
ODDZIAŁY I INSTYTUCJE WOJSKOWE
WYRÓŻNIONE PRZEZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

TYTUŁAMI HONOROWYMI
„PRZODUJĄCY ODDZIAŁ WOJSKA POLSKIEGO”

„PRZODUJĄCA INSTYTUCJA WOJSKOWA”



Tytuły honorowe „Przodujący Oddział Wojska Polskiego” i  „Przodująca Instytucja 
Wojskowa” są wyróżnieniami udzielanymi przez Ministra Obrony Narodowej oddziałom 
i  instytucjom wojskowym za dokonania bojowe świadczące o  ofiarności i  odwadze ich 
żołnierzy w warunkach walki zbrojnej, w czasie akcji humanitarnych, poszukiwawczych 
lub ratowniczych, a  także za uzyskanie najlepszych wyników w  działalności służbowej, 
w istotnym stopniu wpływających na zwiększenie zdolności i gotowości bojowej Sił Zbroj-
nych oraz umacnianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej.

Uroczyste wręczenie aktów nadania oraz znaków tytułów honorowych dowódcom 
ośmiu oddziałów i  dwóch instytucji wojskowych wyróżnionych przez Ministra Obrony 
Narodowej za szczególne osiągnięcia w 2014 r. odbyło się podczas odprawy rozliczeniowo-
-koordynacyjnej kierowniczej kadry resortu obrony narodowej, 11 marca 2015 r.
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ZA DOKONANIE CZYNU BOJOWEGO 
POŁĄCZONEGO Z OFIARNOŚCIĄ 
I ODWAGĄ ŻOŁNIERZY

Polski Kontyngent Wojskowy 
w  Islamskiej Republice Afganistanu 
(XIV  zmiana)

ODDZIAŁY WOJSKOWE WYRÓŻNIONE TYTUŁEM HONOROWYM
„PRZODUJĄCY ODDZIAŁ WOJSKA POLSKIEGO”

Żołnierze XIV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w  Afganistanie, pod 
dowództwem gen. bryg. Cezarego Podlasińskiego, realizowali przede wszystkim zadania 
o charakterze doradczo-wspierającym. Zasadniczy cel działalności stanowiło współdziała-
nie z Afgańskimi Siłami Bezpieczeństwa oraz umożliwienie władzom afgańskim przejęcia 
odpowiedzialności za wszystkie obszary funkcjonowania północnej części prowincji Ghazni.

Szczególnym wyzwaniem było zabezpieczenie obchodów dni światowego islamu odby-
wających się w 2014 r. pod hasłem: „Ghazni – Światowa Stolica Islamu”. W ocenie przed-
stawicieli władz lokalnych oraz dowódców Afgańskich Sił Bezpieczeństwa, to dzięki 
profesjonalnemu wyszkoleniu przez Polaków, afgańscy żołnierze potwierdzili wówczas swo-
ją zdolność do samodzielnego działania. Kolejnym sprawdzianem wysokiej jakości wyszko-
lenia polskich żołnierzy było zapewnienie bezpieczeństwa podczas wyborów prezydenckich 
w prowincji Ghazni.

XIV zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie liczyła około 1 000 żoł-
nierzy, głównie z 10 Brygady Kawalerii Pancernej. Pozostałe komponenty wystawiły: 25 Bry-
gada Kawalerii Powietrznej, 10 Brygada Logistyczna, 1 Brygada Lotnictwa Wojsk Lądowych, 
9 Pułk Rozpoznawczy, 4 Pułk Chemiczny oraz inne jednostki i instytucje wojskowe. Rów-
nolegle z wykonywaniem 
zadań mandatowych, 
w ramach których żołnie-
rze kontyngentu uczest-
niczyli w  ponad 170 
operacjach patrolowych 
oraz odbyli ponad 600 
patroli i  eskort, wykona-
no trudną operację logi-
styczną polegającą na 
przeniesieniu całości 
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Generał brygady Cezary Podlasiński 
– dowódca XIV zmiany PKW w Afganistanie

Urodził się w 1961 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły 
Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu (1985), Akade-
mii Obrony Narodowej (1996), podyplomowych studiów 
z  zakresu Integracji Euroatlantyckiej i  Bezpieczeństwa 
w  Wyższej Szkole Humanistycznej w  Warszawie oraz 
podyplomowych studiów bezpieczeństwa narodowego 
w AON (2008).

