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Streszczenie

Kontyngenty wojskowe różnią się zakresem zadań realizowanych w obszarze odpo-
wiedzialności oraz strukturą organizacyjną i liczebnością. Jednak zakres zadań lo-
gistycznych realizowanych przez National Support Element (NSE) jest zawsze taki 
sam, bez względu na jego liczebność. Celem artykułu jest próba dokonania analizy 
kwalifikacji zawodowych logistyków, które są niezbędne do wykonania szerokiego 
spektrum zadań NSE w polskich kontyngentach wojskowych (PKW), a także próba 
oceny możliwości zdefiniowania tych kwalifikacji w dokumentach organizacyjno- 
-etatowych w zależności od wielkości NSE. Problemem poruszonym w artykule jest 
zależność ilości posiadanych kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych żołnie-
rzy NSE od wielkości tego pododdziału. Kwestia ta jest rozpatrywana w aspekcie 
obowiązkowych i dodatkowych zadań realizowanych przez NSE w PKW Irak i PKW 
ISAF.

Słowa kluczowe: zabezpieczenie logistyczne polskiego kontyngentu wojskowego, 
kwalifikacje zawodowe, Narodowy Element Wsparcia. 

Wstęp

Powodem napisania artykułu jest chęć podzielenia się doświadczeniami aplikacyj-
nymi zdobytymi podczas praktycznej realizacji zadań z zakresu zabezpieczenia lo-
gistycznego polskiego kontyngentu wojskowego (PKW). Zadania te wykonują żoł-
nierze NSE. Podstawą treści zawartych w artykule są obserwacje poczynione przez 
autora podczas służby w NSE PKW KFOR�, NSE PKW Irak i NSE PKW ISAF�. 
Z tego powodu są dosyć szczegółowe i mogą, a nawet powinny prowokować do 
polemiki.

� KFOR (Kosovo Force) – międzynarodowe siły pokojowe NATO działające na terenie Kosowa 
w ramach operacji wsparcia pokoju „Joint Guardian”.
� ISAF (International Security Assistance Force) – Międzynarodowe Siły Wsparcia Bezpie- 
czeństwa w Afganistanie.
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Celem artykułu jest próba dokonania analizy zarówno kwalifikacji zawodowych 
logistyków, które są niezbędne do wykonania zadań realizowanych przez NSE PKW, 
jak i możliwości zdefiniowania tych kwalifikacji w dokumentach organizacyjno-eta-
towych w zależności od wielkości NSE. Autor założył, że obecnie obowiązujące za-
sady definiowania kwalifikacji zawodowych są niewystarczające przy opisie kwali-
fikacji żołnierzy z niewielkiego liczebnie NSE. Problemem poruszonym w artykule 
jest zależność ilości kwalifikacji zawodowych posiadanych przez poszczególnych 
żołnierzy NSE od wielkości tego pododdziału. Podczas przygotowania artykułu za-
stosowano metody obserwacji i analizy, w tym analizy dokumentów, oraz metodę 
intuicyjną. 

Pojęcia „zawód”, „specjalność”, „kwalifikacje zawodowe” czy „umiejętności” 
są zdefiniowane w przepisach polskiego prawa. Zgodnie z obowiązującym rozpo-
rządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej zawód stanowi źródło dochodów 
i oznacza zestaw zadań (czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału 
pracy, wymagających kompetencji nabytych w toku uczenia się lub praktyki�. Z kolei 
specjalność obejmuje część zawodu wymagającą dodatkowych kompetencji�. W po-
przednio obowiązującym rozporządzeniu zdefiniowane były również takie pojęcia, 
jak „kwalifikacje zawodowe” i „umiejętności”. Kwalifikacje zawodowe to układy 
wiedzy i umiejętności wymagane do realizacji składowych zadań zawodowych�, na-
tomiast umiejętność to sprawdzona możliwość wykonania odpowiedniej klasy zadań 
w ramach zawodu (specjalności)6.

Wszyscy logistycy NSE są żołnierzami zawodowymi. Każdy z nich musi posia-
dać kwalifikacje zawodowe wynikające ze specjalności wojskowej wymaganej na 
zajmowanym stanowisku służbowym. W przypadku niektórych stanowisk służbo-
wych występujących w NSE (u części podoficerów i szeregowych) kwalifikacje są 
adekwatne do posiadanej specjalności wojskowej (np. kierowca kat. C+E). 

Kwalifikacje zawodowe żołnierzy NSE

Zabezpieczenie logistyczne PKW oparte jest na trzech filarach: narodowym zabez-
pieczeniu logistycznym, wsparciu logistycznym uzyskanym od koalicjanta w ra-
mach logistyki wielonarodowej oraz zakupach na rynku lokalnym. NSE, patrząc 
z punktu widzenia systemu zabezpieczenia logistycznego PKW, jest jego kluczową 

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasy-
fikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, DzU 2014, 
poz. 1145.
� Tamże.
� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie 
klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, DzU 
2014, poz. 760.
� Tamże.
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częścią składową. System zabezpieczenia logistycznego przeznaczony jest do orga-
nizowania i realizacji dostaw zaopatrzenia oraz świadczenia usług (specjalistycz-
nych i gospodarczo-bytowych) dla PKW. Działalność ta określana jest zabezpiecze-
niem logistycznym wojsk. Wspomniany system składa się z sześciu podsystemów: 
kierowania, materiałowego, technicznego, transportu i ruchu wojsk, infrastruktury 
i zabezpieczenia medycznego7. W ujęciu systemowym w strukturze NSE są repre-
zentowane wszystkie podsystemy systemu zabezpieczenia logistycznego. Żołnierze 
NSE muszą posiadać kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania całego 
spektrum zadań zabezpieczenia logistycznego PKW, realizowanego w poszczegól-
nych podsystemach.

Zabezpieczenie logistyczne PKW to proces zasilania pododdziałów dostawami 
zaopatrzenia oraz świadczenia usług logistycznych niezbędnych do funkcjonowania 
i prowadzenia operacji. Dostawy zaopatrzenia obejmują sprzęt wojskowy (SpW)� 
oraz środki zaopatrzenia (ŚZ)9. W skład zabezpieczenia logistycznego PKW wcho-
dzą: zabezpieczenie materiałowe, zabezpieczenie techniczne, transport i ruch wojsk, 
zabezpieczenie medyczne oraz usługi logistyczne�0. 

Zabezpieczenie materiałowe kontyngentu to zasilanie pododdziałów w środki 
zaopatrzenia we wszystkich klasach zaopatrzenia. Obejmuje ono: gromadzenie, 
przechowywanie, wydawanie i dostarczanie środków zaopatrzenia, ewakuację ma-
teriałową oraz działalność gospodarczo-bytową. Zabezpieczenie techniczne kontyn-
gentu to utrzymanie SpW w gotowości do użycia oraz naprawa w razie jego uszko-
dzenia. Obejmuje ono: rozpoznanie techniczne, ewakuację techniczną, obsługiwanie 
techniczne, naprawy SpW, zaopatrywanie w sprzęt techniczny oraz techniczne środ-
ki materiałowe (tśm)��. Transport i ruch PKW to proces sprawnego i terminowe-
go przemieszczenia zaopatrzenia, wyposażenia i personelu. Obejmuje organizację, 
infrastrukturę i wyposażenie niezbędne do rozmieszczenia pododdziałów w trakcie 
przyjęcia, przeformowania i dalszego ruchu oraz utrzymania ciągłości zabezpiecze-
nia logistycznego podczas prowadzonej operacji. Zabezpieczenie medyczne kon-
tyngentu to utrzymanie dobrego stanu zdrowia żołnierzy, objęcie opieką rannych 

