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TRENDY    Właściwie zarządzać zasobami
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Po I wojnie światowej w Siłach 
Zbrojnych RP występowała róż-
norodność rodzajowa, przed-
miotowa, jakościowa i pojęcio-

wa, co uzasadniało konieczność podjęcia 
działań zmierzających do uporządkowa-
nia aparatu pojęciowego, a tym samym 
stworzenia sprzyjających warunków do 
prawidłowego gospodarowania posiada-
nym potencjałem. W logistyce najwięk-
sza różnorodność dotyczyła nazewnictwa 
wyposażenia materiałowego, techniczne-
go, mundurowego oraz warunków za-
kwaterowania.

Aspekt historyczny
W okresie międzywojennym ujedno-

licenia wymagały: elementy organiza-

cyjne, metody szkolenia i dowodzenia, 
słownictwo, komendy, dokumenty logi-
styczne i wiele innych. Dotyczyło to  
zarówno wojska, jak i w gospodarki na-
rodowej. Prace nad unifikacją objęły  
w szczególności: terminologię admini-
stracyjno-organizacyjną, komendy i spe-
cjalistyczne nazewnictwo oraz standa-
ryzację wyposażenia materiałowo-tech-
nicznego. Zapoczątkowana została rów-
nież współpraca z odpowiednimi insty-
tucjami naukowo-technicznymi i gospo-
darczymi, a także z zakładami produk-
cyjnymi. W tym okresie Siły Zbrojne 
(głównie w obszarze dotyczącym zaopa-
trzenia materiałowo-technicznego)  
nawiązały współpracę z utworzonym  
w 1924 roku Polskim Komitetem Nor-

Identyfikacja 
wyrobów
We współczesnym świecie coraz większe znaczenie mają 
identyfikacja, znakowanie, kodowanie produktów i innych obiektów. 
Istotną rolę w ich standaryzacji mogą odegrać identyfikacja 
produktów oraz standardy Unii Europejskiej i NATO.
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malizacyjnym. Współdziałanie to zaowocowało 
podjęciem działań, w których wyniku uporząd-
kowano wiele istotnych dla obronności spraw. 
Ujednolicono nazewnictwo specjalistyczne, ko-
mendy, symbolikę, określenia taktyczne itp. Pod-
jęto także prace nad stworzeniem znormalizowa-
nych zasad współpracy zarówno w wojsku, jak  
i w gospodarce narodowej, w tym związanych  
z uruchomieniem rodzimej produkcji sprzętu  
i wyposażenia wojskowego. 

W okresie międzywojennym postęp technicz-
ny stwarzał coraz to nowe możliwości rozwoju 
produkcji krajowej, w tym wyrobów specjalnych 
na potrzeby wojska. Wpływało to korzystnie na 
poprawę jakości produktów na potrzeby zaopa-
trzenia wojska. Podjęto również szereg działań 
szkoleniowych związanych z uporządkowaniem 
i poprawą funkcjonowania struktur orga-
nizacyjnych oraz standaryzacji dokumen-
tów. Widocznym efektem działalności by-
ło opracowywanie norm, które zawierały 
identyfikator określonej grupy przedmio-
towej, jej oznaczenie, wykonawcę oraz  
informację o przeznaczeniu do celów 
obronnych. Siły Zbrojne w okresie mię-
dzywojennym oprócz norm wojsko- 
wych (PNW) i norm ogólnogospodar-
czych (PN) opracowywały i stosowały  
dokumenty o charakterze normalizacyjnym, tzw. 
warunki techniczne. 

Podsumowując działalność Sił Zbrojnych okre-
sie międzywojennym, można stwierdzić, że doty-
czyła ona głównie porządkowania, standaryzacji 
i poprawy gospodarowania posiadanym potencja-
łem. Działalność ta mimo nadzwyczajnie trudnej 
sytuacji społeczno-gospodarczej rozwijała się po-
myślnie. Do wybuchu II wojny światowej opra-
cowanych zostało w kraju około 4000 polskich 
norm (wraz z projektami), w tym około 1400 pol-
skich norm wojskowych. 

W latach 50. rozpoczęto prace mające na celu 
ujednolicenie zasad i procedur wprowadzania  
wymagań obronnych do nowo opracowywanych 
norm ogólnogospodarczych. Dotyczyło to  
w szczególności wytwarzania, użytkowania i prze-
chowywania wyrobów o przeznaczeniu obron-
nym. Zamierzano także ujednolicić podstawowe 
metody badań i odbioru technicznego, w tym pro-

cesów związanych z zabezpieczeniem jakości  
i niezawodności oraz klasyfikacji i nazewnictwa. 
Szczególnie prężnie prowadzono prace związane 
z uruchomieniem (na podstawie dokumentacji  
licencyjnej otrzymywanej z byłego Związku Ra-
dzieckiego oraz Czechosłowacji) produkcji uzbro-
jenia i specjalnego sprzętu wojskowego. 