Zawodową służbę wojskową rozpoczął w  Zarządzie 
Analiz w  Wydziale Organizacji i  Prowadzenia Badań 
Podczas Ćwiczeń Sztabu Generalnego Wojska Polskie-
go. Po pięciu latach służby w komórkach Sztabu General-
nego Wojska Polskiego został skierowany do Dowództwa 
Wojsk Lądowych, gdzie zajmował stanowiska m.in.: szefa 
Wydziału Szkolenia i Ćwiczeń, szefa Wydziału Koordyna-
cji Ćwiczeń Międzynarodowych oraz zastępcy szefa Zarządu Operacji Lądowych G-3.

Podczas służby w ramach VII zmiany PKW w Iraku był szefem Sztabu Wielonarodowej 
Dywizji Centrum-Południe. W latach 2008–2011 pełnił obowiązki Szefa Centrum Dowo-
dzenia w Dowództwie Operacyjnym Sił Zbrojnych RP, a następnie – w latach 2011–2014 – 
dowódcy 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie.

Generał brygady Cezary Podlasiński od listopada 2013 r. do czerwca 2014 r. dowodził 
XIV zmianą Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie.

Od 1 lipca 2014 r. jest pierwszym dowódcą Centrum Operacji Lądowych – dowódcą 
Komponentu Lądowego w Krakowie.

sił i  sprzętu polskiej bazy z  Ghazni do 
Bagram.

Na wysoką ocenę działalności XIV 
zmiany PKW w  Afganistanie przez 
dowództwo ISAF oraz RCE niewątpli-
wie wpłynęła przyjęta zasada prowa-
dzonych działań, iż dobro mieszkańców 
prowincji Ghazni jest wartością nad-
rzędną. To dzięki ogromnemu zaanga-
żowaniu w zapewnienie bezpieczeństwa 
oraz niesionej pomocy humanitarnej 
i  medycznej polscy żołnierze zyskali 
zaufanie i szacunek Afgańczyków.
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ZA DOKONANIE CZYNU BOJOWEGO 
POŁĄCZONEGO Z OFIARNOŚCIĄ 
I ODWAGĄ ŻOŁNIERZY

Polski Kontyngent Wojskowy 
w  Islamskiej Republice Afganistanu 
(XV  zmiana)

XV zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego w  Afganistanie była ostatnią, która 
wykonywała zadania w składzie Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa (ISAF). 
Po przekazaniu bazy Ghazni, zasadnicza część kontyngentu rozlokowana była w  bazie 
Bagram, a pozostała w Kabulu.

Głównym zadaniem misji było bezpieczne wycofanie z  terytorium Afganistanu ludzi, 
mienia i sprzętu do końca 2014 r. Polscy żołnierze przygotowali i wysłali do kraju 118 jedno-
stek sprzętowych oraz ponad 1,5 tys. ton mienia różnych służb, wykorzystując możliwości 
transportu drogą powietrzną, morską i lądową. Część sprzętu, którego przetransportowanie 
było zbyt kosztowne, została przekazana organizacjom humanitarnym i instytucjom admi-
nistracji rządowej Afganistanu.

Pomimo realizacji misji typowo logistycznej, XV zmiana aktywnie współdziałała z siła-
mi koalicji w  zakresie obrony i  ochrony stref bezpieczeństwa bazy Bagram. Pluton zmo-
toryzowany, wyznaczony do działania jako pododdział szybkiego reagowania, podczas 
128 wyjazdów wykonał 82 patrole oraz 46 eskort sił koalicji.

XV zmiana wspierała również likwidację Ambasady RP w Kabulu, zabezpieczając pod 
względem transportowym, logistycznym i medycznym działania Zadaniowej Grupy Bojo-
wej Alfa z Wojsk Specjalnych.

Kolejnym ważnym zada-
niem XV zmiany było stworzenie 
warunków logistycznych i  sprzę-
towych do funkcjonowania strony 
polskiej w misji Resolute Support, 
która zastąpiła dotychczasowe siły 
ISAF.