� Doktryna logistyczna Sił Zbrojnych RP DD-4, sygn. Szt. Gen. 1566/2004, MON, Szt. Gen. WP, 
Warszawa 2004, s. 21. 
� Sprzęt wojskowy – wyposażenie specjalnie zaprojektowane lub zaadaptowane do potrzeb 
wojskowych, przeznaczone do użycia jako broń, amunicja lub materiały wojenne. Definicja za: 
Zabezpieczenie materiałowe SZ RP. Zasady funkcjonowania DD/4.21, sygn. Logis. 11/2013, 
MON, IWsp SZ, Bydgoszcz 2013, s. 67.
� Środki zaopatrzenia – ogół środków określonych klasami zaopatrzenia, zaprojektowanych i wy-
produkowanych lub wykorzystywanych na potrzeby wojska, niezbędnych do logistycznego zabez-
pieczenia jego funkcjonowania. Definicja za: Zabezpieczenie materiałowe..., dz. cyt., s. 68.
�0 Doktryna logistyczna wojsk lądowych DD-4.2, sygn. DWLąd 33/2007, Szt. Gen. WP, DWLąd, 
Warszawa 2007, s. 33.
�� Techniczne środki materiałowe – części zamienne (zespoły, podzespoły, mechanizmy, urzą-
dzenia), zestawy naprawcze oraz środki chemiczne, narzędzia i inne materiały eksploatacyjno-
-naprawcze. Definicja za: Zabezpieczenie techniczne Sił Zbrojnych RP. Zasady funkcjonowania 
DD-4.22, sygn. Logis. 10/2012, MON, IWsp SZ, Bydgoszcz 2012, s. 67. 
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i chorych oraz leczenie ich. Obejmuje ono przedsięwzięcia: profilaktyki zdrowotnej, 
leczniczo-ewakuacyjne, sanitarnohigieniczne, przeciwepidemiczne, ochronę me-
dyczną żołnierzy przed skutkami użycia broni masowego rażenia, zaopatrywanie 
w sprzęt i materiały medyczne��. 

NSE jest zaangażowany w realizację wszystkich elementów zabezpieczenia 
materiałowego. W ramach zabezpieczenia technicznego odpowiada za zaopatrywa-
nie w SpW oraz tśm, jak również za organizację transportu zaopatrzenia dla PKW 
w celu utrzymania ciągłości zabezpieczenia logistycznego podczas trwania misji. 
W ramach zabezpieczenia medycznego NSE jest odpowiedzialny za zaopatrywanie 
w sprzęt i materiały medyczne.

Usługi gospodarczo-bytowe w PKW dzielą się na: handlowe, kwaterunkowe, 
finansowe, szewskie, krawieckie, pralnicze, kąpielowe i fryzjerskie. Mają one na 
celu zapewnienie żołnierzom właściwych warunków życia podczas misji. W PKW 
usługi kwaterunkowe, polegające na organizacji zakwaterowania żołnierzy w bazie, 
realizuje komenda bazy. Usługi finansowe (wypłata zaliczek na poczet należności 
zagranicznej dla żołnierzy PKW) należą do obowiązków NSE. Usługi pralnicze i ką-
pielowe są realizowane przez podmioty cywilne w ramach kontraktów zawartych 
przez NSE, koalicjanta lub w ramach HNS. Pozostałe usługi są zaspokajane przez 
przedsiębiorców i przedstawicieli ludności lokalnej, pracujących na terenie bazy za 
zgodą jej komendanta. 

Przykładowy NSE (na podstawie doświadczeń z PKW Irak lub PKW ISAF) po-
winien składać się z dowództwa, sekcji logistycznych realizujących zadania w ra-
mach poszczególnych podsystemów, a także pododdziałów wykonawczych, takich 
jak grupa magazynowa oraz pluton zabezpieczenia z drużynami transportowo-prze-
ładunkowymi. W NSE występują sekcje logistyczne: planowania, materiałowa, 
techniczna, transportu i ruchu wojsk, infrastruktury, logistyki medycznej. Każdy 
podsystem jest reprezentowany w NSE przez jedną sekcję składającą się z oficerów 
i podoficerów korpusu osobowego logistyki, za wyjątkiem sekcji logistyki medycz-
nej, w której powinni służyć oficerowie i podoficerowie korpusu osobowego me-
dycznego. 

W przypadku gdy w skład PKW wchodzi pododdział wyposażony w śmigłowce 
lub bezpilotowe środki latające (BSL), NSE jest odpowiedzialny za zaopatrywanie 
go w techniczne środki materiałowe dla śmigłowców i BSL w ramach zabezpiecze-
nia lotniczo-technicznego (ZLT). Wówczas w strukturze NSE pojawia się następna 
komórka – sekcja (grupa) ZLT, która realizuje zadania w obrębie podsystemu tech-
nicznego. Wymienione wyżej sekcje logistyczne realizują swoje zasadnicze zadania 
w ramach głównego filaru zabezpieczenia logistycznego PKW, czyli narodowego 
zabezpieczenia logistycznego.

Do koordynacji realizacji zadań w drugim filarze, czyli do wsparcia logistycz-
nego uzyskanego od koalicjanta w ramach logistyki wielonarodowej, przeznaczona 

�� Doktryna logistyczna wojsk lądowych DD-4.2..., dz. cyt., s. 34.
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jest sekcja logistyki wielonarodowej. Podstawą wsparcia logistycznego uzyskiwa-
nego od koalicjantów są umowy państwowe dwu- i wielostronne uzgadniane na 
szczeblu ministrów obrony przed rozpoczęciem misji. Przykładem takiej umowy 
jest ACSA��. 

Zasadniczą rolę w ramach realizacji zadań w trzecim filarze, czyli w ramach 
zakupów na rynku lokalnym, pełni sekcja zamówień publicznych. Realizuje ona za-
dania zgodnie z polskim prawem o zamówieniach publicznych��. W pracę sekcji 
zaangażowany jest również oficer-prawnik, jeśli wchodzi on w skład NSE (jak było 
w przypadku misji ISAF), oraz tłumacze.

W przypadku rozlokowania części NSE w bazie, w której znajduje się port lotni-
czy, zadaniami organizacji przemieszczania personelu transportem lotniczym w re-
lacjach PKW–kraj i kraj–PKW oraz w obszarze odpowiedzialności (Area of Respon-
sibility – AOR) kontyngentu zajmuje się sekcja zabezpieczenia lotów. 

W skład NSE wchodzi również sekcja finansów odpowiadająca za obsługę fi-
nansową żołnierzy kontyngentu, czyli za sporządzanie list wypłat należności zagra-
nicznej i zaliczek należności zagranicznej, oraz za finansowanie zakupów na rynku 
lokalnym. Sekcja ta może również odpowiadać za finansowanie projektów pomo-
cowych realizowanych na rzecz społeczności lokalnych przez zespoły odbudowy 
prowincji (Provincial Reconstruction Team – PRT). Finansowanie to w przypadku 
misji ISAF pokrywane było ze środków przekazanych przez Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych.

Z powyższego wyliczenia wynika, że w skład NSE może ogółem wchodzić do 
12 różnych sekcji logistycznych (w tym finansowa). Swoje zadania NSE realizuje 
na podstawie Zasad prowadzenia gospodarki materiałowej i finansowej w Polskich 
Kontyngentach Wojskowych realizujących zadania poza granicami państwa. Jest 
to dokument wydany przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych i wprowadzony do 
użytku przez szefa Sztabu Generalnego WP. 

Zgodnie z Zasadami prowadzenia gospodarki... gospodarka materiałowa pro-
wadzona jest w 20 działach zaopatrzenia��: uzbrojenia i elektroniki, środków bojo-
wych, wojsk lotniczych i marynarki wojennej, inżynieryjno-saperskim, finansowym, 
dowodzenia, identyfikacji i nawigacji, rozpoznania i walki elektronicznej oraz geo-
grafii wojskowej, łączności, informatyki i ubezpieczenia lotów, czołgowo-samocho-
dowym, OPBMR�6, ochrony obiektów i informacji niejawnych, transportu i ruchu 
wojsk�7, wychowawczym, geograficznym, szkolenia, mundurowym, żywnościowym,  

�� ACSA (Aquisition Crossing Support Agreement) – Umowa Nabycia i Usług Wzajemnych, tzw. 
ACSA (US-PL-01), zawarta pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej 
a Departamentem Obrony Stanów Zjednoczonych Ameryki w dniu 22 listopada 1996 roku.
�� Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, DzU 2004, nr 19, poz. 177. 
�� Dział zaopatrzenia – klasyfikacja mienia, środków zaopatrzenia wyrażana w jednolitych in-
deksach materiałowych, podzielona na grupy materiałowe oraz usługi przypisane do poszczegól-
nych rodzajów służb. Definicja za: Zabezpieczenie materiałowe..., dz. cyt., s. 61.
�� OPBMR – Obrona Przed Bronią Masowego Rażenia. 
�� Obecnie: dział sprzętu przeładunkowego i zabezpieczenia ruchu wojsk.
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medycznym, MPS��, infrastruktury i przeciwpożarowym, usług�9. Dochodzą do tego 
działy: duszpasterstwa, WF�0 i sportu, Żandarmerii Wojskowej (ŻW). 

