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I. OGÓLNE CELE SZKOLENIA
Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do koordynowania funkcjonowania
systemu wykorzystania doświadczeń (SWD) w jednostce/komórce organizacyjnej oraz
procedowania obserwacji w ramach procesu wykorzystania doświadczeń (PWD).
Kurs przeznaczony jest dla etatowego i nieetatowego personelu SWD oraz
punktów kontaktowych SWD w jednostkach i komórkach organizacyjnych resortu
obrony narodowej (RON).
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów oraz ćwiczeń.
W wyniku opanowania treści programowych słuchacz powinien:
a) znać:
 istotę oraz zasady organizacji i funkcjonowania SWD;
 rolę i zadania dowódcy, personelu i użytkowników w systemie;
 zasady obiegu dokumentów i sprawozdawczości w SWD;
 metody pozyskiwania i interpretacji (analizy) danych.
b) umieć:
 zidentyfikować problem i opracować arkusz zgłoszenia obserwacji (AZO);
 procedować obserwacje z wykorzystaniem centralnej bazy danych SWD (CBD
SWD);
 właściwie dobierać metody, narzędzia, techniki w celu gromadzenia i analizy
danych;
 przeprowadzić omówienie po wykonaniu zadania (AAR – After Action Review);
 przeprowadzić podstawowe zajęcia z problematyki SWD dla stanu osobowego
jednostki/instytucji wojskowej;
 zaplanować proces analizy;
 wykorzystać nabytą wiedzę oraz umiejętności z zakresu SWD podczas
działalności służbowej.
c) potrafić:
 opisać obserwację oraz wypełnić AZO;
 prowadzić kwalifikację obserwacji, ocenić przydatność do dalszego
procedowania w SWD i wypełnić arkusz kwalifikacji obserwacji (AKO);
 utworzyć zespół roboczy do przeprowadzenia etapu analizy oraz kierować jego
pracami;
 określać cele i problemy do analizy, formułować wnioski i rekomendacje działań
naprawczych oraz identyfikować ich wykonawców;
 posługiwać się algorytmem postępowania w etapach: planowania wdrażania
działań naprawczych i stawiania zadań, wdrażania działań naprawczych oraz
weryfikacji wdrożonych działań naprawczych;
 określić sposób weryfikacji działań naprawczych;
 upowszechniać obserwacje i doświadczenia;
 zaplanować i przeprowadzić zbieranie obserwacji podczas ćwiczeń.
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II. NORMATYWY PROGRAMOWE
1. Podział czasu kursu (nauki)
Kurs „System wykorzystania doświadczeń” kod: 8105122, realizowany jest
w ramach jednego tygodnia szkoleniowego – pięciu dni roboczych.
DNI KALENDARZOWYCH
NIE OBJĘTYCH NAUCZANIEM

Rozliczenie
dni

OGÓŁEM

5 dni

5

Razem
0

PRZEZNACZONYCH NA NAUKĘ

w tej liczbie
świątecz dyspozyc Razem
nych
yjnych
0
0
5

w tej liczbie
nauczasamoegzamin
nie
kształcenie
5
0
0

2. Podział godzin na przedmioty nauczania
DZIAŁY PRZEDMIOTOWE
I
PRZEDMIOTY NAUCZANIA

1. DZIAŁ SPECJALISTYCZNY
1.1. Organizacja i funkcjonowanie systemu
wykorzystania doświadczeń
1.2. Proces wykorzystania doświadczeń
1.3. System wykorzystania doświadczeń
w ćwiczeniach
1.4. Centralna baza danych systemu wykorzystania
doświadczeń
Razem dział specjalistyczny:
OGÓŁEM GODZIN:
UWAGI:
E – egzamin końcowy;
Zo – zaliczenie z oceną;
Z – zaliczenie bez oceny.
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NAUCZANIE
FORMY
w tej liczbie
KONTROLI
RAZEM
zajęcia
zajęcia
I OCENY
teoretyczne praktyczne
11

11

Z

13

4

9

Z

6

2

4

Z

5

2

3

Z

33
35

11
13

22
22

III. OGÓLNE WYTYCZNE ORGANIZACYJNO-METODYCZNE
1. Ustalenia organizacyjne
1. Podstawą przeprowadzenia kursu jest „Roczny plan doskonalenia zawodowego
żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na rok….”.
2. Słuchacze kursu powinni posiadać dokument upoważniający do dostępu do
informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE.
3. Słuchacze kursu powinni posiadać indywidualne konta w systemie Milnet-Z.
4. Warunkiem przystąpienia do kursu jest ukończenie kursu e-learningowego „Wstęp
do systemu wykorzystania doświadczeń”.
5. Kurs trwa 5 (pięć) dni i zakończony jest zaliczeniem.
6. Zajęcia planowane są od poniedziałku do czwartku w wymiarze do 8 godzin
dziennie, w piątek realizowane są 3 godziny lekcyjne. Jednostką organizacyjną jest
godzina lekcyjna trwająca 45 minut.
7. Ćwiczenia realizowane są w grupach nie przekraczających 10 osób.
8. Słuchacze otrzymują zaświadczenia ukończenia kursu doskonalącego.
9. Prawo do zmian w treści programu mają: Rektor-Komendant Akademii Marynarki
Wojennej (AMW) w porozumieniu z Dyrektorem Centrum Doktryn i Szkolenia Sił
Zbrojnych (CDiS SZ).
2. Wskazówki metodyczne
Warunkiem optymalnej realizacji celów szkolenia jest spełnienie następujących
założeń:
1. Przed rozpoczęciem realizacji tematów danego działu należy podać słuchaczom
wykaz literatury obowiązkowej.
2. W trakcie realizacji programu szkolenia należy systematycznie sprawdzać stopień
opanowania materiału przez słuchaczy, stosując różne formy sprawdzania wiedzy.
3. W czasie zajęć należy:
 utrwalać nawyki przestrzegania zasad bezpieczeństwa, dyscypliny oraz kultury
osobistej;
 mobilizować do czynnego udziału w zajęciach poprzez różne metody
aktywizacji;
 przestrzegać
wskazówek
organizacyjno-metodycznych
zawartych
w poszczególnych przedmiotach nauczania.
4. W procesie szkolenia należy wykorzystywać w szerokim zakresie środki
audiowizualne.

