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Zgodnie z Doktryną szkolenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 
szkolenie jest podstawową dziedziną działalności SZ RP i jest procesem 
realizowanym przez wszystkie szczeble dowodzenia oraz struktury organi-
zacyjne w zakresie uzależnionym od przeznaczenia i zadań1. Ponadto Siły 
Zbrojne poprzez realizację procesu szkolenia przygotowują się do sku-
tecznego przeciwdziałania zagrożeniom militarnym i niemilitarnym. Aby 
właściwie przygotować żołnierzy i dowódców (indywidualnie) oraz dowódz-
twa, sztaby i wojska (w wymiarze zespołowym) do realizacji zadań zgodnie 
z przeznaczeniem w czasie pokoju, kryzysu i wojny przyjęty system szko-
lenia musi być skuteczny (efektywny). Skuteczność systemu szkolenia 
zależy od dwóch czynników (Rys.1):prawidłowego funkcjonowania wszyst-
kich podsystemów systemu szkolenia; właściwego funkcjonowania układu 
elementów wchodzących w skład systemu szkolenia, ściśle ze sobą po-
wiązanych i wzajemnie na siebie oddziaływujących. 

Zgodnie z Doktryną szkolenia do podsystemów systemu szkolenia na-
leżą: kształcenie zawodowe, szkolenie dowództw i sztabów, szkolenie 
wojsk oraz szkolenie rezerw osobowych2. Natomiast elementami systemu 
szkolenia są: podmioty, cele, treści, formy i metody szkolenia oraz baza 
szkoleniowa3. 

 

                                                           
1 Doktryna szkolenia Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej DD/7(A), MON SG WP, 

Warszawa, 2010, s. 11. 
2 Tamże, s. 11. 
3 Tamże, s. 11. 
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Źródło: opracowanie własne. 

Rys. 1. Efektywno ść systemu szkolenia 

 

W odniesieniu do efektywnego działania systemu szkolenia fundamen-
talne znaczenie ma właściwie prowadzona działalność szkoleniowo-
metodyczna, szczególnie w aspekcie przygotowania kadry do występowa-
nia w roli kierowników zajęć i ćwiczeń oraz instruktorów. Jest ona realizo-
wana we wszystkich podsystemach systemu szkolenia, gdyż w każdym 
z podsystemów prowadzone są przedsięwzięcia dydaktyczne. Powoduje 
to, że ma ona duże znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania wszyst-
kich podsystemów systemu szkolenia.  

Ze względu na swoją istot ę działalność szkoleniowo-metodyczna 
wpływa również na prawidłowe działanie układu elementów wchodzących 
w skład systemu szkolenia. Elementy te są ściśle ze sobą powiązane 
i wzajemnie na siebie oddziałują, dlatego też skuteczność systemu szkole-
nia zależy od wzajemnych relacji między tymi elementami. Rola, jaką dzia-
łalność szkoleniowo-metodyczna odgrywa w systemie szkolenia Sił Zbroj-
nych RP (jej wpływ na funkcjonowanie poszczególnych podsystemów oraz 
na celowo i dynamicznie działający układ elementów tego systemu), po-
woduje, że właściwie prowadzona działalność szkoleniowo-metodyczna 
ma priorytetowe znaczenie dla systemu szkolenia. Jednakże dobrze (efek-
tywnie) realizowana działalność szkoleniowo-metodyczna możliwa jest 
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tylko w przypadku skutecznego i efektywnego kierowania nią. Kierowanie 
działalnością szkoleniowo-metodyczną odbywa się analogicznie do kie-
rowania działalno ścią szkoleniow ą, realizowane jest na wszystkich 
szczeblach dowodzenia w ramach funkcjonującego systemu dowodzenia. 
Ponadto zgodnie z podziałem kompetencji na poszczególnych szczeblach 
dowodzenia, a zwłaszcza z kompetencyjnym zakresem odpowiedzial-
ności szkoleniowej (KZOSz),  dowódcy ponoszą również odpowiedzial-
ność za przygotowanie bezpośrednio podległych dowódców do kierowania 
działalnością szkoleniowo-metodyczną4. Analiza dokumentów doktrynal-
nych nie daje jednak odpowiedzi wprost, kiedy i jak realizować proces 
przygotowania do kierowania działalnością szkoleniowo-metodyczną. 
W dalszej części artykułu autor postara się poprzez analogię do pojęć 
i definicji używanych w stosunku do procesu szkolenia sprecyzować 
i określić metodykę realizacji tego obowiązku. 

