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Dla szczęścia człowieka mądrość jest ważniejsza niż wiedza.
Phil Bosmans

Wstęp
Pozyskiwanie doświadczeń towarzyszy człowiekowi od początków
jego istnienia. To czynność mózgu realizowana mimowolnie lub w
zaplanowany
(przemyślany)
sposób
przez
element
nazwany
hipokampem1, który odpowiada za uczenie się i gromadzenie
doświadczeń. Zdobywanie i gromadzenie doświadczeń odbywało się
poprzez doświadczenie życiowe i „przechowywane” było w mózgach
starszych członków zgromadzeń czy plemion. Powstawały wtedy rady
starszych, mędrców, którzy przekazywali wiedzę raczej intuicyjnie z
pokolenia na pokolenie. Wykorzystanie doświadczeń natomiast
weryfikowano poprzez przeżycie lub nie przeżycie w ówczesnych
warunkach środowiskowych.
W ciągu wielu stuleci pojęcie doświadczenia ewaluowało poprzez
próby nauczania. Taki system zapoczątkowano w starożytności, gdzie w
1 Hipokamp (łac. hippocampus, dawna nazwa: Róg Amona – Cornu Ammonis) – element
układu limbicznego odpowiedzialny głównie za pamięć; nieduża struktura umieszczona w
płacie skroniowym kory mózgowej kresomózgowia. Hipokamp odgrywa ważną rolę w
przenoszeniu (konsolidacji) informacji z pamięci krótkotrwałej do pamięci długotrwałej oraz
orientacji przestrzennej. Stwierdzono doświadczalnie, że uszkodzenie hipokampu w
znacznym stopniu upośledza u zwierząt zdolności uczenia się. Człowiek i inne ssaki
posiadają dwa hipokampy, po jednym na każdą połowę mózgu. Zob. J. Gilewicz,
A. Wojciechowski, Psychopatologia, Zysk i S-ka, Poznań, 2003, s. 206.
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zasadzie ojciec uczył syna, aby ten umiał utrzymać swoją przyszłą rodzinę.
Uczył go polowania, hodowli zwierząt, łowienia ryb, sporządzania prostej
broni i radzenia sobie w życiu. Inną formą utrzymania się była służba u
pana, gdzie za uprawę roli, hodowlę zwierząt czy służbę w wojsku,
mężczyzna otrzymywał zapłatę w różnej formie.
W średniowieczu rzemieślnik brał w termin ucznia, któremu
przekazywał swoją wiedzę, wprowadzając go w arkana zawodu. Oprócz
pracy w warsztacie uczeń wykonywał szereg innych czynności w
gospodarstwie od sprzątania przez pracę w ogrodzie, chlewni, na pomocy
w kuchni skończywszy. Takie praktykowanie2 było jedynym sposobem
zdobycia zawodu w sposób bardziej sformalizowany, a nie przez
samodzielne uczenie się. Uczeń przebywał u mistrza cały czas, spożywał
posiłki z jego rodziną i nocował u niego. Trwało to wiele lat, a czasem
uczeń stawał się pracownikiem w warsztacie do końca sprawności
zawodowej. Jeśli jednak uczeń usamodzielnił się, zakładał własny warsztat
to kultywował doświadczenia zebrane u majstra. Wiadomo było, kto jest
jego mistrzem, czy z jakiej szkoły pochodzi, a w konsekwencji wiadomo
było jakiego wyrobu można się spodziewać. Dla przykładu Michelangelo
Buonarroti (Michał Anioł) był uczniem w pracowni rzeźby Bertolda di
Giovanniego a Leonardo da Vinci praktykował w pracowni malarza i
rzeźbiarza – Andrei del Verrocchia. Taki system gwarantował jakość, którą
firmował swoim nazwiskiem mistrz. Rzemieślnicy w średniowieczu byli
najliczniejszą grupą mieszkańców miast. W swoich zakładach wytwarzali
towary, które następnie sprzedawali na własnych kramach. Zakłady
rzemieślnicze mieściły się na parterze budynku, a na piętrze była część
mieszkalna. Rzemieślnicy tych samych specjalności osiedlali się obok
siebie, czego dowodem są istniejące do dziś nazwy ulic: Rzeźnicka,
Szewska, Sukiennicza. Niektóre zawody przetrwały do naszych czasów,
np. stolarz, krawiec, szewc, a inne, takie jak: bednarz, kowal, płatnerz
znikły lub zanikają. Ryciny poniżej przedstawiają popularne profesje w
średniowiecznym mieście.
W średniowieczu nastąpił rozkwit systemu edukacyjnego poprzez
powstawanie szkół. Początkowo powstawanie placówek szkolnych
nadzorował kościół. Szkoły zależały od kościoła oraz realizowały
wyznaczane przez niego cele. Jedynym wyjątkiem od wspomnianej zasady
były ośrodki kształcenia o charakterze prywatnym, powoływane do życia
początkowo we Włoszech. Priorytetowym celem wspomnianych szkół było
2 Praktykować – 1. odbywać praktykę zawodową, uczyć się zawodu przez nadzorowane
wykonywanie go. 2. prowadzić swoją praktykę 3. uprawiać, wykonywać coś, stosować
w praktyce jakąś teorię, filozofię, religię itp. Zob. I. Kamińska-Szmaj (red.), Słownik
Wyrazów Obcych. Milenijny, Wydawnictwo Europa, Wrocław, 2005.
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przygotowywanie młodzieży do wykonywania w przyszłości tzw. świeckich
profesji3. Taki system edukacyjny był bardzo rozpowszechniony w
feudalnym świecie od Japonii przez Chiny i Bliski Wschód do Europy.

