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Wstęp 
 

Wzrost znaczenia obrony powietrznej wynikający z analizy konfliktów 
zbrojnych XXI w. ma bezpośredni wpływ na potrzebę doskonalenia syste-
mu obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Potwierdzone to zostało 
również przez określenie obrony przeciwlotniczej jako priorytetu moderni-
zacji Sił Zbrojnych RP. Realizacja programów „Wisła” i „Narew” niewątpli-
wie pozytywnie wpłynie na poprawę stanu obrony powietrznej RP. Należy 
jednak zauważyć, że system obrony powietrznej składa się z trzech za-
sadniczych zasobów: twórczych (personel); naturalnych (przestrzeń po-
wietrzna) oraz sztucznych (techniczno proceduralne – urządzenia, metody 
sposoby, procedury). Przy czym wartość personelu wchodzącego w skład 
systemu obrony powietrznej zależna jest bezpośrednio od wiedzy, umie-
jętności i predyspozycji, jakimi dysponują1. W związku z tym modernizacja 
techniczna środków OP takich jak rażenie, rozpoznanie i dowodzenie po-
winna iść w parze z podnoszeniem kwalifikacji i dostosowaniem kształce-
nia kadry dowódczej. Realizacja tego przedsięwzięcia związana jest ze 
zmianą modeli kształcenia i doskonalenia młodszej kadry dowódczej. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na doskonalenie kadry dowódczej 
szczebla taktycznego, która jako pierwsza będzie wykorzystywała nowy 
sprzęt i uzbrojenie obrony powietrznej. Przy czym podczas prac nad mody-
fikacją programów kształcenia i doskonalenia zawodowego należy brać po 
uwagę nie tylko specyfikację nowych zestawów, lecz także możliwość uni-
fikacji tego szkolenia zarówno w ujęciu narodowym, jak i sojuszniczym. 
Takie podejście związane jest z przekazywaniem informacji, które potrzeb-

                                                           
1 Model systemu obrony powietrznej zob. A. Glen, Podstawy poznawcze bezpieczeń-

stwa powietrznego państwa, AON, Warszawa, 2013, s. 94-96. 
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ne są żołnierzowi do wykonywania obowiązków służbowych w międzyna-
rodowym środowisku, a mianowicie strukturze Sił Zbrojnych, obrony prze-
ciwlotniczej oraz możliwości i ograniczeń wojsk sojuszniczych i potencjal-
nych agresorów2. Pozwoli to na zwiększenie interoperacyjności wojsk 
obrony przeciwlotniczej oraz ujednolici posiadane kompetencje młodszej 
kadry dowódczej bez względu na miejsce odbywania szkolenia.  

Niniejszy artykuł skupia się na diagnozie obecnego stanu organizacyj-
nego oraz możliwości unifikacji szkolenia młodszej kadry dowódczej 
na kursach kwalifikacyjnych do stopnia kapitana w wojskach obrony prze-
ciwlotniczej. Autor dokonał analizy programu kształcenia kursu kwalifika-
cyjnego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych oraz indywidualnego 
planu oceny studenta (ang. Individual Student Assessment Plan) będące-
go odpowiednikiem programu kształcenia obowiązującego na „kursie kapi-
tańskim” w Stanach Zjednoczonych. Dodatkowo autor porównał wybrane 
elementy procesu kształcenia młodszej kadry dowódczej realizowanego na 
kursie kapitańskim w Stanach Zjednoczonych (ang. ADA CCC - Air Defen-
se Artillery Captains Career Course) oraz Wyższą Szkołę Oficerską Sił 
Powietrznych w Dęblinie. Badania te zostały przeprowadzone na podsta-
wie własnych doświadczeń i obserwacji realizowanych w czasie odbywania 
kursu ADA CCC w Stanach Zjednoczonych. Tak przeprowadzone badania 
pozwoliły odpowiedzieć na główny problem badawczy wyrażony pytaniem: 
Jakich zmian należy dokonać w celu unifikacji szkolenia młodszej kadry 
dowódczej wojsk obrony przeciwlotniczej? 

 
 

Organizacja kursów kwalifikacyjnych 
 
Uzyskanie nowych kwalifikacji do realizacji zadań związanych z no-

wym stanowiskiem służbowym związane jest bezpośrednio z doskonale-
niem zawodowym. W literaturze przedmiotu badań doskonalenie definio-
wane jest jako podwyższanie kwalifikacji pracowniczych za pośrednictwem 
różnych form kształcenia i samouctwa, niezbędne w wieku produkcyjnym3.  

Analiza literatury przedmiotu badań pozwoliła określić, że forma 
kształcenia to organizacyjna strona kształcenia obejmująca zewnętrzne 
warunki tego kształcenia, a więc dobór szkolonych i szkolących, połącze-
nie ich w odpowiednie grupy, rodzaj zajęć oraz warunki miejsca i czasu 
pracy dydaktycznej4. W dalszej części artykułu rozpatrzono problematykę 

                                                           
2 Parafraza W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Żak, Warszawa, 1998, 

s. 255 – Informacje, które potrzebne są człowiekowi, zawsze czemuś odpowiadają, a mia-
nowicie strukturze rzeczywistości, układom otaczającego nas świata przyrody, społeczeń-
stwa, kultury. 