Autor, zanim przystąpi do wskazania form, którymi można będzie 
przygotować dowódców do kierowania działalnością szkoleniowo-
metodyczną, chciałby przypomnieć, jakie są uwarunkowania i jaki jest za-
kres wymienionego pojęcia. Obowiązek przygotowania dowódców (osób 
funkcyjnych) do kierowania wynika nie tylko z logiki działania, ale również 
z zapisów dokumentów normatywnych. Zgodnie z Doktryną szkolenia Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej DD/7(A) wszyscy dowódcy poziomu 
taktycznego mają w obowiązku przygotowanie swoich podwładnych do 
kierowania działalnością szkoleniowo-metodyczną od najwyższego do naj-
niższego szczebla dowodzenia – dowódcy drużyny. Wymóg ten 
w przypadku dowódców drużyn, jeżeli chodzi o kompetencje jest nieco 
kontrowersyjny. Trudno bowiem mówić o takim kierowaniu w przypadku 
dowódcy drużyny. Mniej precyzyjne są zapisy Instrukcji o działalności 
szkoleniowo-metodycznej, ponieważ określają one odpowiedzialność po-
szczególnych dowódców za przygotowanie bezpośrednio podwładnych do 
kierowania działalnością szkoleniową, nie odnoszą się jednak do kierowa-
nia działalnością szkoleniowo-metodyczną. Natomiast zgodnie z zapisami 
Programów szkolenia najniższym szczeblem dowodzenia odpowiadającym 
za przygotowanie podwładnych do kierowania działalnością szkoleniowo-
metodyczną jest dowódca batalionu (KZOSz pkt. 5: przygotowanie bezpo-
średnio podległych dowódców do kierowania działalnością szkoleniowo-
metodyczną)5.  

W dokumentach doktrynalnych nie zdefiniowano pojęcia kierowanie 
działalnością szkoleniowo-metodyczną. Jednakże zostało ono sprecyzo-
wane w zakresie szkolenia przez zapisy Doktryny szkolenia, gdzie kiero-
wanie to proces ciągły obejmujący: planowanie, organizowanie, nadzoro-
                                                           

4 Tamże, s. 18. 
5 Program szkolenia pododdziałów wojsk pancernych, zmechanizowanych i zmotory-

zowanych, DG RSZ, Warszawa, 2017, s. 29. 
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wanie zadań szkoleniowych oraz ocenę stopnia wyszkolenia6. Analogiczne 
zadania realizowane będą w stosunku do działalności szkoleniowo – me-
todycznej i niektóre z nich zostały ujęte w Instrukcji o działalności szkole-
niowo – metodycznej (planowanie i organizowanie). 

Ostatnim elementem, na który autor chciałby zwrócić uwagę przed 
rozważaniami nad formami i metodami, jest uświadomienie  wzajemnych 
relacji i ciągu przyczynowo skutkowego między kierowaniem działalnością 
szkoleniowo-metodyczną a efektem finalnym – wyszkolonym żołnierzem 
czy pododdziałem (Rys. 2). Nie ma dobrze realizowanej działalności szko-
leniowo-metodycznej bez skutecznego i efektywnego kierowania nią. Po-
nadto niemożliwe jest również właściwe prowadzenie szkolenia wojskowe-
go (efektywne szkolenie) bez odpowiedniego przygotowania dowódców do 
kierowania i realizacji szkolenia (nabycia przez nich wiedzy oraz praktycz-
nych umiejętności metodycznych). Dodatkowo nie można przygotować 
organów dowodzenia i wojsk do działania zgodnie z przeznaczeniem bez 
skutecznej i efektywnej realizacji procesu szkolenia. Dlatego też najważ-
niejszy obowiązek, który nakłada Doktryna szkolenia na dowódców 
wszystkich szczebli dowodzenia, tj.: efektywne szkolenie wojsk w czasie 
pokoju7, jest możliwy do zrealizowania tylko i wyłącznie pod warunkiem 
odpowiedniego przygotowania dowódców do sprawnego kierowania dzia-
łalnością szkoleniowo-metodyczną, a tym samym osiągania podstawowe-
go celu – przygotowania indywidualnego i zespołowego do działania zgod-
nie z przeznaczeniem. 

 

A 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Rys. 2. Układ wzajemnych zale żności pomi ędzy kierowaniem działalno ścią 
szkoleniowo-metodyczn ą a osiągni ęciem zasadniczego celu szkolenia 

                                                           
6 Doktryna…, s. 13. 
7 Tamże, s. 12. 
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Oczywiste jest, że realizacja tego modelu oprócz wspomnianego kie-
rowania działalnością szkoleniowo-metodyczną wymaga od dowódców 
również wiedzy i umiejętności merytorycznych z różnych innych dziedzin 
(np. ze szkolenia bojowego, szkolenia logistycznego czy też z zakresu 
przygotowania i prowadzenia ćwiczeń wojskowych), czyli tego czego 
chcemy nauczyć. 

