji doty-
czącej niezawodności od pojedynczego egzemplarza SpW, aż do grupy sprzętowej 
daje możliwość kierowania procesem eksploatacji techniki wojskowej z wykorzy-
staniem metody RCM. Dzięki takiemu podejściu można uzyskać wymierne efek-
ty ekonomiczne podczas obsługiwań prewencyjnych, zmierzających do eliminacji 
napraw awaryjnych.

Telematyka i systemy informatyczne

Rozwój technologii informatycznej w końcu XX wieku zaowocował powszech-
nym pojawianiem się w wojsku od połowy lat 90. komputerów klasy PC. Współcze-
sny sprzęt komputerowy ma na tyle duże moce obliczeniowe swoich procesorów, że 
przetwarzanie informacji zgromadzonych w bazach danych utworzonych np. w po-
wszechnych programach komercyjnego pakietu MS O>ce, takich jak: MS Excel lub 
MS Access, nie stwarza problemów w ich przetwarzaniu. I to wykorzystywane jest 
w praktyce – codziennej pracy służbowej [16]. W wojsku realizowany jest program,  
który ma na celu połączenie, „spięcie” w jednolity system informatyczny zarządza-
nie szeroką problematyką gospodarowania SpW z uwzględnieniem ewidencji ilo-
ściowo-wartościowej, obszaru spraw personalnych oraz gospodarki materiałowej. 
Prace nad budową, Zintegrowanego Wojskowego Systemu Informatycznego Re-
sortu Obrony Narodowej, w skrócie ZWSI RON, rozpoczęto od indeksacji całego 
mienia, jakim dysponuje wojsko. Dla logistyków ZWSI RON oprócz modułów ewi-
dencyjnych przewiduje także moduł o nazwie PM – przeznaczony do zarządzania 
eksploatacją. Ilość danych jakie będą musieli wprowadzić operatorzy ZWSI RON do 
modułu PM (ręcznie) jest na tyle duża, że wymaga znacznego nakładu pracy, powy-
żej przewidzianego w przepisach czasu pracy [9–10]. Logistycy w codziennej pracy 
w WOG-ach, zmuszeni są do przetwarzania wielu różnych informacji. Do tego celu 
można wykorzystać komputer wraz z pakietem bazodanowym opartym na aplika-
cji MS Access. W 14 WOG został opracowany pakiet do zarządzania eksploatacją 
[6–7, 10, 13]. Z powodzeniem jest on użytkowany w 2. Regionalnej Bazie Logistycz-
nej oraz w WITPiS. Istotą opracowania pakietu przedstawionego na rysunku 11 jest 
ułatwienie realizacji zadań wynikających z dokumentów normujących działalność 
służb technicznych w Oddziale Gospodarczym (OG) i jednostkach wojskowych oraz 
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automatyzacja procesu zarządzania wojskowymi pojazdami mechanicznymi przy 
ograniczonych stanach zatrudnionych pracowników w sekcjach czołgowo-samo-
chodowych WOG. Do realizacji wymagany jest komputer typu PC działający w sys-
temie MILNET-Z, jako środowisko robocze wymagany jest system Windows wraz 
z pakietem O>ce z bazą danych Access 2007 lub 2010. Pakiet umożliwia tworzenie 
dowolnych ilości uproszczonych kopii bazy danych wykorzystywanych w poszcze-
gólnych służbach jednostek wojskowych oraz WOG. Pakiet jest odporny na błędne 
wprowadzenie danych przez użytkownika, uniemożliwiając ich dublowanie. Praca 
z pakietem wymaga indywidualnego rozliczania każdego rozkazu wyjazdu lub kart 
pracy sprzętu lub karty usługi technicznej – KUT w sposób klasyczny z wykorzysta-
niem tradycyjnych technik obliczeniowych, zgodnie z przepisami branżowymi służby 
materiałów pędnych i smarów oraz czołgowo-samochodowej. Natomiast po wpro-
wadzeniu danych w cyklu miesięcznym nie jest koniecznie sumowanie np. wg grup 
pojazdów lub rodzaju paliwa. Dane są automatycznie przetwarzane w analizie tech-
niczno-ekonomicznej oraz planie eksploatacji pracy SpW. Pakiet ma także wspoma-
ganie rozliczenia pracy warsztatowej poprzez generowanie kart usług technicznych. 