3 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Żak, Warszawa, 1996, s. 58. 
4 Zob., Tamże, s. 105.  
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związaną z poszczególnymi elementami formy kształcenia na kursach 
kwalifikacyjnych określonych jako: dobór szkolonych i szkolących, organi-
zacja grupy, rodzaje zajęć oraz warunki miejsca i czasu pracy dydaktycz-
nej. 

 
 

Dobór szkolonych i szkolących oraz organizacja grupy 
 
W literaturze przedmiotu badań kursy kwalifikacyjne określane są jako 

jedna z form prowadzenia kursów zewnętrznych, mających na celu pod-
wyższenie kwalifikacji uczestnika kursu. Zakończone są zazwyczaj uzy-
skaniem poświadczenia, świadectwa, certyfikatu, specjalistycznych upraw-
nień oraz stanowią podstawę do kwalifikowania pracownika do obejmowa-
nia stanowisk, na których wymagane jest posiadane właściwego wykształ-
cenia formalnego5. Przy czym sam termin kwalifikacje definiowany 
jest jako wykształcenie i uzdolnienie potrzebne do pełnienia jakiejś funkcji 
lub wykonywania jakiegoś zawodu6. 

W Siłach Zbrojnych RP kursy kwalifikacyjne określane są jako wyma-
gane do objęcia stanowiska o wyższym stopniu etatowym [podkr. autora] 
lub w innym niż dotychczas pionie funkcjonalnym7. W tym obszarze Mini-
sterstwo Obrony Narodowej określiło wymagania kwalifikacyjne do wyzna-
czenia na poszczególne stanowiska służbowe. Zgodnie z § 3 ust. 3. Roz-
porządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 września 2014 r. w spra-
wie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe 
i zwalniania z tych stanowisk, (Dz.U. 2014 poz. 1292) dla oficerów zawo-
dowych, zaszeregowanych do stopni etatowych oficerów młodszych wy-
magania są następujące: 

1. podporucznika (podporucznika marynarki) / porucznika (porucznika 
marynarki) z zaszeregowaniem do stopnia podporucznika (podporucznika 
marynarki) – posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego 
oraz ukończenie kształcenia lub szkolenia w uczelni wojskowej,  

2. podporucznika (podporucznika marynarki) / porucznika (porucznika 
marynarki) z zaszeregowaniem do stopnia porucznika (porucznika mary-
narki) oraz porucznika (porucznika marynarki) / kapitana (kapitana mary-
narki) z zaszeregowaniem do stopnia kapitana (kapitana marynarki) – 
ukończenie w zależności od potrzeb kursu doskonalącego lub kwalifikacyj-
nego8. 
                                                           

5 K. Krakowski, Technologia kształcenia w dydaktyce wojskowej, AON, Warszawa, 
2012. 

6 Internetowy Słownik języka polskiego, [w:] www.sjp.pwn.pl [dostęp: 13.04.2018]. 
7 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 września 2014 r. w sprawie try-

bu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stano-
wisk, Dz. U. z 2014 poz. 1292, par. 2 ust. 2. 

8 Tamże, s. 2. 
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Z powyższego wynika, że kierowanie na kursy kwalifikacyjne nie wyni-
ka ze zmiany stanowiska służbowego lub funkcji (np. z dowódcy plutonu 
na dowódcę baterii), a ze zmiany stopnia etatowego (np. stopnia poruczni-
ka na kapitana). 

W związku z tym należy zauważyć, że w wyniku obowiązującej od 
2013 roku decyzji nr 302/MON Ministra Obrony Narodowej9 nie wszystkie 
stanowiska służbowe oficerów młodszych są bezpośrednio związane ze 
stopniem etatowym. Oznacza to, że w obecnej sytuacji w jednostkach woj-
skowych stanowisko dowódcy baterii może zostać objęte zarówno przez 
żołnierza posiadającego stopień etatowy porucznika, jak i kapitana. 
W związku z powyższym, iż sam stopień wojskowy nie jest związany 
z pełnieniem funkcji (stanowiskiem etatowym) powyższa praktyka jest nie-
zgodna założeniami związanymi z kursem kwalifikacyjnym. Powyższa wy-
kładnia prawna stwarza również problem w kierowaniu na kursy kwalifika-
cyjne osób obejmujących nowe stanowisko służbowe, które wraz ze zmia-
ną stanowiska nie zmieniły stopnia wojskowego (etatowego). Należy po-
nadto zauważyć, że w świetle obowiązujących przepisów istnienie potocz-
nie zwanych „łamańców”10, awanse młodszych oficerów często mają cha-
rakter uznaniowy i motywacyjny. Należy zatem rozważyć zasadność kie-
rowania na kurs kwalifikacyjny żołnierzy, którzy wraz z awansem nie zmie-
nili stanowiska służbowego (np. w przypadku awansu żołnierza w stopniu 
podporucznika na porucznika na stanowisku dowódcy stacji).  

