
KURS kwalifikacyjny  

 dla poruczników, kandydatów na stanowiska służbowe  

zaszeregowane do stopnia etatowego KAPITANA   

w pionie funkcjonalnym ZABEZPIECZENIA (kod: 8103001)  
  

  

Czas i miejsce trwania  

  

Wojskowa Akademia Techniczna  

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i 

Zarządzania  

  

Czas trwania kursu obejmuje 2 miesiące,  tj. 

8 tygodni po 30 godzin w tygodniu (240 

godzin szkoleniowych)  
  

Sprawy organizacyjne  

  

ppłk Ireneusz Kaszczuk 

tel. 261-839-756  
ireneusz.kaszczuk@wat.edu.pl  

  

Opis kursu  

Kurs przeznaczony jest dla kandydatów 

przewidzianych do objęcia stanowiska 

służbowego zaszeregowanego do stopnia 

etatowego kapitan (kapitan marynarki) w 

oddziałach i związkach taktycznych 

realizujących zadania związane z 

zabezpieczeniem materiałowo-technicznym 

oraz obsługą ekonomiczno-finansową.   
Przedmioty objęte kursem zgrupowane są w 

czterech grupach:  

• Grupa treści szkolenia ogólnego: 

Taktyka i sztuka operacyjna, Public 

affairs w SZRP, Międzynarodowe Prawo 

humanitarne konfliktów zbrojnych, 

Odzyskiwanie personelu wojskowego 

SERE, Wychowanie fizyczne;  

• Grupa treści szkolenia kierunkowego: 

Logistyka Sił Zbrojnych RP, Ekonomia 

wojskowa, Interoperacyjność 

logistyczna w ramach NATO i UE, 

Systemy informatyczne wspierające 

procesy logistyczne na szczeblu 

taktycznym;  

• Grupa treści szkolenia specjalistycznego 

– zabezpieczenie logistyczne: System  



 zabezpieczenia logistycznego na 

szczeblu taktycznym, Podstawy 

kierowania zabezpieczeniem 

logistycznym na szczeblu taktycznym,  
Podstawowe zagadnienia zabezpieczenia 

logistycznego PKW poza granicami 

kraju;  

 Grupa treści szkolenia specjalistycznego w 

modułach: Moduł specjalistyczny dla 

logistyki (zabezpieczenie techniczne na 

szczeblu taktycznym, zabezpieczenie 

materiałowe na szczeblu taktycznym), 

moduł specjalistyczny dla korpusu 

osobowego finansowego.  
  

Forma zaliczenia kursu  

Formą zaliczenia kursu jest egzamin 

przeprowadzany w ostatnim dniu kursu w formie 

ustnej na wcześniej dostarczone słuchaczom 

pytania  

Wyposażenie i ubiór  

  

Kandydaci skierowani na kursy do WAT 

powinni posiadać następujące dokumenty:  

• dokument tożsamości,  

• skierowanie z JW,  

• poświadczenie bezpieczeństwa 

upoważniające do dostępu do informacji 

niejawnych o klauzuli „poufne” oraz 

zaświadczenie o odbyciu przeszkolenia z 

zakresu ochrony informacji niejawnych.  
  

Słuchacze powinni być wyposażeni w 

umundurowanie polowe, plecak wojskowy typu 

khaki (mały), pas nośny do munduru polowego, 

strój sportowy, notatnik, przybory biurowe, w 

tym do pracy na mapie.   
  

Czas i miejsce stawiennictwa  

Zakwaterowanie uczestników odbywa się przed 

uroczystą inauguracją kursu w Centrum  

Szkoleniowo-Konferencyjnym Wojskowej  

Akademii  Technicznej,   

ul. gen. Witolda Urbanowicza 9, 00-908  

Warszawa  

  