W latach 60. wojskową działalnością normali-
zacyjną objęto klasyfikację uzbrojenia i wyrobów 
specjalnego przeznaczenia znajdującego się na 
wyposażeniu polskiej armii. Opracowano Mały 
indeks materiałowy (MIM), w którym zawarto 
zasadnicze pozycje. W 1965 roku powstał Duży 
indeks materiałowy (DIM), poszerzony w stosun-
ku do MIM o wyroby powszechnego zastosowa-
nia o przeznaczeniu obronnym. W tym okresie 
indeksy wykorzystywano w technice obliczenio-

wej dla około 8000 pozycji. Ogromna liczba  
wyrobów rynkowych nabywana przez wojsko  
(blisko 80% produkcji krajowej) wymusiła uczest-
nictwo przedstawicieli MON w opracowaniu 
ogólnokrajowego jednolitego Systemu Wykazu 
Wyrobów (SWW). System powszechnej indeksa-
cji materiałowo-technicznej wyrobów rynkowych 
rozpoczął funkcjonowanie w 1965 roku pod  
patronatem Głównego Urzędu Statystycznego 
(GUS). Efektem współpracy cywilno-wojskowej 
było opracowanie metody włączenia indeksu ma-
teriałowego na wyroby specjalne do indeksu ogól-
nokrajowego. W tym czasie w celu zwiększenia 
zawartości przedmiotowej przeprowadzono  
w wojsku prace związane z nowelizacją i dosko-
naleniem dotychczas opracowanych systemów 
MIM i DIM. Prace zakończono w 1968 roku wy-
daniem znowelizowanego Indeksu materiałowe-
go IM-68. Nie zastąpił on całkowicie indeksów 
MIM i DIM, ale stał się podstawą dalszych prac 

NOTATKA

W 1958 roku na wniosek Ministerstwa Obrony Narodowej (MON) prezes 
Rady Ministrów zobowiązał Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) do przyjęcia  
odpowiednich działań normalizacyjnych, zmierzających głównie do ujednoli- 
cenia procedury związanej z opracowaniem krajowych zamienników norm  
występujących w dokumentach licencyjnych na uzbrojenie i sprzęt techniczny  
o przeznaczeniu obronnym. W rezultacie PKW wydał katalog tablic przejścia (TP), 
które od początku znalazły zastosowanie w przemyśle i wyraźnie przyspieszyły 
adaptację licencji w zakładach. Katalog ten obejmował około 600 pozycji.  
Tablice przejścia z lat 80. objęły również postępowe ustalenia dotyczące  
wprowadzanych, nowelizowanych i nowo opracowanych wymagań krajowych 
stosowanych w normach ISO.
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– występowaniem różnych wyrobów pod tym 
samym indeksem;

– niemożliwością kompleksowego zastosowa-
nia indeksów w systemach informatycznych.

Jeśli do tego uwzględnimy różnorodność  
rozwiązań indeksacyjnych w Policji, Straży  
Granicznej, Straży Pożarnej oraz centralnych, 
wojewódzkich, powiatowych i gminnych insty-
tucjach zajmujących się szeroko rozumianym 
bezpieczeństwem, otrzymamy obraz, który 
wskazuje na brak koordynacji działań w tym  
zakresie. 

Zmiana istniejącego stanu rzeczy i wprowadze-
nie jednolitego indeksu materiałowego dla wszyst-
kich wymienionych instytucji pozwoliłaby efek-
tywnie realizować wspólne zadania np. podczas 
zwalczania klęsk żywiołowych czy katastrof. Roz-
wiązaniem miało być wprowadzenie jednolitego 
systemu identyfikacji (jednolitego indeksu mate-
riałowego), w którym zastosowano by klasyfika-
tor wyrobów obronnych (KWO)1. 

W 2002 roku Generalny Zarząd Logistyki – P4 
wspólnie z gestorami UiSW i śbim2 rozpoczął po-
rządkowanie gospodarki wojska z zastosowaniem 
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związanych z planowaniem i zaopatrzeniem ma-
teriałowo-technicznym wojska. W latach 70.  
XX wieku wzrosło zainteresowanie międzynaro-
dową identyfikacją wyrobów rynkowych prze-
znaczonych na eksport oraz wyrobów produko-
wanych na rzecz zaopatrzenia materiałowo-tech-
nicznego armii państw Układu Warszawskiego. 
W tym okresie został opracowany Jednolity kod 
materiałowy (JKM) unifikujący system indeksa-
cyjno-kodyfikacyjny wyrobów. 

