
ZARZĄDZENIE NR 15 z dnia 16.03.2021 r. 

DZIEKANA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA 

AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki 

 

w sprawie: zestawu zagadnień na egzamin dyplomowy dla studiów pierwszego stopnia o 
profilu praktycznym na kierunku „Logistyka” – studia wojskowe. 

 

 

Na podstawie § 49 ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 Statutu Akademii Wojsk Lądowych imienia 

generała Tadeusza Kościuszki oraz § 12 ust. 6 Zasad redagowania i oceniania prac 

dyplomowych oraz trybu przeprowadzenia egzaminu dyplomowego, zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. Wprowadzam zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy dla studiów pierwszego stopnia  

o profilu praktycznym na kierunku „Logistyka” – studia wojskowe, obowiązujący  

w roku akademickim 2020/2021. 

2. Zestaw zagadnień, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  
 

 
 

DZIEKAN 

Wydziału Zarządzania 

 

/…/ 

ppłk dr Józef LEDZIANOWSKI 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Do wiadomości: 
- Pracownicy Wydziału Zarządzania 
- Szef Oddziału Koordynacji Kształcenia i Szkolenia 

- Samorząd studencki  
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Załącznik nr 1 
do Zarządzenia nr 15 z 16.03.2021 r. 

 

ZESTAW ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN DYPLOMOWY 

Kierunek studiów: LOGISTYKA (studia wojskowe) 

Specjalność: DOWODZENIE PODODDZIAŁAMI 

Poziom studiów: pierwszego stopnia 

Grupa treści przedmiotów podstawowych i kierunkowych 

1. Pojęcie zarządzania i określ jego miejsce w dziedzinie nauk społecznych. 

2. Typowe rodzaje struktur organizacyjnych instytucji: kulturowych, politycznych, 

prawnych i ekonomicznych. 

3. Rodzaje więzi społecznych i ich znaczenie w organizacjach i instytucjach kulturowych, 

politycznych, prawnych, ekonomicznych i bezpieczeństwa państwa. 

4. Człowiek w organizacji i jego oczekiwania względem pracy i pracodawcy. 

5. Metody statystyczne i informatyczne gromadzenia i analizy danych umożliwiające 

interpretację wybranych zjawisk ekonomicznych i społecznych. 

6. Podstawowe elementy makro- i mikro- otoczenia przedsiębiorstwa. 

7. Znaczenie i funkcje transportu w gospodarce narodowej. 

8. Zasady ochrony własności intelektualnej, przemysłowej i praw autorskich. 

9. Funkcje zarządzania we współczesnych organizacjach, w tym mundurowych. 

10. Instrumenty ekonomiczne do podejmowania racjonalnych decyzji i ich oceny. 

11. Istota logistyki jako koncepcji zarządzania. 

12. Zidentyfikuj i porównaj pojęcia: łańcuch logistyczny, łańcuch dostaw, sieć logistyczna, 

sieć dostaw. 

13. Znaczenie etyki w zarządzaniu organizacjami, w szczególności w celu rozwiązywania 

problemów. 

14. Kluczowe kompetencje pracowników w świetle współczesnych wymagań stawianych 

organizacjom. 

15. Czynniki kształtujące motywację współczesnych pracowników. 

16. Koncepcja 7W (7R) jako podstawa działań i procesów logistycznych. 

17. Istota zarządzania łańcuchem dostaw. 

18. Komponenty (elementy) procesów logistycznych. 

19. Elementy składowe systemu logistycznego przedsiębiorstwa. 

20. Wyjaśnij pojęcia interdyscyplinarności, współzależności i dychotomii logistyki. 

21. Poziomy zabezpieczenia medycznego 

22. Zasady przetwarzania informacji niejawnych  

23. Normalizacja i zarządzanie jakością w SZ RP. 

24. Rola i zadania HNS. 

25. Miejsce i rola systemu logistycznego SZ RP. 

26. Zarządzanie i kompozycja floty transportowej. 

27. Realizacja przedsięwzięć zabezpieczenia medycznego w działaniach taktycznych. 

28. Wpływ wybranych konfliktów zbrojnych po II Wojnie Światowej na ewolucję teorii  

i praktyki logistyki wojskowej. 
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29.  Ochrona środowiska w SZ RP. 

