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Wstęp 
 

Zgodnie z dokumentem doktrynalnym Zabezpieczenie techniczne Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady funkcjonowania DD/4.22 
 pkt. 1003. zabezpieczenie techniczne UiSW jest to celowe działanie ze 
sprawnym lub niesprawnym sprzętem, umożliwiające jego użytkowanie, 
którego celem jest stwarzanie warunków organizacyjnych i technicznych 
umożliwiających wykorzystanie funkcji użytkowych UiSW.  

Istotą podsystemu technicznego jest utrzymywanie UiSW w stanie go-
towości do użycia zgodnie z przeznaczeniem oraz odtwarzanie jego 
sprawności w razie uszkodzenia, a także zaopatrywanie wojsk w UiSW, 
części zamienne i materiały techniczne niezbędne w procesie eksploata-
cji1.  

W czasie pokoju główny wysiłek podsystemu technicznego skupiony 
jest na utrzymaniu UiSW w pełnej sprawności technicznej poprzez plano-
wą realizację obsługi technicznej, napraw, dostarczanie UiSW oraz części 
zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.  

W czasie wojny główny wysiłek podsystemu technicznego skupiony 
jest na ewakuacji i przywróceniu zdatności sprzętu uszkodzonego w ope-
racjach w jak najkrótszym czasie2.  

Przedsięwzięcia podsystemu technicznego w warunkach polowych 
(wojennych) są doskonalone w czasie pokoju poprzez szkolenie, testowa-
nie nowych technologii napraw, przygotowanie zapasów technicznych 
środków materiałowych, wymianę doświadczeń, rozwijanie bazy napraw-

                                                           
1 Zabezpieczenie Techniczne Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej Zasady 

funkcjonowania DD/4.22, Logis. 10/20, Bydgoszcz, 2012, pkt 1003, 1004, s. 7. 
2 Tamże, pkt 1016, 1017, s. 8. 
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czej, określanie przewidywanego rodzaju i liczby uszkodzeń w różnych 
rodzajach działań3. 

 
 

Specyfika zabezpieczenia technicznego techniki  
pancernej 

 
Zabezpieczenie techniczne realizowane jest na wszystkich szczeblach 

organizacyjnych SZ RP odpowiednio do możliwości organów wykonaw-
czych, wynikających ze struktur w regionalnym i rejonowym systemie po-
działu odpowiedzialności (rys.1.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEGENDA: ZT – ZWIĄZEK TAKTYCZNY; KL –  KOMPONENT LĄDOWY; PPO – POTEN-
CJAŁ PRZEMYSŁU OBRONNEGO; PMG – PROGRAM MOBILIZACJI GOSPODARKI; 
WZNap – WOJSKOWE ZAKŁADY NAPRAWCZE; PGN – PRZEDSIĘBIORSTWA GO-

SPODARKI NARODOWEJ; OO, OKR, OPR, F, OR – OBSŁUGIWANIA OKRESOWE; PT – 
PRZEGLĄD TECHNICZNY; NN – NAPRAWY NIEPLANOWE; NW – NAPRAWY WYNI-
KOWE 

Źródło: opracowanie własne. 

Rys.1. Organizacja zabezpieczenia technicznego 

 

                                                           
3 Tamże, pkt 1021, s. 9. 
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Zabezpieczenie techniczne w zakresie techniki lądowej obejmuje sze-
reg przedsięwzięć związanych z zapewnieniem prawidłowej eksploatacji 
i utrzymania we właściwym stanie technicznym SpW, co przedstawione 
zostało na rys.2. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Źródło: Zabezpieczenie Techniczne Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej Zasady Funk-
cjonowania DD/4.22, Bydgoszcz, 2012, Logis. 10/20, Załącznik D. 

Rys.2. Zadania zabezpieczenia technicznego 
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Począwszy od początku lat 90. odnotować można tendencję rozwoju 

potencjału bojowego WP, obejmującą w głównej mierze modernizację 
czołgu średniego T-72 M1 do wersji PT-91 „Twardy”, jak też wprowadzenie 
na wyposażenie czołgów LEOPARD 2A4/2A5, pozyskanych z Bundesweh-
ry w latach 2002-2016.  