Kontynuując rozważania na temat przygotowania dowódców do kiero-
wania działalnością szkoleniowo-metodyczną, autor postara się pokazać, 
jakimi formami działalności szkoleniowo-metodycznej, formami szkolenia 
wojsk oraz metodami szkolenia, można ich przygotowywać do realizacji 
tego procesu. Tu należy przypomnieć, że Instrukcja o działalności szkole-
niowo-metodycznej określa formy tej działalności, które przełożony może 
wykorzystać w przygotowaniu podległych dowódców. Są one przypisane 
do poziomu i szczebla dowodzenia, jednak mogą być wykorzystywane 
doraźnie z pominięciem ww. reguły8. Zasadnicze formy działalności szko-
leniowo-metodycznej zostały przedstawione w tabeli 1. 

 
Tabela 1. Formy działalno ści szkoleniowo-metodycznej 

Lp. FORMA 

SZCZEBEL DOWODZENIA 

Poziom 
politycz-

no-
militarny 

Poziom 
strate-
giczno-

operacyj-
ny 

Poziom taktyczny 

ZT,  
Oddział 

Bata-
lion 

Kom-
pania Pluton Dru-

żyna 

1. 
Konferencja 
szkoleniowo-
metodyczna 

X       

2. 
Narada 

szkoleniowo-
metodyczna 

X X X     

3. 
Opracowanie materia-

łów szkoleniowo-
metodycznych 

X X X X X X  

4. Kurs szkoleniowo-
metodyczny  X X     

5. 
Kurs instruktorsko-

metodyczny    X    

6. Ćwiczenie instrukta-
żowo-metodyczne  X X     

7. Zajęcia instruktażowo-
metodyczne    X X   

8. 
Zajęcia instruktorsko-

metodyczne    X X X  

9. Metodyczne zajęcia 
grupowe  X X X X X  

                                                           
8 Instrukcja o działalności szkoleniowo-metodycznej, MON SG WP, Warszawa, 2009, 

s. 11. 
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10. Metodyczne 
zajęcia pokazowe  X X X X X  

11. Instruktaż X X X X X X X 

12. Samokształcenie X X X X X X X 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Instrukcja o działalności szkoleniowo-

metodycznej, MON SG WP, Warszawa, 2009, s. 43. 

 

Nie wszystkie formy i metody stosowane w działalności szkoleniowo-
metodycznej i szkoleniu wojsk nadają się do wykorzystania w przygotowa-
niu dowódców do kierowania działalnością szkoleniowo-metodyczną. 
Przedstawiona w dalszej części systematyka form w kontekście ich wyko-
rzystania w procesie przygotowania do kierowania działalnością szkole-
niowo-metodyczną jest wynikiem własnej analizy i wyboru. Każdy z do-
wódców objętych wymienionym obowiązkiem może ją rozszerzyć lub za-
węzić. 

Przy określaniu form działalności szkoleniowo-metodycznej przygoto-
wujących dowódców do kierowania działalnością szkoleniowo-
metodyczną, poprzez analogię do definicji kierowania szkoleniem, autor 
postara się odnieść do zadań, jakie w ramach kierowania realizowane są 
przez dowódców. Należą do nich: 
• planowanie działalności szkoleniowo-metodycznej;  
• organizowanie działalności szkoleniowo-metodycznej;  
• nadzorowanie zadań działalności szkoleniowo-metodycznej; 
• ocena stopnia wyszkolenia z zakresu działalności szkoleniowo-

metodycznej. 
Tabela 2. Formy działalno ści szkoleniowo-metodycznej oraz szkolenia wojsk 
słu żące przygotowaniu dowódców do kierowania działalno ścią szkoleniowo-

metodyczn ą. 

Proponowane przedsi ę-
wzięcia słu żące do przy-
gotowania dowódców do 
kierowania działalno ścią 
szkoleniowo-metodyczn ą 

Zadania realizowane przez dowódców w ramach kierowa nia 
działalno ścią szkoleniowo-metodyczn ą 

Planowanie 
działalności 

szkoleniowo-
metodycznej 

Organizowanie 
działalności 

szkoleniowo-
metodycznej 

Nadzorowanie 
zadań działalno-
ści szkoleniowo-

metodycznej 

Ocena stopnia wy-
szkolenia z zakresu 
działalności szkole-
niowo-metodycznej 

F
or

m
y 

dz
ia

ła
ln

o-
ś

ci
 s

zk
ol

en
io

w
o-

m
et

od
yc

zn
ej

 

Metodyczne  
zajęcia grupowe 

X X X X 

Metodyczne  
zajęcia pokazowe X X X X 

Instruktaż X X   

m
y 

sz
k

ol
e

ni
a 

w
oj Zajęcia  

teoretyczne X X X X 
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Zajęcia praktyczne   X X 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Analizując zaproponowane w tabeli powyżej (tabela 2) formy działal-

ności szkoleniowo-metodycznej oraz formy szkolenia, można dojść do 
wniosku, że przypadku niektórych przedsięwzięć, wykorzystując jedną 
formę działalności szkoleniowo metodycznej, możemy przygotowywać 
dowódców do realizacji wszystkich zadań jednocześnie (realizowanych 
przez nich w ramach kierowania działalnością szkoleniowo-metodyczną).  