Źródło: http://www.urloplandia.pl/ciekawostki/roznolandia/zawody-w-sredniowieczu/
stęp: 01.05.2016].

[do-

Rys. 1. Kowal

Źródło: http://www.urloplandia.pl/ciekawostki/roznolandia/zawody-w-sredniowieczu/
stęp: 01.05.2016].

[do-

Rys. 2. Mistrz wykonujący grzebnie

3 W. Korta, Okres wczesnofeudalny (do połowy XIII w.), [w:] S. Inglot (red.), Historia
chłopów polskich, tom 1, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa, 1970.
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Źródło: http://www.urloplandia.pl/ciekawostki/roznolandia/zawody-w-sredniowieczu/
stęp: 01.05.2016].

Rys. 3. Tkaczki
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Uzasadnienie potrzeb badań nad Systemem
Wykorzystania Doświadczeń

1)
2)
3)
4)
5)
6)

W Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych RP opracowano jednolity
dla wszystkich szczebli dowodzenia, pięcioetapowy proces wykorzystania
doświadczeń. Obserwacje i dobre praktyki zgłoszone przez żołnierzy i
pracowników wojska są analizowane przez personel SWD. Na podstawie
wyników analiz formułowane są wnioski i rekomendacje usprawniające
działania Sił Zbrojnych RP lub poszczególnych dowództw, jednostek i
instytucji wojskowych. Po wdrożeniu działań naprawczych przez
dowódców ich wyniki są weryfikowane i upowszechniane w Siłach
Zbrojnych RP.4
Proces składa się z następujących etapów:
identyfikacji;
analizy;
planowania działań naprawczych;
wdrażania działań naprawczych;
weryfikacji;
upowszechniania.
Diagram poniżej przedstawia etapy procesu Wykorzystania
Doświadczeń w SZ RP.

Źródło: Instrukcja systemu wykorzystania doświadczeń, Szkol. 879/2014, CDiS SZ,
Bydgoszcz, 2014, pkt. 3001.