Zakres modernizacji czołgu T-72 M1 obejmował m.in. układ napędowy, 
nowy reaktywny pancerz, wymianę przyrządów obserwacyjnych działono-
wego i dowódcy, w tym zastosowanie termowizji oraz szereg innych ulep-
szeń. W wyniku przeprowadzonych modernizacji nastąpił wzrost masy 
czołgu o około 5 ton, co skutkowało tym, iż pomimo modernizacji układu 
napędowego jego mobilność pozostała niezmienna. Niedoskonałością po-
została również przestarzałej konstrukcji armata 2A46 oraz układ jej stabi-
lizacji.  

Jednym z istotnych ograniczeń czołgu PT-91 jest niska podatność ob-
sługowo-naprawcza oraz modernizacyjna, spowodowana jego zwartą kon-
strukcją (brak modułowej budowy), wynikającą z filozofii wykorzystania na 
polu walki.  

Czołg PT-91 „Twardy” nie będzie należał do czołówki w rankingu naj-
lepszych czołgów podstawowych. Z uwagi na skończoność jego konstruk-
cji nie da się, np. polepszyć usadowienia załogi, zastąpić podajnika innym 
systemem, czy poprawić parametrów stabilizacji, a gładkolufowa armata 
niestety już nigdy nie osiągnie zadowalających parametrów.  

Tendencje rozwoju SpW państw NATO koncentrowały się wokół zu-
pełnie innego podejścia do budowy i eksploatacji sprzętu, czego przykła-
dem może być czołg Leopard 2.  

Czołg Leopard 2 charakteryzuje się dużą mobilnością na polu walki, 
związaną ze stosunkiem mocy silnika do masy bojowej pojazdu (moc jed-
nostkowa), skutecznym prowadzeniem ognia w ruchu (nowoczesna armata 
i układ stabilizacji), dobrą ochroną załogi (ceramiczny pancerz) oraz modu-
łową konstrukcją (wymiana power-packa trwa do 30 min.). 

 
Tabela 1. Podstawowe dane taktyczno-techniczne czoł gu PT-91  

i Leopard 2 A5 

Parametr PT-91 Leopard 2 A5 
prześwit [m] 0,395 0,490 
długość [m] 10,3 9,67 
szerokość [m] 3,72 3,54 
wysokość [m] 2,19 2,48 
masa bojowa [t] 45,9 59,5 

silnik 
S-12U 12 cylindrowy o mocy 
850KM 

MTU 12 cylindrowy o mocy 
1500KM 
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moc jednostkowa 
[KM/t] 

18,47 25 

prędkość [km/h] 
60 – po drodze 
40 – w terenie 

70 – po drodze 
50 – w terenie 

zasięg [km] 560 550 

armata gładkolufowa 125 mm 2A46  
gładkolufowa 120 mm L/44 
Rh-M-120  

Źródło: opracowanie własne. 

 
Ten nowy sprzęt wojskowy stanowi wyzwanie, gdyż dotychczasowy 

potencjał techniczny i wyszkolenie ludzi dotyczyło czołgów i sprzętu zupeł-
nie innej filozofii i myśli technicznej od zachodniej. Sprzęt miał być tani 
w produkcji, o stosunkowo małych gabarytach (zwłaszcza wieża czołgu) 
i ograniczonej masie, co predysponowało go do działań zaczepnych, a nie 
obronnych. Zakres prac obsługowych oraz przeglądów w związku z prze-
widywaną żywotnością na polu walki, był stosunkowo niewielki i bardzo 
czasochłonny z powodu utrudnionego dostępu do systemów i podzespo-
łów czołgów.  

Wprowadzanie do Sił Zbrojnych RP zarówno modernizowanego, jak 
i nowo pozyskiwanego, nowoczesnego sprzętu determinuje konieczność 
dostosowania procesu eksploatacji do zaistniałych potrzeb. Dotyczy to 
zarówno zmian organizacyjnych, etatowych i proceduralnych w systemie 
logistycznym na wszystkich szczeblach dowodzenia SZ RP, jak i szkoleń 
specjalistycznych personelu technicznego oraz bezpośrednich użytkowni-
ków. Stanowi to poważne wyzwanie dla organów odpowiedzialnych za 
organizację podsystemu technicznego logistyki Sił Zbrojnych RP i dosto-
sowanie go do obecnie obowiązujących zadań zabezpieczenia technicz-
nego, określonych w załączniku D do Dokumentu Doktrynalnego DD/4.22. 