Str. 7/36

IV. PRZEDMIOTOWA CZĘŚĆ PROGRAMU
1. DZIAŁ SPECJALISTYCZNY
1.1. Organizacja i funkcjonowanie systemu wykorzystania doświadczeń
A. Cele szkolenia:
W wyniku opanowania treści programowych przedmiotu słuchacz powinien:
a) znać:
 założenia organizacji uczącej się warunkujące właściwe wykorzystanie
i gromadzenie wiedzy;
 istotę oraz zasady organizacji i funkcjonowania SWD w Siłach Zbrojnych RP oraz
Lessons Learned (LL) w NATO;
 rolę i zadania dowódcy, personelu oraz użytkowników w systemie;
 metody wykorzystywane w procesie pozyskiwania i analizy danych;
 zasady omówienia po wykonaniu zadania (AAR);
 zasady obiegu dokumentów i sprawozdawczości w SWD;
 funkcjonalność CBD SWD.
b) umieć:
 zidentyfikować problem i opracować AZO;
 procedować obserwacje z wykorzystaniem CBD SWD;
 właściwie dobierać metody, narzędzia i techniki w celu gromadzenia oraz analizy
danych;
 przeprowadzić omówienie po wykonaniu zadania (AAR);
 przeprowadzić podstawowe zajęcia z problematyki SWD dla stanu osobowego
jednostki/instytucji wojskowej;
 zaplanować i zrealizować etap analizy i kwalifikacji obserwacji;
 wykorzystać nabytą wiedzę oraz umiejętności z zakresu SWD podczas
działalności służbowej.
c) potrafić:
 realizować zadania specjalisty SWD w JW;
 opisać problem przy wykorzystaniu AZO;
 poprawnie kwalifikować obserwacje przy wykorzystaniu AKO;
 określić cele i problemy do analizy, analizować pozyskane podczas
poszczególnych etapów PWD dane, formułować na ich podstawie wnioski
i wypracowywać rekomendacje działań naprawczych;
 utworzyć zespół roboczy do przeprowadzenia etapu analizy oraz kierować jego
pracami;
 określić sposób weryfikacji działań naprawczych;
 upowszechniać obserwacje i doświadczenia.
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B. Rozliczenie godzin:
Numer
tematu zajęcia
1

2

Tytuły tematów
(zajęć)

Organizacja systemu wykorzystania doświadczeń
Zajęcia wprowadzające. Aspekty
1
organizacyjno-dydaktyczne kursu system
wykorzystania doświadczeń
Zarządzanie wiedzą, zarządzanie zmianą
2
i organizacyjne uczenie się
3
System wykorzystania doświadczeń
4
Proces wykorzystania doświadczeń
System wykorzystania doświadczeń i proces
5
wykorzystania doświadczeń w NATO Lessons
Learned
Funkcjonowanie systemu wykorzystania doświadczeń
w Siłach Zbrojnych RP i Lessons Learned w NATO
Rola i zadania specjalisty systemu
wykorzystania doświadczeń
Rola dowódcy w systemie wykorzystania
2
doświadczeń
Szkolenie z zakresu systemu wykorzystania
doświadczeń
Organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu
1
systemu wykorzystania doświadczeń w
jednostce/instytucji wojskowej
Prowadzenie omówienia po wykonaniu
2
działania (AAR – After Action Review)
Zajęcia podsumowujące. After Action Review
3
- omówienie kursu SWD. Zakończenie kursu
RAZEM:
1

3

Liczba godz.
z tego na zajęcia
Razem

Uwagi

teoretyczne praktyczne

6

6

1

1

2

2

1
1

1
1

1

1

2

2

1

1

1

1

3

3

1

1

1

1

1

1

11

11

C. Szczegółowe treści tematów:
TEMAT 1.
Organizacja systemu wykorzystania doświadczeń
6 godz.
W wyniku opanowania treści tematu słuchacz potrafi:
 podać cele kursu i podstawowe założenia organizacyjne;
 wskazać zasady uczestnictwa i zaliczenia kursu;
 zaprezentować zasady zachowania się na obszarze AMW;
 wyodrębnić teoretyczne podstawy procesu organizacyjnego uczenia się Sił
Zbrojnych RP poprzez SWD;
 wyjaśnić pojęcie SWD i scharakteryzować jego elementy składowe, tj. proces,
struktury, narzędzia;
 wymienić dokumenty normujące funkcjonowanie SWD;
 wymienić i scharakteryzować dokumenty wypracowane w wyniku realizacji
poszczególnych etapów PWD;
 zaprezentować model PWD i wymienić jego etapy;