Poszczególne sekcje NSE prowadzą gospodarkę materiałową oraz ewidencję 
ilościowo-jakościową w przyporządkowanych im działach zaopatrzenia. Sekcja 
materiałowa prowadzi działy: żywnościowy, MPS, mundurowy, środków bojowych 
oraz szkolenia, WF i sportu, wychowawczy, duszpasterski. Sekcja techniczna pro-
wadzi działy: czołgowo-samochodowy, uzbrojenia i elektroniki, łączności i informa-
tyki, inżynieryjno-saperski, OPBMR oraz ŻW i geograficzny. Sekcja zaopatrzenia 
lotniczo-technicznego (ZLT) prowadzi dział służby wojsk lotniczych. Sekcja infra-
struktury prowadzi dział infrastruktury i przeciwpożarowy. Sekcja transportu i ruchu 
wojsk odpowiada za dział transportu i ruchu wojsk. Sekcja logistyki medycznej pro-
wadzi dział medyczny. Sekcja finansów prowadzi dział finansów. Szefem służby jest 
oficer korpusu osobowego logistyki. Z reguły, choć nie zawsze, ma on do pomocy 
w prowadzeniu ewidencji podoficera logistyki. 

Szefowie służb (eksploatacji) i podoficerowie zaopatrzenia (eksploatacji) odpo-
wiadają za prowadzenie gospodarki materiałowej. Na ich stanowiska kwalifikuje się 
szefów służb oraz podoficerów zaopatrzenia z jednostek wojskowych. Oficerowie 
powinni być absolwentami kierunków logistycznych WSO�� – w przypadku szefów 
służb w sekcji materiałowej, lub WAT�� – w przypadku szefów eksploatacji w sekcji 
technicznej. W praktyce, ze względu na niewystarczającą ilość kandydatów – ofice-
rów logistyków, na stanowiska szefów służb i eksploatacji kwalifikowani są również 
absolwenci kierunków dowódczych WSO. 

W ramach przygotowania do udziału w misji w brygadzie logistycznej organi-
zuje się i prowadzi szkolenie z zasad prowadzenia gospodarki materiałowej w PKW 
dla wszystkich oficerów i podoficerów zakwalifikowanych do sekcji logistycznych. 
W prowadzenie tego szkolenia zaangażowani są specjaliści z pionu głównego księ-
gowego oraz szefowie służb z pionu szefa logistyki brygady logistycznej. Podofi-
cerowie zaopatrzenia powinni mieć ukończone w Centrum Szkolenia Logistyki 
(CSLog) następujące kursy kwalifikacyjne: Gospodarka i eksploatacja w służbie 
żywnościowej, Gospodarka materiałowa służby mundurowej, Gospodarka mate-
riałowa służby materiałów pędnych i smarów, Gospodarka i eksploatacja środków 
bojowych. Z kolei podoficerowie eksploatacji powinni ukończyć kursy: Eksploata-
cja i gospodarka w służbie uzbrojenia i elektroniki, Gospodarka i zaopatrywanie 
w służbie czołgowo-samochodowej. Ewidencja mienia prowadzona jest w wersji 
papierowej (w książkach ewidencji mienia danej służby), jednak od kilkunastu lat 

�� MPS – materiały pędne i smary.
�� Zasady prowadzenia gospodarki materiałowej i finansowej w polskich kontyngentach wojsko-
wych realizujących zadania poza granicami państwa, sygn. Logis. 4/2010, Sz. Gen. WP, IWsp SZ, 
Bydgoszcz 2010, s. 6–7.
�0 WF – wychowanie fizyczne.
�� WSO – wyższa szkoła oficerska.
�� WAT – Wojskowa Akademia Techniczna.
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prowadzona jest również ewidencja w formie elektronicznej (z wykorzystaniem ar-
kusza kalkulacyjnego Excel). Obecnie szef służby lub podoficer zaopatrzenia, który 
nie potrafi wykorzystać tego narzędzia w swojej pracy, nie może zostać zakwalifi-
kowany do służby w NSE.

T a b e l a  1 
Przykładowe przyporządkowanie działów zaopatrzenia dla poszczególnych szefów służb 

(eksploatacji) w sekcjach NSE

Sekcja Szef służby 
(eksploatacji) Dział zaopatrzenia

Sekcja materiałowa

żywnościowej żywnościowy

mundurowej
mundurowy
wychowawczy
duszpasterski

MPS
MPS
szkolenia
WF i sportu

środków bojowych środków bojowych

Sekcja techniczna

czołg.-sam. czołg.-sam.

uzbrojenia i elektroniki
uzbrojenia i elektroniki
Żandarmerii Wojskowej

łączności i informatyki
łączności i informatyki
geograficzny

inż.-sap. i OPBMR
inż.-sap.
OPBMR

Sekcja ZLT ZLT wojsk lotniczych

Sekcja infrastruktury infrastruktury
infrastruktury
przeciwpożarowy
ochrony obiektów i informacji niejawnych

Sekcja transportu i ruchu wojsk oficer transportowy sprzętu przeładunkowego i zabezpiecze-
nia ruchu wojsk

Sekcja logistyki medycznej lekarz medyczny
Sekcja finansów finansów finansów 

Opracowanie własne na podstawie doświadczeń z PKW Irak i PKW ISAF.

 Analogicznie wygląda obsługa działów zaopatrzenia przez magazynierów gru-
py magazynowej. Każdy szef służby jest przełożonym funkcjonalnym magazyniera 
w swojej służbie. Magazynier prowadzi magazyny w tych samych działach zaopa-
trzenia, za które odpowiada jego funkcjonalny przełożony (szef służby). W przypad-
ku gdy szef służby prowadzi gospodarkę materiałową w dwóch lub trzech służbach, 
podporządkowany mu funkcjonalnie magazynier odpowiada za gospodarkę maga-
zynową mienia tych właśnie służb. Magazynierzy muszą posiadać kwalifikacje za-
wodowe umożliwiające realizację zadań w ramach poszczególnych działów zaopa-
trzenia. Przede wszystkim muszą posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające 
im identyfikację środków zaopatrzenia (środków materiałowych oraz technicznych 
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środków materiałowych) wydawanych zgodnie z poleceniem szefa służby dla ma-
gazynierów polskich jednostek wojskowych (PJW) oraz dla szefów pododdziałów 
gospodarczych. Z reguły na stanowiska magazynierów NSE wyznaczani są magazy-
nierzy z pododdziałów i jednostek logistycznych. 

Magazynierzy w służbach materiałowych powinni posiadać ukończone kursy do-
skonalące, takie jak: Obsługa magazynu żywnościowego, Obsługa magazynu mundu-
rowego, Gospodarka magazynowa w służbie materiałów pędnych i smarów. Maga-
zynier środków bojowych obligatoryjnie musi posiadać ukończony kurs doskonalący 
Gospodarka magazynowa środków bojowych. Kurs ten upoważnia do objęcia stano-
wiska magazyniera i jest ważny przez 5 lat od dnia ukończenia. Podczas kwalifikacji 
do obsady NSE należy sprawdzić, czy termin ważności kursu obejmuje czas trwania 
służby w ramach zmiany PKW. Jest to warunek sine qua non zakwalifikowania żołnie-
rza na stanowisko magazyniera w służbie środków bojowych NSE��. 