Doświadczenia i wnioski w tym zakresie dostarcza logistyce organiza-
cja zabezpieczenia eksploatacji w SZ RP czołgów Leopard i sprzętu towa-
rzyszącego pozyskanego od Bundeswehry w latach 2002-2016.  

 
 

Specyfika eksploatacji czołgów Leopard 2  
i sprzętu towarzyszącego w SZ RP 

 
Zgodnie z:  
• układem między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej 

Polskiej a Federalnym Ministrem Obrony Republiki Federalnej Niemiec 
w sprawie przekazania uzbrojenia i sprzętu wojskowego z dnia 29 kwietnia 
2002 r. nr GER – BMVg-Numer Q/A15A/1A025/1B141 oraz nr POL – 
160/U/1; 
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• porozumieniem pomiędzy Federalnym Ministerstwem Obrony Re-
publiki Federalnej Niemiec a Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospoli-
tej Polskiej o sprzedaży sprzętu z zasobów Bundeswehry oraz o świad-
czeniu usług i pomocy przy realizacji projektu z 30 października 2008 r. nr 
GER - Q/T43D/70064/7B128/901 oraz nr POL – 1/2008;  

• umową zawartą pomiędzy Federalnym Ministerstwem Obrony Re-
publiki Federalnej Niemiec a Ministrem Obrony Narodowej o przekazaniu 
sprzętu wojskowego z  Bundeswehry do Sił Zbrojnych RP z dnia 
22.11.2013 r. nr GER – Q/E4BD/D0066/DB115 oraz nr POL – I U/238/X-
86/ZS/NEGZ/DOS/S/2013/371 wraz z Aneksami nr 1 i nr 2 do ww. Umowy;  

• do połowy 2017 r. w Wojskach Lądowych SZ RP będą eksploato-
wane przedstawione w tabeli 2 ilości zasadniczego SpW, pozyskanego 
z Sił Zbrojnych Republiki Federalnej Niemiec (Bundeswehra). 

 
Tabela 2. Ilo ści zasadniczego SpW pozyskanego z Sił Zbrojnych Rep u-

bliki Federalnej Niemiec 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Podczas analizy różnic pomiędzy eksploatacją czołgów niemieckich 
i polskich posłużono się przykładem opartym na normach eksploatacji 
czołgów LEOPARD 2 i czołgów PT-91 (tabela  3 i tabela 4). 

Podstawową różnicą, którą zauważamy przy porównaniu norm eksplo-
atacji obu czołgów są parametry określające normy międzyobsługowe. Dla 
czołgów rodziny PT-91 są to przejechane kilometry, natomiast dla czołgów 
Leopard jest to czas eksploatacji lub ilość zużytego paliwa.  

 
 
 

Czołgi Leopard 2A4 142 egz. 
Czołgi Leopard 2A5 105 egz. 
Ciągniki pancerne BPz2  31 egz. 
Samochody średniej ładowności wysokiej mobilności DB 1017A 271 egz. 
Samochody małej ładowności wysokiej mobilności U 1300L 89 egz. 
Samochód ciężarowo-osobowy GD 250 WOLF (przeznaczony na 
wóz dowódczy) 

64 egz. 

Mosty towarzyszące BRPZ 2A-BIBER  4 egz. 
Opancerzone wozy dowodzenia i łączności M-113  13 egz. 
Opancerzone wozy dowodzenia i łączności M-577  6 egz. 
Opancerzone transportery gąsienicowe sanitarne M-113  16 egz. 
Zestawy niskopodwoziowe do transportu czołgów – ciągniki FAUN 
SLT 50-2 + n-pa KASSBOHRER  

6 egz. 

Zestawy do pokonywania przeszkody wodnej 29 egz. 
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Tabela 3. Normy u żytkowania, Obsługiwa ń Technicznych i Napraw 4 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Źródło: Katalog Norm Eksploatacji Techniki Lądowej DU-4.22.13.1, Bydgoszcz, 2014, roz-

dział 4, s. 95. 