Powyższa sytuacja implikuje konieczność dostosowania programów 
kształcenia na kursach kwalifikacyjnych do przyszłego (planowanego) 
stopnia wojskowego, a nie stanowiska służbowego, co pozostaje 
w sprzeczności z celami kursu kwalifikacyjnego. Analiza programów kur-
sów kwalifikacyjnych wykazała, że celem kursu kwalifikacyjnego dla kan-
dydatów na stanowiska służbowe zaszeregowanego do stopnia porucznika 
w pionie funkcjonalnym dowódczym jest przygotowanie oficerów do prak-
tycznej realizacji zadań na stanowisku służbowym dowódcy stacji (urzą-
dzeń, obiektów) oraz na stanowiskach służbowych w sztabach pododdzia-
łów/oddziałów rodzaju wojsk. Natomiast celem kursu kwalifikacyjnego dla 
kandydatów na stanowiska służbowe zaszeregowanego do stopnia kapita-
na w pionie funkcjonalnym dowódczym jest przygotowanie oficerów 
do praktycznej realizacji zadań na stanowiskach służbowych dowódców 
kompanii (równorzędnych). Należy zatem zauważyć, że cele kursów kwali-
fikacyjnych są bezpośrednio związane ze stanowiskami służbowymi, co 
                                                           

9 Decyzja nr 302/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 października 2013 r. 
w sprawie dostosowania zaszeregowania do stopni etatowych i grup uposażenia stanowisk 
służbowych oficerów młodszych, podoficerów i szeregowych, zmian kodów oznaczeń wy-
magań kwalifikacyjnych oraz zmieniająca decyzję w sprawie postępowania z dokumentami 
etatowymi i tabelami należności w resorcie obrony narodowej. 

10 Stanowisk służbowych przypisanych do dwóch lub więcej stopni wojskowych (po-
rucznik/kapitan). 
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w konsekwencji wspomnianej decyzji Ministra ON nie powinno być jedno-
znaczne. Powyższe powiązanie celów kursów kwalifikacyjnych ze stanowi-
skami jest bezpośrednio związane z istniejącym podziałem tych kursów 
na kierunki (piony funkcjonalne) – dowódcze, sztabowe, zabezpieczenia. 
Z praktyki kierowania żołnierzy zawodowych można jednak zauważyć 
pewną rozbieżność pomiędzy kierunkiem kursu, a przyszłym lub obecnym 
stanowiskiem służbowym. Powyższa sytuacja ma również negatywny 
wpływ na żołnierzy uczestniczących w kursach kwalifikacyjnych, ze wzglę-
du na przeświadczenie, iż takowy kurs nie jest im potrzebny do wykony-
wania obowiązków na zajmowanym stanowisku. Wobec powyższego ma 
to również wpływ na jakość kursów wynikającą m.in. z zaangażowania 
słuchaczy (kursantów). 

Z powyższych rozważań wynika, że ze względu na założenia pragma-
tyczne kursu kwalifikacyjnego zasadna jest zmiana regulacji prawnych 
dotyczących kierowania żołnierzy zawodowych na kursy kwalifikacyjne 
wyznaczonych do objęcia stanowiska służbowego wymagającego dodat-
kowych kwalifikacji (np. dowódcy baterii), a nie żołnierzy planowanych do 
awansu (zmiany stopnia wojskowego). Powyższa zmiana regulacji praw-
nych związana jest z odpowiednim doborem szkolonych zgodnym z zało-
żeniami „kursu kwalifikacyjnego”. 

Innym proponowanym rozwiązaniem, które nie do końca wpisuje się 
w pragmatykę „kursu kwalifikacyjnego”, jednak posiada swoje zalety eko-
nomiczne w porównaniu z poprzednim, jest model kształcenia kadr na kur-
sach kwalifikacyjnych stosowany w Armii Stanów Zjednoczonych. Model 
ten opiera się na podziale szkolonych na grupy bez względu na piony 
funkcjonalne (dowódcze, sztabowe, zabezpieczenia). Polega on na kom-
pleksowym szkoleniu dowódczo-sztabowym w ramach wykorzystywanego 
sprzętu. Taka praktyka opiera się na założeniu, że żołnierz po odbytym 
kursie posiada kwalifikacje zarówno do pracy w sztabie (szczebla batalio-
nu, brygady), jak i dowodzenia pododdziałem (szczebla baterii). W takiej 
sytuacji w przypadku zmiany zajmowanego stanowiska (np. z dowódczego 
na sztabowy lub odwrotnie), żołnierz nie wymaga dodatkowego szkolenia. 
Należy zauważyć, że obowiązujący tam podział na grupy (kierunki) polega 
na zróżnicowanej taktyce działania różnych systemów przeciwlotniczych. 
W związku z tym grupy na kursie ADA CCC odpowiadają systemom dale-
kiego i średniego zasięgu (PATRIOT, THAAD) oraz krótkiego zasięgu (C-
RAM, AVENGER, STINGER). Przy czym grupy z wyłączeniem specjali-
stycznych zajęć z budowy i eksploatacji wykonywały te same zadania 
w celu poznania specyfiki innych systemów przeciwlotniczych. 

Nawiązując do planowanego zakupu systemów obrony powietrznej 
PATRIOT oraz zakresu proponowanych zmian związanych z czasem ich 
implementacji, autor uważa, że przyjęcie i wdrożenie rozwiązania spraw-
dzonego przez Armię Stanów Zjednoczonych jest korzystniejsze. Należy 
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ponadto zauważyć, że bez względu na rodzaj przyjętego rozwiązania, jego 
implementacja pozytywnie wpłynęłaby nie tylko na jakość samego kształ-
cenia, lecz także na przygotowanie żołnierzy od przyszłych stanowisk 
służbowych i realizacji zadań z nich wynikających. 

