
Logistyka bezpieczeostwa jest aktualnie na etapie wyodrębniania się jako nauka szczegółowa 

tworząca własną teorię i praktykę definiowania procesów logistycznych, jakie zachodzą w gospodarce 

obronnej, siłach zbrojnych, zarządzaniu kryzysowym i bezpieczeostwie biznesu. Szeroki zakres 

zainteresowania logistyki bezpieczeostwa dotyczący funkcjonowania jej zróżnicowanych procesów 

logistycznych powoduje, że niezbędnym jest szeroko rozumiana integracja między wieloobszarowymi 

operacjami, strategicznymi i normatywnymi decyzjami w sferze logistyki paostwa oraz z całym 

systemem zarządzania Gospodarki Narodowej pracującym dla sfery bezpieczeostwa społecznego. 

 

W publikacji podjęto próbę znalezienia odpowiedzi na wybrane pytania z inżynierii procesów 

logistycznych w obszarze bezpieczeostwa. Autor zdaje sobie sprawę z tego, że „rozpędzonego świata” 

nie zatrzymamy, a zaprezentowane rozważania z zakresu teorii logistycznej i przytoczone przykłady 

mogą byd pomocne w zdobywaniu i doskonaleniu wiedzy z inżynierii procesów logistycznych przez 

studentów i praktyków zainteresowanych tym obszarem funkcjonowania służb, instytucji oraz 

przedsiębiorstw zajmujących się problematyką logistyki bezpieczeostwa. 

 

Z recenzji 

dr hab. Janusz Ziarko prof. nadzw.: 

 

Publikacja jest wartościową, wielce potrzebną i użyteczną pracą, traktującą o wielu aktualnych 

problemach związanych z wykorzystaniem logistyki w obszarze bezpieczeostwa. Zwraca uwagę 

czytelnika na dynamiczny rozwój inżynierii logistyki bezpieczeostwa, zarówno w sferze teorii, jak 

i zastosowao praktycznych. (...) to kompendium wiedzy o inżynierii logistyki bezpieczeostwa, które 

pozwoli studentom zrozumied jej podstawy i możliwości efektywnego stosowania, zaś praktykom 

refleksyjnie spojrzed na dotychczasowe dokonania oraz poszukiwad lepszych praktyk, aniżeli 

dotychczasowe. 

 

Bogumił Stęplewski 

 

doktor nauk wojskowych, adiunkt na Wydziale Nauk o Bezpieczeostwie Krakowskiej Akademii im. 

Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, kierownik Zakładu Logistyki. Zajmuje się problematyką 

ekonomii bezpieczeostwa, logistyką bezpieczeostwa i logistyką zarządzania kryzysowego. 
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