Główne siły XV zmiany Pol-
skiego Kontyngentu Wojskowego 
w Afganistanie, pod dowództwem 
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Pułkownik Adam Słodczyk – dowódca XV zmiany PKW w Afganistanie

Urodził się w  1965 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły 
Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu (1988), Uniwersy-
tetu Opolskiego (1996) oraz Studiów Polityki Obronnej Aka-
demii Wojennej Sił Lądowych w Carlisle USA (2010).

Zawodową służbę woskową rozpoczął jako dowódca plu-
tonu i  dowódca kompanii czołgów w  25 Pułku Zmechani-
zowanym. Następnie pełnił obowiązki oficera operacyjnego 
w 10 Brygadzie Zmechanizowanej oraz w sztabie 10 Sudeckiej 
Dywizji Zmechanizowanej.

W  latach 1999–2005 był oficerem operacyjnym 
w  10  Opolskiej Brygadzie Logistycznej, dowódcą Tyłowej 
Grupy Wsparcia, a  następnie zastępcą dowódcy Rejono-
wej Bazy Materiałowej w Nowogrodzie Bobrzańskim. Przez 
kolejne trzy lata pełnił służbę w Europejskiej Agencji Obrony 
w Brukseli. Po powrocie do kraju objął stanowisko szefa Oddziału Organizacyjno-Koordy-
nacyjnego w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy.

Czterokrotnie pełnił służbę poza granicami państwa. Po raz pierwszy w latach 1999–
2000, na stanowisku oficera operacyjnego, w ramach misji PKW KFOR w Kosowie. W latach 
2002–2003 był dowódcą II zmiany PKW w  Operacji Enduring Freedom w  Afganistanie, 
a następnie dowódcą batalionu logistycznego w ramach I zmiany PKW w Iraku w 2003 r. 
Od czerwca do grudnia 2014 r. dowodził XV zmianą Polskiego Kontyngentu Wojskowego 
w Afganistanie.

Od 8 grudnia 2010 r. jest dowódcą 10 Opolskiej Brygady Logistycznej.

pułkownika Adama Słodczyka, two-
rzyli żołnierze 10 Opolskiej Brygady 
Logistycznej, wspierani przez przed-
stawicieli 1 Brygady Pancernej, 
5  Pułku Chemicznego, Korpusu Pół-
nocny-Wschód ze Szczecina, Wojsk 
Specjalnych, 2 Wojskowego Szpita-
la Polowego, Żandarmerii Wojskowej, 
a  także amerykańskiej Gwardii Naro-
dowej stanu Illinois.
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ZA UZYSKANIE NAJLEPSZYCH WYNIKÓW 
W DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBOWEJ W 2014 ROKU

18 Białostocki Pułk Rozpoznawczy 
w  Białymstoku

ODDZIAŁY WOJSKOWE WYRÓŻNIONE TYTUŁEM HONOROWYM 
„PRZODUJĄCY ODDZIAŁ WOJSKA POLSKIEGO”

18 Białostocki Pułk Rozpoznawczy powstał w 2009 r. w wyniku przeformowania 18 Bia-
łostockiego Batalionu Obrony Terytorialnej. Od 1 stycznia 2014 r. znajduje się w podporząd-
kowaniu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Jest jedynym spośród pułków rozpoznawczych wyposażonym w  wozy rozpoznawcze 
BWR-1 i  transportery gąsienicowe BWP-1, a  także kołowe wozy rozpoznawcze BRDM-2. 
Główne zadanie jednostki stanowi prowadzenie działań rozpoznawczych na korzyść związ-
ku operacyjnego, polegających na dostarczaniu wiarygodnych informacji o  przeciwniku, 
terenie i warunkach meteorologicznych z obszaru odpowiedzialności i zainteresowania roz-
poznawczego oraz – w razie konieczności – do prowadzenia działań osłonowych.

Żołnierze z  Białegostoku wielokrotnie uczestniczyli w  misjach pokojowych i  stabi-
lizacyjnych Polskich Kontyngentów Wojskowych w  Iraku, Afganistanie, Kosowie, Liba-
nie i Czadzie. W 2012 r. Pułk wydzielił Grupę Rozpoznawczą do składu XII zmiany PKW 
w Afganistanie.