Rys. 4. Etapy procesu Wykorzystania Doświadczeń w SZ RP

4 Instrukcja systemu wykorzystania doświadczeń, Szkol. 879/2014, CdiS SZ, Bydgoszcz,
2014.
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Systemy zbierania, analizowania, upowszechniania i wykorzystania
doświadczeń funkcjonują w większości Sił Zbrojnych państw NATO i UE.
W Siłach Zbrojnych problem doświadczeń postrzega się w nieco inny
sposób. Jest to analiza doświadczeń historycznych minionych wojen oraz
współcześnie realizowanych operacji z udziałem kontyngentów
wojskowych wydzielanych z Sił Zbrojnych. Wskazuje się na potrzebę
bieżącego i w miarę możliwości wyprzedzającego doskonalenia sposobów
użycia i działania wojsk. Systemowe uwzględnianie doświadczeń w
działalności bieżącej i planistycznej, a także prowadzonych misji/operacji,
wynika również z teorii i praktyki zarządzania w organizacjach działających
w warunkach ciągłych zmian. Rozwój i doskonalenie tych systemów
zawsze traktuje się priorytetowo, głównie z uwagi na wymierne korzyści
wyrażające się między innymi w większej efektywności użycia wojsk w
realizacji zadań w ramach misji (operacji), osiąganiu lepszych wyników
szkoleniowych, wprowadzaniu doskonalszych rozwiązań strukturalnoorganizacyjnych, wyższej jakości uzbrojenia i wyposażenia, ale przede
wszystkim znaczącym zwiększeniu bezpieczeństwa żołnierzy5. System
Wykorzystania Doświadczeń w Siłach Zbrojnych RP przyczynia się do
zmniejszenia ryzyka występowania i powielania tych samych błędów, a
zatem zwiększa szanse powtarzalności w osiąganiu sukcesów. Dla Sił
Zbrojnych RP oznacza to poprawę efektywności działania przy
jednoczesnym zmniejszaniu nakładów finansowych6.
Dla sprawnego funkcjonowania Systemu Wykorzystania Doświadczeń
w Siłach Zbrojnych RP7 w roku 2012 postanowiono utworzyć w
Dowództwach Rodzajów Sił Zbrojnych wyspecjalizowane elementy SWD
wielkości wydziału.

5 Tamże, s. 5
6 Internetowy Informator Centrum Doktryn i Szkolenia SZ RP, http://cdis.wp.mil.pl/
pl/76.html [dostęp: 02.05. 2016]

7 Wprowadzonego z dniem 1 stycznia 2012 roku narodowego Systemu Wykorzystania
Doświadczeń w miejsce narodowego systemu zbierania i upowszechniania doświadczeń
z udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w operacjach poza granicami kraju
i zgodnie z zapisami Rozkazu nr 2/Szkol./P7 Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie wdrożenia i funkcjonowania Systemu Wykorzystania
Doświadczeń w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wytycznych Zastępcy
Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie organizacji
i funkcjonowania Systemu Wykorzystania Doświadczeń w Siłach Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej – przyp. autora.
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W siłach zbrojnych wielu krajów zarządzanie wiedzą zostało
sformalizowane
poprzez
stworzenie
między
innymi
Systemu
Wykorzystania Doświadczeń. System ten w swojej istocie zawiera
zdobywanie, gromadzenie, przetwarzanie oraz dystrybucje doświadczeń.
1. Zdobywanie to takie pozyskanie obserwacji8 od żołnierzy i pracowników
wojska, aby poddać je procesowi wykorzystania doświadczeń. Pozyskanie
obserwacji to trudny proces, głównie z powodu niechęci dzielenia się
błędami, problemami, złą pracą systemów, za które jesteśmy
odpowiedzialni itp. Taka osoba wydaje się niekompetentna, niedouczona,
nieodpowiedzialna. Naturą ludzką jest nieprzyznawanie się do popełnienia
pomyłek lub ukrywanie niesprawności urządzeń czy systemów. Dlatego też
pozyskanie obserwacji następuje podczas działalności bieżącej lub
podczas ćwiczeń, kursów, warsztatów poprzez osobistą obserwację
personelu komórek wykorzystania doświadczeń. W Wojskach Specjalnych
(WS) funkcjonuje aplikacja komputerowa zastępująca Arkusz Zgłoszenia
Obserwacji (AZO), której użycie ułatwia sformalizowanie informacji do
formatu Procesu Wykorzystania Doświadczeń. Działa ona w systemie MILWAN w związku z tym każdy żołnierz czy pracownik wojska Dowództwa
Komponentu Wojsk Specjalnych (DKWS) może podzielić się obserwacją.
Rysunek poniżej pokazuje rzut ekranowy tej aplikacji.