Planowanie  można porównać do projektowania przyszłości oraz sku-
tecznych środków jej organizacji. Jest to proces, w którym po dokonaniu 
analizy sytuacji szkoleniowej ustala się cele oraz odpowiednie przedsię-
wzięcia szkoleniowe służące ich osiąganiu. Zgodnie z Instrukcją o działal-
ności szkoleniowo-metodycznej planowanie polega na przewidywaniu 
układu rzeczowo-czasowo-przestrzennego przedsięwzięć szkoleniowych 
oraz formułowaniu do tego układu odpowiednich celów9. Podczas plano-
wania działalności szkoleniowo-metodycznej dowódcy wszystkich szczebli, 
do dowódcy kompani (równorzędnej) włącznie, muszą określić: podmiot 
działalności szkoleniowo-metodycznej, formę realizowanych przedsię-
wzięć, cele, sposób przekazywania wiedzy (metody szkolenia), termin, 
miejsce realizacji szkolenia oraz potrzeby w zakresie bazy szkoleniowej 
i zabezpieczenia materiałowo-technicznego. Planowanie realizowane jest 
w ujęciu długoterminowym w ramach programowania ćwiczeń (ćwiczenie 
instruktażowo-metodyczne) i krótkoterminowym w ramach krótkookreso-
wego i bieżącego planowania działalności w Siłach Zbrojnych RP. Efektem 
planowania długoterminowego jest uwzględnienie określonego przedsię-
wzięcia działalności szkoleniowo-metodycznej (ćwiczenie instruktażowo-
metodyczne) w Programie ćwiczeń na lata (programowanie – od szczebla 
oddziału na 6 lat). Efektem planowania krótkookresowego i bieżącego jest 
uwzględnienie konkretnych przedsięwzięć szkoleniowych (form działalno-
ści szkoleniowo-metodycznej) w dokumentach planistycznych opracowy-
wanych zgodnie z Jednolitymi procedurami działalności bieżącej w Siłach 
Zbrojnych RP oraz opracowanie Planu działalności szkoleniowo-
metodycznej określonego szczebla dowodzenia na dany rok. Do właściwej 
realizacji procesu planowania działalności szkoleniowo-metodycznej mo-
żemy przygotować dowódców poszczególnych szczebli dowodzenia, sto-
sując następujące formy działalności szkoleniowo-metodycznej: meto-
dyczne zajęcia grupowe; metodyczne zajęcia pokazowe; instruktaż. 

W przypadku metodycznych zajęć grupowych wybór tej formy działal-
ności szkoleniowo-metodycznej do realizacji szkolenia dowódców z zakre-
                                                           

9 Tamże, s. 35. 
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su planowania wydaje się  oczywisty. Wynika on z analizy celu oraz treści 
metodycznych zajęć grupowych. Metodyczne zajęcia grupowe są formą 
służącą do przygotowania i doskonalenia umiejętności metodycznych do-
wódców między innymi z zakresu planowania zajęć. Realizacja tej formy 
działalności szkoleniowo-metodycznej poprzedzona będzie wytycznymi 
dotyczącymi: przygotowania się szkolonych do zajęć (zakres pracy do wy-
konania), określenia warunków przyjętej sytuacji szkoleniowej oraz roli 
w jakiej wystąpią uczestnicy zajęć. Tematyka realizowana w ramach meto-
dycznych zajęć grupowych dotyczyć będzie:  
• praktycznego opracowania planu działalności szkoleniowo-

metodycznej w odniesieniu do konkretnej sytuacji szkoleniowej okre-
ślonego szczebla dowodzenia na dany rok; 

• określenia form działalności szkoleniowo-metodycznej, które należało-
by zrealizować w danym roku w odniesieniu do konkretnej sytuacji 
szkoleniowej i do określonego szczebla dowodzenia.  
Kolejną formą zajęć, którą według autora możemy zastosować do 

szkolenia z zakresu planowania działalności szkoleniowo metodycznej, są 
metodyczne zajęcia pokazowe. Jest to forma zajęć bazująca na metodach 
poglądowych, których przedmiotem będzie w tym przypadku dokumentacja 
z zakresu planowania działalności szkoleniowo-metodycznej. Istotną rolę 
w tego typu zajęciach odgrywał będzie komentarz prowadzącego (organi-
zatora), który na podstawie wcześniej przygotowanego opracowania wyja-
śni metodyczne aspekty planowania działalności szkoleniowo-
metodycznej, wzbogacając (uzupełniając) pokazem wymienionych doku-
mentów. Tematyka realizowana w ramach metodycznych zajęć pokazo-
wych, w tym przypadku, dotyczyć będzie: 
• zaprezentowania planu działalności szkoleniowo-metodycznej oraz 