Żołnierze Pułku prezentują bardzo wysoki poziom wyszkolenia praktycznego, szcze-
gólnie w  zakresie realizacji zadań rozpoznawczych oraz ogniowych, który potwierdzili 
podczas ćwiczeń pk. ANA-
KONDA-12, DELTA-2013 
i ANAKONDA-14.

Również w  2014  r. 
Pułk uzyskał bar-
dzo dobre wyniki pod-
czas ćwiczeń, treningów 
oraz szkoleń poligono-
wych, w  których stanowi-
ska dowodzenia Pułku oraz 
kompanie rozpoznawcze 
doskonaliły działalność 
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Pułkownik dyplomowany Wiesław Podlecki 
– dowódca 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku

Urodził się 27 marca 1964 r. Jest absolwentem Wyższej 
Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocła-
wiu (1988) oraz Akademii Obrony Narodowej (1997).

Zawodową służbę wojskową rozpoczął w  25 Nyskim 
Pułku Zmechanizowanym, obejmując kolejne stanowiska 
od dowódcy plutonu rozpoznawczego do dowódcy batalio-
nu zmechanizowanego.

W  1997 r. został dowódcą batalionu zmechanizo-
wanego w  5 Brygadzie Pancernej „Skorpion” w  Opolu. 
Od 1998   r. pełnił obowiązki szefa Szkolenia – zastęp-
cy dowódcy 4 Suwalskiej Brygady Kawalerii Pancernej 
w Orzyszu. W 2001 r. objął stanowisko szefa Pionu – szefa 
Szkolenia, a następnie szefa sekcji rozpoznawczej i dowód-
cy batalionu w 15 Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej. 
W 2004 r. został dowódcą 3 Mazurskiego batalionu rozpoznawczego. W latach 2006–2012 
pełnił obowiązki szefa Wydziału Analiz Rozpoznawczych oraz szefa Oddziału Analiz Roz-
poznawczych i Geograficznych w Dowództwie Wojsk Lądowych.

Od 29 sierpnia 2012 r. dowodzi 18 Białostockim Pułkiem Rozpoznawczym.

operacyjno-taktyczną. Wysoko oce-
niono także realizację procedur pla-
nowania i  organizowania zadań 
rozpoznawczych, funkcjonowania 
zabezpieczenia logistycznego, plano-
wanie mobilizacyjnego rozwinięcia 
oraz zarządzanie personelem.
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ZA UZYSKANIE NAJLEPSZYCH WYNIKÓW 
W DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBOWEJ W 2014 ROKU

7 Batalion Kawalerii Powietrznej 
w  Tomaszowie Mazowieckim

7 Batalion Kawalerii Powietrznej w  Tomaszowie Mazowieckim jest jednym z najlep-
szych oddziałów wchodzących w skład 25 Brygady Kawalerii Powietrznej.

Jest jednostką wojsk aeromobilnych, przeznaczoną do bezpośredniej walki powietrz-
no-szturmowej z przeciwnikiem we wszystkich rodzajach działań bojowych. Jej żołnierze 
są wyspecjalizowani w prowadzeniu działań lądowych polegających m.in. na opanowaniu 
i utrzymaniu kluczowych obiektów, prowadzeniu rozpoznania oraz zwalczaniu desantów 
i ważnych celów sił przeciwnika.

Batalion został sformowany w  1999 r. na bazie 7 Pułku Ułanów Lubelskich im. gen. 
Kazimierza Sosnkowskiego. Od początku istnienia jednym z  jego głównych zadań było 
przygotowanie do realizacji zadań aeromobilnych – zarówno w kraju, jak i poza jego gra-
nicami. Kawalerzyści z  Tomaszowa doskonalili swoje umiejętności podczas międzynaro-
dowych ćwiczeń z żołnierzami holenderskimi, amerykańskimi, brytyjskimi, niemieckimi 
i ukraińskimi. Efekty swojego wyszkolenia z powodzeniem sprawdzili w najtrudniejszych 
warunkach podczas kolejnych zmian Polskich Kontyngentów Wojskowych w Bośni i Herce-
gowinie, Kosowie, Iraku i Afganistanie.