Tabela 4. Normy Pracochłonno ści Obsługiwa ń Technicznych i Napraw 5 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Źródło: Katalog Norm Eksploatacji Techniki Lądowej DU-4.22.13.1, Bydgoszcz, 2014, roz-
dział 4, s. 95. 

                                                           
4 Katalog Norm Eksploatacji Techniki Lądowej DU-4.22.13.1, Bydgoszcz, 2014, 

rozdz. 4, s. 95. 
5 Tamże. 
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Ze względu na średnią ilość przejechanych kilometrów eksploatowa-
nych w Siłach Zbrojnych RP, czołgów PT-91 i pochodnych, pierwsze ob-
sługiwanie przez pododdziały logistyczne w wymiarze 34-38 rbh. na tych 
wozach bojowych wykonane jest statystycznie po dwóch latach (w ramach 
OO-1). 

W tym czasie czołg Leopard, bez względu na ilość przejechanych ki-
lometrów, wymaga dla podwozia już ośmiu obsługiwań od F1 do F4 o 
łącznej pracochłonności 520 rbh i ośmiu obsługiwań dla uzbrojenia od F1 
do F3 o łącznej pracochłonności 404 rbh. Szczegółowe zestawienia obsłu-
giwań czołgu w okresie dwóch lat przedstawiają Tabele 4 i 5. 

 
Tabela 5. Zestawienie obsługiwa ń dla podwozia czołgu Leopard 2 

 
 

 
 
 

 
 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Tabela 6. Zestawienie obsługiwa ń dla wie ży czołgu Leopard 2 

 

 
 
 

 
 
 

Źródło: opracowanie własne. 
 

To proste porównanie pokazuje, o ile większe obciążenie spoczywa na 
pododdziałach remontowych logistyki przy zabezpieczeniu eksploatacji 
sprzętu wojskowego (SpW) najnowszej generacji. Spowodowane jest to 
stosowaniem zaawansowanych systemów uzbrojenia oraz elektroniki do 
sterowania i monitorowania układów podwozi pojazdów bojowych. Stoso-
wanie podzespołów o bardzo wysokiej precyzji wykonania, spasowania 
części składowych, nie pozostawia dużego marginesu błędu i wymaga 
częstej kontroli oraz regulacji. Tym właśnie charakteryzuje się współcze-
sna zasada eksploatacji sprzętu według potrzeb, że podstawowe parame-
try eksploatacyjne, świadczące o gotowości sprzętu wojskowego (SpW) do 
użycia, są sprawdzane w odpowiednich reżimach czasowych, a wykryte 
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w ich trakcie niesprawności usuwane niezwłocznie. W ten sposób utrzy-
mywana jest pełna sprawność techniczna sprzętu. Jest to jakościowo cał-
kowicie inna filozofia funkcjonowania techniki lądowej, ponieważ jeszcze 
do niedawna nawet w służbach technicznych Sił Zbrojnych Rzeczypospoli-
tej Polskiej (SZ RP) można było spotkać się z twierdzeniem, że eksploata-
cja według potrzeb polega tylko na naprawie tych elementów, które po 
zużyciu lub zniszczeniu powodują unieruchomienie sprzętu i żadne czyn-
ności kontrolno-sprawdzające poza corocznymi obowiązkowymi badaniami 
technicznymi nie są potrzebne. Jest to podejście ze wszech miar błędne, 
ponieważ przy tak zaawansowanym technologicznie SpW, każde odchyle-
nie od normy któregoś z elementów składowych ma wpływ na działanie 
pozostałych podzespołów i powstaje tzw. efekt kuli śnieżnej, gdzie niewiel-
kie odchylenie jednego elementu powoduje kumulowanie się go w następ-
nych częściach algorytmu pracy lub wypracowywania informacji przez da-
ny układ. Dlatego tak istotnym elementem współczesnego systemu eks-
ploatacji są czynności kontrolno-obsługowe SpW. 

