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związku z wprowadzeniem 

z dniem 1 stycznia 2012 roku na-

rodowego Systemu Wykorzystania 

Doświadczeń w miejsce narodo-

wego systemu zbierania i upowszechniania do-

świadczeń z udziału SZRP w operacjach poza gra-

nicami kraju, zgodnie z zapisami Rozkazu nr 2/

Szkol./P7 Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 

3 stycznia 2011 r. w sprawie wdrożenia i funkcjono-

wania Systemu Wykorzystania Doświadczeń w Si-

łach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wy-

tycznych Zastępcy Szefa Sztabu Generalnego WP 

z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie organizacji i funk-

cjonowania Systemu Wykorzystania Doświadczeń 

mjr  
WOJCIECH FIDEREK

Wielonarodowy Korpus 
Północno-Wschodni

Efektywne i sprawne funkcjonowanie Systemu 
Wykorzystania Doświadczeń w Siłach Zbrojnych RP wymaga 

zaangażowania wszystkich żołnierzy, w tym zwłaszcza na 
najniższych szczeblach dowodzenia.

W

F
O

T.
 D

A
R

IU
S

Z
 K

U
D

L
E

W
S

K
I

System Wykorzystania 
Doświadczeń w oddziale  

(artykuł dyskusyjny)

Zwiększenie efektywności



przegląd wojsk lądowych

Zakładka: Kwartalniki na portalu: www.polska-zbrojna.pl

SZKOLENIE

24 2012/02

w Siłach Zbrojnych RP, postanowiono utworzyć 

w dowództwach rodzajów sił zbrojnych wyspecjali-

zowane elementy SWD wielkości wydziału. Struk-

tura systemu będzie zatem następująca:

 pion rozwoju koncepcji i wykorzystania do-

świadczeń Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbroj-

nych (CDiSSZ) na poziomie strategicznym;

 komórki wewnętrzne wykorzystania doświad-

czeń (WD) bezpośrednio podległe dowódcy ope-

racyjnemu sił zbrojnych (DOSZ), dowódcom ro-

dzajów sił zbrojnych (RSZ), szefowi Inspektoratu 

Wsparcia Sił Zbrojnych (IWspSZ) oraz szefowi 

Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia (IWSZ) 

na poziomie operacyjnym;

 sekcja (specjalista) WD na poziomie taktycznym;

 sekcja (specjalista) WD w polskim kontyngencie 

wojskowym (polskiej jednostce wojskowej). 

Strukturę i organizację komórek określa właści-

wy dowódca.

Rolę organizatora SWD SZRP będzie pełnić 

CDiSSZ oraz odpowiadać za jego funkcjonowanie. 

Ponadto jego zadaniem będzie zarządzanie Central-

ną Bazą Danych (CBD), przedstawiania szefowi 

Sztabu Generalnego WP wniosków i propozycji 

dotyczących przeprowadzania strategicznych ana-

liz, a także opracowywanie – na podstawie zgłoszo-

nych wniosków odnoszących się do działań na-

prawczych przekraczających kompetencje DOSZ, 

RSZ, IWspSZ, IWSZ – listy priorytetowych strate-

gicznych analiz SZRP.

Na poziomie taktycznym do zadań sekcji (spe-

cjalisty) WD należy:

– koordynowanie funkcjonowania SWD w pod-

ległych jednostkach;

– opracowywanie LPA na podstawie zgłoszo-

nych oraz zidentyfikowanych we własnym zakresie 

problemów do analizy;

– wykorzystywanie CBD w ramach realizowa-

nych procesów WD zgodnie z posiadanymi kompe-

tencjami i nadanymi uprawnieniami;

– prowadzenie wstępnej analizy zgłaszanych pro-

blemów oraz przygotowywanie dla właściwego 

przełożonego wniosków przekraczających kompe-

tencje danego dowódcy;

– analizowanie wyników obserwacji oraz zgło-

szonych problemów;

– przygotowywanie sprawozdań końcowych 

z przeprowadzanych analiz; identyfikowanie wyni-

ków obserwacji na bieżąco, bezpośrednio po za-

kończeniu każdych działań ZT (oddziału), takich 

jak misje, szkolenia lub ćwiczenia, oraz formuło-

wanie problemów do analizy;
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– pozyskiwanie dodatkowych informacji i danych 

na potrzeby SWD szczebla nadrzędnego;

– monitorowanie procesu WD;

– upowszechnianie doświadczeń;

– doskonalenie procedur funkcjonowania oraz 

przedstawianie wniosków i propozycji w tej dzie-

dzinie;

– prowadzenie szkoleń na temat SWD;

– pełnienie funkcji punktu kontaktowego w ra-

mach tego systemu;

– opracowywanie sprawozdań z działalności jego 

komórek.

SKŁADOWE PROCESU

Praca oficerów WD przebiega w ramach jednoli-

tego procesu wykorzystania doświadczeń, obowią-

zującego w Siłach Zbrojnych RP na każdym pozio-

mie dowodzenia.