Również w 2014 r. żołnierze Batalionu zaprezentowali wysoki poziom wyszkolenia pod-
czas krajowych oraz między-
narodowych ćwiczeń, kursów, 
szkoleń oraz treningów szta-
bowych, m.in. pk. ANAKON-
DA, FALCON i  SOKÓŁ. Na 
najwyższym poziomie wyko-
nywali także zadania poza 
granicami państwa, tworząc 
główne siły XIII zmiany PKW 
w Afganistanie.
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Major Piotr Wrona 
– dowódca 7 Batalionu Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim 

(do 27 marca 2014 r.)

Urodził się 15 grudnia 1969 r. Jest absolwentem Wyższej 
Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu 
(1993). Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 20 Brygadzie 
Zmechanizowanej w Bartoszycach, gdzie zajmował kolejne sta-
nowiska od dowódcy plutonu do stanowiska oficera sekcji roz-
poznawczej w sztabie Brygady. W 2001 r. został skierowany do 
sztabu 7 Batalionu Kawalerii Powietrznej, gdzie objął stanowi-
sko oficera sekcji rozpoznawczej, a w 2004 r. – dowódcy bate-
rii przeciwlotniczej. W tym samym roku został oficerem sekcji 
rozpoznawczej w Dowództwie 25 Brygady Kawalerii Powietrz-
nej. W 2011 r. powrócił do 7 Batalionu Kawalerii Powietrznej 
jako zastępca dowódcy batalionu.

Trzykrotnie pełnił służbę w misjach Polskich Kontyngen-
tów Wojskowych w Republice Iraku (w 2003 r., 2005 r. i 2007 r.), 
a w 2008 r. był zastępcą dowódcy – szefem sekcji w PKW w Republice Czadu.

Od 26 września 2013 r. do 27 marca 2014 r. pełnił obowiązki dowódcy 7 Batalionu Kawa-
lerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim.

Podpułkownik Piotr Gołos 
– dowódca 7 Batalionu Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim 

(od 28 marca 2014 r.)

Urodził się 9 marca 1971 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły 
Oficerskiej we Wrocławiu (1995). Zawodową służbę wojskową 
rozpoczął w 7 Batalionie Kawalerii Powietrznej, przechodząc 
szczeble dowodzenia – dowódcy plutonu i dowódcy kompa-
ni. Po przeniesieniu do Dowództwa 25  Brygady Kawalerii 
Powietrznej obejmował kolejne stanowiska służbowe, począw-
szy od oficera sekcji do zastępcy szefa sztabu brygady.

Wielokrotnie uczestniczył w misjach poza granicami pań-
stwa. Po raz pierwszy w 1999 r., w ramach kontyngentu SFOR 
w  Bośni i  Hercegowinie, wykonywał obowiązki zastępcy 
dowódcy kompani. Dwukrotnie brał udział w misjach Polskich 
Kontyngentów Wojskowych w  Iraku, w  2004 r. – jako oficer 
operacyjny oraz w 2007 r. – jako szef sekcji.

Od 28 marca 2014 r. jest dowódcą 7 Batalionu Kawalerii 
Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim.
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ZA UZYSKANIE NAJLEPSZYCH WYNIKÓW 
W DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBOWEJ W 2014 ROKU

11 Batalion Remontowy w Żaganiu

11 Batalion Remontowy jest samodzielną jednostką wojskową wchodzącą obecnie 
w  skład 10 Opolskiej Brygady Logistycznej. Historia jego sformowania sięga 1967 r., gdy 
został utworzony w strukturach 11 Drezdeńskiej Dywizji Pancernej.

Jego przeznaczeniem jest zabezpieczenie techniczne oraz ewakuacja sprzętu wojsk 
operacyjnych w  okresie pokoju, kryzysu i  wojny. Batalion wykonuje zadania obsługowo-
-naprawcze oraz transportowe na rzecz jednostek wojskowych z garnizonów Żagań, Krosno 
Odrzańskie, Wędrzyn, Międzyrzecz, Świętoszów, Czerwieńsk, Sulechów, Wrocław, Głogów 
i Bolesławiec.

Do najważniejszych zadań Batalionu należy wykonywanie obsług i  napraw czołgów 
LEOPARD 2A4/A5 z 10 Brygady Kawalerii Pancernej oraz 34 Brygady Kawalerii Pancer-
nej, a  także odtwarzanie sprawności technicznej sprzętu wojskowego, który brał udział 
w misjach Polskich Kontyngentów Wojskowych.