W systemie eksploatacji czołgów Leopard istnieje ścisły podział zadań 
obsługowo-naprawczych z przypisaniem kompetencji w zakresie ingero-
wania w układy dla pododdziałów remontowych poszczególnych poziomów 
zabezpieczenia eksploatacji (rys.3.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Źródło: Rheinmetall Defence 2010, e.g. RPP. 

Rys 3.  Podział uprawnie ń poszczególnych szczebli remontowych do 
ingerencji w systemy czołgu Leopard  
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Pierwszy stopień obsługowo-naprawczy (1st echelon) – załogi czołgów 
oraz pluton remontowy z kompanii logistycznej batalionu czołgów wykonu-
ją odpowiednio przeglądy F-1 i F-2 z uprawnieniami do kontroli mocowania 
podzespołów oraz stanu połączeń przy wykorzystaniu wyposażenia czołgu 
oraz kompletu narzędzi remontowych (MES-2). Drugi stopień obsługowo 
naprawczy (2nd echelon) – kompania remontowa batalionu logistycznego 
brygady wykonuje przeglądy F-3 z uprawnieniami do kontroli oraz wymiany 
całego podzespołu/elementu przy wykorzystaniu specjalistycznego wypo-
sażenia diagnostyczno-remontowego wchodzącego w skład MES-3. Trzeci 
stopień obsługowo-naprawczy (3rd echelon) – batalion remontowy brygady 
logistycznej wykonuje przeglądy F-4 z uprawnieniami do kontroli popraw-
ności funkcjonowania oraz wymiany elementu składowego podzespołu 
przy wykorzystaniu specjalistycznego wyposażenia diagnostyczno-
remontowego wchodzącego w skład MES-3. Czwarty stopień obsługowo-
naprawczy (4th echelon) – zakłady Gospodarki Narodowej (GN) wykonują 
przeglądy F-6 z pełnymi uprawnieniami do kontroli poprawności funkcjo-
nowania oraz wymiany najdrobniejszych elementów składowych podze-
społów przy wykorzystaniu specjalistycznego wyposażenia diagnostyczno-
remontowego wchodzącego w skład MES-4. Obrazowo podział odpowie-
dzialności obsługowej na poszczególnych wykonawców przedstawia tabe-
la 7.  
 
Tabela 7. Rodzaje przegl ądów z podziałem na szczebel zabezpieczenia i wy-

konawc ę 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 

Taki podział uprawnień powoduje równomierne obciążenie zadań ob-
sługowo-naprawczych na wszystkich szczeblach zabezpieczenia technicz-
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nego, z możliwością wyliczenia potrzeb zdolności danego pododdziału 
w rbh na podstawie danych z tabeli 4. Ponadto z dotychczasowych do-
świadczeń6 wynika, że w celu właściwego opracowania bilansu potrzeb 
i możliwości remontowych pododdziałów należy naliczyć na remonty czoł-
gów około 20 % potrzeb rbh na przeglądy i obsługi wynikające z tabeli 4. 

 
 

Organizacja szkolenia specjalistów logistyki w zakresie  
zabezpieczenia eksploatacji czołgów Leopard 2 

 
Wraz z przyjęciem na wyposażenie wojsk lądowych SZ RP czołgów 

Leopard i sprzętu towarzyszącego w Dowództwie Wojsk Lądowych zapa-
dła decyzja o zaimplementowaniu z Bundeswehry sytemu szkolenia per-
sonelu logistycznego. Realizację tego zadania powierzono Ośrodkowi 
Szkolenia Leopard w Świętoszowie (OS Leopard).  

We wdrożonym z Bundeswehry systemie szkolenia specjalistów re-
montowych w ramach kursu mechaników podwozia czołgu Leopard 2 
przeznaczono na nauczanie kursantów 67 dni roboczych, co przełożyło się 
na 452 h zajęć z budowy i remontu czołgu Leopard 2 (tabela 8). 