Magazynier służby żywnościowej oprócz kursu doskonalącego powinien posia-
dać ważne badania sanitarno-epidemiologiczne dopuszczające do pracy przy żyw-
ności��. Żywienie żołnierzy PKW z reguły odbywa się na stołówkach prowadzo-
nych przez cywilne firmy w ramach kontraktów. Jednak kilka razy w roku PKW 
otrzymuje żywność dostarczoną z kraju. Przedsięwzięcie to realizowane jest w celu 
uświetnienia świąt państwowych i religijnych. Za rozdział i dystrybucję żywności 
do pododdziałów PKW odpowiada szef służby żywnościowej i magazynier.

W służbach technicznych, podobnie jak w materiałowych, magazynierzy rów-
nież powinni posiadać ukończone w CSLog kursy doskonalące, takie jak: Obsługa 
magazynu technicznego, Obsługa magazynu technicznych środków materiałowych 
oraz sprzętu łączności i informatyki, Obsługa magazynu sprzętu inżynieryjnego, Ob-
sługa magazynu OPBMR.

Magazynier służby uzbrojenia i elektroniki musi posiadać ukończony kurs Ob-
sługa magazynu uzbrojenia. Kurs ten upoważnia do objęcia stanowiska magazyniera 
i jest ważny 5 lat. Termin ważności kursu powinien być dłuższy niż przewidywany 
termin zakończenia służby magazyniera NSE w PKW��. Magazynier służby me-
dycznej powinien mieć ukończony kurs Obsługa magazynu medycznych środków 
materiałowych i produktów leczniczych. 

Żołnierze plutonu zabezpieczenia wykonują prace przeładunkowe i transporto-
we na rzecz magazynów NSE. Do realizacji tych zadań NSE użytkuje pojazdy cię-
żarowe z przyczepami oraz sprzęt przeładunkowy (np. wózki widłowe elektryczne 
i spalinowe), a także sprzęt do manewrowania kontenerami. Aby żołnierze mogli 
wykonywać te prace, muszą posiadać (zgodnie z obowiązującym systemem praw-

�� Instrukcja o gospodarce środkami bojowymi w SZ RP DU-4.21.4, cz. I, sygn. 2646/2014, 
MON, DG RSZ, Bydgoszcz 2014, s. 46–47.
�� Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi, DzU 2016, poz. 1866, art. 6 ust. 1 pkt 5.
�� Przepisy o gospodarowaniu mieniem służby uzbrojenia i elektroniki DD/4.22.1, Bydgoszcz 
2013, s. 58.
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nym) stosowne uprawnienia: do obsługi żurawi typu Hiab, do obsługi urządzeń sa-
mozaładowczych typu Multilift, operatora wózków widłowych podnośnikowych, 
operatora wózków widłowych specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem typu Sam-
son, operatora urządzeń do manipulacji kontenerami przy pracach przeładunkowych 
typu Luna lub Hercules, do obsługi agregatów prądotwórczych, prawo jazdy kat. C 
lub C+E itd. Żołnierze ci zdobywają uprawnienia podczas kursów organizowanych 
przez CSLog lub podmioty cywilne, takich jak: Kurs dla kierowców przewożących 
towary niebezpieczne, Obsługa i eksploatacja urządzeń i sprzętu przeładunkowego, 
Obsługa żurawi ogólnego przeznaczenia i specjalistycznych typu Hiab, Obsługa żu-
rawi ogólnego przeznaczenia i specjalistycznych do 10 ton, Obsługa żurawi ogól-
nego przeznaczenia i specjalistycznych do 32 ton, Kurs kierowców na prawo jazdy 
kategorii C, Kurs kierowców na prawo jazdy kategorii C+E, Obsługa urządzeń sa-
mozaładowczych typu Multilift.

W skład plutonu zabezpieczenia, w zależności od potrzeb PKW, mogą również 
wchodzić żołnierze o kwalifikacjach zawodowych (zdobytych przed rozpoczęciem 
służby wojskowej) przydatnych do wykonywania: prac stolarskich, naprawy sieci 
energetycznych i elektrycznych, naprawy sieci oraz instalacji hydraulicznych itp. 

Oficerowie sekcji transportu i ruchu wojsk powinni posiadać uprawnienia cy-
wilne dotyczące przewozu materiałów niebezpiecznych transportem drogowym, 
kolejowym, lotniczym i morskim, wynikające z ukończenia: Kursu na doradców 
do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecz-
nych (ADR�6), Kursu na doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów 
niebezpiecznych transportem kolejowym (RID�7), Kursu na doradców do spraw 
bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych transportem lotniczym (IATA –  
kat. 6)��, Kursu na doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów nie-
bezpiecznych transportem morskim (IMDG)�9. Wymienione uprawnienia cywilne 
(ADR, RID, IATA, IMDG) obowiązują również w wojsku. W związku z wykorzy-
stywaniem przez SZ RP do transportu lotniczego samolotów US Air Force niezbęd-
ne jest również ukończenie Kursu z zakresu transportu materiałów niebezpiecz-
nych transportem lotniczym zgodnie z instrukcją AFMAN�0. Podoficerowie sekcji 
transportowej powinni mieć ukończone w CSLog takie same kursy jak żołnierze 
plutonu zabezpieczenia, a ponadto: Kurs z zakresu załadunku i wyładunku środków  

�� ADR (fr. L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses 
par Route) – międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków 
niebezpiecznych, sporządzona w Genewie 30 września 1957 roku.
�� RID (fr. Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dange-
reuses) – regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych. 
�� IATA (International Air Transport Association) – Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników 
Powietrznych. 
�� IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code) – Międzynarodowy kodeks ładunków 
niebezpiecznych. Jest realizacją przepisów części A rozdziału VII Międzynarodowej konwencji 
o bezpieczeństwie życia na morzu, sporządzonej w Londynie 1 listopada 1974 roku.
�0 AFMAN (Air Force Manual) – Instrukcja Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych.
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transportu powietrznego, Eksploatacja urządzeń zasilających pow. 1 kW, Eksploata-
cja i konserwacja urządzeń transportowych i przeładunkowych. Ten ostatni kurs daje 
im uprawnienia do dokonywania przeglądów konserwacyjnych sprzętu przeładun-
kowego. Żołnierze sekcji transportu i ruchu wojsk powinni posługiwać się językiem 
angielskim na poziomie 3.3.3.3 według STANAG�� 600���. 

Oficerowie sekcji logistyki wielonarodowej muszą się znać na wszystkich 
działach zaopatrzenia, które obejmuje umowa z koalicjantem (np. ACSA), oraz 
posługiwać się językiem angielskim na poziomie 3.3.3.3. Ze względu na fakt, iż  
w US Army w realizację zadań w ramach ACSA są zaangażowani oficerowie w stop-
niach od kapitana do majora, wskazane jest, aby do sekcji kwalifikować oficerów 
w podobnych stopniach wojskowych.

Oficerowie sekcji zamówień publicznych powinni posiadać ukończone studia po-
dyplomowe z zakresu prawa zamówień publicznych (lub dwutygodniowy kurs Zamó-
wienia publiczne na rzecz Sił Zbrojnych RP prowadzony w ASzWoj) oraz kilkuletnią 
praktykę (np. w WOG) w przygotowaniu i realizacji zakupów dla wojska w ramach 
przetargów. W ich pracy niezbędna jest również znajomość zwyczajów i kultury lokal-
nej społeczności nabyta podczas kursu świadomości kulturowej oraz wiedza dotyczą-
ca zasad pracy z tłumaczem. Pozwala ona uniknąć niepotrzebnych zadrażnień podczas 
prowadzenia rozmów i negocjacji z miejscowymi przedsiębiorcami.

Sekcja planowania odpowiada za planowanie działań i organizację pracy NSE. 
W jej skład oprócz oficerów-planistów wchodzi również oficer odpowiedzialny za 
koordynację postępowań w sprawie szkód w mieniu, zgodnie z ustawą�� i rozpo-
rządzeniem��, które dotyczą odpowiedzialności majątkowej żołnierzy. Postępowania 
w sprawie szkód w mieniu prowadzone są według procedury wskazanej w Zasadach 
prowadzenia gospodarki...