W 2014 r. Batalion był zaangażowany w realizację zadań transportowych na rzecz pod-
oddziałów i oddziałów 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, z których wywiązał się 
na wysokim poziomie. Nowym zadaniem było przygotowanie oraz przekazanie 97 czołgów 
PT-91 oraz sprzętu towarzyszącego do docelowych jednostek wojskowych.

W celu utrzymania wysokiego poziomu znajomości nowoczesnego sprzętu wojskowe-
go, żołnierze Batalionu 
Remontowego regularnie 
uczestniczą w  szkoleniach 
i  kursach krajowych 
i  zagranicznych, mię-
dzy innymi we Francji, 
Niemczech oraz Stanach 
Zjednoczonych.

W 2014 r. wysoko oce-
niono udział żołnierzy 
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Podpułkownik Zbigniew Łukasiewicz 
– dowódca 11 Batalionu Remontowego w Żaganiu

Urodził się 8 sierpnia 1965 r. Jest absolwentem Wyż-
szej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w  Poznaniu 
(1989), Uniwersytetu Zielonogórskiego (2002) oraz kursu 
dla dowódców batalionów w Akademii Obrony Narodowej 
(2012).

Zawodową służbę wojskową rozpoczął w  garnizonie 
żagańskim jako dowódca plutonu czołgów w 8 Pułku Czoł-
gów Średnich, a  następnie w  89 Pułku Zmechanizowa-
nym. W  latach 1991–1994 był dowódcą kompanii czołgów 
w 99 Pułku Zmechanizowanym w Żaganiu, a w latach 1994–
–1999 dowódcą batalionu czołgów w 34 Brygadzie Kawale-
rii Pancernej.

W  2000 r. rozpoczął służbę w  11 Batalionie Remonto-
wym w Żaganiu jako szef sekcji operacyjnej S-3, następnie 
szef sztabu Batalionu, a od 2008 r. – zastępca dowódcy Batalionu. Na przełomie lat 2012–
–2013 czasowo pełnił obowiązki dowódcy 11 Batalionu Remontowego, a 25 marca 2013 r. 
został wyznaczony na stanowisko jego dowódcy.

Batalionu w  postaci grup serwiso-
wych i  naprawczych w  czasie ćwicze-
nia z  wojskami pk. ANAKONDA. 
Swój profesjonalizm oraz zaangażo-
wanie w  wykonywanie obowiązków 
na najwyższym poziomie potwierdzi-
li również podczas ćwiczeń taktyczno-
-specjalnych pk. LUBSZA i AMETYST 
oraz ćwiczenia dowódczo-sztabowego 
pk. SZMARAGD.
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ZA UZYSKANIE NAJLEPSZYCH WYNIKÓW 
W DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBOWEJ W 2014 ROKU

Batalion Reprezentacyjny 
Wojska Polskiego w Warszawie

Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego rozpoczął funkcjonowanie 1 stycznia 
2001 r. i jest samodzielną jednostką wojskową podporządkowaną Dowódcy Garnizonu War-
szawa. Batalion kontynuuje tradycje wojskowej asysty honorowej wywodzącej się z najdaw-
niejszych dziejów polskiej państwowości. W jego strukturach znajdują się trzy Kompanie 
Reprezentacyjne Wojska Polskiego, Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego, Szwadron 
Kawalerii Wojska Polskiego oraz Pluton Salutowy.

Do głównych zadań Batalionu Reprezentacyjnego WP należy zabezpieczenie, zgodnie 
z ceremoniałem wojskowym, uroczystości państwowych, wojskowych i patriotyczno-religij-
nych, realizowanie zadań reprezentacyjnych podczas oficjalnych wizyt najwyższych władz 
państwowych i wojskowych innych państw składanych Prezydentowi Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz Prezesowi Rady Ministrów, a także służba wartownicza przed Grobem Nieznane-
go Żołnierza oraz Pałacem Prezydenta RP – Zwierzchnika Sił Zbrojnych.

Kadra dowódcza Batalionu, oprócz szkolenia podległych żołnierzy, prowadzi również 
szkolenia z zakresu ceremoniału wojskowego i regulaminu musztry żołnierzy pododdzia-
łów reprezentacyjnych wszystkich rodzajów sił zbrojnych oraz funkcjonariuszy cywilnych 
służb mundurowych, zwłaszcza podczas zgrupowań z okazji świąt państwowych.