W tym miejscu warto również wskazać różnice dotyczące doboru ka-
dry dydaktycznej (szkolących) pomiędzy kursami kwalifikacyjnymi realizo-
wanymi w Stanach Zjednoczonych i Polsce. Model obowiązujący w Polsce 
został zaadaptowany ze szkolnictwa wyższego, gdzie każdy przedmiot 
prowadzi inny wykładowca, w większości specjalista i autorytet w danej 
dziedzinie. Kurs ADA CCC prowadzony w Armii Stanów Zjednoczonych 
realizowany jest w całości przez jednego instruktora przydzielonego grupie 
szkoleniowej (wyodrębnionej wg kryteriów wykorzystywanego uzbrojenia). 
Instruktor ten jest doświadczonym dowódcą baterii. Przechodzi on 3-4 ty-
godniowe przeszkolenie dydaktyczne z realizacji poszczególnych bloków 
tematycznych. Należy wskazać, że oba rozwiązania mają zarówno wady, 
jak i zalety.  

Do zalet modelu stosowanego w Armii Stanów Zjednoczonych można 
zaliczyć: 

• odnoszenie się w czasie prowadzenia zajęć do praktycznych przy-
kładów dowodzenia baterią wynikających z doświadczenia instruktora; 

• skupianie większej uwagi na zagadnieniach najbardziej istotnych 
z punktu widzenia dowodzenia baterią; 

• poznanie przez instruktora mocnych i słabych stron każdego szko-
lonego; 

• dostosowanie metod prowadzenia zajęć do indywidualnych potrzeb 
szkolonych; 

• szeroki pogląd na przekazywanie treści kształcenia, by osiągnąć 
jeden cel kursu; 

• dobry kontakt ze szkolonymi (spowodowany m.in. małą różnicą 
wieku). 

Do wad tego rozwiązania można zaliczyć: 
• brak podstaw teoretycznych w niektórych dziedzinach (obszarach 

tematycznych) prowadzonych zajęć; 
• dużą odpowiedzialność instruktora za prowadzenie kursu i osią-

gnięcie jego celu. 
Analizując podejście stosowane w Polsce, można stwierdzić, że 

ma następujące zalety: 
•  szeroki zakres wiedzy wykładowcy z prowadzonego obszaru tema-

tycznego; 
• skupianie większej uwagi na zagadnieniach najbardziej istotnych 

z punktu widzenia prowadzonego przedmiotu; 
• dostosowanie najbardziej efektywnych metod kształcenia do pro-

wadzonej problematyki; 



Daniel Michalski 

168 
 

• specjalistyczny pogląd na prowadzony obszar tematyczny. 
Do wad tego podejścia można zaliczyć m.in.: 
• brak lub niewielką ilość praktycznych przykładów dotyczących pro-

blematyki dowodzenia baterią; 
• rozmycie odpowiedzialności na kilku wykładowców za osiągnięcie 

celu kursu. 
Analizując powyższe wady i zalety przedstawionych podejść do wybo-

ru kadry dydaktycznej, można dość do wniosku, że ze względu na wza-
jemne niwelowanie swoich wad najlepszym rozwiązaniem byłoby ich połą-
czenie. 

 
 

Rodzaj zajęć oraz warunki miejsca  
i czasu pracy dydaktycznej 

 
Rodzaje zajęć wyodrębniane są na podstawie układu jednostki zajęć 

odpowiadającego ogólnym zasadom systemu dydaktycznego lub strate-
giom kształcenia, wynika on więc z realizacji funkcji dydaktycznych, a tak-
że z organizacji pracy, zastosowanych form, metod oraz środków dydak-
tycznych. Rodzaj zajęć jest bezpośrednio związany z metodą/metodami, 
jakie są stosowane w czasie ich realizacji. Jedną z przyjętych i powszech-
nie stosowanych w programach kształcenia typologii rodzaju zajęć jest 
podział na zajęcia: praktyczne, teoretyczne.  

Odpowiedni dobór rodzaju zajęć jest warunkiem koniecznym do prze-
prowadzenia efektywnego kształcenia, a związany jest m.in. z odpowied-
nim wyborem metod i technik prowadzenia zajęć. Według W. Okonia me-
toda kształcenia jest to wypróbowany i systematycznie stosowany układ 
czynności nauczycieli i uczniów, realizowanych świadomie w celu spowo-
dowania założonych zmian w osobowości uczniów11. Przy czym wskazuje 
on, że wartość metody zależy zwłaszcza od tego, czy i w jakim stopniu 
wywołuje ona poznawczą, emocjonalną i praktyczną aktywność samych 
uczniów[…]12. Dobór metod powinien więc być dostosowywany do zamie-
rzonych celów kształcenia oraz stopnia zaawansowania szkolonych. Nale-
ży jednak zauważyć, że dodatkowo wpływ na wybór metody mają takie 
czynniki jak: 

• dostępne środki dydaktyczne; 
• umiejętności wykładowcy; 
• czas przeznaczony na realizację problematyki przedmiotu zajęć. 
Typologia metod zaprezentowana przez K. Krakowskiego przedsta-

wiona została poniżej. 
 

                                                           
11 W. Okoń, Nowy…, s. 121. 
12 Tamże. 
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Tabela 1. Wybrane metody kształcenia 

Podające Pogl ądowe  Praktyczne  
Problemowe  / 
poszukuj ące 

Informacja 

Referat 

Pogadanka 

Dyskusja 

Instruktaż 

Praca z materiała-
mi szkoleniowymi 

Wykład 

Pokaz przed-
miotów 

Pokaz działań 

Ćwiczenia 

Pokaz terenu 

 

Ćwiczenia 
sensorycz-
ne  

Ćwiczenia 
motoryczne 

 

Coaching 

Mentoring 

E-lerning 

Przypadków 

Metoda sytuacyjna 

Inscenizacji 

Gier dydaktycz-
nych 

Dyskusji dydak-
tycznej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie K. Krakowski, Technologia kształcenia w dydak-

tyce wojskowej, AON, Warszawa, 2012, s. 76. 