Str. 9/36

 scharakteryzować organizację i procesy LL w NATO.
Zajęcia 1.
Zajęcia wprowadzające. Aspekty organizacyjno-dydaktyczne kursu system
wykorzystania doświadczeń
Wykład – 1 godz.
ZAGADNIENIA: Cele szkoleniowe kursu SWD. Rozkład i organizacja zajęć.
Rozliczenie rygorów szkolenia – formy kontroli i oceny. Zasady uczestnictwa i sprawy
administracyjne. Podział na grupy szkoleniowe. Plan rozmieszczenia obiektów i przepisy
wewnętrzne AMW. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Ochrona informacji niejawnych.
Ochrona przeciwpożarowa. Schrony i drogi ewakuacji. Rozdanie i omówienie
materiałów szkoleniowych oraz kwestionariuszy ankiet – narzędzia badawczego do
procedury omówienia po wykonaniu zadania.
Zajęcia 2.
Zarządzanie wiedzą, zarządzanie zmianą i organizacyjne uczenie się
Wykład – 2 godz.
ZAGADNIENIA: Potrzeba dostępu do wiedzy: znaczenie wiedzy dla organizacji,
znaczenie wiedzy dla państwa, skutki niewłaściwego podejścia do wiedzy, hierarchia
poznawcza. Ewolucja spojrzenia na wiedzę: filozofia starożytna, filozofia
średniowieczna, filozofia nowożytna, filozofia współczesna. Historia i rozwój
zarządzania wiedzą: zarządzanie wiedzą w ujęciu historycznym, współczesne podstawy
idei zarządzania wiedzą, zarządzanie zmianą, organizacyjne uczenie się, organizacja
ucząca się. Podejścia i koncepcje w zarządzaniu wiedzą: podejście procesowe, podejście
zasobowe, podejście japońskie.
Zajęcia 3.
System wykorzystania doświadczeń
Wykład – 1 godz.
ZAGADNIENIA: Aksjologia procesów wykorzystania doświadczeń w kontekście teorii
organizacyjnego uczenia się. Podstawy funkcjonowania i rozwój SWD. Struktury,
narzędzia, proces (ogólnikowo) w SWD. Podsystem wykorzystania doświadczeń
w systemie funkcjonalnym szkolenia. Organizator SWD. Kultura organizacyjna
– fundament funkcjonowania SWD. Obieg dokumentów w SWD.
Zajęcia 4.
Proces wykorzystania doświadczeń
Wykład – 1 godz.
ZAGADNIENIA: Identyfikacja obserwacji. Analiza. Planowanie wdrożenia działań
naprawczych i stawianie zadań. Wdrażanie działań naprawczych. Weryfikacja działań
naprawczych. Upowszechnianie.
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Zajęcia 5.
System wykorzystania doświadczeń i proces wykorzystania doświadczeń
w NATO Lesson Learned
Wykład – 1 godz.
ZAGADNIENIA: LL w NATO: historia, rozwój, organizacja i struktury. Współzależność
i relacje NATO LL pomiędzy ACO (Allied Command Operations) i ACT (Allied
Command Transformation) oraz wpływ na interoperacyjność (interoperability). NATO
LL Portal. LL w wybranych sojuszniczych siłach zbrojnych. Istota organizowania
i rozwijania narodowych systemów LL. Relacje pomiędzy systemami narodowymi
a systemem sojuszniczym.
TEMAT 2.
Funkcjonowanie systemu wykorzystania doświadczeń w Siłach Zbrojnych RP
i NATO
2 godz.
W wyniku opanowania treści tematu słuchacz potrafi:
 wskazać struktury odpowiedzialne za funkcjonowanie SWD na różnych
poziomach kierowania i dowodzenia oraz scharakteryzować relacje zachodzące
pomiędzy nimi;
 omówić role pełnione w SWD przez dowódcę i specjalistę SWD;
 przedstawić zasady sprawozdawczości w SWD.
Zajęcia 1.
Rola i zadania specjalisty systemu wykorzystania doświadczeń
Wykład – 1 godz.
ZAGADNIENIA: Personel SWD w strukturach Sił Zbrojnych RP – na różnych
poziomach kierowania i dowodzenia. Rola, uprawnienia i zadania specjalisty SWD
w zakresie organizacji i funkcjonowania SWD w jednostce/instytucji wojskowej
oraz jako członka zespołu wykorzystania doświadczeń (ZWD) podczas ćwiczeń
wojskowych. Rola i zadania specjalisty SWD w PWD.
Zajęcia 2.
Rola dowódcy w systemie wykorzystania doświadczeń
Wykład – 1 godz.
ZAGADNIENIA: Rola, uprawnienia i zadania dowódcy w PWD. Budowanie i wpływ
kultury organizacyjnej (zewnętrzne i wewnętrzne przejawy) zapewniającej dzielenie się
wiedzą w strukturach silnie zhierarchizowanych. Kultura organizacyjna w różnych
organizacjach – różne zadania, odmienne przejawy. Rola pozytywnego przywództwa
(w tym różnica pomiędzy dowodzeniem a przewodzeniem) w SWD.
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TEMAT 3.
Szkolenie z zakresu systemu wykorzystania doświadczeń
3 godz.
W wyniku opanowania treści tematu słuchacz potrafi:
 przeprowadzić podstawowe szkolenie z zakresu SWD dla użytkowników
systemu;
 scharakteryzować założenia procedury – omówienie po wykonaniu działania
(AAR);
 zdefiniować i zaprezentować role poszczególnych grup użytkowników
w systemie;
 osiągnąć cele szkoleniowe stosując zasady podmiotowości, funkcjonalności,
rzeczowości i wykonalności;
 ocenić kurs zgodnie z metodyką przyjętą w omówieniu po wykonaniu działania.
Zajęcia 1.
Organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu systemu wykorzystania doświadczeń
w jednostce/instytucji wojskowej
Wykład – 1 godz.
ZAGADNIENIA: Szkolenie w SWD: dokumenty normatywne, cele i efekty, planowanie,
przygotowanie i prowadzenie. Szkolenie programowe dla kadry. Szkolenie dla
kandydatów na żołnierzy zawodowych. Szkolenie uzupełniające dla kadry kierowniczej
i dowódczej w RON oraz dla pracowników RON. Szkolenie doskonalące dla personelu
SWD. System szkolenia pracowników RON a system doskonalenia żołnierzy
zawodowych.
Zajęcia 2.
Prowadzenie omówienia po wykonaniu działania (AAR – After Action Review)
Wykład – 1 godz.
ZAGADNIENIA: Geneza AAR. AAR w różnych organizacjach: przedsiębiorstwa,
instytucje, siły zbrojne i NATO (odmienne zadania – zróżnicowane podejścia). Od AAR
do podręcznika Omówienie po wykonaniu działania… (Obserwacja CBD SWD ID nr 86).
Najważniejsze zapisy podręcznika Omówienie po wykonaniu działania (After Action
Review – AAR) obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP: definicja, cel, istota, rodzaje
(formalne i nieformalne), moderator, etapy, przebieg, warianty, korzyści i beneficjenci.
Zajęcia 3.
Zajęcia podsumowujące. After Action Review – omówienie kursu SWD.
Zakończenie kursu
Wykład – 1 godz.
ZAGADNIENIA: Praktyczne zastosowanie procedury omówienia po wykonaniu
działania wobec zrealizowanego kursu SWD. Przypomnienie zamiaru i celu (celów)
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kursu. Zidentyfikowanie osiągniętych efektów i ocena skuteczności w poszczególnych
aspektach kursu (zestawienie sporządzone na podstawie kwestionariuszy ankiety).
Określenie silnych i słabych stron sposobu przeprowadzenia kursu (na podstawie danych
z kwestionariuszy ankiety i moderowanej dyskusji). Wskazanie kierunku doskonalenia
sposobu realizacji kursów SWD.
Podsumowanie kursu. Wskazanie zagadnień do dalszej pracy. Rozdanie zaświadczeń.
Rozliczenie uczestnictwa w kursie.
D. Wskazówki organizacyjno-metodyczne:
1. Zajęcia z przedmiotu prowadzić wykorzystując sprzęt komputerowy z projektorem
oraz opracowania metodyczne.
2. Podczas zajęć umożliwiać słuchaczom przedstawianie własnych wniosków
i doświadczeń dotyczących omawianych zagadnień.
3. Zajęcia teoretyczne prowadzić całością grupy szkoleniowej metodą wykładu
informacyjnego lub wykładu konwersatoryjnego.
4. Zajęcia praktyczne prowadzić w podgrupach szkoleniowych o maksymalnej
liczebności 5-6 słuchaczy.
5. Przedmiot zaliczyć na podstawie obecności słuchaczy na zajęciach oraz ich
aktywności podczas zajęć, jak również wykonania prac obejmujących tematykę
ćwiczeń.
Literatura:
Instrukcja systemu wykorzystania doświadczeń (Szkol. 879/2014), Centrum Doktryn
i Szkolenia Sił Zbrojnych, Bydgoszcz 2014.
2. Instrukcja użytkownika Modułu SWD Systemu Informatycznego Wsparcia Centrum
Doktryn i Szkolenia SZ Wersja 1.1, Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych,
Bydgoszcz 2018.
3. Podręcznik systemu wykorzystania doświadczeń: Proces, metody, narzędzia (Szkol.
885/2014), Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, Bydgoszcz 2014.
4. Uzupełnienie nr 1 do Podręcznika systemu wykorzystania doświadczeń: Proces,
metody, narzędzia, MON, CDiS SZ, Bydgoszcz, 2016.
5. Omówienie po wykonaniu działania (After Action Review – AAR), (Szkol. 949/2018),
Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, Bydgoszcz 2018.
6. Joint Analysis Handbook 4th Edition, Joint Analysis and Lessons Learned Centre
Monsanto, Lisbon, Portugal, February 2016.
7. ACT Directive 80-7, Aneks A, Managing Transformation, SACT, Norfolk 2005.
8. AJP-3(B) Allied Joint Doctrine for the Conduct of Operations, NATO
Standardization Agency 2011.
9. Bi-SC (Bilateral Strategic Command) Directive 80-6 Lessons Learned, Agencja
Standaryzacyjna NATO (NSA), 2007.
10. Decyzja nr 289/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 08 lipca 2014 roku
w sprawie Standardu Kształcenia Wojskowego dla kandydatów na oficerów
– Minimalne Wymagania Programowe.
1.
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11. Decyzja nr 56/Org/P5 MON z 24 grudnia 2013 roku w sprawie Organizatorów
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.
26.
27.

