
ZARZĄDZENIE NR 30 z dnia 23.03.2020 r. 

DZIEKANA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA 

AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki 

 

w sprawie: zestawu zagadnień na egzamin dyplomowy dla studiów drugiego stopnia o profilu 

praktycznym na kierunku „Zarządzanie” – studia wojskowe. 

 

 

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

generała Tadeusza Kościuszki, mając na uwadze § 57 ust. 2 Regulaminu studiów Akademii 

Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki oraz § 15 ust. 5 Zasad redagowania  

i oceniania prac dyplomowych oraz trybu przeprowadzenia egzaminu dyplomowego, 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

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

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

w roku akademickim 2019/2020. 

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

 

§ 2 

1. Traci moc Zarządzenie nr 28 z dn. 10.04.2019 r. Dziekana Wydziału Zarządzania 

Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu w 

sprawie zestawu zagadnień na egzamin dyplomowy dla kierunku Zarządzanie. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  

 

 

DZIEKAN 

Wydziału Zarządzania 

 

/.../ 

ppłk dr Józef LEDZIANOWSKI 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:  

- Pracownicy Wydziału Zarządzania 

- Dyrektor Instytutu Dowodzenia 

- Szef Oddziału Koordynacji Kształcenia i Szkolenia 

- Szef Pionu Ogólnego 

- Samorząd studencki  
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Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 30 z 23.03.2020 r. 

 

ZESTAW ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN DYPLOMOWY 

Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE (studia wojskowe) 

Specjalność: DOWODZENIE PODODDZIAŁAMI 

Poziom studiów: drugiego stopnia 

Grupa treści przedmiotów podstawowych i kierunkowych 

1. Zdefiniuj pojęcie zarządzania i określ jego miejsce w dziedzinie nauk a także wskaż jakie 

trzy warunki musi ono spełniać. 

2. Omów subdyscypliny w naukach o zarządzaniu i jakości. 

3. Zdefiniuj pojęcie struktury organizacyjnej, krótko omów jej rodzaje i wskaż kierunki  

rozwoju w aspekcie kulturowym, politycznym i prawno-ekonomicznym. 

4. Omów zasady tworzenia polityki personalnej w organizacjach, w szczególności  

militarnych. 

5. Omów funkcje zarządzania, determinujące sprawność i skuteczność działania 

współczesnych organizacji, w szczególności mundurowych. 

6. Człowiek w organizacji i jego oczekiwania emocjonalno-motywacyjne względem 

pracy/służby. 

7. Omów czynniki kształtujące motywację do pracy współczesnych pracowników/żołnierzy  

z uwzględnieniem ich różnorodności. 

8. Omów krótko teorie motywowania pracowników/żołnierzy i  wskaż kierunki 

współczesnych zmian w motywowaniu. 

9. Omów wybrane metody statystyczne i narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy  

i prezentacji danych oraz modelowania struktur społecznych. 

10. Wskaż wybrane unormowania prawne związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi  

w organizacjach cywilnych i wojskowych.  

11. Wskaż procesy zachodzące w wybranych strukturach i instytucjach społeczno-

gospodarczych w Polsce i jej otoczeniu zewnętrznym, zwłaszcza Unii Europejskiej, i ich 

wpływ na kierowanie ludźmi.  

12. Zdefiniuj pojęcia: własność przemysłowa i prawa autorskie oraz  krótko omów  zasady 

postępowania w zakresie ich ochrony. 

13. Omów uwarunkowania dotyczące przedsiębiorczości jednostek ludzkich i zespołów.  

14. Omów wpływ kulturowych, politycznych, prawno-ekonomicznych i technologicznych 

zmian w otoczeniu organizacji, mających wpływ na współczesne organizacje.  

15. Opisz znaczenie pozyskiwania i analizy danych (Big data) w zarządzaniu organizacjami 

militarnymi w wymiarze kulturowym, politycznym, prawno-gospodarczym i etycznym. 

16. Omów aktualne trendy i zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi w aspekcie prawnym, 

zawodowym, moralno-etycznym i środowiskowym.  

17. Wskaż konieczne zmiany w zarządzaniu organizacjami biznesowymi i militarnymi,  

wynikające ze współczesnych wyzwań społecznych, ekonomicznych, technologicznych.  