 
Tabela 8. Normatyw programowy kursu mechaników podw ozia czołgu Le-

opard 2 

LICZBA DNI ROBOCZYCH 

Ogółem 
Nieprzeznaczone na reali-
zację nauczania 

Przeznaczone na realizację na-
uczania 

Razem Dyspozycyjne Razem Nauczanie Egzamin 
74 4 4 70 67 3 

PODZIAŁ GODZIN NA PRZEDMIOTY NAUCZANIA 
Dział szkolenia  Przedmiot szkolenia Ilość godzin Uwagi 

Dział ogólny 
Regulaminy SZ RP  14  
Szkolenie BHP 3  

 
Dział  
specjalistyczny 
 

Budowa i eksploatacja podwozia 
czołgu Leopard 2 

147 
 

Obsługa i remont podwozia czołgu 
Leopard 2 

305 
 

Sprawdzian  7  
Egzamin 14  

Ogółem  490  
Źródło: Program szkolenia kursu mechaników podwozia czołgu Leopard 2A4, Świętoszów, 

2009. 

                                                           
6 Realizacja Planu zadań obsługowo-remontowych krem/10. BKPanc oraz 11. brem za 

2014 r. i 2015 r. 
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Uwzględniając założenia organizacyjne przedmiotowego kursu, 
dopuszczające maksymalnie 4 kursantów na grupę szkoleniową, 
dostaniemy minimum 76,25 godziny lekcyjne na jednego szkolonego 
z obsługi i remontu podwozia czołgu Leopard 2. Tak przyjęte treści 
programowe oraz struktura szkolenia oparta na zasadzie wymogu 
własnoręcznego wykonania przez każdego szkolonego wszystkich 
czynności obsługowo-naprawczych zawartych w instrukcjach czołgu 
pozwalają:  
1. Zapoznać słuchacza z: 

• budową oraz podstawowymi danymi taktyczno-technicznymi czoł-
gów Leopard 2; 

• budową, przeznaczeniem, rozmieszczeniem oraz zasadą działania 
układów, podzespołów i mechanizmów; 

• parametrami eksploatacyjnymi i warunkami sprawności technicznej 
pojazdu; 

• zasadami BHP podczas pracy przy sprzęcie technicznym; 
• normami naliczenia płynów eksploatacyjnych oraz materiałów pęd-

nych i smarów; 
• zakresem czynności kontrolno-obsługowych, wykonywanych na 

poziomie do F-4 włącznie; 
• możliwymi niesprawnościami i sposobami ich usuwania. 
2. Nauczyć słuchacza: 
• posługiwania się instrukcjami technicznymi oraz wyposażeniem 

remontowym MES-3 podczas wykonywania obsług i napraw; 
• wykonania przeglądu technicznego podwozia czołgów Leopard 2 

do poziomu F-4; 
• lokalizowania niesprawności oraz przeprowadzania naprawy pod-

wozia czołgów Leopard 2;  
• właściwego postępowania z odpadami i zanieczyszczeniami pod-

czas szkolenia poligonowego; 
• stosowania właściwych materiałów eksploatacyjnych do układów 

i zespołów czołgu Leopard 2. 
Zakres podstawowy kursu mechaników podwozia Leopard 2 jest 

odpowiednikiem niemieckiego systemu szkolenia specjalistów 
technicznych poziomu System Technik I. 

Dla porównania, w obecnie funkcjonującym systemie szkolenia 
specjalistów remontowych w Centrum Szkolenia Logistyki w ramach kursu 
Obsługiwanie, diagnozowanie i naprawa czołgów T-72/PT-91 
przeznaczono na nauczanie kursantów 23 dni robocze, co przekłada się 
na 151 h zajęć z budowy i remontu czołgu T-72/PT-91 (tabela 9). 

Przy założeniach organizacyjnych przedmiotowego kursu 
dopuszczających maksymalnie do 12 kursantów na grupę szkoleniową 
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dostaniemy minimum 12,6 h lekcyjnej zajęć z obsługi i remontu czołgu T-
72/PT-91 na jednego szkolonego. 

To wyliczenie pokazuje, w miarę obiektywnie, jak duże zmiany czekają 
logistykę wojsk lądowych w obszarze podejścia do szkolenia 
indywidualnego każdego specjalisty remontowego dla nowoczesnego 
SpW. Jak wynika z doświadczeń zaimplementowanego systemu szkolenia 
na potrzeby eksploatacji czołgów Leopard 2, zwiększenie ponad 
sześciokrotnie liczby godzin na pojedynczego szkolonego z obsługi 
i naprawy sprzętu pozwala właściwie przygotować go do realizacji zadań 
obsługowych do poziomu F4 włącznie i napraw do poziomu R2. 
 