W procesie tym istotną rolę odgrywają poszcze-

gólni jego uczestnicy, a zwłaszcza dowódcy jedno-

stek organizacyjnych. Po zaistnieniu zdarzenia, 

a więc po jego zgłoszeniu przez uczestnika syste-

mu, komórki i specjaliści WD poziomu taktyczne-

go realizują etap identyfikacji obserwacji oraz 

wstępnej jej analizy w celu potwierdzenia zasadno-

ści lub odrzucenia. Następnie przedstawiany jest 

wynik tego etapu dowódcy, który zatwierdza go lub 

odrzuca, po czym kieruje do procedowania w ra-

mach jednostki lub – w przypadku problemu prze-

kraczającego jego kompetencje – do komórki WD 

wyższego poziomu dowodzenia. Obserwacja wyj-

ściowa wymaga uszczegółowienia przez przedsta-

wicieli komórki wykorzystania doświadczeń w celu 

określenia problemu badawczego oraz ustalenia je-

go gestora (stosownie do tematyki). Następnie ko-

mórki WD poziomu operacyjnego realizują proce-

sy badawczy i analityczny, w wyniku których po-

wstaje obserwacja kompletna. Efektem tych prac 

jest zaakceptowany przez dowódcę określonego po-

ziomu dowodzenia raport końcowy (sprawozdanie), 

w którym określa się wykonawcę tzw. działań na-

prawczych. Obserwacja kompletna, po określeniu 

działań naprawczych, a więc po zakończeniu etapu 

analizy, jest traktowana jako doświadczenie ziden-

tyfikowane (Lessons Indetifited). Zostaje poddana 

następnym fazom procesu, tj. zatwierdzeniu oraz 

stawianiu zadań wykonawcy działań naprawczych. 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania pla-

nu tych działań i rozpoczęcia jego wdrażania. Pro-

ces ten jest monitorowany przez stawiającego zada-

nie oraz komórki SWD. 

W dalszym etapie następuje weryfikacja dzia-

łań naprawczych w celu dokonania zmian wpły-

wających na poprawę zdolności operacyjnych. Ich 

wykonawcy zobowiązani są złożyć meldunek 

o ich przebiegu do przełożonego określonego po-

ziomu dowodzenia, który nakazał im wdrożenie 

tych działań.

Jednolity proces wykorzystania doświadczeń 

w przypadku każdej obserwacji kończy się wpro-

wadzeniem zmian wpływających na zdolności ope-

racyjne (rozwiązanie problemu).

Po zakończeniu etapu wprowadzania działań na-

prawczych doświadczenie zidentyfikowane staje się 

doświadczeniem wdrożonym (Lessons Learned). 

Na wszystkich etapach omawianego procesu oraz 

poziomach dowodzenia w zarządzaniu nim i CBD, 

a także w upowszechnianiu doświadczeń wykorzy-

stywane jest oprogramowanie informatyczne.

W koncepcji Sytemu Wykorzystania Doświad-

czeń w Siłach Zbrojnych RP z 17 czerwca 2009 ro-

ku nie wspomina się o jego działaniu na szczeblu 

batalionu (dywizjonu). Należy jednak pamiętać, że 

efektywny i sprawny SWD wymaga zaangażowa-

nia wszystkich żołnierzy oraz pracowników woj-

ska. Każdy z nich powinien mieć możliwość ko-

rzystania z Centralnej Bazy Danych (zgodnie 

z posiadanymi uprawnieniami) oraz zasilać ją ze-

branymi doświadczeniami, wnioskami i spostrze-

żeniami (rys.). 

Należy zatem zadać pytanie, kto na szczeblu ba-

talionu (dywizjonu) powinien zajmować się Syste-

mem Wykorzystania Doświadczeń? Czy jeden ofi-

cer SWD występujący w brygadzie (pułku) poradzi 

sobie z zadaniami wynikającymi z zakresu jego 

obowiązków? Będzie bowiem musiał nie tylko pro-

cedować obserwacje wpływające do Centralnej Ba-

zy Danych na szczeblu pułku (brygady), lecz także 

je analizować i wprowadzać wyniki tej analizy do 

użytku służbowego. 

Myślę, że należy skorzystać z rozwiązań stoso-

wanych w innych armiach państw NATO. Podczas 

tworzenia narodowych systemów SWD wszędzie 

napotykano problemy związane z brakiem środ-

ków finansowych na utworzenie etatowych struk-

tur na poziomie taktycznym. W związku z tym na 

Zwiększenie efektywności
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szczeblu batalionu zadania związane z funkcjono-

waniem SWD powierza się nieetatowo lub też uj-

muje w zakresie obowiązków oficera sekcji S-3 

lub pomocnika dowódcy batalionu (dywizjonu) 

ds. podoficerów. Osoby te są odpowiedzialne mię-

dzy innymi za tworzenie bazy danych dotyczących 

dotychczasowych doświadczeń szkoleniowych 

pododdziału, zdobytych podczas udziału w opera-

cjach poza granicami kraju, a także w czasie szko-

leń i ćwiczeń. Nadzorują ponadto proces wdraża-

nia nakazanych przez przełożonych wniosków 

i obserwacji w trakcie szkolenia pododdziałów 

przez wskazanie zasadniczego celu, jaki ma być 

osiągnięty, ułożenie harmonogramu wprowadza-

nia zmian naprawczych oraz monitorowanie uzy-

skanych efektów. 