18. Omów zmiany w zarządzaniu ukierunkowane na zrównoważony rozwój organizacji i ich 

społeczną odpowiedzialność. 
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19. Omów metody, narzędzia i techniki badawcze w naukach o zarządzaniu i jakości.  

20. Przedstaw sposoby rozwoju zasobów ludzkich ukierunkowane na potrzeby organizacji  

w aspekcie czwartej rewolucji przemysłowej/Gospodarki 4.0.  

21. Omów znaczenie i sposoby rozwoju pracowników/żołnierzy wobec transformacji 

cyfrowej organizacji i wykorzystywania sztucznej inteligencji.   

22. Omów znaczenie etyki w zarządzaniu organizacjami biznesowymi i militarnymi  

we współczesnych uwarunkowaniach społeczno-politycznych.  

23. Omów cykl życia zespołu projektowego.  

24. Omów znaczenie pracy zespołowej i czynniki jej sukcesów.  

25. Istota przywództwa i jego znaczenie w pracy w pracy zespołowej. 

26. Wskaż kluczowe kompetencje dowódcy w organizacjach militarnych w świetle 

współczesnych wyzwań społeczno-polityczno-technologicznych. 

27. Omów style kierowania ludźmi w organizacjach biznesowych i militarnych. 

28. Omów role pełnione w grupie i opisz dobór członków zespołu projektowego. 

29. Omów sposoby rozwoju i motywowania członków zespołu, ukierunkowane na 

kreatywność i innowacyjność.  

30. Określ czynniki warunkujące skuteczność działań dowódczych. 

Grupa treści przedmiotów specjalistycznych 

Korpus osobowy: WOJSK LĄDOWYCH 

Grupa osobowa: PANCERNO-ZMECHANIZOWANA 

Specjalność: ZMECHANIZOWANA 

1. Miejsce i zadania plutonu zmechanizowanego w działaniach opóźniających. 

2. Miejsce i zadania kompanii zmechanizowanej w marszu.  

3. Miejsce i zadania kompanii zmechanizowanej w rejonie ześrodkowania.  

4. Miejsce i zadania kompanii zmechanizowanej w obronie. 

5. Miejsce i zadania kompanii zmechanizowanej natarciu. 

6. Przebieg procesu dowodzenia na szczeblu plutonu/kompanii zmechanizowanej. 

7. Rozkaz bojowy i zarządzenie przygotowawcze w procesie dowodzenia. 

8. Zasady opracowania szkicu działania i mapy roboczej. 

9. Ubezpieczenia bojowe realizowane przez pluton zmechanizowany. 

10. Zadania plutonu działającego jako ubezpieczenie postoju. 

11. Ubezpieczenia na szczeblu kompanii zmechanizowanej w podstawowych działaniach 

taktycznych. 

12. Organizacja systemu ognia na szczeblu plutonu zmechanizowanego. 

13. Kierowanie ogniem plutonu zmechanizowanego. 

14. Zabezpieczenie bojowe na szczeblu plutonu. 

15. Zadania plutonu zmechanizowanego podczas luzowania. 

16. Ewakuacja techniczna i medyczna na szczeblu kompanii zmechanizowanej  

w podstawowych działaniach taktycznych. 

17. Charakterystyka działań taktycznych pododdziału zmechanizowanego w warunkach 

ograniczonej widoczności. 

18. Charakterystyka działań taktycznych pododdziału zmechanizowanego w terenie lesistym 

(lesisto – jeziornym). 
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19. Charakterystyka działań taktycznych pododdziału zmechanizowanego w terenie 

zabudowanym (zurbanizowanym). 

20. Rola stałych procedur operacyjnych plutonu/kompanii zmechanizowanego w działaniach 

taktycznych. 

21. Algorytm przygotowania i prowadzenia zajęć dowódcy plutonu – kierownika zajęć 

z taktyki. 

22. Dokumentacja szkoleniowa dowódcy plutonu zmechanizowanego oraz zasady jej 

prowadzenia. 

23. Struktura i zadania komórek funkcjonalnych organu dowodzenia batalionu 

zmechanizowanego. 