Systemów Funkcjonalnych w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej.
Doktryna Działań Połączonych D/01 (C), Szkol. 813/2009, MON, SGWP, Warszawa
2009.
Doktryna Planowania na poziomie strategiczno-operacyjnym D-5, MON, CDiS SZ,
szkol. 926/2015, Bydgoszcz 2015.
Doktryna szkolenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej DD/7(A),
Szkol. 837/2010, MON, CDiS SZ, Bydgoszcz 2010.
Instrukcja o przygotowaniu i prowadzeniu ćwiczeń z dowództwami, sztabami
i wojskami w Siłach Zbrojnych RP DD/7.1.1 (A), Szkol. 839/2010, MON, SG WP,
Warszawa 2010. Centrum Doktryn i Szkolenia SZ, Bydgoszcz 2010.
Establishing a Lessons Learned Program: Observations, Insights and Lessons,
Center for Army Lessons Learned, Fort Leavenworth 2011.
Koncepcja Systemu Wykorzystania Doświadczeń w Siłach Zbrojnych RP, SG WP,
Warszawa 2009.
Rozkaz nr 180/Szkol./P7 Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z dnia
23 lutego 2007 roku w sprawie uruchomienia w Siłach Zbrojnych RP narodowego
systemu zbierania i upowszechniania doświadczeń z udziału SZ RP w operacjach
wojskowych poza terytorium kraju.
Rozkaz nr 631/Szkol./P7 Szefa SG WP z dnia 1 sierpnia 2007 roku
w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. przygotowania, zorganizowania
i wdrożenia w Siłach Zbrojnych RP narodowego systemu zbierania
i upowszechniania wniosków i doświadczeń obejmującego wszystkie obszary
funkcjonowania SZ RP.
Rozkaz nr 2/Szkol./P7 Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie wdrożenia i funkcjonowania Systemu
Wykorzystania Doświadczeń w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
20 września 2018 roku w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz
dyscyplin artystycznych (Dz.U. 2018 poz. 1818).
Rozporządzenie nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia
22 listopada 2006 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony
Narodowej (Dz. Urz. MON nr 21, poz. 270).
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2014 roku
w sprawie nauki żołnierzy zawodowych (Dz. U. 2014 poz. 1352).
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2009 roku w sprawie
korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych
(Dz.U.2009.216.1678).
Wytyczne Zastępcy Szefa SG WP z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie narodowego
systemu zbierania i upowszechniania doświadczeń w SZ RP.
Zalecenie Rady Europejskiej z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie kompetencji
kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01).
Fazlagić J., Innowacyjne zarządzanie wiedzą, Difin, Warszawa 2014.
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28. Gawrysiak K., Zarządzanie wiedzą, zarządzanie zmianą i organizacyjne uczenie się

29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.

E.

Sił Zbrojnych RP w Systemie Wykorzystania Doświadczeń, Akademia Marynarki
Wojennej, Gdynia 2020.
Gawrysiak K., Siedem lat doświadczeń, [w:] Przegląd sił zbrojnych nr 5/2019,
Wojskowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2019.
Gierszewska G., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza
Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011.
Jabłoński J., Lis. A., Szkolenie specjalistów wykorzystania doświadczeń w zakresie
identyfikowania obserwacji, [w:] Lis A., Reczkowski R., Innowacja i synergia
w Siłach Zbrojnych RP, tom 1, Bydgoszcz 2012.
Jashapara A., Zarządzanie wiedzą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
2014.
Kobyłko G., Morawski M., Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, Difin,
Warszawa 2006.
Kowalczyk
A.,
Nogalski
B.,
Zarządzanie
wiedzą.
Koncepcja
i narzędzia, Difin, Warszawa 2007.
Kuraszko I., Etyka Przywództwa, Difin, Warszawa 2014.
Perechuda K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2005.
Wojtowicz R., Dekowski A., Rola dowódcy w systemie wykorzystania doświadczeń,
[w:] Biuletyn systemu wykorzystania doświadczeń nr 1/2014 (1), CDiS SZ,
Bydgoszcz 2014.
Dokumentacja obserwacji o nr ID 86 After Action Review.
Dokumentacja obserwacji o nr ID 111 Identyfikacja potrzeb w zakresie włączenia
tematyki SWD w SZ RP do programów kształcenia i doskonalenia zawodowego.
Orientacyjna kalkulacja środków i materiałów dydaktycznych niezbędnych do
realizacji programu
Numer
tematu

zajęć

1
1
1
1
1
2
2
3
3
3

1
2
3
4
5
1
2
1
2
3

Rzutnik multimedialny
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Komputer
w sieci
w sieci
Milnet-Z
Internet
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
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2.2. Proces wykorzystania doświadczeń
A. Cele szkolenia:
W wyniku opanowania treści programowych przedmiotu słuchacz powinien:
a) znać:
 istotę i przebieg procesu wykorzystania doświadczeń;
 rolę i zadania dowódcy, personelu i użytkowników w poszczególnych etapach
PWD;
 procedurę zgłaszania obserwacji;
 metody pozyskiwania i interpretacji (analizy) danych w celu właściwej realizacji
etapów identyfikacji, analizy i weryfikacji.
b) umieć:
 identyfikować obserwacje i opracować AZO;
 określić czynniki wywołujące problem zgłoszony do analizy;
 analizować obserwacje oraz wskazywać wnioski i rekomendacje działań
naprawczych;
 właściwie dobierać metody, narzędzia, techniki w celu pozyskiwania i analizy
danych;
 realizować zadania przewidziane dla personelu SWD w ramach poszczególnych
etapów PWD;
 zaplanować i zarządzać procesem analizy.
c) potrafić:
 identyfikować obszary wymagające usprawnień lub dobre praktyki o charakterze
systemowym, które są istotne z punktu widzenia organizacyjnego uczenia się
i wykorzystania doświadczeń;
 poprawnie prowadzić rejestr zgłoszonych obserwacji (RZO) dla
jednostki/instytucji wojskowej;
 opisać problem zgłoszony do analizy oraz czynniki go wywołujące;
 określić i opisać szczegółowe cele i problemy do analizy;
 posługiwać się metodami, technikami i narzędziami badawczymi;
 opracować plan przeprowadzenia analizy, w tym zidentyfikować potrzebne dane;
 utworzyć i kierować pracami zespołu analizy;
 wyciągać wnioski z analizy danych, formułować rekomendacje działań
naprawczych i identyfikować ich wykonawców;
 określić i przeprowadzić proces weryfikacji działań naprawczych.
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B. Rozliczenie godzin:
Numer
tematu
1