zasad tworzenia tego dokumentu; 
• zaprezentowania dokumentów planowania krótkookresowego i bieżą-

cego wraz ze wskazaniem konkretnych miejsc w tych dokumentach 
(rozdziały, punkty), w których informacje dotyczące planowanych form 
działalności szkoleniowo-metodycznej powinny się znaleźć (oraz jakie 
informacje należy ująć). 
Następną najprostszą formą działalności szkoleniowo – metodycznej, 

przy pomocy której możemy przygotować podwładnych do planowania ww. 
działalności, jest instruktaż. Autor uważa, że pomimo stosowania go głów-
nie w procesie przygotowania zajęć programowych, możemy użyć tej for-
my do przygotowania kadry do wspomnianego już planowania działalności 
szkoleniowo – metodycznej. Celem instruktażu byłoby doskonalenie umie-
jętności szkolonych z zakresu planowania działalności, uzgodnienie (usta-
lenie) algorytmu postępowania podczas realizacji procesu planowania 
działalności szkoleniowo – metodycznej. Treścią instruktażu byłoby: 
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• sprawdzenie wiedzy z zakresu planowania działalności szkoleniowo – 
metodycznej uczestników instruktażu; 

• omówienie procesu planowania w aspekcie przedsięwzięć działalności 
szkoleniowo – metodycznej;  

• ustalenie, jakie informacje z zakresu przedmiotu planowania (zadania, 
cele, formy, metody, czas, baza szkoleniowa i zabezpieczenie materia-
łowo-techniczne) i w jakich dokumentach powinny być zawarte. 
Planowania działalności szkoleniowo-metodycznej możemy uczyć nie 

tylko w ramach realizacji określonych form działalności szkoleniowo-
metodycznej, lecz także wykorzystując do tego celu formy szkolenia wojsk 
– zajęcia teoretyczne. W ramach tej formy szkoleni otrzymają wiedzę teo-
retyczną stanowiącą podstawę do zrozumienia problematyki planowania 
działalności szkoleniowo-metodycznej przygotowującą do praktycznej re-
alizacji tej czynności. Tematyka realizowana w ramach zajęć teoretycz-
nych, w tym przypadku, dotyczyć będzie częstotliwości planowania po-
szczególnych przedsięwzięć działalności szkoleniowo-metodycznej na 
określonym szczeblu dowodzenia i w zależności od sytuacji szkoleniowej 
pododdziału. Zajęcia tego typu mogą być prowadzone np. w ramach szko-
lenia uzupełniającego. 

Kolejnym zadaniem realizowanym w procesie kierowania jest organi-
zowanie,  czyli wybór wykonawców, stawianie zadań, wydawanie wytycz-
nych, instruowanie. W kierowaniu (odnosząc się do organizowania) mówi-
my o czynnościach, działaniach, których celem jest sprawne i efektywne 
przeprowadzenie zamierzenia lub cyklu zamierzeń. W celu właściwego 
zorganizowania zamierzeń działalności szkoleniowo-metodycznej realizuje 
się następujące przedsięwzięcia: 
• zabezpieczenie obiektów szkoleniowych (zapotrzebowanie, przygoto-

wanie); 
• zabezpieczenie środków materiałowych (zapotrzebowanie, pobranie); 
• przygotowanie materiałów poglądowych; 
• przygotowanie pomocy szkoleniowych; 
• przygotowanie sprzętu (zapotrzebowanie, przygotowanie) 
• instruktaż /rekonesans; 
• wydanie rozkazu o organizacji przedsięwzięcia; 
• przygotowanie dokumentów wykonawczych przeprowadzenia przed-

sięwzięcia /plany określonej formy działalności szkoleniowo-
metodycznej, plany przeprowadzenia określonej formy działalności 
szkoleniowo-metodycznej, plany – konspekty, plany pracy instruktora, 
inne; 

• przygotowanie innych dokumentów zgodnie z obowiązującymi doku-
mentami normatywnymi. 
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Oczywiście nie wszystkie wymienione przedsięwzięcia realizowane 
będą podczas organizowania każdej formy działalności szkoleniowo-
metodycznej, uzależnione to będzie od złożoności danej formy. 

Do organizowania działalności szkoleniowo-metodycznej można przy-
gotować dowódców, stosując te same formy działalności, które autor 
wskazał podczas charakteryzowania przedsięwzięć zaproponowanych do 
przygotowania do planowania wymienionej działalności. 