 

Korpus osobowy: WOJSK LĄDOWYCH 

Grupa osobowa: PANCERNO-ZMECHANIZOWANA 

Specjalność: PANCERNA 

1. Miejsce i zadania plutonu czołgów w działaniach opóźniających. 

2. Miejsce i zadania kompanii czołgów w marszu.  

3. Miejsce i zadania kompanii czołgów w rejonie ześrodkowania.  

4. Miejsce i zadania kompanii czołgów w obronie. 

5. Miejsce i zadania kompanii czołgów natarciu. 

6. Przebieg procesu dowodzenia na szczeblu plutonu/kompanii czołgów. 

7. Rozkaz bojowy i zarządzenie przygotowawcze w procesie dowodzenia. 

8. Zasady opracowania mapy roboczej. 

9. Ubezpieczenia bojowe realizowane przez pluton czołgów. 

10. Zadania plutonu działającego jako ubezpieczenie postoju. 

11. Ubezpieczenia na szczeblu kompanii czołgów w podstawowych działaniach taktycznych. 

12. Organizacja systemu ognia na szczeblu plutonu czołgów. 

13. Kierowanie ognie plutonu czołgów w walce. 

14. Zadania plutonu czołgów podczas luzowania. 

15. Ewakuacja techniczna i medyczna na szczeblu kompanii czołgów w podstawowych 

działaniach taktycznych. 

16. Charakterystyka działań taktycznych pododdziału czołgów w warunkach ograniczonej 

widoczności. 

17. Charakterystyka działań taktycznych pododdziału czołgów w terenie lesistym (lesisto – 

jeziornym). 

18. Charakterystyka działań taktycznych pododdziału czołgów w terenie zabudowanym 

(zurbanizowanym). 

19. Rola stałych procedur operacyjnych plutonu/kompanii czołgów w działaniach 

taktycznych. 

20. Algorytm przygotowania i prowadzenia zajęć dowódcy plutonu – kierownika zajęć  

z taktyki. 

21. Dokumentacja szkoleniowa dowódcy plutonu czołgów oraz zasady jej prowadzenia. 

22. Struktura i zadania komórek funkcjonalnych organu dowodzenia batalionu czołgów. 
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Korpus osobowy: WOJSK LĄDOWYCH 

Grupa osobowa: AEROMOBILNA 

1. Dowodzenie w pododdziałach aeromobilnych – zasady, procedury. 

2. Zasady organizacji dowodzenia i współdziałania pododdziałów aeromobilnych  

i powietrznodesantowych z innymi rodzajami sił zbrojnych i rodzajami wojsk. 

3. Istota użycia pododdziałów wojsk aeromobilnych w natarciu. 

4. Istota użycia pododdziałów wojsk aeromobilnych w obronie. 

5. Istota użycia pododdziałów wojsk aeromobilnych w działaniach opóźniających. 

6. Specyfika prowadzenia walki w okrążeniu przez pododdziały powietrznodesantowe  

i kawalerii powietrznej, miejsce w ugrupowaniu oraz zadania plutonu szturmowego 

podczas walki w okrążeniu. 

7. Cel i istota specyficznych działań taktycznych wojsk powietrznodesantowych oraz ich 

podział. 

8. Organizacja i prowadzenie rajdu przez pluton szturmowy.  

9. Operacja opanowania lotnisk przez wojska powietrznodesantowe.  

10. Miejsce i zadania plutonu szturmowego w ugrupowaniu bojowym GPD (bGPD) podczas 

operacji opanowania lotniska. 

11. Przeznaczenie, zadania oraz struktury organizacyjne i podstawowe wyposażenie 

lotnictwa wojsk lądowych. 

12. Zabezpieczenie bojowe działań plutonu szturmowego. 

13. Istota oraz zasady realizacji Close Combat Attack. 

14. Ugrupowanie bojowe pododdziałów wojsk powietrznodesantowych do działań 

powietrznodesantowych. 

15. Formy i metody szkolenia taktycznego.  

16. Ustalenia organizacyjne, szkoleniowe i metodyczne (etapy i okresy) 36-miesięcznego 

cyklu przygotowania i realizacji zadań przez pododdziały wojsk aeromobilnych.  

17. Zakres odpowiedzialności szkoleniowo-metodycznej dowódcy plutonu szturmowego. 

18. Zabezpieczenie logistyczne działań powietrznodesantowych. 

19. Zabezpieczenie medyczne działań aeromobilnych - procedury. 

20. Tara desantowa oraz organizacja i metody zaopatrywania pododdziałów 

powietrznodesantowych w działaniach taktycznych systemem spadochronowym. 