8 W procesie wykorzystania doświadczeń każdy zidentyfikowany problem nazwano
obserwacją. Początkowo pozyskana jest poprzez aplikacje elektroniczne, a następnie
przybiera formę Arkusza Zgłoszenia Obserwacji (AZO) i jako taka istnieje w Systemie
Wykorzystania Doświadczeń. Identyfikacja problemu polega między innymi na opisaniu go
i rekomendowaniu działań naprawczych – przyp. autora.
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Źródło: opracowanie własne.

Rys. 5. Rzut ekranu pokazujący formularz zgłoszenia (AZO) obserwacji
w wersji elektronicznej
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W Jednostkach Wojsk Specjalnych (JWS)9 obserwacje zbierane są
poprzez wydział/sekcje wykorzystania doświadczeń. Ze względu na
powszechność systemu MIL-WAN w DWSW i JWS możliwe jest także
przesłanie obserwacji bezpośrednio do DKWS przez żołnierzy, czy
pracowników wojska, ale aby zachować drogę służbową, ten kanał
używany jest raczej do celów koordynacyjnych i konsultacyjnych.
Najczęściej jednak pozyskiwanie obserwacji odbywa się podczas ćwiczeń
z wojskami, gdyż są one najwartościowsze i poprawiają zdolności
operacyjne10. Podczas ćwiczeń personel SWD uruchamia podstronę WISE
i SharePoint, gdzie zainteresowani mogą składać obserwacje11. Poniżej
przedstawiony jest fragment formularza używany w Wojskach Specjalnych

9 Jednostka Wojskowa Komandosów (JWK), Jednostka Wojskowa GROM (JWG),
Jednostka Wojskowa FORMOZA (JWF), Jednostka Wojskowa NIL (JWN), Jednostka
Wojskowa AGAT (JWA) – przyp. autora.

10 Podręcznik Systemu Wykorzystania Doświadczeń. Proces, Metody, Narzędzia, CDiS SZ
RP, Bydgoszcz, 2014, s. 3.

11 Należy zaznaczyć ze w krajach NATO System Wykorzystania Doświadczeń (lessons
learned) istnieje od wielu lat i personel tych krajów chętniej dzieli się uwagami, pomysłami,
rekomendacjami w ramach SWD. Postrzegają też znaczenie systemu jako pomoc dla
szefów, dowódców w doskonaleniu zdolności operacyjnych, ale także usprawnianie
działalności struktur organizacyjnych i systemów funkcjonalnych – przyp. autora.
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do zbierania uwag, problemów, rekomendacji pomysłów i sugestii w czasie
ćwiczeń (Observation Form).
Źródło: opracowanie własne

Rys. 6. Interaktywny formularz zgłoszenia obserwacji (AZO)
podczas ćwiczeń w DKWS

Ogromnym źródłem obserwacji są także zajęcia przygotowawcze
realizowane w formie wykładów, szkoleń przekazywanych uczestnikom
ćwiczenia. Opracowany w Wojskach Specjalnych formularz (Academics
Evaluation) jest narzędziem do zbierania tych danych. Rysunek poniżej
przedstawia fragment tego formularza.

Źródło: opracowanie własne.