2

3

4

zajęcia

Tytuły tematów
(zajęć)

Identyfikacja obserwacji
1
Identyfikowanie obserwacji (AZO)
2
Kwalifikowanie obserwacji (AKO)
Analiza
1
Analiza obserwacji
Identyfikowanie i opisywanie problemu do
2
analizy
3
Prowadzenie analizy
Planowanie wdrożenia działań naprawczych
i stawianie zadań, wdrażanie działań naprawczych,
weryfikacja działań naprawczych, upowszechnianie
Działania naprawcze. Upowszechnianie
1
obserwacji i doświadczeń
Projekty indywidualne
1
Indywidualna prezentacja AZO i AKO
RAZEM:

Liczba godz.
z tego na zajęcia
Razem
6
3
3
4
1

2
1
1
1
1

4
2
2
3

2

2

1

1

1

1

1

1

2
2
13

Uwagi

teoretyczne praktyczne

4

2
2
9

C. Szczegółowe treści tematów:
TEMAT 1.
Identyfikacja obserwacji
6 godz.
W wyniku opanowania treści tematu słuchacz potrafi:
 identyfikować obszary wymagające usprawnień lub dobre praktyki o charakterze
systemowym, które są istotne z punktu widzenia organizacyjnego uczenia się
i wykorzystania doświadczeń;
 opisać obserwację poprzez wypełnienie AZO;
 posługiwać się metodami, technikami i narzędziami badawczymi w celu
gromadzenia i interpretacji danych;
 przeprowadzić kwalifikację obserwacji i wypełnić AKO;
 wskazać różnice między pojęciami: obserwacja, obserwacja zidentyfikowana,
doświadczenie zidentyfikowane, doświadczenie wykorzystane.
Zajęcia 1.
Identyfikowanie obserwacji (AZO)
Wykład – 1 godz.
Ćwiczenie – 2 godz.
ZAGADNIENIA: Etap Identyfikowania obserwacji w PWD – definicja, cel, istota,
znaczenie i konsekwencje. Wyjaśnienie pojęć: obserwacja, doświadczenie, kwalifikacja,
identyfikacja. Opisywanie obserwacji. Zgłoszenie obserwacji. Arkusz zgłoszenia
obserwacji (AZO). Proces identyfikowania obserwacji w ramach SWD. Metody
i techniki identyfikowania obserwacji. Pozyskiwanie i interpretacja danych.
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Zajęcia 2.
Kwalifikowanie obserwacji (AKO)
Wykład – 1 godz.
Ćwiczenie – 2 godz.
ZAGADNIENIA: Wyjaśnienie pojęcia kwalifikacja. Arkusz kwalifikacji obserwacji
(AKO). Zasady i kryteria kwalifikowania obserwacji. Praktyczne kwalifikowanie
obserwacji. Kwalifikacja negatywna – obserwacja odrzucona i obserwacja warta
upowszechnienia. Kwalifikacja pozytywna – obserwacja do zgłoszenia przełożonemu,
obserwacja zidentyfikowana, doświadczenie zidentyfikowane i doświadczenie
wykorzystane. Formalna identyfikacja obserwacji.
TEMAT 2.
Analiza
4 godz.
W wyniku opanowania treści tematu słuchacz potrafi:
 zbadać problem zgłoszony do analizy oraz zaplanować proces analizy, a w tym
określić/uzgodnić z odbiorcą: cel analizy, problemy badawcze, zastosowane
metody analityczne;
 interpretować wyniki analizy, formułować wnioski i rekomendacje działań
naprawczych oraz identyfikować ich wykonawców;
 zarządzać procesem analizy i współpracować w zespole roboczym prowadzącym
analizę;
 opracować sprawozdanie końcowe z analizy.
Zajęcia 1.
Analiza obserwacji
Wykład – 1 godz.
ZAGADNIENIA: Etap analizy w PWD – definicja, cel, istota, znaczenie
i konsekwencje. Model procesu analizy – pięć faz: faza wstępna, faza pozyskiwania
danych, faza analizy danych, faza opracowania sprawozdania końcowego, faza
zakończenia analizy. Zarządzanie procesem analizy. Lista priorytetowych analiz (LPA).
Metody badawcze pozyskiwania i analizy danych. Sprawozdanie końcowe z analizy.
Zajęcia 2.
Identyfikowanie i opisywanie problemu do analizy
Ćwiczenie – 2 godz.
ZAGADNIENIA: Przygotowanie i uzgodnienie Zapotrzebowania na analizę. Budowa
zespołu roboczego. Definicja celu analizy, problemu do analizy, wniosku, odbiorcy
analizy. Określenie szczegółowych celów i problemów do analizy. Identyfikacja
potrzebnych danych do analizy. Zaplanowanie procesu analizy – opracowanie
i zatwierdzenie planu przeprowadzenia analizy.
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Zajęcia 3.
Prowadzenie analizy
Ćwiczenie – 1 godz.
ZAGADNIENIA: Faza wstępna (tylko wskazanie fazy omówionej w T.2.1): budowa
zespołu roboczego, określenie szczegółowych celów i problemów do analizy,
identyfikacja potrzebnych danych do analizy oraz zaplanowanie procesu analizy. Faza
pozyskiwania danych: zbieranie danych, formułowanie wstępnych wniosków i określenie
celowości prowadzenia dalszej analizy. Faza analizy danych: przeprowadzenie właściwej
analizy danych, sprawdzenie rozwiązań wszystkich problemów szczegółowych
i określenie celowości prowadzenia dalszej analizy. Formułowanie wniosków
i rekomendacji. Faza opracowania sprawozdania końcowego: opracowanie projektu
sprawozdania końcowego i procedura uzgodnieniowa dokumentu. Definicja wykonawcy
działań naprawczych.
TEMAT 3.
Planowanie wdrożenia działań naprawczych i stawianie zadań, wdrażanie działań
naprawczych, weryfikacja działań naprawczych, upowszechnianie
1 godz.
W wyniku opanowania treści tematu słuchacz potrafi:
 posługiwać się algorytmem postępowania w etapach: planowania wdrażania
działań naprawczych i stawiania zadań, wdrażania działań naprawczych oraz
weryfikacji wdrożonych działań naprawczych;
 dokonać oceny skutków finansowych i organizacyjnych wdrożenia działań
naprawczych;
 upowszechniać obserwacje i doświadczenia w SWD;
 określić metody badawcze służące weryfikacji działań naprawczych;
 korzystać z zasobów zamieszczonych w CDB SWD, e-bibliotece CDiS SZ
i NATO LL Portal (LLP).
Zajęcia 1. Działania naprawcze. Upowszechnianie obserwacji i doświadczeń
Wykład – 1 godz.
ZAGADNIENIA: Etapy: planowanie wdrożenia działań naprawczych i stawianie zadań,
wdrażanie działań naprawczych, weryfikacja działań naprawczych, upowszechnianie
w PWD – definicje, cele, istota, znaczenie i konsekwencje. Rola personelu SWD,
decydentów, gestorów w działaniach naprawczych. Narzędzia upowszechniania
obserwacji i doświadczeń: e-biblioteka CDiS SZ, biuletyny SWD i CDiS SZ.
TEMAT 4. Projekty indywidualne
2 godz.
W wyniku opanowania treści tematu słuchacz potrafi:
 zaprezentować i omówić sporządzone AZO i AKO;
 umotywować podjęte decyzje podczas realizacji I etapu PWD;
 dokonać oceny procedury zgłaszania, kwalifikacji i identyfikacji obserwacji.
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Zajęcia 1. Indywidualna prezentacja AZO i AKO
Ćwiczenie – 2 godz.
ZAGADNIENIA: Indywidualne zaprezentowanie sporządzonych w toku kursu AZO
i AKO wraz z umotywowaniem podjętych działań podczas realizacji procesu zgłaszania
i kwalifikacji obserwacji. Ocena i omówienie materiałów zaprezentowanych przez
kursantów.
D. Wskazówki organizacyjno-metodyczne:
1. Zajęcia z przedmiotu prowadzić wykorzystując sprzęt komputerowy z projektorem
oraz opracowania metodyczne.
2. Podczas zajęć umożliwiać słuchaczom przedstawianie własnych wniosków
i doświadczeń dotyczących omawianych zagadnień.
3. Zajęcia teoretyczne prowadzić całością grupy szkoleniowej metodą wykładu
informacyjnego lub wykładu konwersatoryjnego.
4. Zajęcia praktyczne prowadzić w podgrupach szkoleniowych o maksymalnej
liczebności 5-6 słuchaczy.
5. Przedmiot zaliczyć na podstawie obecności słuchaczy na zajęciach oraz ich
aktywności podczas zajęć, jak również na podstawie wykonania prac, obejmujących
tematykę ćwiczeń.
Literatura:
1. Instrukcja systemu wykorzystania doświadczeń (Szkol. 879/2014), Centrum Doktryn
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