Każde logistyczne zadanie NSE – czy to z zakresu ewidencji materiałowej, czy 
składowania, magazynowania i dystrybucji, czy też transportu – jest realizowane 
przez wykwalifikowany personel logistyczny. Opisane wyżej spektrum kwalifikacji 
zawodowych pokazuje, jak zróżnicowany pod tym względem jest NSE. Większość 
żołnierzy posiada unikatowe w skali NSE kwalifikacje zawodowe ze względu na 

�� STANAG (Standardization Agreement) – umowa standaryzacyjna określająca procesy, proce-
dury, pojęcia i warunki dla wspólnych procedur wojskowych lub technicznych oraz wyposażenia 
dla krajów członkowskich NATO.
�� STANAG 6001 – umowa standaryzacyjna określająca wspólne wymagania dotyczące znajomości 
języka na poszczególnych poziomach zaawansowania. Poziom „1” – znajomość podstawowa; poziom 
„2” – znajomość średnio zaawansowana (czynna w ograniczonym zakresie); poziom „3” – znajomość 
zaawansowana (profesjonalne minimum); poziom „4” – znajomość biegła (w pełni profesjonalna); po-
ziom „5” – znajomość doskonała (poziom rodzimego użytkownika/bilingwalny).
�� Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o odpowiedzialności majątkowej żołnierzy, DzU 2001, nr 89, 
poz. 967 z późn. zm.
�� Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie odpowie-
dzialności majątkowej żołnierzy za wyrządzone przez nich szkody, DzU 2001, nr 138, poz.1557 
z późn. zm.
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fakt występowania pojedynczych stanowisk służbowych z daną specjalnością woj-
skową. Należy jednak zaznaczyć, że umiejętność pracy na arkuszu kalkulacyjnym 
Excel jest wspólną cechą szefów służb i podoficerów zaopatrzenia w sekcjach. 

Wymagania misji wobec żołnierzy NSE

W dużych kontyngentach, takich jak w Iraku (od I do IV zmiany) czy w misji ISAF, 
gdzie PKW liczył ok. 2500 żołnierzy, w NSE służyło ok. 75 żołnierzy. W tym przy-
padku obsada NSE stanowiła ok. 3,1% żołnierzy PKW. Podczas redukcji liczebności 
kontyngentu w związku ze stabilizacją sytuacji w rejonie odpowiedzialności malała 
również liczebność NSE. Na przykład w związku z redukcją liczebności VI zmiany 
PKW Irak do 900 żołnierzy etat NSE liczył 42 stanowiska służbowe, czyli 4,7% sta-
nu osobowego PKW. Podczas IX zmiany PKW Irak przy niezmienionym stanie eta-
towym PKW NSE posiadał już tylko 33 stanowiska służbowe, czyli 3,7% żołnierzy 
PKW. Tego typu redukcja dotyczy wyłącznie stanu osobowego NSE. Nie dotyczy 
zakresu wykonywanych przez ten pododdział zadań. Liczba działów zaopatrzenia, 
w których prowadzona jest gospodarka materiałowa, nie zmienia się. Asortyment 
środków zaopatrzenia pozostaje ten sam, podobnie jak ilość i rodzaj sporządzanych 
dokumentów obrotu materiałowego. Zmniejsza się jedynie wielkość dostaw środ-
ków ze względu na mniejszą konsumpcję. 

Operacje poza granicami kraju prowadzone są w układzie koalicyjnym (obowią-
zuje język angielski jako język współdziałania). Coraz większe znaczenie logistyki 
wielonarodowej przekłada się na wymóg znajomości języka angielskiego stawiany 
wobec wszystkich żołnierzy NSE. Nauka języka angielskiego w systemie oświaty 
(od szkoły podstawowej po liceum), a także możliwość nabycia kwalifikacji podczas 
kursów językowych organizowanych w szkolnictwie wojskowym oraz jednostkach 
wojskowych powoli rozwiązuje ten problem. Nie oznacza to, że wszyscy żołnierze 
posiadają certyfikat potwierdzający znajomość tego języka. Oznacza jedynie, że ol-
brzymia większość z nich nie ma problemów z komunikowaniem się z wielonarodo-
wym otoczeniem podczas misji.

Do przemieszczania się wewnątrz dużej bazy wykorzystywane są samochody 
ciężarowo-osobowe. Szczupłość obsady etatowej NSE powoduje, że przy wyko-
rzystaniu pojazdów obowiązuje zasada „self-driving”, tzn. pojazd jest kierowany 
przez użytkownika. Do kierowania pojazdami o masie do 3,5 tony (np. typu Hon-
ker) wystarcza prawo jazdy kat. B. Jednak podczas użycia pojazdów o masie ponad  
3,5 tony (np. HMMWV, opancerzona Toyota Land Cruiser) niezbędne jest już prawo 
jazdy kat. C. W każdym kontyngencie jest komórka Żandarmerii Wojskowej, której 
zadaniem jest m.in. egzekwowanie przestrzegania polskiego prawa o ruchu drogo-
wym��, choćby w całej bazie były tylko dwie drogi na krzyż. 

�� Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, DzU 2017, poz. 218.
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Przy zmniejszeniu stanu osobowego NSE z 75 (I–IV zmiana PKW Irak) do  
33 żołnierzy (IX–X zmiana PKW Irak), czyli 2,3-krotnie, w analogiczny sposób 
zwiększyło się obciążenie pracą oraz wymagania wobec kwalifikacji poszczegól-
nych żołnierzy NSE. Obszar zadań zabezpieczenia logistycznego nie ulegał zmianie, 
podobnie jak wymagane kwalifikacje zawodowe. W konsekwencji jeden żołnierz 
niewielkiego liczebnie NSE musiał wykonywać te obowiązki, które w dużym li-
czebnie NSE wykonywało dwóch lub trzech żołnierzy. Redukcji w pierwszym rzę-
dzie podlegały stanowiska służbowe w pododdziale zabezpieczenia, które tworzo-
no z myślą o wsparciu fizycznej pracy magazynierów (kierowcy, obsługa urządzeń 
przeładunkowych itp.). Sprzęt wojskowy, na którym ci żołnierze pracowali, pozosta-
wał nadal w NSE i był użytkowany, lecz już nie przez kierowców czy operatorów, 
ale przez magazynierów. W takim przypadku podczas kwalifikacji do służby w NSE 
wymagano od przyszłych magazynierów okazania dokumentów uprawniających do 
posługiwania się sprzętem przeładunkowym oraz jazdy pojazdami ciężarowymi. 
Można zaobserwować zależność, że im mniejszy jest NSE, tym jego żołnierze mu-
szą być bardziej „uniwersalni”.

Przykładem takiej „uniwersalności” może być sytuacja w sekcji finansowej NSE 
podczas VII i IX zmiany PKW Irak. Sekcja zwykle liczyła trzy stanowiska służbo-
we: szefa sekcji, oficera finansów oraz kasjera-płatnika. Szef sekcji odpowiadał za 
wydatki rzeczowe, oficer za przygotowanie list wypłat należności zagranicznej oraz 
list wypłat zaliczek, a do obowiązków kasjera-płatnika należała realizacja wypłat 
gotówkowych oraz przechowywanie środków pieniężnych w kasie. Kasjer nie ma 
prawa sporządzać dokumentów stanowiących podstawę wypłat�6. Jednak podczas 
VII i IX zmiany etat PKW przewidywał w sekcji finansów tylko dwa stanowiska: 
szefa sekcji oraz kasjera-płatnika. Z tego powodu podczas szkolenia tych zmian NSE 
przed misją do wykonywania obowiązków nieetatowego oficera finansów przygo-
towywano szeregowego ze składu plutonu zabezpieczenia. Do jego obowiązków 
należało sporządzanie list wypłat należności zagranicznej oraz list wypłat zaliczek 
z należności zagranicznej. Pracował, korzystając z arkusza kalkulacyjnego Excel. 
Na początku IX zmiany sytuacja była o tyle skomplikowana, iż na stanowisku szefa 
sekcji finansów był wakat. Przez pierwszy miesiąc sekcja miała w składzie kasjera- 
-płatnika (podoficera) oraz nieetatowego oficera finansów (szeregowego), faktycz-
nie zajmującego w plutonie zabezpieczenia stanowisko kierowcy-obsługi�7. Nomi-
nalnie obowiązki szefa sekcji finansów przyjął dowódca NSE. Szef sekcji finansów 
przybył do NSE w drugim miesiącu trwania zmiany.