 
Wybór metody zależy od prowadzącego zajęcia, jednak jest on ograni-

czony narzuconymi w programie kształcenia ilościami godzin związanymi 
z ich rodzajem (zajęć teoretycznych i praktycznych). Należy przy tym za-
uważyć, że jednocześnie wyklucza się metody mieszane umożliwiające 
zarówno poszerzanie wiedzy szkolonego, jak i jego umiejętności praktycz-
nych. Analiza programu kształcenia kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów 
do stopnia kapitana w korpusie osobowym przeciwlotniczym wykazała, 
że stosunek zajęć praktycznych do zajęć teoretycznych wynosi 196 – 120. 
W związku z powyższym zajęcia teoretyczne stanowią 61% wszystkich 
zajęć. Na szczególną uwagę zasługują zajęcia realizowane w ramach dzia-
łu specjalistycznego związanego sensu stricte z problematyką wojsk obro-
ny przeciwlotniczej, gdzie zajęcia praktyczne stanowią jedynie 12%. 

By zaprezentować jak istotne jest stosowanie metod praktycznych 
w czasie kształcenia, warto przytoczyć piramidę zapamiętywania Dale’a, 
która przedstawia efektywność zapamiętywania przy wykorzystaniu róż-
nych metod (aktywujących różne sensory poznawcze). 
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Źródło: adaptacja na podstawie: E. Dale, Audiovisual Methods in Teaching, 1969, NY: Dry-

den Press. 

Rys. 1. Trójk ąt efektywno ści zapami ętywania Dale’a 

 

Analizując trójkąt efektywności zapamiętywania, należy uznać wyż-
szość metod praktycznych nad teoretycznymi. Stosowanie metod prak-
tycznych wymaga ponadto od szkolonych pokonania dodatkowych trudno-
ści, które również rozwijają słuchaczy. Trudności te zostały określone 
przez W. Okonia. Pierwsze z nich dotyczą dostrzegania w wiadomościach 
teoretycznych możliwości ich wielorakich praktycznych zastosowań, drugie 
zaś — umiejętności wykorzystania wiedzy dla racjonalnego przekształca-
nia otaczającej nas rzeczywistości13. Należy ponadto zaznaczyć, że po-
dobne rezultaty otrzymał B. Niemierko w czasie badań nad zapamiętywa-
niem wiadomości przy wybranych metodach kształcenia14. 
                                                           

13 W. Okoń, Nowy…, s. 236. 
14 Zob., B. Niemierko, Kształcenie szkolne, Podręcznik skutecznej dydaktyki, Wyd. 

Zysk i S-ka, Poznań, 1997. 
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Bazując na powyższych badaniach, należy rozważyć możliwość szer-
szego wykorzystania metod praktycznych w czasie realizacji kursu kwalifi-
kacyjnego, nie zapominając jednocześnie o potrzebie przekazywania no-
wej wiedzy teoretycznej niezbędnej do realizacji zadań na przyszłym sta-
nowisku uczestnika kursu. Powyższe można osiągnąć poprzez połączenie 
metod teoretycznych z praktycznymi w czasie realizacji jednego tematu. 
Podobna praktyka stosowana jest w Armii Stanów Zjednoczonych. W cza-
sie realizacji nowego tematu instruktor prowadzący zajęcia zapoznawał 
z podstawami teoretycznymi, a następnie angażował słuchaczy do wyko-
nania zadania praktycznego. Tak prowadzone zajęcia umożliwiły natych-
miastowe pokonanie trudności, które wspomniane zostały przez W. Oko-
nia. Odnosząc się natomiast do miejsca pracy, należy zauważyć również, 
że realizacja metod praktycznych wymaga dostosowania infrastruktury 
dydaktycznej w taki sposób by było możliwe ich przeprowadzenie. Wiąże 
się to również ze wspomaganiem kształcenia opisanym w kolejnym roz-
dziale. 

 
 

Treści kształcenia 
 
Organizacja kursów kwalifikacyjnych jest bezpośrednio związana tre-

ściami kształcenia. To bowiem od tych dwóch czynników (organizacyjnych 
i teściowych) zależy, czy zakładany cel kształcenia zostanie osiągnięty. 
W związku z powyższym za celowe uznano dokonanie analizy treści 
kształcenia obowiązujących na kursie kwalifikacyjnym w Polsce i Stanach 
Zjednoczonych. W dalszej części zaprezentowano metody wspomagania 
kształcenia wpływające pośrednio na realizację programu i jego unifikację. 
Przy czym definicję treści kształcenia przyjęto za K. Żegnałkiem jako wza-
jemne ze sobą powiązane wiadomości, nawyki, umiejętności, wartości 
i doświadczenia przekazywane lub kształtowane przez podmiot kształcący 
i przyswajane bądź opanowywane przez podmiot kształcący się w celu 
osiągnięcia zakładanego celu procesu kształcenia15. 
 