Rys. 8. Widok ogólny panelu do zarządzania eksploatacją aplikacji MS Access
Źródło: WITPiS

Odnotowane w systemie czynności, np. wykonane obsługiwania, naprawy SpW, 
przekazywane są automatycznie do planu eksploatacji. Pakiet w przejrzysty sposób 
ułatwia zarządzanie parkiem sprzętowym na szczeblu WOG (równorzędnego) oraz 
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JW., z uwzględnieniem etatów (należności sprzętowe) jednostek wojskowych lub pod-
oddziałów będących na zaopatrzeniu zgodnie z planem przydziałów gospodarczych. 
Pakiet umożliwia zarządzanie grupami sprzętu w zależności od przydziału do od-
powiedniej grupy: sprzęt w użytkowaniu (grupa E) lub w przechowywaniu (grupa 
K) z uwzględnieniem rodzaju przechowywania, np. smarowa (S), bezsmarowa (BS), 
krótkookresowego (KK), długookresowego (KD) czy z wykorzystaniem pokrow-
ców wielokrotnego użytku (UPWU-D lub S) lub osuszanie dynamiczne magazynu 
(OMD) czy wnętrza sprzętu (OWD).

Technologie informatyczne, oprócz rozwoju w sprzęcie wspomagającym prace 
biurowe, stosowane są również w technice motoryzacyjnej. Współczesne samochody, 
przede wszystkim za sprawą ekologii i ekonomiki eksploatacji, zostały wyposażone 
w całą gamę czujników, mechanizmów wykonawczych, sterowanych elektronicznie 
i oczywiście w „serce” systemu informatycznego samochodu – komputer pokłado-
wy integrujący i zarządzający pracą innych komputerów, np. układu hamulcowego 
z ABS, układu *ltrowentylacji i klimatyzacji, zawieszenia, skrzyni przekładniowej 
czy komputera sterującego pracą silnika. Zaproponowano następujące stwierdze-
nie (własne): „A gdyby tak samochód mógł komunikować się z komputerem sze-
fa sekcji czołgowo-samochodowej lub na stanowisku naprawczym w pododdziale 
remontowym?”

Wiele osób odpowiedziałoby – „Niemożliwe?”. Jednak odpowiedź na to pytanie 
jest paradoksalnie prosta – „TAK. Jest to możliwe”. Pomimo tego, że wymogi doty-
czące zarządzania eksploatacją sprzętu jeżdżącego w Wojsku Polskim (WP) znacznie 
odbiegają od realiów eksploatacji pojazdów cywilnych, gdzie wartością nadrzędną 
jest wypracowanie zysku dla *rmy.

Polskie rozwiązanie – propozycja &rmy Jelcz Sp. z o.o. 

Podwrocławska *rma Jelcz Sp. z o.o. wytwarzająca dla Wojska Polskiego różne 
odmiany ciężarówek traktuje utrzymanie wymaganych wskaźników niezawodno-
ści pojazdów drogowych priorytetowo i upatruje związek z wykrywaniem niespraw-
ności i przekazywaniem załodze instrukcji w zakresie obsług okresowych. Oferuje 
ona do zabudowy w nowych produkowanych pojazdach marki JELCZ, System Au-
tomatycznej Kontroli Obsługi Pojazdów (rys. 12), który umożliwia realizację zadań 
w ramach przyznanych uprawnień na odpowiednich poziomach:

Poziom 1 – kierowca pojazdu – bieżące informacje dotyczące eksploatacji 
pojazdu oraz działań naprawczych dotyczących wykrytych uszkodzeń, któ-
re można usunąć przy pomocy zestawu narzędzi znajdujących się na wypo-
sażeniu pojazdu.
Poziom 2 – diagnostyczny – przeznaczony dla służb technicznych, z dostępem 
do pełnej diagnostyki systemów elektronicznych zainstalowanych w pojeździe 
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oraz z dostępem do szyfrowanych danych zgodnie z uprawnieniami przyznany-
mi przez zarządzających systemem. 
Poziom 3 – zarządzanie @otą pojazdów – przeznaczony dla nadzorujących eksplo-
atację pojazdów (WOG-i i wyżej, np. Szefostwo Służby Czołgowo-Samochodo-
wej IWsp SZ), pozwalający na pełny dostęp do wszystkich danych rejestrowanych 
przez system.
Oryginalnym rozwiązaniem jelczańskich inżynierów jest wyposażenie kompu-

tera pokładowego w system nadzorowania eksploatacji i zarządzający obsługami, 
zgodny z wojskowymi przepisami w tej dziedzinie. 