Rys. 7. Interaktywny formularz oceniający wykłady poprzedzające ćwiczenia
DKWS

Na koniec ćwiczeń wielu uczestników posiada określone
doświadczenia, uwagi, pomysły czy rekomendacje. Marnotrawstwem
byłoby nie skorzystać z doświadczeń uczestników ćwiczeń, szczególnie
tych z zagranicy, gdzie system natowskich przedsięwzięć szkoleniowych
jest czymś normalnym i naturalnym. Obecnie w Wojskach Specjalnych
opracowano specjalny formularz, który wypełniają uczestnicy ćwiczenia.
Na uwagę zasługuje fakt, że każdy z tych formularzy jest dostępny
w sieci teleinformatycznej ćwiczenia i może być wypełniony w dowolnej
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chwili przez uczestnika i wysłany pocztą elektroniczną do Zespołu Analizy,
Oceny i Omówienia (Assessment Team) w dogodnym, wybranym przez
użytkownika, momencie.

Źródło: opracowanie własne.

Rys. 8. Interaktywna ankieta zbierająca obserwacje po ćwiczeniach DKWS

2. Gromadzenie to zarządzanie obserwacjami mające na celu zapisywanie,
katalogowanie i obróbkę archiwistyczną. Gromadzenie informacji 12,
rozumiane jest jako ciągły proces polegający na pozyskiwaniu
adekwatnych informacji, określaniu sposobów ich przechowywania (w
postaci zdefiniowanych zapisów w bazach danych), utrzymywaniu
informacji (zapewnienie integralności danych, bezpieczeństwa fizycznego
dostępu do danych, itp.), aktualizacji informacji (zmiany w
przechowywanych
zbiorach
informacji
zapewniające
aktualność
reprezentowanych przez te zbiory zjawisk gospodarczych). W Dowództwie
Komponentu Wojsk Specjalnych opracowano bazę danych (Microsoft
12 Z. Martyniak, Zarządzanie informacją i komunikacja – zagadnienia wybrane w świetle
studiów i badań empirycznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków, 2000.
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Office Access 2010), która spełnia rolę magazynu obserwacji. Baza
przechowuje zgłoszone problemy w formie sformalizowanych tabel.
Wydruk obserwacji (Arkusz Zgłoszenia Obserwacji – AZO, czy arkusza
kwalifikacji obserwacji (AKO), w postaci papierowej nie różni się od
wzorów zawartych w Instrukcji Systemu Wykorzystania Doświadczeń i jest
bardzo pomocny w dalszym procedowaniu obserwacji. Zgodnie z tą
instrukcją następuje zatwierdzanie obserwacji przez Dowódcę13, a
następnie przystępuje się do analizy obserwacji i uruchamia cały proces
przygotowania Planów Działań Naprawczych.
3. Przetwarzanie to proces mający na celu analizę zawartych w obserwacji
informacji, aby w dalszym procesie dokonać wnioskowania i przygotowania
materiału do rozpowszechnienia. Przetwarzanie danych14 (ang. data
processing) – przekształcanie treści i postaci danych wejściowych (ang.
input) metodą wykonywania systematycznych operacji w celu uzyskania
wyników (ang. output) w postaci z góry określonej. Jest to szereg
czynności mających na celu uzyskanie informacji, czy dana obserwacja
jest zasadna lub nie zasadna. Dokonują tego specjaliści, eksperci w
dziedzinie, której dotyczy obserwacja. W Systemie Wykorzystania
Doświadczeń
końcowy
produkt
tej
czynności
nazwany
jest
Sprawozdaniem Końcowym z Analizy15. W przypadku gdy obserwacja jest
zasadna, produkt ten jest bazą i punktem wyjścia do sporządzenia Planu
Działań Naprawczych. W przypadku niezasadności obserwacji arkusz
zgłoszenia obserwacji pozostaje w bazie jako archiwum. Plan Działań
Naprawczych po zatwierdzeniu przez określonego dowódcę jest
poleceniem (rozkazem) wykonania czynności zawartych w Planie. Zawiera
on terminy oraz wykonawcę głównego i cząstkowego czynności
określonych w Planie. Najczęściej weryfikacja czynności ustalonych w
Planie następuje podczas najbliższych ćwiczeń lub innych ważnych
przedsięwzięć operacyjno-szkoleniowych, gdzie sprawdzenie zasadności
podjętych czynności naprawczych jest wymierne i łatwe do oceny. Zakres
czynności naprawczych może obejmować pojedynczych żołnierzy lub
określone komórki, ale też wiele komórek (większej części dowództwa czy