Metodyczne zajęcia grupowe są formą służącą również do przygoto-
wania i doskonalenia umiejętności metodycznych dowódców w zakresie 
organizowania zajęć. Realizacja tej formy działalności szkoleniowo-
metodycznej poprzedzona będzie instruktażem dotyczącym: przygotowa-
nia się szkolonych do zajęć (zakres pracy do wykonania) oraz określenia 
warunków przyjętej sytuacji szkoleniowej. W ramach zajęć szkoleni pre-
zentować będą wypracowane rozwiązania w zakresie realizacji poszcze-
gólnych czynności (działań) prowadzących do sprawnego i efektywnego 
przeprowadzenia danej formy działalności szkoleniowo-metodycznej. Do-
datkowo treścią metodycznych zajęć grupowych będzie praktyczne przy-
gotowanie planu przeprowadzenia określonej formy działalności szkole-
niowo-metodycznej zgodnie z  Instrukcją o działalności szkoleniowo-
metodycznej. 

Kolejną formą zajęć, którą według autora można zastosować do szko-
lenia z zakresu organizowania działalności szkoleniowo-metodycznej, są 
metodyczne zajęcia pokazowe. Przedmiotem zajęć (pokazu) będzie 
przedstawienie optymalnego sposobu organizacji określonej formy działal-
ności szkoleniowo-metodycznej. Dotyczy to w głównej mierze właściwego 
wykorzystania sprzętu wojskowego, elementów bazy szkoleniowej, urzą-
dzeń wspomagających proces szkolenia, kompletnego zabezpieczenia 
materiałowego oraz prezentacji opracowanych planów przeprowadzenia 
danej formy działalności szkoleniowo-metodycznej zgodnie ze wzorem. 
Istotną rolę w tego typu zajęciach odgrywał będzie komentarz prowadzą-
cego (organizatora), który wyjaśni (przedstawi) kolejno wszystkie czynno-
ści, działania prowadzące do sprawnego i efektywnego przygotowania 
danej formy działalności szkoleniowo-metodycznej. Tematyka realizowana 
w ramach metodycznych zajęć pokazowych w tym przypadku dotyczyć 
będzie: 
• zaprezentowania Planu Przeprowadzenia… ( lub Planu-Konspektu 

w zależności od formy) określonej formy działalności szkoleniowo-
metodycznej oraz zasad tworzenia tego dokumentu; 

• zaprezentowania optymalnej formy organizacji zajęć, a w tym: wyko-
rzystania sprzętu wojskowego, elementów bazy szkoleniowej oraz 
urządzeń wspomagających proces szkolenia (symulatory, trenażery 
itp.). 
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Następną formą służącą do szkolenia z zakresu organizowania przed-
sięwzięć działalności szkoleniowo – metodycznej może być instruktaż. 
Treścią instruktażu byłoby: 
• sprawdzenie wiedzy z zakresu organizowania poszczególnych form 

działalności szkoleniowo – metodycznej; 
• ustalenie sposobu postępowania podczas organizowania poszczegól-

nych form ww. działalności (algorytm postępowania); 
• omówienie organizacji i przebiegu danej formy działalności szkolenio-

wo – metodycznej. 
W przypadku tego zadania (organizowania) również możemy wykorzy-

stać zajęcia teoretyczne (forma szkolenia wojsk). W ramach tej formy 
szkolony otrzyma wiedzę teoretyczną, stanowiącą podstawę do zrozumie-
nia problematyki organizowania działalności szkoleniowo-metodycznej, 
przygotowującą do praktycznej realizacji tej czynności. Tematyka realizo-
wana w ramach zajęć teoretycznych, w tym przypadku, dotyczyć będzie 
przedstawienia algorytmu postępowania podczas organizowania form dzia-
łalności szkoleniowo-metodycznej. Zajęcia tego typu mogą być prowadzo-
ne np. w ramach szkolenia uzupełniającego.  

Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach kierowania jest nadzo-
rowanie  realizacji zadań działalności szkoleniowo-metodycznej. 

Odnosząc się do nadzorowania, autor posłużył się definicją nadzoru 
zawartą w Instrukcji o planowaniu i rozliczaniu działalności bieżącej 
w Siłach Zbrojnych RP ze względu na fakt, że aktualny dokumenty doty-
czący planowania i rozliczania działalności nie wyjaśnia pojęcia nadzoro-
wania. Zgodnie z wymienioną instrukcją nadzór to czynności dowódczego 
oddziaływania na funkcjonowanie, wykonywanie zadań przez nadzorowa-
ny przedmiot […] osoby funkcyjne […] wraz z możliwością ponoszenia 
współodpowiedzialności za ich działalność. Nadzór zawiera w sobie ob-
serwację, diagnozę oraz ewentualne sformułowanie zaleceń, a także moż-
liwość służbowego (prawnego, dyscyplinarnego oddziaływania, dowódczej 
(specjalistycznej, fachowej) ingerencji w działalność nadzorowanego pod-
miotu, w celu skorygowania jego działalności w pożądanym kierunku10. 

Zgodnie z definicją zawartą w Doktrynie szkolenia nadzorowanie to 
oddziaływanie na funkcjonowanie systemu szkolenia oraz wykonywanie 
zadań szkoleniowych podczas realizacji procesu szkolenia przez nadzoro-
wany podmiot11. 