Dodatkowym obszarem działania dla wszystkich żołnierzy PKW, w tym dla 
żołnierzy NSE, jest ochrona i obrona (Force Protection – FP) bazy. Pododdziały 

�� Zasady prowadzenia gospodarki materiałowej i finansowej..., dz. cyt., s. 63.
�� Podczas IX zmiany NSE PKW Irak ten szeregowy jako nieetatowy oficer finansów realizował 
zadania zgodnie z wymogami na stanowisku, nie zaniedbując swoich obowiązków podczas wyko-
nywania niezbędnych prac przeładunkowych. Brał potem dwukrotnie udział w misji PKW ISAF 
jako etatowy podoficer sekcji (wydziału) finansów. Obecnie służy jako oficer WP. 
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bojowe realizują zadania mandatowe w AOR kontyngentu oraz jako QRF��. Dlate-
go do ochrony i obrony bazy oprócz przeznaczonego do tego zadania pododdziału 
(w MND CS była nim kompania piechoty wystawiona przez SZ Mongolii) wyzna-
cza się żołnierzy z pododdziałów dowodzenia i logistycznych, w tym NSE. Podczas 
VI zmiany PKW Irak w bazie Echo NSE był odpowiedzialny za wystawienie (na 
sygnał) obsady dwóch wież wartowniczych wyposażonych w 7,62 mm km PK. Aby 
zrealizować to dodatkowe i nieprzewidziane wcześniej zadanie, już podczas trwania 
zmiany na strzelnicy 8 Iraqi Division zastępca dowódcy NSE zorganizował i prze-
prowadził strzelania szkolne i sytuacyjne z 7,62 mm km PK z całym stanem oso-
bowym pododdziału. Strzelania wykonywano zarówno ze stanowisk na ziemi, jak 
i z pojazdów Skorpion-3 wyposażonych w te karabiny. Następne zmiany NSE były 
przygotowywane do realizacji tego zadania podczas szkolenia przed wyjazdem na 
misję�9. W czasie szkolenia każdy żołnierz (oficer, podoficer i szeregowy) nabywał 
wiedzę, umiejętności i nawyki potrzebne do obsługi karabinu maszynowego. Była to 
jego dodatkowa specjalność wojskowa.

Każda misja PKW poza granicami kraju jest inna. Również kolejne zmiany 
w ramach danego PKW różnią się: mandatem, otrzymanymi zadaniami, składem 
etatowym oraz przyjętymi sposobami realizacji zadań. Z tych różnic wynikają do-
datkowe, nieprzewidziane przed rozpoczęciem zmiany zadania, którymi obciąża 
się poszczególnych żołnierzy kontyngentu już podczas trwania misji. Przykładem 
może być IX zmiana PKW Irak, podczas której zorganizowano całodobowe dyżu-
ry plutonu moździerzy 98 mm na stanowisku ogniowym w celu reakcji ogniowej  
w razie ostrzału bazy przez rebeliantów�0. Do realizacji tego zadania niezbędne było 
wzmocnienie sekcji kontroli nastaw dodatkowym oficerem (podoficerem) artyle-
rii. Zgodnie z wymogami instrukcyjnymi�� nastawy do otwarcia skutecznego ognia 
musi obliczać dwóch artylerzystów (niezależnie od siebie). Do pełnienia tej służby 
dowództwo MND CS zwerbowało ochotników spośród oficerów i podoficerów ze 
składu PKW, którzy w przeszłości byli artylerzystami. Spośród logistyków dyżury te 
pełnił: dowódca NSE oraz podoficer-specjalista z G-4 sztabu MND CS. 

Podczas tej samej IX zmiany PKW Irak grupa CIMIC�� liczyła 19 żołnierzy i cy-
wilnych specjalistów. Zasady FP obowiązujące podczas przemieszczania się poza 
bazą wymagały minimum 5 pojazdów (HMMWV��) z karabinami maszynowymi 
zamontowanymi na obrotnicach i 25 żołnierzy w patrolu. Aby grupa CIMIC mogła 

�� QRF (Quick Reaction Force) – pododdział sił szybkiego reagowania.
�� Pewnym utrudnieniem w szkoleniu był fakt, iż 10 Brygada Logistyczna, która formowała 
NSE, nie była etatowo wyposażona w broń tego typu.
�0 IX zmiana PKW Irak otrzymała mandat misji doradczo-szkoleniowej, miała jednak realizować 
również zadania o charakterze stabilizacyjnym. 
�� Instrukcja strzelania i kierowania ogniem artylerii naziemnej. Dywizjon, bateria, pluton, dzia-
ło, cz. I, sygn. art. 817/93, Szt. Gen. WP, Szefostwo WRiA, Warszawa 1993, s. 40. 
�� CIMIC (Civil-Military Cooperation) – współpraca cywilno-wojskowa.
�� HMMWV (High Mobility Multi-Purpose Wheeled Vehicle) – wielozadaniowy pojazd kołowy 
o wysokiej mobilności.
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realizować swoje zadania, musiała każdorazowo otrzymać dodatkowo 6–7 żołnierzy 
wzmocnienia w celu spełniania wymagań FP, tj. udziału 25 ludzi w patrolu. W tych 
patrolach od połowy sierpnia 2007 roku aż do końca trwania zmiany obok żołnierzy 
z innych pododdziałów i oficerów sztabu MND CS�� brali również udział żołnie-
rze NSE. Występowali oni jako obsługa karabinu maszynowego PK na pojazdach 
HMMWV (lub jako obsługa wielkokalibrowego karabinu maszynowego NSW�� na 
pierwszym i ostatnim pojeździe kolumny plutonu) oraz jako strzelcy, czyli piechota 
zmotoryzowana. To zadanie również nie było wcześniej przewidziane. W tym przy-
padku wykorzystano przeszkolenie żołnierzy NSE w obsłudze km PK w ramach 
przygotowania do misji�6. 

W ramach misji ISAF żołnierze-kobiety były angażowane w prace zespołu ds. 
zaangażowania kobiet (Female Engagement Team – FET). Podczas X zmiany PKW 
ISAF żołnierze-kobiety z NSE w ramach FET pełniły służbę w punkcie kontroli 
wejścia (Entry Control Point – ECP) na bramie wjazdowej do FOB�7 Ghazni. Do ich 
obowiązków należało rewidowanie afgańskich kobiet przybywających do bazy do 
pracy lub w celu uzyskania pomocy lekarskiej w szpitalu. Do realizacji tych czynno-
ści żołnierze-kobiety zostały przygotowane i przeszkolone przez żołnierzy Żandar-
merii Wojskowej już podczas trwania misji.