 

Treści programowe kursu kwalifikacyjnego 
 

Celem kursów kwalifikacyjnych jest przygotowanie słuchaczy do prak-
tycznej realizacji zadań na stanowiskach służbowych. Powinno więc ono 
być zorientowane na podnoszenie kwalifikacji przyszłych dowódców baterii 
(w przypadku kształcenia w grupie dowódczej), umożliwiając im realizację 

                                                           
15 K. Żegnałek, Dydaktyka edukacji obronnej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, 2003, 

s. 176. 
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zadań wynikających z działalności bieżącej (w czasie pokoju) oraz przygo-
towywać do dowodzenia pododdziałem na szczeblu baterii w czasie kon-
fliktu zbrojnego ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki działania oraz 
wyposażeniem wojsk OPL. 

By osiągnąć zakładany cel kurs kwalifikacyjny organizowany przez 
Wyższą Szkołę Oficerską SP zostało podzielony na trzy główne działy: 

1. Dział ogólny , w ramach którego prowadzone są zajęcia z: metod 
i technik zarządzania; zagadnień z pedagogiki i psychologii; wychowania 
fizycznego; podstaw public affirs w SZ; praktyki i dyscypliny w pododdziale; 
teorii dowodzenia; prawa i administracji wojskowej; międzynarodowego 
prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych oraz użytkowania systemu tele-
informatycznego w SZ. 

2. Dział kierunkowy,  w ramach którego prowadzone są zajęcia z: or-
ganizacji i prowadzenia działalności szkoleniowo metodycznej; gotowości 
mobilizacyjnej i bojowej; teorii i praktyki dowodzenia wg procedur NATO; 
połączonych operacji powietrznych; pracy na mapach dok. bojowych; go-
spodarki sprzętem i środkami materiałowymi w pododdziale; reagowania 
dyscyplinarnego; BHP; kształtowania dyscypliny wojskowej; odzyskiwania 
personelu izolowanego (SERE). 

3. Dział specjalistyczny  przeciwlotniczy, w ramach którego prowa-
dzone są zajęcia z: prowadzenia działań bojowych przez baterię/dywizjon; 
zasad prowadzenia strzelań poligonowych; zasad pracy bojowej oraz BHP; 
eksploatacji sprzętu OPL; zabezpieczenia logistycznego pododdziału; ko-
ordynacji działań w przestrzeni powietrznej. 

Zaprezentowane treści kształcenia realizowane w czasie kursów kwali-
fikacyjnych bazują więc na podziale powszechnej/ogólnej wiedzy wojsko-
wej, kierunkowym (dowódczy lub sztabowy) oraz specjalistycznym.  

Kurs kwalifikacyjny organizowany przez Fires Center of Excellence 
podzielony został na trzy główne moduły: 

Moduł pierwszy - „wspólny rdzeń”, w ramach którego porusza się 
problematykę związaną z: 

• dowodzeniem na szczeblu taktycznym; 
• wpływem kultury na działania wojskowe; 
• dowodzeniem w czasie misji; 
• zarządzaniem szkoleniem w pododdziale; 
• działaniami taktycznymi wojsk lądowych; 
• działaniami operacyjnymi; 
• procesem dowodzenia. 
Drugi moduł - „planowanie w brygadzie przeciwlotniczej” obejmował 

problematykę związaną z: 
• planowaniem obrony przeciwlotniczej; 
• środowiskiem operacji połączonych; 
• organizowaniem obrony przeciwlotniczej. 
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Trzeci moduł - „wsparcie planowania” obejmował problematykę obro-
ny powietrznej, w ramach której realizowano zajęcia o tematyce: 

• przegląd obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej; 
• systemy obrony powietrznej (narodowe i zagraniczne); 
• planowanie działań C-RAM; 
• planowanie działań SHORAD; 
• gra wojenna. 
Celem zajęć prowadzonych w ramach pierwszego cyklu szkolenia było 

ujednolicenie wiedzy ogólnowojskowej niezbędnej do prowadzenia działań 
wojskowych we wszystkich specjalnościach. Celem drugiego cyklu szkole-
nia było nauczenie i doskonalenie już posiadanych umiejętności oficerów 
z zakresu taktyki działania wojsk obrony powietrznej oraz procesu dowo-
dzenia tymi wojskami. 

Porównanie powyższych treści kształcenia wskazuje na pewne podo-
bieństwa w realizacji kursów kwalifikacyjnych. Oba kursy rozpoczynają się 
działem ogólnym/powszechnym, jednak sama koncepcja ich prowadzenie 
jest już inna. Wynika to z faktu, że dział powszechny realizowany na kursie 
kwalifikacyjnym w Stanach Zjednoczonych jest zintegrowany na ujednoli-
cenie wiedzy, we wszystkich specjalnościach wojskowych (np. obrony 
przeciwlotniczej, obrony przed bronią masowego rażenia itd.). Unifikacja 
treści kształcenia była możliwa dzięki wykorzystaniu e-lerningu opisanego 
w następnym dziale (3.2. wspomaganie kształcenia na kursach kwalifika-
cyjnych). Kolejne moduły realizowane na kursie w Stanach Zjednoczonych 
znajdują odzwierciedlenie wyłącznie w części specjalistycznej kursu reali-
zowanego w Polsce. 