Odnosząc się do tego zadania poprzez analogię do szkolenia, można 
powiedzieć, że nadzorowanie działalności szkoleniowo – metodycznej to 
oddziaływanie na  funkcjonowanie tej działalności oraz realizację zadań 

                                                           
10 Instrukcja o planowaniu i rozliczaniu działalności bieżącej w Siłach Zbrojnych RP, 

Szt. Gen., Warszawa, 2010, s. 5. 
11 Doktryna…, s. 14. 
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podczas prowadzenia poszczególnych form działalności szkoleniowo – 
metodycznej.  

Nadzorujący monitoruje praktyczne przygotowanie i realizację przed-
sięwzięć działalności szkoleniowo-metodycznej pod kątem ich zgodności 
z wszelkimi wymogami, reagując na bieżąco na wszelkie uchybienia. 

Przygotowanie do realizacji ww. zadania może być realizowane przy 
zastosowaniu metodycznych zajęć grupowych oraz metodycznych zajęć 
pokazowych. 

Metodyczne zajęcia grupowe mogą być zastosowane do szkolenia 
z realizacji zadania nadzorowania wymienionej działalności. W tym przy-
padku istotne jest precyzyjne zdefiniowanie sytuacji szkoleniowej. W ra-
mach instruktażu do zajęć szkoleni otrzymaliby opisane szczegółowo 
przedsięwzięcia zrealizowane przez kierownika zajęć podczas przygoto-
wania i prowadzenia określonej formy działalności szkoleniowo – meto-
dycznej. W powyższym opisie zadań znajdowałyby się również i takie, któ-
re pokazują niewłaściwe postępowanie kierownika zajęć (z merytoryczne-
go punktu widzenia).  Zadaniem uczestników, w ramach przygotowania do 
zajęć, byłoby zdiagnozowanie tych nieprawidłowości i sformułowanie zale-
ceń w celu skorygowania działania kierownika zajęć. W przypadku gdyby 
szkoleni nie zareagowali na wszystkie błędy lub ich zalecenia były niewła-
ściwe, kierownik metodycznych zajęć grupowych prezentuje właściwy tok 
postępowania oraz oddziaływania na nadzorowany przedmiot. 

Następną formą są metodyczne zajęcia pokazowe, w trakcie których 
przedmiotem pokazu będzie działanie, praktyczna realizacja określonej 
formy działalności szkoleniowo – metodycznej. W ramach tych zajęć ko-
mentator skupi się na przedstawieniu właściwego toku postępowania kie-
rownika zajęć w procesie ich przygotowania i prowadzenia, zwracając 
szczególną uwagę na najczęściej popełniane błędy i sposób ich skorygo-
wania. 

W celu przygotowania do realizacji zadania nadzorowania możemy 
stosować również formy szkolenia wojsk, do których należą: zajęcia teore-
tyczne oraz zajęcia praktyczne. 

Ostatnim zadaniem realizowanym w ramach kierowania działalnością 
szkoleniowo – metodyczną jest ocena  poziomu planowania i realizacji 
działalności szkoleniowo – metodycznej. Obowiązkiem tym, w myśl zapi-
sów Instrukcji o działalności szkoleniowo – metodycznej objęci są dowódcy 
od szczebla dowódcy kompanii wzwyż. Dlatego też najniższym szczeblem, 
który będzie przygotowywał podwładnych dowódców do kierowania dzia-
łalnością szkoleniowo – metodyczną, jest dowódca batalionu.  

Ocena działalności szkoleniowo – metodycznej (stosując analogię do 
Doktryny szkolenia) polegać będzie na ustaleniu stanu faktycznego i jego 
porównaniu ze stanem wymaganym, w celu uzyskania pełnej i wiarygodnej 
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informacji o stopniu osiągnięcia wymaganych standardów12 oczywiście 
w zakresie prowadzenia działalności szkoleniowo – metodycznej. Ocenę 
można byłoby również zdefiniować jako swojego rodzaju opinię o prowa-
dzonej działalności szkoleniowo – metodycznej dokonaną w wyniku analizy 
tej działalności. Ocena zadań realizowanych w ramach prowadzenia dzia-
łalności szkoleniowo – metodycznej  spełnia bardzo ważną funkcję w pro-
cesie kierowania tą działalnością, ponieważ pozwala zidentyfikować błędy 
i uchybienia w jej realizacji. Posiadanie tego rodzaju informacji przez prze-
łożonego pozwala na podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania 
tych uchybień w przyszłości. Ocena prowadzenia działalności szkoleniowo 
– metodycznej daje nam również informacje, czy realizowana przez nas 
działalność jest efektywna i prowadzi do właściwego przygotowania pod-
władnych do kierowania działalnością szkoleniowo – metodyczną. Forma-
mi, które będą przygotowywać podwładnych do realizacji zadania związa-
nego z oceną wspomnianej działalności, są również metodyczne zajęcia 
grupowe oraz metodyczne zajęcia pokazowe. 