i Szkolenia Sił Zbrojnych, Bydgoszcz 2014.
Instrukcja użytkownika Modułu SWD Systemu Informatycznego Wsparcia Centrum
Doktryn i Szkolenia SZ Wersja 1.1, Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych,
Bydgoszcz 2018.
Podręcznik systemu wykorzystania doświadczeń: Proces, metody, narzędzia (Szkol.
885/2014), Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, Bydgoszcz 2014.
Uzupełnienie nr 1 do Podręcznika systemu wykorzystania doświadczeń: Proces,
metody, narzędzia, MON, CDiS SZ, Bydgoszcz, 2016.
Apanowicz J., Metodologia ogólna, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej
Bernardinum, Gdynia 2002.
Apanowicz J., Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej. Prace doktorskie,
prace habilitacyjne, Difin, Warszawa 2005.
Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2007.
Gawrysiak K., Zarządzanie wiedzą, zarządzanie zmianą i organizacyjne uczenie się
Sił Zbrojnych RP w Systemie Wykorzystania Doświadczeń, Akademia Marynarki
Wojennej, Gdynia 2020.
Gawrysiak K., Siedem lat doświadczeń, [w:] Przegląd sił zbrojnych nr 5/2019,
Wojskowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2019.
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E.

Orientacyjna kalkulacja środków i materiałów dydaktycznych niezbędnych do
realizacji programu
Numer

Komputer

tematu

zajęć

1
1
2
2
2
3
4

1
2
1
2
3
1
1

Rzutnik multimedialny
1
1
1
1
1
1
1

w sieci
Milnet-Z
-

w sieci
Internet
31
31
31
31
31
31
31
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2.3. System wykorzystania doświadczeń w ćwiczeniach
A. Cele szkolenia:
W wyniku opanowania treści programowych przedmiotu słuchacz powinien:
a) znać:
 zapisy dokumentów normatywnych opisujących użycie SWD w ćwiczeniach;
 zadania członków ZWD.
b) umieć:
 zaplanować proces pozyskania obserwacji podczas ćwiczeń;
 wykorzystywać różne metody, techniki i narzędzia zbierania obserwacji podczas
ćwiczeń;
 opracować listę zebranych obserwacji i doświadczeń podczas ćwiczenia.
c) potrafić:
 identyfikować obszary wymagające usprawnień lub dobre praktyki o charakterze
systemowym, które są istotne z punktu widzenia organizacyjnego uczenia się
i wykorzystania doświadczeń;
 aktywnie uczestniczyć w działaniach ZWD;
 określić komponenty funkcjonalne zdolności, stanowiące główne obszary
zainteresowania pod względem pozyskania i wykorzystania doświadczeń.
B. Rozliczenie godzin:
Numer
tematu zajęcia
1

2

Tytuły tematów
(zajęć)

System wykorzystania doświadczeń w ćwiczeniach
SWD w ćwiczeniach.
1
Plan zbierania obserwacji (OCP – Observation
Collection Plan)
Planowanie zbierania obserwacji
1
Planowanie zbierania obserwacji
2

Grupowa prezentacja planu zbierania obserwacji
RAZEM:

Liczba godz.
z tego na zajęcia
Razem

Uwagi

teoretyczne praktyczne

1

1
1

5
3

1
1

2
6

4
2
2

2

4

C. Szczegółowe treści tematów:
TEMAT 1. System wykorzystania doświadczeń w ćwiczeniach
1 godz.
W wyniku opanowania treści tematu słuchacz potrafi:
 wskazać dokumenty normatywne opisujące użycie SWD w ćwiczeniach oraz
przywołać ich zapisy;
 identyfikować obszary wymagające usprawnień lub dobre praktyki o charakterze
systemowym, które są istotne z punktu widzenia organizacyjnego uczenia się
i wykorzystania doświadczeń.
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Zajęcia 1. SWD w ćwiczeniach. Plan zbierania obserwacji (OCP – Observation
Collection Plan)
Wykład – 1 godz.
ZAGADNIENIA: Teoretyczne podstawy procesu organizacyjnego uczenia się, ze
szczególnym uwzględnieniem procesu wykorzystania doświadczeń (definicje, cel, istota,
znaczenie, konsekwencje). Rola i zadania specjalisty w ZWD. Lista zebranych
obserwacji. Komponenty funkcjonalne zdolności. Planowanie procesu zbierania
obserwacji podczas ćwiczeń. Metody, techniki, narzędzia służące pozyskaniu danych
i ich analizie.
TEMAT 2. Planowanie zbierania obserwacji
5 godz.
W wyniku opanowania treści tematu słuchacz potrafi:
 zaprezentować model procesu wykorzystania doświadczeń, zaplanować proces
zbierania obserwacji podczas ćwiczeń (określić miernik osiągnięcia celu,
opracować propozycję zapisów z obszaru SWD do rozkazów ws. zabezpieczenia
lub udziału w ćwiczeniu, określić system meldunkowy dla SWD, opracować
algorytm przesyłania obserwacji);
 posługiwać się metodami badawczymi;
 opracować listę zebranych obserwacji i doświadczeń podczas ćwiczenia;
 scharakteryzować rolę i zadania specjalisty SWD w ćwiczeniu;
 formułować syntetyczne wnioski i rekomendacje służące doskonaleniu
systemowych rozwiązań w zakresie pozyskiwania obserwacji i doświadczeń
w przyszłych ćwiczeniach.
Zajęcia 1. Planowanie zbierania obserwacji
Wykład – 1 godz.
Ćwiczenie – 2 godz.
ZAGADNIENIA: Identyfikacja obserwacji. Lista zebranych obserwacji i doświadczeń
podczas ćwiczenia. Koncepcja organizacji zbierania obserwacji i dobrych praktyk
podczas ćwiczeń. Obieg informacji SWD w ćwiczeniach. Upowszechnianie
doświadczeń.
Zajęcia 2. Grupowa prezentacja planu zbierania obserwacji
Ćwiczenie – 2 godz.
ZAGADNIENIA: Identyfikacja kluczowych obszarów w ćwiczeniu. Plan zbierania
obserwacji. Metody, techniki, narzędzia badawcze. Lista zebranych obserwacji
i doświadczeń podczas ćwiczenia. Schemat obiegu informacji SWD podczas ćwiczenia
i po zakończeniu.
D. Wskazówki organizacyjno-metodyczne:
1. Zajęcia z przedmiotu prowadzić wykorzystując sprzęt komputerowy z projektorem
oraz opracowania metodyczne.
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2. Podczas zajęć umożliwiać słuchaczom przedstawianie własnych wniosków
i doświadczeń dotyczących omawianych zagadnień.
3. Zajęcia teoretyczne prowadzić całością grupy szkoleniowej metodą wykładu
informacyjnego lub wykładu konwersatoryjnego.
4. Zajęcia praktyczne prowadzić w podgrupach szkoleniowych o maksymalnej
liczebności 5-6 słuchaczy.
5. Przedmiot zaliczyć na podstawie obecności słuchaczy na zajęciach oraz ich
aktywności podczas zajęć, jak również wykonania prac obejmujących tematykę
ćwiczeń.
Literatura:
1. Instrukcja systemu wykorzystania doświadczeń (Szkol. 879/2014), Centrum Doktryn

i Szkolenia Sił Zbrojnych, Bydgoszcz 2014.
2. Instrukcja o przygotowaniu i prowadzeniu ćwiczeń z dowództwami, sztabami
i wojskami w Siłach Zbrojnych RP DD/7.1.1 (A), Szkol. 839/2010, MON, SG WP,
Warszawa 2010.
3. Instrukcja użytkownika Modułu SWD Systemu Informatycznego Wsparcia Centrum
Doktryn i Szkolenia SZ Wersja 1.1, CDiS SZ, Bydgoszcz 2018.
4. Podręcznik systemu wykorzystania doświadczeń: Proces, metody, narzędzia (Szkol.
885/2014), Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, Bydgoszcz 2014.
5. Uzupełnienie nr 1 do Podręcznika systemu wykorzystania doświadczeń: Proces,
metody, narzędzia, MON, CDiS SZ, Bydgoszcz, 2016.
6. Omówienie po wykonaniu działania (After Action Review – AAR), (Szkol. 949/2018),
CDiS SZ, Bydgoszcz 2018.
7. Doktryna szkolenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej DD/7(A),
Szkol. 837/2010, MON, CDiS SZ, Bydgoszcz 2010.
8. Gawrysiak K., Zarządzanie wiedzą, zarządzanie zmianą i organizacyjne uczenie się
Sił Zbrojnych RP w Systemie Wykorzystania Doświadczeń, AMW, Gdynia 2020.
E.

Orientacyjna kalkulacja środków i materiałów dydaktycznych niezbędnych do
realizacji programu
Numer

Komputer

tematu

zajęć

1
2
2

1
1
2
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Rzutnik multimedialny
1
1
1

w sieci
Milnet-Z
-

w sieci
Internet
31
31
31

2.4. Centralna baza danych systemu wykorzystania doświadczeń
A. Cele szkolenia:
W wyniku opanowania treści programowych przedmiotu słuchacz powinien:
a) znać:
 umiejscowienie i zasady funkcjonowania CBD SWD w systemie
teleinformatycznym Milnet-Z;
 rolę i zadania dowódcy, specjalisty i użytkowników SWD w PWD i CBD.
b) umieć:
 bezpiecznie i świadomie korzystać z zasobów CBD SWD;
 zarządzać dostępnymi zasobami oraz rozróżniać funkcje przyznane w CBD SWD
i rozumieć ich zadania;
 wyszukać i scharakteryzować RZO;
 zrealizować poszczególne etapy PWD wykorzystując funkcjonalność CBD
SWD.
 potrafić:
 posługiwać się dostępnymi tabelami danych;
 wykorzystywać i poprawnie wypełniać formularze elektroniczne;
 zamieszczać obserwacje, dodawać komentarze, dodawać załączniki;
 określać status obserwacji w zależności od etapu jej procedowania;
 rozróżniać i rozumieć role i zadania poszczególnych grup użytkowników
w CBD SWD.
B. Rozliczenie godzin:
Numer
tematu zajęcia
1
2

Tytuły tematów
(zajęć)

Wprowadzenie do CBD SWD
1
Wprowadzenie do CBD SWD
Wykorzystanie CBD SWD
Wykorzystanie CBD SWD
1
2
CBD SWD – wprowadzanie AZO
3
CBD SWD – kwalifikacja
RAZEM:

Liczba godz.
z tego na zajęcia
Razem
1
1
4
2
1
1
5

Uwagi

teoretyczne praktyczne

1
1
1
1

2

3
1
1
1
3

C. Szczegółowe treści tematów:
TEMAT 1.
Wprowadzenie do CBD SWD
1 godz.
W wyniku opanowania treści tematu słuchacz potrafi:
 wskazać umiejscowienie CBD SWD w systemie teleinformatycznym Milnet-Z;
 bezpiecznie i świadomie korzystać z zasobów CBD SWD;
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 zarządzać dostępnymi zasobami oraz rozróżniać funkcje przyznane w CBD SWD
i rozumieć ich zadania;
 wyszukać i scharakteryzować RZO.
Zajęcia 1.
Wprowadzenie do CBD SWD
Wykład – 1 godz.
ZAGADNIENIA: System informatycznego wsparcia Centrum Doktryn i Szkolenia SZ.
Istota modułu SWD. Autentykacja użytkowników. Podział na role: użytkownik, personel
SWD, dowódca i administrator. Dodatkowe funkcjonalności modułu SWD: mój profil,
RZO.
TEMAT 2.
Wykorzystanie CBD SWD
4 godz.
W wyniku opanowania treści tematu słuchacz potrafi:
 posługiwać się dostępnymi tabelami danych;
 wykorzystywać formularze elektroniczne;
 zamieszczać obserwacje, dodawać komentarze, dodawać załączniki;
 określać status obserwacji w zależności od etapu jej procedowania.
Zajęcia 1.
Wykorzystanie CBD SWD
Wykład – 1 godz.
Ćwiczenie – 1 godz.
ZAGADNIENIA: Tabele danych: personalizacja rekordów CBD SWD, zgłoszone
obserwacje, kwalifikacje obserwacji, identyfikacje obserwacji, obserwacje, obserwacje
odrzucone. Dokumentowanie etapów PWD w CBD SWD: identyfikacja obserwacji,
analiza, planowanie wdrożenia działań naprawczych i stawianie zadań, wdrażanie działał
naprawczych, weryfikacja działań naprawczych, upowszechnianie. Dokumentowanie
obserwacji – forum i załączniki (dodawanie załączników, edycja załączników i usuwanie
załączników). Zgłaszanie uwag w zakresie funkcjonalności CBD SWD.
Zajęcia 2.
CBD SWD – wprowadzanie AZO
Ćwiczenie – 1 godz.
ZAGADNIENIA: Formularz elektroniczny AZO. Obowiązkowe pola do wypełnienia.
Pola zgłoszenia wypełniane automatycznie. Opcjonalne pola do wypełnienia.
Zapisywanie i wysyłanie zgłoszenia do personelu SWD. Modyfikacja treści obserwacji
przez personel SWD. Poprawianie treści obserwacji przez zgłaszającego. Zatwierdzanie
poprawek personelu SWD przez zgłaszającego. Zatwierdzanie zgłoszenia obserwacji
przez personel SWD.

Str. 26/36

Zajęcia 3.
CBD SWD – kwalifikacja
Ćwiczenie – 1 godz.
ZAGADNIENIA: Formularz elektroniczny AKO. Rozpoczęcie kwalifikacji obserwacji
przez personel SWD. Pytania kwalifikacyjne. Wynik kwalifikacji (status obserwacji)
w odniesieniu do propozycji personelu. Pole uwagi/uzasadnienie. Decyzja dowódcy.
D. Wskazówki organizacyjno-metodyczne:
1. Zajęcia z przedmiotu prowadzić wykorzystując sprzęt komputerowy z projektorem
oraz opracowania metodyczne.
2. Podczas zajęć umożliwiać słuchaczom przedstawianie własnych wniosków
i doświadczeń dotyczących omawianych zagadnień.
3. Zajęcia teoretyczne prowadzić całością grupy szkoleniowej metodą wykładu
informacyjnego lub wykładu konwersatoryjnego.
4. Zajęcia praktyczne prowadzić w podgrupach szkoleniowych o maksymalnej
liczebności 5-6 słuchaczy.
5. Zajęcia praktyczne prowadzić z wykorzystaniem ćwiczebnej CBD SWD.
6. Przedmiot zaliczyć na podstawie obecności słuchaczy na zajęciach oraz ich
aktywności podczas zajęć, jak również wykonania prac obejmujących tematykę
ćwiczeń.
Literatura:
1. Instrukcja systemu wykorzystania doświadczeń (Szkol. 879/2014), CDiS SZ,
2.
3.
4.
5.

Bydgoszcz 2014.
Instrukcja użytkownika Modułu SWD Systemu Informatycznego Wsparcia Centrum
Doktryn i Szkolenia SZ Wersja 1.1, CDiS SZ, Bydgoszcz 2018.
Podręcznik systemu wykorzystania doświadczeń: Proces, metody, narzędzia (Szkol.
885/2014), CDiS SZ, Bydgoszcz 2014.
Uzupełnienie nr 1 do Podręcznika systemu wykorzystania doświadczeń: Proces,
metody, narzędzia, MON, CDiS SZ, Bydgoszcz, 2016.
Gawrysiak K., Zarządzanie wiedzą, zarządzanie zmianą i organizacyjne uczenie się
Sił Zbrojnych RP w Systemie Wykorzystania Doświadczeń, AMW, Gdynia 2020.

E. Orientacyjna kalkulacja środków i materiałów dydaktycznych niezbędnych do
realizacji programu
Numer

Komputer

tematu

zajęć

1
2
2
2

1
1
2
3

Rzutnik multimedialny
1
1
1
1

w sieci
Milnet-Z
16
16
16
16

w sieci
Internet
-
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PROGRAM OPRACOWALI
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WYKAZ ZMIAN DOKONANYCH W PROGRAMIE
Lp.

Treść

Podstawa

Strona
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ARKUSZ UZGODNIEŃ
do Programu szkolenia słuchaczy kursu doskonalącego
„System wykorzystania doświadczeń”
Kod kursu: 8105122

opracowanego przez Akademię Marynarki Wojennej

Lp.

1.

Nazwa komórki
(jednostki
Stanowisko instytucji
organizacyjnej
opiniującej (uzgodniono/
z którą projekt był
nie uzgodniono)
uzgodniony)

DEPARTAMENT
NAUKI
I SZKOLNICTWA
WOJSKOWEGO

Data

Stopień wojskowy,
imię, nazwisko
dyrektora (szefa)
instytucji
opiniującej oraz
pieczęć urzędowa
instytucji

UZGODNIONO
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ARKUSZ UZGODNIEŃ
do Programu szkolenia słuchaczy kursu doskonalącego
„System wykorzystania doświadczeń”
Kod kursu: 8105122

opracowanego przez Akademię Marynarki Wojennej

Lp.

Nazwa komórki
(jednostki
organizacyjnej
z którą projekt był
uzgodniony)

Stanowisko instytucji
opiniującej (uzgodniono/
nie uzgodniono)

1.

CENTRUM
DOKTRYN
I SZKOLENIA SZ

UZGODNIONO

Data

Stopień wojskowy,
imię, nazwisko
dyrektora (szefa)
instytucji
opiniującej oraz
pieczęć urzędowa
instytucji
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