Do 1994 roku nadawaniem indeksów zajmowa-
ły się zespoły indeksacyjne Centralnych Organów 
Zaopatrujących (COZ). Po zmianach związanych 
z restrukturyzacją w siłach zbrojnych zadanie to 
przejęły oddziały branżowe instytucji odpowie-
dzialnych za zaopatrywanie w uzbrojenie i sprzęt 
wojskowy (UiSW) oraz w środki bojowe i mate-
riałowe (śbim). Doprowadziło to do braku kom-
pleksowych działań związanych z koordynacją, 
unifikacją i standaryzacją w obszarze indeksacji, 
zaś w efekcie spowodowało, że funkcjonowały 
wówczas indeksy materiałowe i branżowe (lokal-
ne) o różnej strukturze i zróżnicowanym zakresie 
informacji, np. DIM-73, IM-WP/68, środków bo-
jowych, żywności, w pionie głównego księgowe-
go oraz inne tworzone na potrzeby branż czy klas 
zaopatrzenia. Charakteryzowały się one różnymi 
strukturami hierarchicznymi składały się z 3–15 
znaków cyfrowych (rys. 1), co skutkowało:

– wielokrotnym identyfikowaniem tych sa-
mych wyrobów za pomocą różnych indeksów;

KWO

Kod NSN

IM-WP/68

Indeks środków bojowych

Indeks finansowe

Indeks służby żywnościowej

Indeksy systemów lokalnych

RIK (LOGFASS)

DIM-73

Rys. 1. Dotychczasowy stan identyfikacji

1 Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 stycznia 1999 r. w sprawie kla-

syfikacji wyrobów obronnych (KWO) (DzU nr 26, poz. 231 z późniejszy-

mi zmianami).
2 Gestor UiSW i śbim – instytucja wojskowa odpowiedzialna w Siłach 

Zbrojnych RP za kierunki rozwoju oraz modernizację i organizację pro-

cesu wykorzystania bojowego rodzaju (grupy) UiSW, a także za szko-

lenie obejmujące jego użytkowanie.
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metod i środków informatyki. Ustalono, że efek-
tywne zarządzanie majątkiem wojska uwarunko-
wane jest posiadaniem rzetelnej wiedzy o jego  
ilości, jakości i wartości. 

Prowadzenie jednolitej ewidencji ilościowo- 
-jakościowo-wartościowej, a także planowanie 
rzeczowo-finansowe wykorzystujące zintegrowa-
ne systemy informatyczne wymaga wiarygodne-
go systemu identyfikacji i klasyfikacji wszystkich  
zasobów wprowadzanych do użytku oraz będą-
cych w wyposażeniu. Wdrożenie takie-
go systemu (rys. 2) umożliwiłoby pra-
widłowe funkcjonowanie wszystkich 
systemów planistycznych, ewidencyj-
nych i sprawozdawczych w resorcie 
obrony narodowej, a docelowo we wszystkich  
resortach związanych z bezpieczeństwem naro-
dowym i wewnętrznym. 

Rozwiązaniem spełniającym oczekiwania  
w tym zakresie jest system jednolitego indeksu 
materiałowego (JIM) budowany i wdrażany na 
podstawie następujących decyzji:

1. decyzja nr  255 MON/P4 z 10 września 2003 
roku w sprawie wdrażania i użytkowania jedno-
litego indeksu materiałowego w resorcie obrony 
narodowej;

2. decyzja nr  69/MON z 19 lutego 2007 roku 
w sprawie wdrażania i użytkowania jednolitego 
indeksu materiałowego.

Podstawowym celem budowy systemu było do-
starczenie efektywnego rozwiązania pozwalają-

cego na jednoznaczną identyfikację wyrobów 
obronnych wojska wspomaganego rozwiązaniem 
opracowanym z wykorzystaniem platformy R/3 fir-
my SAP. Zbudowanie i pełne wdrożenie tego sys-
temu umożliwiło gromadzenie informacji o wszyst-
kich zasobach już wykorzystywanych lub takich, 
których wykorzystywanie w resorcie obrony naro-
dowej zostało zaplanowane. Założono, że system 
ten będzie krajowym źródłem informacji o wyro-
bach obronnych dla wszystkich komórek i jedno-

stek organizacyjnych MON. Będzie ponadto udo-
stępniał informacje o pozycjach JIM producentom 
i dostawcom wyrobów, a także innym zaintereso-
wanym instytucjom gospodarki narodowej. 

Oczekiwano, że konsekwentne wprowadzenie 
JIM znacząco przyspieszy proces informatyzacji 
(co poprawi gospodarowanie posiadanym mie-
niem w resorcie obrony narodowej) w tym budo-
wę Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu 
Informatycznego Logistyki, Finansów i Kadr. 
Rozwiązanie to umożliwiło skrócenie obiegu in-
formacji źródłowych i decyzyjnych na wszystkich 
szczeblach organizacyjnych. W efekcie końco-
wym będziemymogli:  

– dostarczyć w czasie rzeczywistym wiarygod-
ne  informacje o stanie całego majątku resortu 

Rys. 2. Idea identyfikacji

System  
identyfikacji 2350PL0001123

3590PL000123

8905PL0001946

Centralna  
baza danych

Systemy informatyczne 
wspomagajace  

procesy kierowania 
(dowodzenia  

i zarządzania)

NOTATKA

Każdy wyrób obronny wykorzystywany przez resort obrony narodowej bądź 
mający być wprowadzony do wyposażenia wojska powinien zostać jednoznacz-
nie zidentyfikowany.
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tycznych wspomagających racjonalne gospo- 
darowanie;

– udostępnić informacje o wygenerowanych 
pozycjach indeksowych producentom, dostawcom 
wyrobów i usług, a także innym zainteresowanym 
instytucjom według potrzeb oraz zgodnie z poli-
tyką resortu obrony narodowej;

– rozbudowywać i integrować system z roz-
wiązaniami stosowanymi w gospodarce narodo-
wej, NATO i Unii Europejskiej;

– stworzyć Centralną Bazę Danych (CBD)  
o zasobach logistycznych, wdrażać systemy ko-
dów kreskowych oraz śledzić zasoby. 