Tabela 9. Normatyw programowy kursu doskonal ącego Obsługiwanie, 
diagnozowanie i naprawa czołgów T-72/PT-91  realizowanym w CSL 

Grudzi ądz 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Źródło: Program kursu doskonalącego Obsługiwanie, diagnozowanie i naprawa czołgów T-

72/PT-91, Centrum Szkolenia Logistyki, Wydział Dydaktyczny, Grudziądz, 2014. 

 
 

Wnioski końcowe 
 

Przy wprowadzaniu na wyposażenie jednostek bojowych wojsk lądo-
wych nowego (nowoczesnego i wysoko zaawansowanego technologicznie) 
SpW należy bezwzględnie przestrzegać:  

• zasady dostosowania struktur organizacyjno-etatowych pododdzia-
łów remontowych poszczególnych szczebli zabezpieczenia technicznego 
eksploatacji do potrzeb wynikających z instrukcji sprzętu w tym zakresie; 

• wymogu określenia przez producenta w dokumentacji technicznej 
sprzętu (instrukcje) zapisów dotyczących zakresu czynności kontrolnych 
i obsługowo-naprawczych, wykonywanych przez poszczególne poziomy 
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zabezpieczenia technicznego oraz zestawienia wymaganego oprzyrządo-
wania diagnostyczno-naprawczego; 

• pozyskiwania wraz z SpW odpowiedniej ilości zestawów narzędzi 
diagnostycznych i obsługowo-naprawczych, niezbędnych do wykonywania 
czynności przez pododdziały remontowe wszystkich poziomów zabezpie-
czenia technicznego eksploatacji. 

Przy opracowywaniu i wdrażaniu do użytkowania nowych programów 
szkolenia dla personelu obsługowo-remontowego, wykonującego zadania 
zabezpieczenia logistycznego nowo wprowadzanego SpW, należy bez-
względnie wymagać: 

• stosowania zasady naliczania odpowiedniej liczby godzin zajęć prak-
tycznych na jednego słuchacza, pozwalającej na własnoręczne wykonanie 
przez niego wszystkich czynności obsługowo-naprawczych, przewidzia-
nych na tym sprzęcie dla danego poziomu zabezpieczenia; 

• pozyskiwania przez gestora wraz z nowym SpW odpowiedniej ilości 
symulatorów i stendów do ośrodka szkolenia, pozwalających na prowa-
dzenie szkolenia specjalistów pododdziałów remontowych wszystkich 
szczebli zabezpieczenia logistycznego, jak również specjalistycznych pro-
gramów komputerowych; 

• koncentrowania szkoleń na zajęciach praktycznych stanowiących 
około 70-80% ogólnego czasu zajęć; 

• podziału zajęć praktycznych na etapy z wykonywaniem czynności 
w pracowniach szkolnych, szkolnych halach remontowych oraz podsumo-
waniem nabytej wiedzy i umiejętności w czasie zajęć taktyczno-
technicznych na poligonie; 

• nowatorskiego podejścia do tematyki szkolenia poprzez zastępowa-
nie konwencjonalnych metod nauczania przez trenażery wirtualne, symula-
tory itp.; 

• wykorzystania treści multimedialnych w programach szkoleniowych. 
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MAINTENANCE AND SUPPLY SYSTEM FOR THE LEOPARD 
2 TANK AND ACCOMPANYING EQUIPMENT – SELECTED 

PROBLEMS 
 

The aim of this paper is to compare the technical support system 
for basic armoured equipment already used by the Polish Land Forces 
with the new, purchased equipment, and to adapt this system to current 
conditions and needs. 

The discussion particularly concerns the tank Leopard 2 A4/A5, whose 
maintainability and vulnerability under repair stems from a different, non-
post-Soviet, armoured equipment engineering design philosophy. 

The use of the above-mentioned equipment triggers changes regard-
ing the organization and personnel structure of technical maintenance units 
on each procedural and instructional level of command.  

 