Przeprowadzone badania wskazują na duże rozbieżności w treściach 
przekazywanych szkolonym w czasie trwania kursów kwalifikacyjnych. Ze 
względu na modernizację wojsk OP należy rozważyć możliwość unifikacji 
treści zarówno w części ogólnej, na wzór modułu powszechnego realizo-
wanego w Stanach Zjednoczonych, jak i w części specjalistycznej. Unifika-
cja treści kształcenia pozytywnie wpłynie na interoperacyjność wojsko 
OPL, co w odniesieniu do planowanego zakupu systemu PATRIOT oraz 
coraz większej obecności wojsk Armii Stanów Zjednoczonych wydaje się 
istotnym elementem determinującym możliwość realizacji operacji połą-
czonych przez wojska obrony przeciwlotniczej. 

 
 

Wspomaganie kształcenia na kursach kwalifikacyjnych 
 
Istotnym elementem w czasie realizacji kursów różnego typu, w tym 

kursów kwalifikacyjnych, jest system wspomagania wykładowcy/instruktora 
oraz szkolonych. W tym zakresie można zauważyć wzrost znaczenia plat-
form e-learningowych. E-learning to kształcenie i szkolenie prowadzone 
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w sposób elektroniczny, czyli za pomocą komputera lub innych urządzeń 
elektronicznych (np. tablet). Analiza literatury badań wskazuje, że e-
learning ma na celu wsparcie innych form nauczania i budowania kompe-
tencji. Na e-learning składają się wszelkie działania wspierające proces 
szkolenia, za pomocą nowoczesnych technologii teleinformatycznych. 
Podstawowym zadaniem e-learningu jest więc stworzenie alternatywy, 
bądź wsparcia dla tradycyjnych metod nauczania, nie zaś ich całkowitą 
eliminację16. 

Poniżej zaprezentowano różne formy kształcenia e-learningowego 
zgodne z założeniami NATO. 

 
Źródło: http://www.act.nato.int/elearning [dostęp: 21.04.2018r.] 

Rys. 2. Formy kształcenia e-learningowego wg standa rdów NATO 

 

Zgodnie z założeniami NATO związanymi z wykorzystywaniem tech-
nologii e-learningu w procesie kształcenia mogą one przyjąć następujące 
formy: 

1. Zajęcia zdalne z wykorzystaniem sieci komputerowych (ang. Ad-
vanced Distributed Learning -ADL) – są to kursy i szkolenia prowadzone 
przy wykorzystaniu ogólnodostępnych przeglądarek internetowych. 

2. Szkolenie na autonomicznych stacjach komputerowych (ang. Com-
puter-Based Training - CBT) – są to szkolenia i kursy prowadzone podob-
nie do ADL jednak w zamkniętej sieci lokalnej. Wykorzystywane są w spe-
cjalnych salach wykładowych.  

3. Szkolenie symulacyjne (ang. immersive learning) – to szkolenie 
wykorzystujące środowisko komputerowe w celu odtworzenia sytuacji rze-

                                                           
16 M. Plebańska, I. Kula, E-learning treści, narzędzia, praktyka, ALMAMER Szkoła 

Wyższa, Warszawa, 2011, s. 8. 
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czywistych lub założonych. Szkolenie odbywa się na zasadzie interakcji 
szkolonego z rzeczywistością wirtualną. 

4. Szkolenie mobilne (ang. mobile learning - m-Learning) – to szkole-
nie realizowane poza salami wykładowymi z wykorzystaniem sieci telein-
formatycznych i urządzeń komputerowych, tj. laptopy, tablety i inne. 

5. Szkolenie kolaboracyjne (ang. collaborative learning) – to kursy 
i szkolenia polegające na połączeniu tradycyjnych zajęć z komunikacją on-
line, np. przy pomocy mediów społecznościowych.  

6. Szkolenie komplementarne (ang. blended learning) – są to kursy 
i szkolenia łączące metodę nauczania tradycyjnego z prowadzeniem zajęć 
za pomocą narzędzi i technik komputerowych.  

Realizacja kursu ADA CCC pozwala zauważyć, że najczęściej wyko-
rzystywane są formy kształcenia e-learningowego komplementarne oraz 
kolaboracyjne. Te pierwsze realizowane są za pomocą platformy 
e-learningowej, do której miał dostęp student i instruktor. Wykorzystanie tej 
formy wsparcia kształcenia było szczególne przydatne w module po-
wszechnym (ang. Common Core). Wynika to z faktu, że materiały na zaję-
cia były opracowywane w wyższym szczeblu administracyjnym i udostęp-
niane wszystkim placówkom prowadzącym kształcenie na kursach kapi-
tańskich w różnych specjalnościach wojskowych. Dzięki tak przygotowa-
nym i prowadzonym zajęciom nie tylko założenia i efekty kształcenia były 
takie same we wszystkich placówkach dydaktycznych, lecz także znajdy-
wały odzwierciedlenie w przekazywanych treściach. Dodatkowym atutem 
tego rozwiązania był powszechny i nieograniczony dostęp (24/7) do mate-
riałów szkoleniowych. W związku z tym platforma oprócz wspierania 
kształcenia w czasie zajęć była wykorzystywana jako baza danych do re-
alizacji samokształcenia. Poniżej zaprezentowano widok platformy wyko-
rzystywanej w Armii Stanów Zjednoczonych. 
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Źródło: 30th Air Defense Artillery Brigade. 

Rys. 3. Widok platformy e-learningowej wykorzystywa nej  

w Armii Stanów Zjednoczonych 

 

Kolejną najczęściej wykorzystywaną formą wsparcia kształcenia wyko-
rzystywaną w czasie realizacji kursu w Stanach Zjednoczonych była forma 
kolaboracyjna. Realizowano ją przez powszechnie dostępną stronę inter-
netową www.slack.com. Forma ta pomagała w kontaktach z prowadzącym 
zajęcia oraz z pozostałymi członkami grupy. 