Powszechne wprowadzenie identyfikacji  
i klasyfikacji

Ze względu na zachowanie interoperacyjno-
ści w obszarze realizacji procesów logistycz-
nych w ramach Sojuszu po wprowadzeniu sys-
temu JIM trzeba brać pod uwagę konieczność 
powszechnego wdrożenia w resorcie obrony  
narodowej systemu kodyfikacyjnego NATO 
(NCS)3. Złożoność procesów indeksacji i ko-
dyfikacji oraz wielkość zaangażowanych sił  
i środków powoduje, że w początkowym okre-
sie w resorcie obrony narodowej będą funkcjo-
nować niezależnie dwa systemy identyfikujące 
wyroby obronne. Wprowadzenie identyfikacji 
i klasyfikacji wszystkich wyrobów (zasobów) 
będących przedmiotem obrotu materiałowo- 
-finansowego w resorcie obrony narodowej 
usprawni z pewnością proces zarządzania za-
sobami wojska w układzie narodowym. Iden-
tyfikacja i klasyfikacja za pomocą JIM pozwo-
li zaś na dokonanie niezbędnego remanentu  
wyrobów obronnych. W efekcie końcowym po 
wprowadzeniu zintegrowanego systemu infor-
matycznego na bazie JIM możliwe będzie wska-
zanie tych wyrobów, które ze względu na  
posiadane cechy „natowskiej pozycji zaopat- 
rzenia” w pierwszej kolejności zostaną zgło-
szone przez gestorów sprzętu do kodyfikacji 
według NCS.

Zmiany polityczno-gospodarcze w kraju oraz 
restrukturyzacja Sił Zbrojnych RP spowodowa-
ły konieczność rozpoczęcia w 1989 roku przez  

obrony narodowej, które będą dotyczyć ilości, 
wartości oraz uwzględnią cechy jakościowe zgro-
madzonych zasobów; 

– zwiększyć aktualność, kompletność i wiary-
godność informacji stanowiących podstawę pro-
cesów oceniania, planistycznych i decyzyjnych;

– sprawować nadzór nad przepływem skład- 
ników majątku wojska między poszczegól- 
nymi elementami, z jednoczesnym uwzględ- 
nieniem takich cech, jak czas, miejsce, ilość,  
jakość i wartość;

– zapewnić możliwość zautomatyzowanej  
wymiany (jawnych i niejawnych) informacji oraz 
sprawozdawczości z jednoczesnym zachowaniem 
odpowiedniego bezpieczeństwa teleinforma- 
tycznego; 

– dostarczyć narzędzia do bieżącej kontroli  
realizacji wydatków budżetowych i ujednolicić 
proces planowania rzeczowo-finansowego;

– zbudować jedną zintegrowaną ewidencję  
ilościowo-jakościowo-wartościową, co pozwoli 
na efektywną ewidencję i nadzorowanie wy- 
datków związanych z procesami logistycznymi  
i finansowymi;

– usprawnić zabezpieczenie logistyczne w cza-
sie przechodzenia z pokojowego systemu do- 
wodzenia na wojenny, w tym zabezpieczenia  
mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia oraz 
podczas operacji poza granicami kraju;

– przeprowadzić pełną inwentaryzację ma-
jątku wojska (indeksacji powinny podlegać 
wszystkie zasoby będące w zaopatrzeniu i wy-
posażeniu wojska) i zapewnić jednoznaczne  
dane. Będzie to zasadnicze, bazowe źródło in-
formacyjne dla wszystkich systemów informa-

Jednolity System Kodyfikacji Wyrobów Obronnych 
(JSKWO) to kompleksowy system identyfikacji zaso-
bów oparty na Natowskim Systemie Kodyfikacyjnym. 
Jest to wspólny dla krajów NATO systemem identyfi-
kacji, klasyfikacji i przydzielania wyrobom obronnym 
natowskich numerów magazynowych NATO Stock 
Number (NSN). JSKWO jest tworzony, utrzymywany  
i dystrybuowany przez Wojskowe Centrum Norma- 
lizacji, Jakości i Kodyfikacji (WCNJiK). 

Idea

3 NCS – NATO Codification System.
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resort obrony narodowej prac nad adaptacją  
systemu kodyfikacyjnego funkcjonującego  
w armiach państw należących do NATO. Na-
towski System Kodyfikacyjny (NATO Codifi-
cation System – NCS) jest systemem logistycz-
nym dotyczącym logistyki produkcji w pań-
stwach NATO. Podstawą jego wprowadzenia 
były dwa porozumienia standaryzacyjne  
STANAG (STANdardisation AGreement) – 
3150 i 3151. Zostały one sformułowane, pod-
pisane i wprowadzane w życie przez państwa 
NATO na zasadach dobrowolności i na ich od-
powiedzialność. 