21. Podstawowe założenia systemu zaopatrzenia pododdziałów w działaniach 

powietrznodesantowych. 

22. Istota działań powietrzno-szturmowymi i desantowo-szturmowymi oraz różnice między 

nimi.  

23. Miejsce i zadania plutonu szturmowego w działaniach desantowo-szturmowych  

i powietrzno-szturmowych.  

24. Zadania oraz możliwości i ograniczenia prowadzenia działań aeromobilnych.  

25. Zabezpieczenie meteorologiczne działań aeromobilnych. 

26. Niebezpieczne zjawiska pogodowe, ich podział oraz charakterystyka wybranego 

zjawiska. 

27. Działania nieregularne pododdziału szturmowego w ugrupowaniu przeciwnika. 

28. Działania na połączenie procedury i podstawowe elementy dowodzenia  

i koordynacji działań. 
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Korpus osobowy: WOJSK LĄDOWYCH 

Grupa osobowa: RAKIETOWA I ARTYLERII 

Specjalność: ARTYLERIA RAKIETOWA 

1. Podstawowe zadania WRiA. 

2. Relacje wsparcia ogniowego. 

3. Możliwości bojowe pododdziałów artylerii. 

4. Ugrupowanie bojowe baterii artylerii samobieżnej (baterii artylerii rakietowej). 

5. Ugrupowanie bojowe kompanii wsparcia. 

6. Zadania koordynatora wsparcia ogniowego na szczeblu batalionu zmechanizowanego. 

7. Planowanie wparcia ogniowego na szczeblu batalionu zmechanizowanego. 

8. Dokumenty wykonywane przez koordynatora wsparcia ogniowego na szczeblu batalionu 

zmechanizowanego. 

9. Wyznaczniki koordynacji wsparcia ogniowego. 

10. Dokumenty bojowe wykonywane przez dowódcę baterii artylerii. 

11. Dokumenty bojowe wykonywane przez dowódcę plutonu wysuniętych obserwatorów. 

12. Proces dowodzenia w baterii artylerii. 

13. Przemieszczanie i rozmieszczanie baterii artylerii w składzie dywizjonu artylerii.  

14. Przedsięwzięcia realizowane w pododdziałach artylerii w celu przygotowania do działań. 

15. Przygotowanie strzelania i kierowania ogniem w pododdziałach artylerii rakietowej. 

16. Określanie nastaw na podstawie pełnych danych o warunkach strzelania. 

17. Zasady i procedura wstrzeliwania w pododdziałach artylerii rakietowej. 

18. Sposoby wyznaczania azymutów topograficznych kierunków orientacyjnych 

w pododdziałach artylerii. 

19. Sposoby rozwiązywania zadania geodezyjnego zwykłego i odwrotnego oraz omówienie 

jednego ze sposobów. 

20. Rodzaje ciągów poligonowych i zasady zakładania ciągów poligonowych. 

 

Korpus osobowy: WOJSK LĄDOWYCH 

Grupa osobowa: RAKIETOWA I ARTYLERII 

Specjalność: ARTYLERIA LUFOWA 

1. Podstawowe zadania WRiA. 

2. Relacje wsparcia ogniowego. 

3. Możliwości bojowe pododdziałów artylerii. 

4. Ugrupowanie bojowe baterii artylerii samobieżnej (baterii artylerii rakietowej). 

5. Ugrupowanie bojowe kompanii wsparcia. 

6. Zadania koordynatora wsparcia ogniowego na szczeblu batalionu zmechanizowanego. 

7. Planowanie wparcia ogniowego na szczeblu batalionu zmechanizowanego. 

8. Dokumenty wykonywane przez koordynatora wsparcia ogniowego na szczeblu batalionu 

zmechanizowanego. 

9. Wyznaczniki koordynacji wsparcia ogniowego. 

10. Dokumenty bojowe wykonywane przez dowódcę baterii artylerii. 

11. Dokumenty bojowe wykonywane przez dowódcę plutonu wysuniętych obserwatorów. 

12. Proces dowodzenia w baterii artylerii. 

13. Przemieszczanie i rozmieszczanie baterii artylerii w składzie dywizjonu artylerii.  
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14. Przedsięwzięcia realizowane w pododdziałach artylerii w celu przygotowania do działań. 