Osoby te nie kontrolowałyby zatem efektów szko-

leniowych osiągniętych przez pododdział, lecz sku-

piały jedynie na eliminowaniu powtarzających się 

błędów i niedociągnięć oraz wdrażaniu działań na-

prawczych, na przykład przez zastosowanie metody 

doraźnej analizy działania (After Action Review).

Poza tym rola oficera sekcji S-3 lub pomocnika 

dowódcy ds. podoficerów sprowadzałaby się do za-

chęcania żołnierzy i dowódców pododdziałów do 

korzystania z CBD podczas osobistego przygoto-

wywania się do zająć, ćwiczeń itp. Ponadto żołnie-

rze ci mogą wstępnie analizować zgłaszane proble-

my oraz opracowywać wnioski dla właściwego 

przełożonego. Należy pamiętać, że system w po-

czątkowym okresie funkcjonowania będzie trakto-

wany mylnie jako biuro skarg i wniosków, zwłasz-

cza przez żołnierzy młodszych służbą. 

PODSUMOWANIE

System Wykorzystania Doświadczeń służy 

osiąganiu lepszych wyników szkoleniowych oraz 

wprowadzaniu doskonalszych rozwiązań organi-

zacyjnych. Nie jest natomiast narzędziem kontroli 

uzyskanych efektów. Ma także na celu eliminowa-

nie ciągle powtarzających się błędów i niedocią-

gnięć. Ponadto stanowi wsparcie dla dowódców 

w procesie doskonalenia zdolności operacyjnych 

Sił Zbrojnych RP i ich pokojowego funkcjonowa-

nia dzięki wprowadzaniu zmian oraz upowszech-

nianiu najlepszych rozwiązań w danym obszarze 

(DOTMLPF-I)1. 

Nie należy jednak zapominać, że siła i efektyw-

ność systemu zależą od czynnego zaangażowania 

w jego funkcjonowanie żołnierzy i pracowników 

wojska, jednostek wojskowych, centrów i ośrod-

ków szkolenia, komórek wewnętrznych DWLąd 

oraz innych jednostek organizacyjnych Wojsk Lą-

dowych, a nie tylko od pracy etatowej komórki 

WD. Pełni ona w systemie jedynie rolę jego orga-

nizatora i koordynatora na każdym poziomie do-

wodzenia. W związku z występującymi uwarunko-

waniami finansowymi w większości sił zbrojnych 

państw NATO osobami odpowiedzialnymi za 

funkcjonowanie SWD w pododdziale (oddziale) są 

pomocnik dowódcy batalionu ds. podoficerów lub 

jeden z oficerów komórek operacyjnych. 

1 Doctrine, Organization, Training, Materiel, Leadership, Personnel, 

Facilities – Interoperability (doktryna, organizacja, szkolenie, zaso-

by, dowodzenie i kierowanie, personel, infrastruktura – 

interoperacyjność).

Autor jest absolwentem WAT (1997). Służył w 5 BSap  

(1999–2000), w 5 pinż (2000–2008), Szefostwie Wojsk 

Inżynieryjnych DWLąd na stanowisku specjalisty Wydziału UiSW 

(2009–2010), następnie jako specjalista Oddziału 

Wykorzystania Doświadczeń DWLąd. Od 2011 r. pełni obowiązki 

specjalisty Oddziału Logistyki G-4 WKP-W.

 Wewnętrzne komórki zajmujące się wykorzystaniem do-

świadczeń (DOSZ, RSZ, IWsp SZ, IWSZ) będą wykonywać 

następujące zadania:

 korzystać z CBD w ramach realizowanych procesów WD 

zgodnie z posiadanymi kompetencjami i nadanymi upraw-

nieniami;

 opracowywać listy priorytetowych analiz (LPA) na podstawie 

problemów zgłoszonych do odpowiedniego dowództwa lub in-

spektoratu oraz zidentyfikowanych we własnym zakresie;

 przesyłać do CDiSSZ propozycje do uwzględnienia w liście 

priorytetowych strategicznych analiz SZRP;

 koordynować wdrażanie planów działań naprawczych, któ-

rych głównym wykonawcą zostało wyznaczone dowództwo 

lub inspektorat;

 upowszechniać w całych SZRP najlepsze rozwiązania (do-

bre praktyki) wypracowane w ramach SWD.

Obowiązki

Zwiększenie efektywności