Po wejściu naszego kraju do struktur NATO 
prace zmierzające do wprowadzenia w resorcie 
obrony narodowej kodyfikacji wyrobów obron-
nych uległy przyśpieszeniu. Podjęto działania 
przygotowawcze do wprowadzenia Jednolitego 
Systemu Kodyfikacji Wyrobów Obronnych 
(JSKWO), realizującego zasady i procedury  
Natowskiego Systemu Kodyfikacyjnego – NCS 
(implementacja systemu w warunkach naszego 
państwa). Pierwszym etapem prac było opra- 
cowanie i wdrożenie klasyfikacji wyrobów 
obronnych (rozporządzenie Rady Ministrów  
z 29 stycznia 1999 r. DzU nr 26 poz. 231) ba-

Rys. 3. Przez JIM do kodyfikacji

JIM (jednolity indeks materiałowy)

84 05 PL 0640022
23 50 PL 0360114

84 05 43 3018456
23 50 43 4867586

NSN (numer magazynowy NATO)

Nazwa
Grupa i klasa KWO
Typ i model
Kod CPV
Wymiary
Norma
Klasyfikator partii
Opakowanie podstawowe
Opakowanie zbiorcze
Producent
Dostawca
Informacje dodatkowe (np. JIM)
Numer umowy/zamówienia
Zamawiający
Dokumentacja techniczna
 ..............
Referencje

Nazwa
Podstawowa jednostka miary
Grupa i klasa KWO
Numer Magazynowy
Kod CPV
Wymiary
Norma
Klasyfikator partii
Opakowanie podstawowe
Opakowanie zbiorcze
Opis
Dotychczasowy indeks
Klasyfikator hierarchiczny
Wskaźnik materiału niebezpiecznego 
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Bliższym (wewnętrznym) otoczeniem systemu 
JIM jest resort obrony narodowej, wykorzystują-
cy jednolite i ustandaryzowane informacje bazy 
danych SI JIM w procesie wspomagania kierowa-
nia siłami zbrojnymi okresie pokoju, kryzysu  
czy wojny.

Dalszym (zewnętrznym) otoczeniem sys- 
temu jest gospodarka narodowa, wykorzys- 
tująca zasoby bazy JIM, głównie w proce- 
sie sprzedaży i nabywania dóbr (wyrobów) 
przez wojsko oraz systemy NATO i EU przez 
JSKWO. 

Jeśli jednolity indeks materiałowy zostanie 
wprowadzony także do innych resortów (Poli-
cja, Straż Graniczna, Straż Pożarna, Straż Miej-
ska itp.), będziemy mieli możliwość efek- 
tywnej wymiany informacji w trakcie wspól-
nych akcji w czasie klęsk żywiołowych czy  
katastrof. Jak pokazują doświadczenia i przy-

zujące na natowskiej klasyfikacji pozycji za-
opatrzenia zawartej w Podręczniku klasyfikacji  
pozycji zaopatrzenia – ACodP-2. Realizatorem 
i najważniejszym uczestnikiem systemu NCS 
w Polsce jest Wojskowe Biuro Kodyfikacyjne 
(WBK). Z uwagi na potrzebę koordynacji prac  
indeksacyjno-kodyfikacyjnych nad jednolitym in-
deksem materiałowym przyjęto zakres informa-
cyjny spójny z zakresem wymaganym w trakcie 
identyfikacji wyrobów według NSN (rys. 3).

Jednolity indeks materiałowy na obecnym  
etapie identyfikacji wyrobów obronnych będzie 
jedynym kompletnym źródłem informacji o wy-
robach obronnych. Baza JIM będzie zbiorem  
informacji porządkujących, identyfikujących  
i klasyfikujących wyroby oraz podstawową  
platformą integrującą wszystkie systemy zarzą-
dzania zasobami logistycznymi wraz z otocze-
niem (rys. 4).

Rys. 4. Otoczenie systemu jednolitego indeksu materiałowego 

System  
kodyfikacyjny

BAZA  
JSKWO

SYSTEM JIM

BAZA  
JIM

SYSTEMY  
NATO i UE

SYSTEMY  
GOSPODARKI 
NARODOWEJ

SYSTEMY KIEROWANIA W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ

Planowania

Finansowe

Etatowe i kadrowe

Materiałowe

Techniczne

Medyczne

Mobilizacyjne

Infrastruktury

HNS

Dowodzenia  
i zarządzania

Transportu  
i ruchu wojsk
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kłady, sprawne współdziałanie tych służb mo-
że uratować życie wielu ludzi. 