13 Na Arkuszu Zgłoszenia Obserwacji (AZO) – przyp. autora.
14 L. Bourgue, V. Clark, Processing Data: The Survey Example (Quantitative Applications
in the Social Sciences).

15 Podręcznik…. W sposób szczegółowy opisuje proces analizy, metody, narzędzia i
tworzenie sprawozdania końcowego z analizy – przyp. autora.
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sztabu) aż do całego dowództwa (SOCC) 16. Wzór Planu Działań
Naprawczych jest również sformalizowany w Instrukcji SWD.

16 Ang. Special Operations Component Command – SOCC. W Wojskach Specjalnych
przygotowano i certyfikowano Stanowisko Dowodzenia (SOCC) przeznaczone do
dowodzenia międzynarodowymi elementami – Zadaniowymi Zespołami Bojowymi (Special
Operations Task Forces – SOTF). – przyp. autora.
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4. Dystrybucja to przedsięwzięcie mające na celu dostarczenie informacji
użytkownikom systemu wykorzystania doświadczeń. Dystrybucja17

obejmuje wszelkie decyzje i czynności związane z dostarczeniem
wytworzonych produktów finalnemu nabywcy (konsumentowi, odbiorcy). Z
punktu widzenia marketingu dystrybucja musi odbywać się w odpowiednim
miejscu i czasie, zgodnie z oczekiwaniami i w najlepszej dla klienta formie.
Dystrybucja jest końcowym etapem obróbki obserwacji. Realizowana jest
poprzez dostęp do bazy danych, ale również przez wszelkiego rodzaju
publikacje.
W Wojskach
Specjalnych
udostępnianie
obserwacji
realizowane jest przez Biuletyn Informacyjny. Przykładowe Biuletyny
przedstawia rysunek poniżej.
Źródło: opracowanie własne.

17 K. Woźniak, System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania
strategicznego w firmie, rozprawa doktorska, Akademia Ekonomiczna, Kraków, 2005.
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Rys. 9. Biuletyn Informacyjny Wojsk Specjalnych

Wskazane powyżej narzędzia pozwalają w łatwiejszy sposób
pozyskać, przetwarzać i dystrybuować obserwacje. Niemniej jednak tu rola
procesu wykorzystania doświadczeń się kończy. Idealnym rozwiązaniem
jest sytuacja, kiedy z obserwacji powstają dobre praktyki. Dzieje się tylko
tak wtedy, gdy obserwacje są traktowane przez uczestników ćwiczeń jako
istotne do rozwiązania, a zarazem wpływają na jakość wykonania zadań.
Polepszają również komfort pracy, oszczędzają koszty i zapewniają
większe bezpieczeństwo. Istnieje zatem konieczność stworzenia takiej
sytuacji, żeby zalegające w bazach danych obserwacje ujrzały światło
dzienne i były procedowane do zakończenia procesu. Obecnie w
Centralnej Bazie Danych w CDISZ w Bydgoszczy znajduje się ponad 400
obserwacji, z których tylko ok. 20% jest procedowanych, czyli ok. 80%
potencjalnych dobrych praktyk jest marnowanych, przynajmniej czasowo.
W Bazie danych Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych znajduje się
ok. 500 informacji, z których ok. 50% jest procedowana. Są zatem zasadne
badania pokazujące kierunki i rozwój Systemu Wykorzystania
Doświadczeń, aby sam proces procedowania obserwacji dawał większe
korzyści, a procent obserwacji zawartych w bazach danych zbliżył się do
100%. Badania nad Systemem Wykorzystania Doświadczeń powinny
doprowadzić do opracowania procedury (algorytmu) bardziej efektywnego
wykorzystania zebranych obserwacji. System Wykorzystania Doświadczeń
powinien (musi) być dalej rozwijany, motywowany, upraszczany, aby stał
się jedyną alternatywą dla zdobywania, gromadzenia, ale przede
wszystkim wprowadzania w życie pomysłów, sugestii, rekomendacji
żołnierzy, którzy poprzez swoje doświadczenie zdobyli określoną wiedzę.