30. Współpraca cywilno-wojskowa w zabezpieczeniu logistycznym działań. 

Grupa treści przedmiotów specjalistycznych 

Korpus osobowy: LOGISTYKI 

Grupa osobowa: OGÓLNOLOGISTYCZNA 

1. Struktura organizacyjna i zadania podsystemu TiRW w systemie logistycznym SZ RP. 

2. Zasady funkcjonowania podsystemu transportu i ruchu wojsk. 

3. Należności mundurowe i żywnościowe dla żołnierzy. 

4. Funkcje, budowa oraz system wymiarowy opakowań, a także zasady formowania 

paletowych i kontenerowych jednostek ładunkowych. 

5. Produkty naftowe wykorzystywane w procesie eksploatacji SpW oraz system kontroli 

i utrzymania jakości produktów MPS stosowanych w SZ RP. 

6. Podstawowe wymagania techniczno-eksploatacyjne w stosunku do SpW. 

7. Wkład logistyki wojskowej w rozwój logistyki cywilnej. 

8. Najważniejsze kwalifikacje i kompetencje zawodowe wymagane od dowódcy 

pododdziału logistycznego w zakresie eksploatacji SpW. 

9. Powiązania pomiędzy potencjałem gospodarki narodowej, a wojskowym systemem 

logistycznym. 

10. Źródła zaopatrzenia oraz podział zapasów w podsystemie zabezpieczenia materiałowego. 

11. Rozmieszczenie i ugrupowanie urządzeń logistycznych na szczeblu pododdziału. 

12. Algorytm postepowania wyjaśniającego w sprawie kwalifikacji szkód 

 i strat w mieniu wojskowym oraz poziomy dyspozycyjności w tym zakresie. 

13. Procedury pozyskiwania specjalistycznego sprzętu służb materiałowych (SSSM)  

w SZ RP. 

14. Elementy składowe rozwijane w ramach batalionowego punktu zaopatrzenia (bpz). 

15. Czynności (elementy), które powinien obejmować (zawierać) rekonesans logistyczny. 

16. Środki zaopatrzenia w poszczególnych klasach zaopatrzenia. 

17. Czołówka materiałowa – rola i zadania. 

18. Świadczenie specjalistycznych usług logistycznych. 

19. Zabezpieczenie  logistyczne w ugrupowaniu marszowym pododdziału/oddziału – 

przeznaczenie i podstawowe zadania. 

20. Plan przemieszczenia – zasady opracowania oraz elementy składowe. 

21. Organizacja eksploatacji SpW. 

22. Znaczenie obsługiwań bieżących sprzętu wojskowego w utrzymaniu jego sprawności 

technicznej (zdatności funkcjonalnej). 

23. Poziomy zabezpieczenia logistycznego.  

24. Układ i treść logistycznych dokumentów dowodzenia. 

25. Zasady prowadzenia gospodarki materiałowej na szczeblu pododdziału. 

26. Metody wyboru dostawców. 

27. Logistyczna obsługa klienta. 

28. Organizacja procesów produkcji. 

29. Outsourcing usług logistycznych. 

30. Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie logistyką. 
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31. Struktura organizacyjna i zasady funkcjonowania PGK w WOG. 

32. Struktura organizacyjna i zasady funkcjonowania pionu Logistyki w WOG. 

33. Przesłanki odpowiedzialności majątkowej w SZ RP. 

34. Niedobory, ubytki, szkody i straty. 

35. Stacjonarny i mobilny potencjał logistyczny. Struktura i podstawowe zadania realizowane 

przez RBLog, BLog, plog. 

36. Informatyczne narzędzia wsparcia systemu meldunkowego. Platforma LOGFAS. 

37. Realizacja zabezpieczenia materiałowego oddziału. 

38. Struktura i zadania logistyczne organów oddziału ogólnowojskowego. 