Skoordynowanie współdziałania 
użytkowników systemu

Jednym z podstawowych założeń koncepcji 
funkcjonowania JIM jest skoordynowanie współ-
działania poszczególnych użytkowników syste-
mu. Rola, jaką w systemie jednolitego indeksu 
materiałowego pełnią jego użytkownicy, wynika 
z przyjętej struktury funkcjonalnej, którą tworzą 
trzy następujące organy (elementy):

1) organy administracyjno-zarządzające,  
którymi są obecnie kierujący tworzeniem syste-
mu identyfikacji IWspSZ (poprzednio General-
ny Zarząd Logistyki – P4) oraz Departament  
Informatyki administrujący systemem informa-
tycznym jednolitego indeksu materiałowego  
(SI JIM). Do zadań organów administracyjno- 
-zarządzających należy między innymi:

− wyznaczenie osób funkcyjnych obsługują-
cych SI JIM; 

− nadanie jednoznacznego, niepowtarzalnego 
numeru ewidencyjnego;

− zarządzanie bazą danych JIM;
− zatwierdzanie wniosków indeksacyjnych 

JIM;
− generowanie, utrzymywanie i dystrybuowa-

nie JIM;
− usuwanie z centralnej bazy danych określo-

nych pozycji JIM;
− szkolenie personelu obsługującego JIM; 
2) organ wykonawczy – gestor UiSW. Okre-

śla potrzeby związane z nadaniem JIM oraz za-
rządza danymi identyfikacyjnymi zgodnie z kom- 
petencjami wynikającymi z pełnienia funkcji  
gestora. Jego zadania to między innymi:

− wnioskowanie o nadanie JIM dla UiSW  
i śbim;

− modyfikowanie danych dotyczących okre-
ślonych pozycji w centralnej bazie JIM;

− zgłaszanie propozycji usunięcia określonych 
pozycji JIM z centralnej bazy danych;

− szkolenie wytypowanych użytkowników  
systemu JIM w podległych komórkach i jednost-
kach organizacyjnych;

3) odbiorca (użytkownik) – resort obrony  
narodowej i gospodarka narodowa – wykorzystu-
jący JIM zgodnie z potrzebami i przyznanymi 
uprawnieniami.

W celu poprawnego funkcjonowania JIM  
wymagane jest wyposażenie wszystkich użyt- 
kowników systemu w sprzęt i oprogramo- 
wanie systemowe oraz podłączenie ich do sie-
ci MIL-WAN. W strukturze systemu JIM za 
podstawę przyjęto grupowanie nomenklatur 
wyrobów według grup i klas, zgodnie z usta-
leniami zawartymi w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z 29 stycznia 1999 roku w sprawie 
klasyfikacji wyrobów obronnych (KWO) – 
DzU nr 26, poz. 231 oraz dokumentach  
STANAG 3150 i 3151. System JIM ma struk-
turę 13-znakową i hierarchiczny układ klasy-
fikacji (rys. 5).

W celu sprawnego prowadzenia identyfika-
cji opracowano algorytm nadawania JIM  
(rys. 6), w którym zdefiniowano czynności  
realizowane przez gestorów i indeksato- 
rów.

JIM pojedynczego wyrobu obronnego to 
ciąg 13 znaków alfanumerycznych, pozwa- 
lający w sposób jednoznaczny zidentyfikować 
dany wyrób, a jednocześnie odróżnić go  
od każdego innego. Jednolity indeks mate- 

Rys. 5. Struktura jednolitego indeksu materiałowego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Numer ewidencyjny

Grupa Klasa
PL 

Wyróżnik
narodowyKWO 

Kod pozycji zaopatrzenia 
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Czy wyrób (usługa)  
o podobnej nazwie  
jest w bazie JIM? 

Czy wyrób (usługa) 
o podobnej nazwie 
oraz grupie i klasie 

znajduje się w bazie 
JIM? 

Czy wyrób (usługa) 
o podobnej nazwie,  grupie  
i klasie oraz parametrach  

znajduje się  
w bazie JIM? 

Czy wniosek jest  
poprawny?

Czy opis wyrobu jest  
poprawny?

Czy poprawne są  
grupa i klasa KWO?

Czy parametry są  
poprawne?

START

KONIEC

KONIEC

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

Identyfikacja  
wyrobu (usługi)

Klasyfikacja wyrobu (usługi) 
– określenie grupy i klasy 

(KWO)

Określenie parametrów 
wyrobu (usługi)

Utworzenie wniosku 
 o nadanie JIM

Rejestracja wniosku 

Ocena poprawności wniosku

Przydzielenie numeru 
magazynowego

TAK

Nadanie jednolitego 
indeksu materiałowego 

Czynności  
realizowane 

przez  
indeksatora
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Rys. 6. Algorytm nadawania JIM
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riałowy pojedynczych wyrobów przedsta- 
wiono na rys. 7. 

Procedura nadawania i dystrybucji JIM 
Procedura nadawania jednolitego indeksu ma-

teriałowego przebiega w trzech etapach. 
Etap I – W ramach przygotowywania przez  

gestora wniosku o nadanie JIM konieczne jest 
umiejscowienie wyrobu na odpowiednim pozio-
mie struktury (w układzie pionowym) klasyfika-
tora hierarchicznego.

Klasyfikator hierarchiczny jest sformalizo- 
waną przez gestora metodą grupowania wyrobów 
na potrzeby: 

− ustalania norm (normatywów) i należności;
− prowadzenia zbiorczych zestawień na róż-

nych szczeblach organizacyjnych resortu obrony 
narodowej;

− sprawozdawczości oraz różnego typu analiz 
(agregacji danych).