Podsumowanie
W Wojskach Specjalnych w sposób szczególny podchodzi się do
problematyki wykorzystania doświadczeń, gdyż każdą obserwację – po
weryfikacji – traktuje się jako ważną, ponieważ rozwiązanie problemu
wiąże się niejednokrotnie z ograniczeniem strat bezpowrotnych i
sanitarnych. System Wykorzystania Doświadczeń pozwala osiągać cele
efektywniej i jednocześnie zminimalizować straty. Jest także ważnym
sygnałem dla dowódcy o możliwości wystąpienia problemu, co w
konsekwencji może zapobiec ograniczeniu zdolności operacyjnych i
obniżeniu jakości wykonywania zadań.
Do podjęcia badań nad Systemem Wykorzystania Doświadczeń
zostałem zainspirowany przez misje bojowe realizowane w Iraku i
Afganistanie przez pododdziały Wojsk Specjalnych znane jako Zadaniowe
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Zespoły Bojowe a w nomenklaturze NATO TF-49 (JWG) i TF-50 (JWK).
Wykonywały one zadania w trudnych warunkach przy ograniczonym
wsparciu informacyjnym, a jednak odnosiły sukcesy. Podczas tych zadań
dwóch żołnierzy Wojsk Specjalnych poniosło śmierć, a kilkunastu odniosło
ranny. Tylko sprawnie działający System Wykorzystania Doświadczeń w
Wojskach Specjalnych realizowany przez omówienia po powrocie do bazy
(After Action Review) oraz wnikliwa analiza problemów doprowadziła do
tak minimalnych strat w porównaniu z pozostałymi komponentami Sił
Zbrojnych RP realizującymi zadania w Iraku czy Afganistanie. Jest jednak
jeszcze wiele do zrobienia w tym zakresie poprzez zwiększenie procentu
procedowania
obserwacji,
doprowadzając
je
(obserwacje)
do
wykorzystania jako dobre praktyki.
Niniejsza publikacja została zadedykowana dwóm dzielnym
żołnierzom (1 z JWK i 1 z JWG), którzy poświecili wszystko co mieli w imię
wolności, rzetelności wykonania zadań oraz szeroko pojętego honoru i

patriotyzmu. Dzięki nim mamy już doświadczenie jak unikać takich sytuacji.
Obyśmy nie musieli potwierdzać tych doświadczeń, a ich ofiara była
ostatnią.
Źródło: Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych.

Śp. st. chor. sztab. Mirosław ŁUCKI
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Źródło: Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych.

Śp. mjr Krzysztof WOŹNIAK
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THE NEED FOR RESEARCH INTO THE INFLUENCE
OF USING EXPERIENCE ON THE EFFECTIVENESS
OF SPECIAL FORCES
Abstract: The paper discusses the origin of the Lessons Learned
System in the armed forces of many countries, especially its role and
functions during the performing of tasks by both the Special Forces
Component Command and the Special Forces Units of the Polish Armed
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Forces. It examines the tools developed by the Lessons Learned System
personnel in order to collect information during military service and
exercises. The paper is meant to provide impetus for the research into the
significance and effectiveness of the Special Forces from the angle of the
Lessons Learned System, and for the enhancement of a deeper
operational awareness, development trends, as well as the necessary
changes in the doctrine documents of the Polish Armed Forces.
The paper is devoted to the soldiers of the Special Forces who were
killed in action during mili-tary service in Afghanistan.
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