Służba poza granicami kraju w ramach PKW wymaga od wszystkich jego żoł-
nierzy, w tym żołnierzy NSE, nabycia dodatkowej wiedzy i umiejętności, które uła-
twiają pełnienie jej oraz umożliwiają realizację zadań zwykle niewykonywanych 
na terenie kraju. Z tego powodu podczas przygotowania przed wyjazdem na misję 
prowadzi się dodatkowe szkolenie z międzynarodowego prawa humanitarnego kon-
fliktów zbrojnych, zapoznaje się żołnierzy z obowiązującymi na misji zasadami po-
dejmowania działań przy użyciu siły (ROE��), warunkami klimatycznymi, kulturą, 
sytuacją społeczno-polityczną w kraju pełnienia misji, przeprowadza się szkolenie 

�� MND CS (Multinational Division Central South) – Wielonarodowa Dywizja Centrum-Po- 
łudnie.
�� 12,7 mm wielkokalibrowy karabin maszynowy NSW produkowany w Zakładach Mecha- 
nicznych „Tarnów”.
�� Uczestnictwo żołnierzy NSE w patrolach CIMIC było dobrowolne, po otrzymaniu każdorazo-
wo zgody dowódcy NSE. Fakt udziału żołnierza NSE w patrolu dowódca grupy CIMIC podawał 
do rozkazu dziennego dowódcy PKW. Zadania logistyczne realizowano po powrocie z patrolu. Ta 
aktywność nie miała wpływu na wydajność NSE oraz realizację zadań.
�� FOB (Forward Operating Base) – wysunięta baza operacyjna.
�� ROE (Rules of Engagement) – zasady użycia siły.
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sanitarne obejmujące procedury MEDEVAC�9, CASEVAC�0, CLS��, w ramach szko-
lenia inżynieryjno-saperskiego trenuje się procedury C-IED��, szkoli się z SERE�� 
poziomu A i B. Żołnierze doskonalą się w wykonywaniu zabiegów sanitarnych, po-
sługiwaniu się maską przeciwgazową, a podczas szkolenia psychologicznego zapo-
znaje się ich z technikami radzenia sobie ze stresem. W ramach szkolenia bojowego 
trenowane są również procedury operacyjne, takie jak patrolowanie czy działanie 
na punkcie kontrolnym (Check Point). Podczas szkolenia strzeleckiego wykony-
wane są strzelania szkolne, szkolno-bojowe i sytuacyjne z pistoletu wojskowego,  
kbs Beryl wz. 96 i km PK, zgodnie z programem strzelań obowiązującym w PKW. 
Kierowcy doskonalą swoje umiejętności w jeździe w nocy oraz w terenie górzystym 
(jeśli taki teren występuje w rejonie odpowiedzialności PKW). W efekcie realizacji 
takiego szkolenia pod względem posiadanych umiejętności i nawyków bojowych 
żołnierze NSE nie powinni się znacząco różnić od żołnierzy z pododdziałów bojo-
wych PKW. 

Dodatkowe obowiązki i zadania wykonywane przez NSE można podzielić na 
przewidziane i nieprzewidziane (lub planowane i nieplanowane). Do wykonywa-
nia tych pierwszych można przygotować wszystkich bądź wyznaczonych żołnierzy 
podczas szkolenia przed misją. Zdolność do realizacji tych drugich jest ograniczona 
poziomem przygotowania pododdziału (oraz poszczególnych żołnierzy). Im wyż-
szy poziom, tym mniejsza improwizacja przy ich realizacji. Obydwa rodzaje zadań 
utrudniają (choć nie uniemożliwiają) wykonywanie obowiązków w ramach NSE, 
jednak powinny być traktowane jako dodatkowy wkład logistyków we wspólny wy-
siłek PKW, włożony w realizację zadania kontyngentu. 

Możliwości opisowe dokumentów organizacyjno-etatowych 
a kwalifikacje zawodowe żołnierzy NSE

Kwalifikacje zawodowe niezbędne do realizacji zadań na stanowisku służbowym 
oraz zasadniczy sprzęt wojskowy są wymienione w etacie PKW. Stanowisko służ-
bowe określa usytuowanie żołnierza zawodowego w hierarchii służbowej PKW, 
z wymienionymi dla tego stanowiska: nazwą, stopniem etatowym, dla którego  

�� MEDEVAC (Medical Evacuation) – ewakuacja rannych z jednostek II poziomu zabezpieczenia 
medycznego do jednostek poziomu III lub IV (szpital). MEDEVAC oznacza proces nadzwyczaj-
nej ewakuacji żołnierzy, którzy są poważnie ranni bądź chorzy, wszystkimi dostępnymi środkami 
transportu. Pilne przypadki mogą być ewakuowane drogą powietrzną, mniej pilne drogą lądową.
�0 CASEVAC (Casualty Evacuation) – ewakuacja medyczna rannych/poszkodowanych będą-
cych pod ostrzałem z punktu zranienia/wypadku bądź gniazda rannych do pierwszego punktu me-
dycznego posiadającego możliwość zaopatrzenia chirurgicznego. 
�� CLS (Combat Life Safer) – osoba, która umie udzielić pierwszej pomocy na polu walki.
�� C-IED (Counter-Improvised Explosive Device) – improwizowane urządzenie wybuchowe.
�� SERE (Survival, Evasion, Resistance, Escape) – przetrwanie, unikanie, opór w niewoli oraz uciecz-
ka. Działania podejmowane przez personel wojskowy na wypadek oderwania od sił własnych.
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określono jeden lub kilka stopni wojskowych, grupą lub grupami uposażenia, kor-
pusem osobowym, grupą osobową i specjalnością wojskową��. Specjalność woj-
skowa jest jednym z zasadniczych elementów definiujących stanowisko służbowe. 
W etacie jednostki organizacyjnej, w tym PKW, każde stanowisko służbowe opisane 
jest jedną lub dwiema nazwami, jedną lub dwiema specjalnościami wojskowymi 
oraz stopniem wojskowym i wymaganym wykształceniem. Wykształcenie zależy od 
stopnia wojskowego i jest opisane w ustawie pragmatycznej��. Szeregowy ma posia-
dać wykształcenie gimnazjalne, podoficer – średnie, a oficer – wyższe. Przykładowe 
nazwy stanowisk służbowych występujące w NSE to: dowódca NSE, zastępca dowód-
cy, szef sekcji, oficer, szef służby, szef eksploatacji, podoficer zaopatrzenia, podoficer 
eksploatacji, podoficer sztabowy, podoficer ewidencyjny, magazynier, st. magazynier, 
dowódca plutonu, dowódca drużyny, kierowca, obsługa, stolarz, elektryk, hydraulik. 

Rozporządzenie MON w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i spe-
cjalności wojskowych�6 wymienia specjalności wojskowe używane do opisu stano-
wisk wojskowych m.in. w NSE. Dokonuje ono podziału specjalności wojskowych 
pod względem korpusów osobowych, a wewnątrz nich pod względem grup osobo-
wych. W NSE znajdziemy przedstawicieli sześciu korpusów osobowych: logistyki 
(5 grup), medycznego (2 grupy), inżynierii wojskowej, OPBMR, sprawiedliwości 
i obsługi prawnej, finansowego, łączności, lotniczego i medycznego. 

Oznaczenie (numer) każdej specjalności wojskowej składa się z pięciu znaków: 
dwóch cyfr, litery i dwóch cyfr. Pierwsze dwie cyfry oznaczają numer korpusu oso-
bowego. Litera oznacza grupę osobową w ramach korpusu osobowego. Ostatnie 
dwie cyfry oznaczają specjalność wojskową w ramach grupy osobowej. Grupy oso-
bowe dzielą się na oficerów, podoficerów i szeregowych. Kod specjalności ofice-
rów oznaczany jest liczbami w przedziale 01–20, podoficerów w przedziale 21–60, 
a szeregowych w przedziale 61–99. 

Korpus osobowy logistyki oznaczony jest liczbą 38. Wyróżnia się w nim pięć 
grup osobowych: A – ogólnologistyczną, B – materiałową, C – transportu i ruchu 
wojsk, D – infrastruktury, T – techniczną. Nazwy niektórych specjalności wojsko-
wych są takie same u podoficerów i szeregowych (dotyczy to głównie kierowców, 
obsług urządzeń i sprzętu przeładunkowego oraz obsług żurawi ogólnego przezna-
czenia i specjalistycznych) oraz u oficerów i podoficerów (gospodarka i zaopatry-
wanie). Wspomniane wcześniej specjalności wojskowe – obsługa karabinu maszy-
nowego, obsługa wkm, piechota zmotoryzowana, dotyczą wyłącznie szeregowych 
(20B77, 20B76, 20B73).