W systemie informatycznym JIM przyjęto  
maksymalnie osiem poziomów hierarchicznych 
(do 18 znaków o strukturze 4-2-2-2-2-2-2-2),  
klasyfikujących wyrób według wymogów ges- 
tora (rys. 8).

Pierwszy poziom klasyfikatora odpowiada 
grupie i klasie zawartej w KWO. Kolejne  
poziomy stanowią uszczegółowienie infor- 
macji dotyczących wybranej grupy wyrobów. 
Jednolity Indeks Materiałowy jest w pełni 
użyteczny wówczas, gdy przypisany został  
do właściwego węzła klasyfikatora hierar- 
chicznego.

Etap II – identyfikacja zasobu oraz sporzą-
dzenie wniosku o nadanie JIM określonemu 
wyrobowi przez organ wykonawczy systemu –  
gestora, to: 

− przypisanie wyrobowi konkretnej grupy 
i klasy, zawartej w KWO;

− określenie nazwy wyrobu;

15 10 PL

89 05 PL 0000545

0003402

58 20 PL 0011103

22 10 PL 0002491

42 10 PL 0001683

Klasa  
(KWO)

Wyróżnik 
narodowy

Kolejny numer ewidencyjny
(generowany przez system  

informatyczny)

Grupa  
(KWO)

– Samolot myśliwski MiG-29

– Lokomotywa spalinowa NT LS-150

– Samochód ratowniczo-gaśniczy Jelcz 010

– Odbiornik radiowy UKF R-313

– Szynka wieprzowa konserwowa

Rys. 7.  Jednolity indeks materiałowy przykładowych wyrobów
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− zarejestrowania wniosku;
− zweryfikowania opisu danych wyrobu  

zgłoszonego do nadania JIM;
− nadania jednolitego indeksu materiałowego 

(przez system informatyczny);
− wprowadzenia do centralnej bazy danych  

SI JIM.
Czynności realizowane podczas powyższych 

etapów są wspomagane przez system informa-
tyczny jednolitego indeksu materiałowego.  
Zaimplementowane do tego celu rozwiązanie 
wykorzystujące platformę R/3 firmy SAP  
pozwala zarówno na zdalne generowanie zgło-
szenia oraz akceptację wniosku identyfikacyj-
nego, jak i zdalny dostęp do bazy danych JIM. 
Funkcjonowanie systemu informatycznego  
jednolitego indeksu materiałowego przedsta-
wiono na rys. 9.

Podstawową i preferowaną formą dystrybucji 
jest zdalny dostęp do bazy danych JIM, zarządza-
nej przez Departament Informatyki. Funkcjono-
wanie bazy danych SI JIM przebiega według  
poniższych zasad:

− wprowadzanie przez gestora UiSW oraz śbim 
uprzednio przygotowanych i zweryfikowanych  

− opis – określenie pełnej nazwy wyrobu oraz 
innych cech;

− określenie podstawowej jednostki miary;
− określenie klasy (branży) zaopatrzenia;
− określenie klasyfikatora hierarchicznego 

(wskazanie węzła);
− określenie klasyfikatora partii;
− określenie NSN (jeśli został nadany);
− określenie parametrów dodatkowych wyro-

bu odwołujących się do jego właściwości tech-
nicznych i funkcjonalnych – według potrzeb  
i uznania gestora – takich jak:
 referencje do innych systemów identyfikacyj-

nych ( dotychczasowy indeks);
 kod CPV;
 wskaźnik materiału niebezpiecznego;
 wymiary;
 norma (międzynarodowa, europejska, polska, 

obronna, branżowa);
 symbol katalogowy;
 opakowanie.
Etap III –  Nadanie jednolitego indeksu mate-

riałowego przez organ administracyjno-zarządza-
jący (obecnie Inspektorat Wsparcia Sił Zbroj-
nych), które wymaga:

91 2 5 643 87 10 11 12 13 14 15 16 17 18

91 2 5 643 87 10 11 12 13 14 15 16 17 18

POZIOM 1 (Grupa i klasa KWO)

POZIOM 2
POZIOM 3

POZIOM 4
POZIOM 5

POZIOM 6
POZIOM 7

POZIOM 8

PRZYKŁAD

42  10                Sprzęt przeciwpożarowy
42  10  01            Samochody pożarnicze
42  10  01  01         Samochody ratowniczo-gaśnicze
42  10  01  01  01      Samochody ratowniczo-gaśnicze lekkie
42  10  01  01  01  03  Samochody ratowniczo-gaśnicze lekkie kategorii terenowej 

Rys. 8. Przykład struktury klasyfikatora hierarchicznego
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danych dotyczących zidentyfikowanych wyrobów 
realizowane jest w czasie rzeczywistym (przy  
wykorzystaniu rozległej sieci komputerowej  
MIL-WAN);

− funkcję weryfikacyjno-kontrolną nad mery-
toryczną zawartością wprowadzanych danych 
sprawuje IWspSZ;

− dystrybucję JIM cyklicznie lub zależności 
od potrzeb realizuje IWspSZ.