Poza wyżej wymienionymi formami wsparcia kształcenia wykorzysty-
wano również szkolenie na autonomicznych stacjach komputerowych. Wy-
korzystywanie tej formy było związane z realizacją ćwiczeń dowódczo-
sztabowych oraz specjalistycznego oprogramowania dostępnego wyłącz-
nie w salach wykładowych. 

Wykorzystywanie na szeroką skalę teleinformatycznego wsparcia 
szkolenia w czasie realizacji kursu ADA CCC potwierdza wysoką wartość 
tych form zarówno przy organizacji, jak i realizacji kursów kwalifikacyjnych. 
Implementacja praktyki wykorzystywanej w Armii Stanów Zjednoczonych 
do Sił Zbrojnych RP wydaje się zarówno możliwa (dzięki wykorzystaniu 
platformy ADL), jak i konieczna w celu zwiększenia jakości i skuteczności 
kursów kwalifikacyjnych.  

Przy czym najistotniejszym elementem w celu unifikacji szkolenia 
w ujęciu narodowym i sojuszniczym jest stworzenie powszechnej bazy 
danych i rozpowszechnianie jej do wszystkich jednostek dydaktycznych SZ 
RP (na wzór amerykańskiego modułu Common Core). 
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Podsumowanie 
 
Prowadzenie kursów kwalifikacyjnych jest istotnym elementem dosko-

nalenia kadr wojsk obrony przeciwlotniczej SZ RP. Z założenia kurs kwali-
fikacyjny powinien przygotować oficera do realizacji zadań na przyszłym 
stanowisku. Przeprowadzone badania pozwalają jednak skonstatować, iż 
obecnie obowiązujące przepisy i regulacje prawne dotyczące wyznaczania 
na wyższe stanowisko służbowe oficerów młodszych nie wiążą stanowiska 
służbowego ze stopniem wojskowym. W związku z powyższym istnieje 
konieczność przeprowadzenia zmian legislacyjnych dotyczących kierowa-
nia młodszej kadry dowódczej na kursy kwalifikacyjne przy zmianie stano-
wiska służbowego. Innym proponowanym przez autora rozwiązaniem, po-
magającym uniknąć zmian wykładni prawa, są zmiany organizacyjne kur-
sów na kompleksowe bez tworzenia podziału na piony funkcjonalne. 

Powyższe zmiany będą tworzyć podstawę do unifikacji kształcenia 
młodszej kadry dowódczej. Zmiany te powinny obejmować ujednolicenie 
metod, form kształcenia oraz ich treści. Na szczególną uwagę zasługuje 
fakt, iż w dobie modernizacji SZ oraz coraz większej obecności wojsk so-
juszniczych w Polsce konieczność ujednolicenia posiadanej wiedzy i umie-
jętności istnieje nie tylko w wojskach obrony przeciwlotniczej, lecz także 
w każdej specjalności wojskowej. Jako przykład takiego rozwiązania moż-
na przyjąć kształcenie w ramach pierwszego modułu w Armii Stanów Zjed-
noczonych (Common Core). 

Do osiągnięcia powyższego celu niezbędne będzie opracowanie na 
szczeblu strategicznym nie tylko zakładanych efektów kształcenia, lecz 
także całych baz danych i treści przedstawianych w czasie kursu oraz 
przekazanie ich do wszystkich jednostek szkolnictwa wojskowego. W tym 
celu pomocne jest wykorzystanie form kształcenia z wykorzystaniem sys-
temów teleinformatycznych (e-learningowych). 

Reasumując, na podstawie przeprowadzonych badań można skonsta-
tować, że zmiany kursów kwalifikacyjnych w celu unifikacji szkolenia obej-
mować będą cały zakres organizacyjny i treściowy, tj. zmiany w doborze 
szkolonych i szkolących się, zmiany w treściach i metodach kształcenia, 
unowocześnienie bazy dydaktycznej (infrastruktury) oraz wykorzystanie 
nowoczesnych form wspomagania kształcenia. Pomimo szerokiego zakre-
su zmiany te wydają się konieczne ze względu na wzrost znaczenia inter-
operacyjności wojsk, a w szczególności wojsk obrony przeciwlotniczej wy-
nikający ze specyfiki działań w przestrzeni powietrznej. 
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THE UNIFICATION OF TRAINING OF TACTICAL LEVEL 
YOUNGER COMMAND STAFF IN AIR DEFENCE FORCES 

 

The paper focuses on research findings related to the training of tacti-
cal level younger command staff. The author discusses the organisation 
of qualifying courses for future anti-aircraft battery commanders, analysing 
the existing legislative provisions and source literature. The research fo-
cuses on the selection of candidates as well as forms and methods of their 
training for the position of battery commander. The paper also contains 
a comparison of the manner in which courses for anti-aircraft personnel are 
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run and taught in the armed forces of Poland and the USA. The research 
was conducted on the basis of the author’s analysis of source literature 
and observations made while participating in the Air Defense Artillery Cap-
tains Career Course in the USA. The paper contains conclusions concern-
ing the possibilities of unification of anti-aircraft personnel training 
from both national and allied perspective. 

Keywords:  military education, qualifying courses, military courses, 
personnel training, US Army’s experience 

 