15. Sposób osiągania gotowości do otwarcia ognia przez pluton artylerii na przygotowanym  

i nieprzygotowanym stanowisku ogniowym. 

16. Przygotowanie strzelania i kierowania ogniem w pododdziałach artylerii. 

17. Określanie nastaw na podstawie pełnych danych o warunkach strzelania. 

18. Określanie nastaw na podstawie wykorzystania danych działa kontrolnego (przeniesienia 

ognia od celu pomocniczego).  

19. Wyznaczanie azymutów topograficznych kierunków orientacyjnych w pododdziałach 

artylerii. 

20. Rodzaje ciągów poligonowych i zasady zakładania ciągów poligonowych. 

 

Korpus osobowy: WOJSK LĄDOWYCH 

Grupa osobowa: ROZPOZNANIA I WALKI ELEKTRONICZNEJ 

Specjalność: ROZPOZNANIE OGÓLNE 

1. Przedsięwzięcia realizowane przez dowódcę plutonu rozpoznawczego w trakcie analizy 

zadania w ramach procesu dowodzenia (rozpatrywane problemy zasadnicze, cząstkowe 

oraz rezultaty analizy zadania). 

2. Organizacja rozpoznania przeszkody wodnej przez pluton rozpoznawczy. 

3. Wybrane elementy realizowane w ramach Informacyjnego Przygotowania Pola Walki 

przez dowódcę plutonu rozpoznawczego w ramach procesu dowodzenia. 

4. Metody prowadzenia obserwacji obiektu wykorzystywane przez pluton rozpoznawczy  

w trakcie planowania rozpoznania obiektu.  

5. Ogólne zasady organizacji patrolu rozpoznawczego w sile plutonu do prowadzenia 

rozpoznania terenu i obiektów terenowych. 

6. Elementy koordynacyjne uwzględniane przez dowódcę plutonu rozpoznawczego  

w trakcie planowania i stawiania rozkazu bojowego do prowadzenia rozpoznania obiektu. 

7. Etapy jakie powinien uwzględnić dowódca plutonu rozpoznawczego w trakcie 

planowania i stawiania rozkazu bojowego do prowadzenia rozpoznania obiektu. 

8. Elementy koordynacyjne jakie powinien uwzględnić dowódca plutonu rozpoznawczego  

w trakcie planowania i stawiania rozkazu bojowego do zasadzki. 

9. Etapy jakie powinien uwzględnić dowódca plutonu rozpoznawczego w trakcie 

planowania i stawiania rozkazu bojowego do wykonania zasadzki. 

10. Organizacja i przebieg zasadzki wykonywanej siłami plutonu rozpoznawczego. 

11. Elementy koordynacyjne jakie powinien uwzględnić dowódca plutonu rozpoznawczego  

w trakcie planowania napadu. 

12. Etapy jakie powinien uwzględnić dowódca plutonu rozpoznawczego w trakcie 

planowania napadu. 

13. Organizacja i przebieg napadu wykonywanego siłami plutonu rozpoznawczego. 

14. Zasady prowadzenia rozpoznania w terenie zurbanizowanym przez pluton rozpoznawczy. 

15. Różnice pomiędzy zajęciami instruktorsko-metodycznymi a instruktażowo-

metodycznymi. 

16. Przedsięwzięcia, z jakich składa się instruktaż do zajęć realizowany przez dowódcę 

plutonu rozpoznawczego. 
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17. Organizacja, uzbrojenie i sprzęt znajdujący się na wyposażeniu brygad 

ogólnowojskowych Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. 

18. Organizacja, uzbrojenie i sprzęt znajdujący się na wyposażeniu pododdziałów artylerii Sił 

Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. 

19. Możliwości taktyczne bezzałogowych statków latających (rozpoznawczych), które mogą 

być podporządkowane dowódcy plutonu rozpoznawczego w celu pozyskiwania informacji 

rozpoznawczych. 

20. Organizacja i zasady prowadzenia rozpoznania przez bojowy patrol rozpoznawczy.  

21. Czynności realizowane w ramach procesu dowodzenia przez dowódcę plutonu 

rozpoznawczego w trakcie planowania działań rozpoznawczych. 