Głównym zadaniem dystrybucji JIM jest  
dostarczenie narzędzi pozwalających na efektyw-
ny dostęp uprawnionych użytkowników do infor-
macji o wyrobach zidentyfikowanych w bazie  
danych SI JIM. Rozwiązania w tym zakresie  
dają możliwość: 

− tworzenia dokumentów tradycyjnych (pa- 
pierowych) z zawartością bazy danych SI  
JIM;

− dystrybucji bazy danych SI JIM w postaci 
elektronicznej; 

− zdalnego dostępu do bazy danych JIM  
z wykorzystaniem sieci MIL-WAN.

zakończenie
Właściwa identyfikacja przez gestorów uzbro-

jenia i sprzętu wojskowego oraz środków bojo-
wych i materiałowych wyrobów obronnych 
 w systemie jednolitego indeksu materiałowego, 
umożliwia budowę centralnej bazy danych i sta-
nowi fundament umożliwiający budowę sys- 
temów informatycznych (fot.). Rozpoczęta  
w 2002 roku identyfikacja wyrobów obronnych  
w systemie jednolitego indeksu materiałowego  
do połowy 2010 roku pozwoliła na wykonanie 
750 000 wniosków indeksacyjnych. W tych  
instytucjach, w których procesowi indeksacji 
nadano odpowiednią rangę, na konkretne efek-
ty nie trzeba było długo czekać. Obecnie już  
tylko część wyrobów oczekuje u gestorów na 
identyfikację, a w konsekwencji nadanie JIM. 

Elementy organizacyjno-zarządzające

Departament Informatyki Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

Gestor
 Element wykonawczy

Gestor

Gestor

Gestor

Gestor
Użytkownik

MIL-WAN

1

2

3

84 05 PL 0640022

Użytkownik

Użytkownik

Użytkownik

Użytkownik

Użytkownik
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Rys 9. Idea funkcjonowania systemu informatycznego jednolitego indeksu materiałowego



1� przegląd logistyczny 2010/04

TRENDY    Właściwie zarządzać zasobami

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że na 
sprawne tworzenie i funkcjonowanie systemu  
jednolitego indeksu materiałowego miały wpływ 
decyzje ministra obrony narodowej, w tym zwią-
zane z tworzeniem etatowych struktur oraz  
przeznaczenie środków finansowych dla osób zaj-
mujących się procesem sporządzania wniosków in-
deksacyjnych. Ta śmiała decyzja związana z two-
rzeniem struktur i wydzieleniem niezbędnych środ-
ków finansowych podjęta przez ministra obrony 
narodowej pozwoliła na przyspieszenie procesu  
indeksacji i przez to umożliwiła budowę zintegro-
wanych systemów informatycznych wykorzystują-
cych jednolity indeks materiałowy.

Prace gestorów sprzętu wojskowego rozpo- 
częte przez Generalny Zarząd Logistyki P4 (GZL 
– P4), a obecnie kontynuowane przez IWspSZ  
na podstawie decyzji i rozkazów przełożonych 
przynoszą długo oczekiwane pozytywne rezul-

taty. W wyniku tych prac działania zmierzające  
do uporządkowania gospodarki wojska nabrały 
odpowiedniego rozmachu. W dokumentach  
wykonawczych określone zostały także zadania 
komórek (jednostek) organizacyjnych w pro- 
cesie nadawania indeksów materiałowych pozy-
cjom UiSW oraz śbim. Przy wykorzystaniu  
nowoczesnych rozwiązań dwóch oficerów z GZL 
– P4 (obecnie Departament Informatyki), płk 
Dariusz Glinke i mjr Rafał Jankowiak, opraco-
wało system informatyczny jednolitego indeksu 
materiałowego. Za prace w obszarze organi- 
zacyjnym związane z jednolitym indeksem ma-
teriałowym odpowiedzialnymi byli autor powyż-
szego artykułu oraz ppłk Wiesław Wiszniewski, 
pracujący obecnie w Departamencie Informa- 
tyki. Do prac związanych z indeksacją po po-
wstaniu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych  
dołączyli także jego przedstawiciele. Pełne  
wdrożenie jednolitego indeksu materiałowego 
w Siłach Zbrojnych, a w przyszłości w pozosta-
łych resortach i instytucjach związanych z sze-
roko rozumianym bezpieczeństwem pozwoli  
budować zintegrowane wieloszczeblowe syste-
my informatyczne. Umożliwią one sprawne i ra-
cjonalne zarządzanie posiadanym potencjałem  
i pozwolą na efektywne gospodarowanie środ-
kami finansowymi podatników w czasie poko-
ju, kryzysu czy wojny.  g

Pożądane efekty

Ujednolicenie identyfikacji wyrobów w resortach 
Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej i in-

nych instytucjach stanowiło pilne zadanie, którego 
realizacja powinna w zasadniczy sposób przynieść 
poprawę efektywności zarządzania i wykorzystania 
posiadanego potencjału. 
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Posiadany przez wyrób indeks materiałowy pozwala na bieżąco znać ich liczbę w magazynie.