Rys. 9. Przykład schematu funkcjonalnego pokładowego systemu SAKOP 
*rmy Jelcz Sp. z o.o. [10]

Źródło: Ewidencjonowanie zdarzeń eksploatacyjnych sprzętu czołgowo-samochodowego 
w czasie pokoju, spojrzenie w przyszłość
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Rys. 10. Wybrane funkcje z systemu SASOT *rmy Jelcz Sp. z o.o. [10]
Źródło: Możliwości doskonalenia zabezpieczenia technicznego w działaniach bojowych, 

Waplewo

W systemie tym w przejrzysty sposób rozwiązano dostępne podpowiedzi (rys. 13) 
dla kierowcy lub serwisanta w zakresie czynności niezbędnych do wykonania oraz 
niezbędnych materiałów eksploatacyjnych w czasie przeglądu serwisowego lub ewen-
tualnej naprawy. System rejestruje z dokładnością co do dnia, godziny, minuty oraz 
eksploatującego pojazd kierowcy wszelkie zdarzenia, które mogą zaistnieć w pojeź-
dzie. System umożliwia wymianę informacji pomiędzy pojazdem a serwisem oraz 
zarządzającym eksploatacją w jednostce wojskowej, co ułatwia kierowanie pojazdem 
lub ich @otą na szczeblu taktycznym czy operacyjnym. Komunikacja odbywa się po-
przez rozpowszechniony standardowy port USB. Niezbędne informacje przekazywa-
ne są w odpowiedniej kolejności w tzw. „paczkach danych”, które można odczytać 
na komputerze klasy PC z wykorzystaniem przeglądarki internetowej lub pakietu 
MS Excel. System SAKOP, a jego nowsza odmiana SASOT (system automatycznego 
sterowania obsługiwaniami pojazdu) ma architekturę otwartą. W niedalekiej przy-
szłości możliwe będzie przekazywanie danych do zarządzającego eksploatacją w JW/
WOG w postaci bezprzewodowej [10]. 

W bazie danych opracowywany jest algorytm obliczania i raportowania o stop-
niu gotowości technicznej na poszczególnych szczeblach dowodzenia Sił Zbrojnych. 
Algorytm uwzględnia poziom ryzyka wykonania misji zadany przez operatora sys-
temu, który w procesie decyzyjnym będzie przydzielał dla poszczególnych pojaz-
dów zadania transportowe. Jeżeli poziom gotowości operacyjnej danego pojazdu 
będzie mniejszy od poziomu ryzyka, wówczas system nie przydzieli tego pojazdu do 
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wykonania misji. W przeciwnym wypadku postawione zadanie z dużym prawdopo-
dobieństwem zostanie wykonane prawidłowo. Konieczne staje się opracowanie apli-
kacji komputerowej łączącej pozyskane z pojedynczego pojazdu dane i przekazanie 
ich do modułu PM systemu ZWSI RON. W chwili obecnej istniej możliwość zinte-
growania nowych ciężarówek typu Jelcz 442.32 wyposażonych w SASOT ze znacznie 
prostszą aplikacją autorską opracowaną z wykorzystaniem środowiska MS Access, 
a w niedalekiej przyszłości z systemem ZWSI RON [10].

Podsumowanie

Wśród eksploatatorów istnieje zapotrzebowanie na system informatyczny wspo-
magający kierowanie eksploatacją pojazdów w Siłach Zbrojnych RP poprzez wspo-
maganie planowania szeroko rozumianej ewidencji danych eksploatacyjnych, analizą 
zużycia jednostek i materiałów eksploatacyjnych oraz generowanie wykazów da-
nych i podstawowych dokumentów.

Dalsze badania oraz implementacja niezawodnościowego kryterium oceny sta-
nu technicznego pojazdów SZ RP powinny być realizowane z wykorzystaniem jako 
głównego kryterium – czasu przebywania obiektu w różnych stanach eksploata-
cyjnych. Gromadzone dane o przebiegach powinny być uzupełnieniem w systemie 
zarządzania eksploatacją @oty wojskowych pojazdów mechanicznych. Podstawą 
zarządzania powinien być system informatyczny zasilany w sposób płynny „on-
-time, on-line” w informacje o stanie zarządzanych obiektów. 

Rozpoczęcie stosowania vetroniki, reprezentowanej przez System Automatycz-
nego Sterowania Obsługiwaniami Technicznymi Pojazdów, powinno zapewnić sta-
łe monitorowanie stanu technicznego wybranych zespołów pojazdu, co umożliwia 
skuteczne zarządzanie działaniami prewencyjnymi, zmniejszając prawdopodobień-
stwo wystąpienia uszkodzenia pojazdów i niepowodzenie misji transportowej lub 
innej, np. wykonania zadania specjalistycznego. 

Opracowany i przebadany na platformie bazodanowej MS Access algorytm 
stwarza realną szansę na wdrożenie go do systemu informatycznego ZWSI RON 
jako uzupełnienie jego modułu PM do zarządzania eksploatacją. Dodatkową zale-
tą przyjętego rozwiązania jest wykorzystanie sieciowej dostępności systemu ZWSI 
RON w strukturach wojska. Tylko takie podejście zapewni optymalne zarządzanie 
@otą pojazdów w czasie pokoju oraz w sytuacjach kryzysu lub zaistnienia wojny.
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