W dużym liczebnie NSE kwalifikacje na stanowisku służbowym można opisać 
nazwą stanowiska oraz jedną lub dwiema specjalnościami wojskowymi. Dla oficera, 

�� Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, DzU 2003, DzU 2003,DzU 2003,  
nr 179, poz. 1750, art. 6 pkt 1 ppkt 3.
�� Tamże, art. 11 i 12.
�� Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie korpusów oso-
bowych, grup osobowych i specjalności wojskowych, DzU 2009, nr 216, poz. 1678 z późn. zm. 
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który jest szefem służby, będą to przykładowo numery SW: 38B03-38B01 (mundu-
rowa – środki bojowe). Dla podoficera, który zajmuje stanowisko magazyniera-kie-
rowcy, będą to przykładowo numery SW: 38B26-38T27 (gospodarka magazynowa 
środków bojowych – kierowca kat. C+E). Dla szeregowego na stanowisku kierow-
cy-obsługi mogą to być numery SW: 38T86-38D69 (kierowca kat. C+E – obsługa 
żurawi ogólnego przeznaczenia i specjalistycznych). W takich przypadkach opis sta-
nowiska w dokumentach organizacyjno-etatowych pozwala na zdefiniowanie wy-
maganych kwalifikacji. 

W NSE o zmniejszonym składzie poszczególni żołnierze będą realizować za-
dania w ramach kilku specjalności wojskowych. Przykładowo magazynier w służ-
bie żywnościowej oraz środków bojowych (38B23–38B25) będzie musiał posiadać 
kwalifikacje do kierowania pojazdami ciężarowymi z przyczepami (38T27) oraz do 
eksploatacji urządzeń i sprzętu przeładunkowego (38C23). Magazynier ten powi-
nien ukończyć wymagane kursy oraz posiadać badania sanitarno-epidemiologiczne 
dopuszczające do pracy przy żywności. W tym przypadku do opisania kwalifikacji 
niezbędnych na jego stanowisku potrzeba czterech numerów specjalności wojsko-
wej (nie licząc numeru SW 20B77 – obsługa karabinu maszynowego), czego nie 
przewidują zasady sporządzania dokumentów organizacyjno-etatowych. 

Zasady definiowania kwalifikacji zawodowych obowiązujące w dokumentach 
organizacyjno-etatowych sprawdzają się w dużych pododdziałach logistycznych, 
w których na jednego specjalistę przypadają najwyżej dwie specjalności wojskowe. 
W niewielkich liczebnie NSE, w których żołnierze muszą być uniwersalni i wyko-
nywać zadania w ramach 4–6 specjalności wojskowych, wspomniane zasady nie 
mają zastosowania. Nie oznacza to, że nie ma żołnierzy spełniających te warunki. 
W pododdziałach logistycznych po kilkunastu latach służby na różnych stanowi-
skach podoficerowie logistyki posiadają szerokie kwalifikacje zawodowe, w sam raz 
do wykorzystania w małych liczebnie NSE. 

Zakończenie

Realizacja zadań zabezpieczenia logistycznego kontyngentu wymaga od żołnierzy 
NSE posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Szeroki wachlarz zadań, 
związanych nie tylko z logistyką, ale również z zadaniami FP oraz doraźnymi, wy-
nikającymi z charakteru misji i zmieniającej się dynamicznie sytuacji, stawia przed 
logistykami wysokie wymagania. Spełnić je mogą tylko dobrze przygotowani i do-
świadczeni oficerowie, podoficerowie i szeregowi żołnierze logistyki. 

Zdobywanie doświadczenia i kwalifikacji wymaga poświęcenia czasu na zajmo-
wanie kolejnych stanowisk służbowych w oddziałach i pododdziałach logistycznych. 
Specyfika służby w brygadzie logistycznej powoduje, że podoficerowie (magazynie-
rzy) mianowani spośród szeregowych (kierowców i operatorów sprzętu przeładunko-
wego) w miarę zajmowania kolejnych stanowisk zdobywają kwalifikacje, które spra-
wiają, iż stają się coraz bardziej uniwersalnymi żołnierzami-logistykami. 



�6

ANDRZEJ ŁYDKA

Ze względu na brak możliwości właściwego opisania w etacie wszystkich kwa-
lifikacji zawodowych żołnierzy NSE kwalifikacja kandydata do służby w tym pod-
oddziale powinna być prowadzona osobiście przez jego przyszłego dowódcę, bazu-
jącego na swoim doświadczeniu misyjnym ze służby w NSE.

Z dotychczasowych obserwacji oraz doświadczeń irackich i afgańskich wynika-
ją następujące wnioski dotyczące kwalifikacji zawodowych żołnierzy NSE: 

1. Podczas misji każdy logistyk z NSE jest najpierw żołnierzem, a potem logi-
stykiem.

2. Podczas szkolenia przed wyjazdem na misję nie można przewidzieć wszyst-
kich zadań, do jakich należy przygotować NSE, ale mimo to należy próbować.

3. Należy przyjąć za pewnik, że podczas misji żołnierze NSE będą wykonywali 
zadania z zakresu FP bazy.

4. W NSE nie ma żołnierzy niezastąpionych – nawet w niewielkim liczebnie 
NSE uprawnienia do prowadzenia pojazdów ciężarowych czy obsługi sprzętu prze-
ładunkowego musi posiadać co najmniej dwóch żołnierzy, aby zapewnić nieprze-
rwaną pracę logistyczną w przypadku wykonywania przez część żołnierzy NSE in-
nych zadań poza bazą lub w ramach FP.

5. Prawo jazdy kat. B nie jest żadnym dodatkowym uprawnieniem czy dodatko-
wą specjalnością wojskową�7, podobnie jak umiejętność posługiwania się 7,62 mm 
km PK.

6. Prawo jazdy kat. C jest pożądanym uprawnieniem również u oficerów. 
7. Umiejętność posługiwania się językiem angielskim podczas misji nie jest ni-

czym nadzwyczajnym ani zwracającym uwagę (w odróżnieniu od jej braku).
8. Kurs świadomości kulturowej nie jest tym szkoleniem, które się na pewno nie 

przyda.
9. Umiejętność posługiwania się arkuszem Excel dla szefa służby i podoficera 

zaopatrzenia jest taką samą umiejętnością jak umiejętność posługiwania się nożem 
i widelcem. 

Z przeprowadzonej analizy wynika, iż im NSE jest mniejszy liczebnie, tym 
większe są wymagania misji (kontyngentu) stawiane przed jego żołnierzami. Aby 
im sprostać, żołnierze niewielkich liczebnie NSE muszą posiadać szersze kwali-
fikacje zawodowe niż żołnierze z dużych NSE. Jednocześnie zasady sporządzania 
dokumentów organizacyjno-etatowych nie pozwalają na poprawne zdefiniowanie 
wymaganych od nich kwalifikacji zawodowych.

�� Nie jest to coś odkrywczego. Już w 1941 roku gen. Stanisław Maczek stwierdził, że kierowanie 
pojazdem mechanicznym dawno już przestało być specjalnością, a należało do rekruckiego wy-
szkolenia każdego szeregowca brygady motorowej czy pancernej. Cyt. za: S. Maczek, Od podwody 
do czołga. Wspomnienia wojenne 1918–1945, Warszawa 1996, s. 75. 
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ANDRZEJ ŁYDKA

PROFESSIONAL QUALIFICATIONS OF SOLDIERS 
FROM THE NATIONAL SUPPORT ELEMENT,  

THE MISSION REQUIREMENTS  
AND ORGANISATIONAL-PERMANENT DOCUMENTS

Abstract

Military contingents differ in the scope of the tasks carried out in the area of 
responsibility and organisational structure and numbers. However, the range  
of logistics tasks carried out by the National Support Element (NSE) is always the same, 
regardless of its size. The article attempts to analyse the professional qualifications  
of logisticians that are necessary to comply with a wide spectrum of tasks of the 
NSE of the Polish Military Contingent (PMC) and also to evaluate the possibility of 
defining these qualifications within organisational-permanent documents, depending 
on the size of the NSE. The problem raised in the article is the correlation of the 
amount of professional qualifications by individual soldiers of the NSE on the size of 
this subunit. The problem is examined from the aspect of the mandatory and additional 
tasks carried out by the NSE in PMC Iraq and PMC ISAF.

Key words: Polish Military Contingent’s logistic support, professional qualifications, 
National Support Element. 