 

Korpus osobowy: PRZECIWLOTNICZY 

Grupa osobowa: ARTYLERII PRZECIWLOTNICZEJ 

1. Organizacja obrony przeciwlotniczej pododdziałów w czasie marszu. 

2. Organizacja obrony przeciwlotniczej pododdziałów podczas prowadzenia natarcia. 

3. Organizacja obrony przeciwlotniczej pododdziałów podczas prowadzenia obrony.  

4. Organizacja obrony przeciwlotniczej pododdziałów w terenie zurbanizowanym. 

5. Organizacja obrony przeciwlotniczej pododdziałów podczas prowadzenia działań  

w górach i w warunkach niskich temperatur. 

6. Organizacja obrony przeciwlotniczej podczas prowadzenia działań w obronie wybrzeża 

morskiego. 

7. Organizacja obrony przeciwlotniczej w działaniach nieregularnych.  

8. Organizacja obrony przeciwlotniczej podczas prowadzenia działań opóźniających.  

9. Organizacja obrony przeciwlotniczej w terenie lesistym i w ograniczonej widoczności.  

10. Organizacja procesu dowodzenia na szczeblu pododdziału przeciwlotniczego. 

11. Koordynacja działań w przestrzeni powietrznej na szczeblu pododdziału 

przeciwlotniczego. 

12. Przygotowanie i kierowanie ogniem w pododdziałach przeciwlotniczych. 

13. Zabezpieczenie bojowe realizowane w pododdziałach przeciwlotniczych. 

14. Sposób dowodzenia pododdziałami przeciwlotniczymi przy wykorzystaniu 

zautomatyzowanego systemu dowodzenia. 

15. Sposób dowodzenia pododdziałami przeciwlotniczymi przy wykorzystaniu 

niezautomatyzowanego systemu dowodzenia. 

16. Organizacja systemu rozpoznania radiolokacyjnego w dywizjonie przeciwlotniczym. 

17. Koordynacja działań w przestrzeni powietrznej na szczeblu pododdziału 

przeciwlotniczego. 

18. Zabezpieczenie logistyczne realizowane w pododdziałach przeciwlotniczych. 

19. Organizacja obrony przeciwlotniczej w działaniach aeromobilnych i powietrzno-

desantowych. 

20. System OPL w pododdziałach przeciwlotniczych. 

 

Korpus osobowy: LOGISTYKI 

Grupa osobowa: OGÓLNOLOGISTYCZNA 

1. Wydatki wegetatywnie w RON. 
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2. System uposażeń żołnierzy zawodowych. 

3. Dodatki do uposażeń żołnierzy zawodowych. 

4. Klasyczny układ klasyfikacji budżetowej w RON (przykład paragrafu budżetowego). 

5. Zasada budżetowania brutto w SFP. 

6. NATO Security Investment Program NSIP – jego rola. 

7. FMF (Foreign Military Financing) – jego rola. 

8. Omów zasady wypłaty równoważnika finansowego w zamian za wyżywienie nie wydane 

w naturze. 

9. Omów zadania RBLog w systemie zabezpieczenia materiałowego – podaj praktyczne 

przykłady. 

10. Struktura PGK w Oddziale Gospodarczym. 

11. Narzędzia teleinformatycznego wsparcia w zarządzaniu finansami wojska. 

12. Omów rolę, zadania oraz przeznaczenie Brygad Logistycznych w systemie 

zaopatrywania SZ RP, a także przeznaczenie i zadania NSE w procesie zabezpieczenia 

logistycznego PKW. 

13. Brygadowy Punkt Zaopatrzenia (BPZ) – elementy składowe. 

14. Czołówka materiałowa. 

15. Elementy pododdziału logistycznego w ugrupowaniu marszowym oddziału i jego 

podstawowe zadania. 

16. Klasyfikacja wojskowych pojazdów mechanicznych. 

17. Platforma LOGFAS oraz logistyczny system meldunkowy. 

18. Zasady pokonywania terenu i przeszkód wodnych przez sprzęt wojskowy. 

19. Proces diagnostyczny pojazdów wojskowych. 

20. Gospodarka paliwowa w Siłach Zbrojnych RP. 