W ramach metodycznych zajęć grupowych uczestnicy szkolenia 
w trakcie instruktażu do zajęć mogliby otrzymać wcześniej przygotowany 
plan przeprowadzenia danej formy działalności lub Plan-konspekt z zada-
niem sprawdzenia go. W ramach metodycznych zajęć grupowych każdy ze 
szkolonych prezentowałby swoje uwagi do ww. planu. W przypadku niezi-
dentyfikowania przez szkolonych wszystkich uchybień dotyczących: wła-
ściwie napisanego planu przeprowadzenia / planu-konspektu, prawidłowej 
organizacji zajęć, poprawnie sformułowanych celów oraz zagadnień szko-
leniowych, prowadzący prezentuje i omawia, jak powinna wyglądać wła-
ściwa organizacja zajęć oraz prawidłowo sporządzony plan przeprowadze-
nia/plan-konspekt. Kierownik metodycznych zajęć grupowych wskazuje 
również właściwy tok postępowania podczas sprawdzania wymienionego 
planu. 

Kolejną formą wykorzystywaną do szkolenia z zakresu oceny poziomu 
realizacji działalności szkoleniowo-metodycznej są metodyczne zajęcia 
pokazowe. W ramach tego typu zajęć przedmiotem pokazu byłoby prze-
prowadzenie oceny realizacji określonej formy działalności szkoleniowo – 
metodycznej wzbogaconej o komentarz wyjaśniający metodyczne aspekty 
przeprowadzenia takiej oceny. 

W celu przygotowania do realizacji zadania oceny poziomu prowadze-
nia działalności szkoleniowo - metodycznej możemy stosować również 
formy szkolenia wojsk, do których należą: zajęcia teoretyczne oraz zajęcia 
praktyczne. 

W ramach form działalności szkoleniowo – metodycznej w procesie 
przygotowania do kierowania tą działalnością stosuje się określone metody 

                                                           
12 Tamże, s. 14. 
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szkolenia, chociaż rzadko bywa tak, że jest to jedna metoda, zazwyczaj 
jest ich kilka, a jedna jest dominującą. 

W procesie przygotowania do kierowania działalnością szkoleniowo – 
metodyczną z systematyki metod obowiązujących autor wybrał dziesięć 
metod, według niego adekwatnych i możliwych do zastosowania: 
• podające: 

o wykład; 
o opis. 

• poglądowe: 
o pokaz działania. 

• praktyczne: 
o ćwiczenia sensoryczne. 

• problemowe: 
o wykład problemowy; 
o wykład konwersatoryjny; 
o metoda sytuacyjna; 
o metoda inscenizacji; 
o metoda dyskusji; 
o seminarium. 

W ramach artykułu autor starał się usystematyzować i przybliżyć spo-
soby działania dowódców realizujących obowiązek przygotowania swoich 
podwładnych do kierowania działalnością szkoleniowo – metodyczną, 
a także uzmysłowić znaczenie tego procesu dla jakości i efektywności 
szkolenia dowództw, sztabów i wojsk. Autor zdaje sobie sprawę, że nie 
w pełni wyczerpał problematykę i dał odpowiedź na pytania w tym zakre-
sie. Głębsza analiza na pewno będzie rodziła szereg wątpliwości, tym bar-
dziej, że dokumenty normatywne często różnie definiują lub w ogóle po-
szczególne elementy składowe funkcji kierowania, kompetencji w tym za-
kresie. 
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THE MANAGEMENT OF METHODOLOGICAL  
AND TRAINING ACTIVITIES 

(TRAIN THE TRAINERS ACTIVITIES) 
 

The aim of the paper is to draw attention to the importance of manag-
ing methodological and training activities (train the trainers activities) 
for the effectiveness of the Armed Forces training system. In addition, 
the paper also discusses forms of the methodological and training activities 
(train the trainers activities), forms of troops training, as well as training 
methods that can be used in preparing subordinate commanders 
for the proper conducting of the management of methodological and train-
ing activities (train the trainers activities). This is fundamental to the proper 
functioning of the entire training system, thus affecting the achievement 
of the basic goal, i.e. individual and team preparation to operate as in-
tended. 

The most important duty of commanders at all levels of command is 
successful (effective) training of troops. This is possible only if the com-
manders are appropriately prepared to efficiently manage methodological 
and training activities (train the trainers activities). 

The author has presented the taxonomy of forms in the context of their 
use to prepare for the management of methodological and training activi-
ties (train the trainers activities), which is a result of the author’s own 
analysis and selection. Commanders performing the duties discussed 
above can extend this taxonomy or narrow it down. 

 
Keywords:  training, methodological and training activity (train the 

trainers activity), management 
 

 