W  2014 r. żołnierze Batalionu 
brali udział w  1914 różnego rodza-
ju uroczystościach i ceremoniach 
organizowanych w  kraju, a  także 
poza jego granicami, związanych 
głównie z upamiętnianiem najważ-
niejszych rocznic i wydarzeń. Nową 
inicjatywą, podejmowaną w ramach 
współpracy z  partnerami społecz-
nymi, było zapraszanie do jednostki 
młodzieży szkół średnich o  profilu 
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Podpułkownik Leszek Szcześniak
– dowódca Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego w Warszawie

Urodził się 31 maja 1975 r. Jest absolwentem Wyższej Szko-
ły Oficerskiej we Wrocławiu (1998), Akademii Obrony Naro-
dowej (2007) oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole 
Zarządzania Personelem w Warszawie (2008).

Służbę wojskową rozpoczął na stanowisku dowódcy 3 Plu-
tonu w 2 Kompani Reprezentacyjnej WP.

W latach 2004–2007 dowodził 1 Kompanią Reprezentacyj-
ną WP. Po ukończeniu studiów w Akademii Obrony Narodo-
wej został skierowany do Dowództwa Garnizonu Warszawa, 
gdzie objął stanowisko młodszego specjalisty w Oddziale Spraw 
Reprezentacyjnych. Od 16 lipca 2010 r. do 4 listopada 2012 r. był 
zastępcą dowódcy Batalionu Reprezentacyjnego WP, a następ-
nie pełnił obowiązki dowódcy jednostki.

Od 1 stycznia 2014 r. jest dowódcą Batalionu Reprezenta-
cyjnego WP.

mundurowym, w  celu popularyzowa-
nia wybranych elementów ceremonia-
łu wojskowego.

Rzetelna służba żołnierzy Batalio-
nu i  ich zaangażowanie w wykonywa-
nie obowiązków zostały docenione. 
W  2014 r. Prezydent Rzeczypospo-
litej Polskiej wyróżnił pamiątkowy-
mi ryngrafami 31 żołnierzy Batalionu, 
natomiast Szwadron Kawalerii WP 
otrzymał tytuł honorowy „Przodujący Pododdział Dowództwa Garnizonu Warszawa”.
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ZA UZYSKANIE NAJLEPSZYCH WYNIKÓW 
W DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBOWEJ W 2014 ROKU

Oddział Specjalny Żandarmerii 
Wojskowej w  Mińsku Mazowieckim

Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej 
w  Mińsku Mazowieckim utworzono 17 stycz-
nia 2005 r. W obecnej strukturze funkcjonuje 
od grudnia 2014 r.

Do głównych zadań Oddziału należy 
zapewnienie wsparcia policyjnego jednostkom 
Sił Zbrojnych RP oraz wykonywanie zadań 
w  składzie wielonarodowych pododdziałów 
policji wojskowej, wynikających z porozumień 

międzynarodowych, m.in. w  ramach Międzynarodowego Batalionu Policji Wojskowej. 
Oddział wydziela również pododdziały w ramach Sił Odpowiedzi NATO oraz Grup Bojo-
wych Unii Europejskiej oraz wspiera pozostałe jednostki Żandarmerii Wojskowej w realiza-
cji ich zadań ustawowych.

Żandarmi z  Mińska uczestniczyli w  misjach Polskich Kontyngentów Wojskowych 
w Iraku, Syrii, Libanie, Bośni i Hercegowinie, Afganistanie oraz Republice Środkowoafry-
kańskiej. Obecnie zwarty pododdział realizuje zadania w ramach KFOR w Kosowie.

W 2014 r. mińscy żandarmi zaprezentowali bardzo wysoki poziom wyszkolenia, zarów-
no podczas ćwiczeń pk. ANAKONDA 
czy SHARP LYNX, jak i w trakcie cer-
tyfikacji pododdziałów komponentu 
wydzielanego do zestawów Sił Odpo-
wiedzi NATO 2015. Uczestniczyli tak-
że w  zabezpieczeniu najważniejszych 
ćwiczeń żołnierzy Sił Zbrojnych RP 
na terytorium Polski i  poza granica-
mi kraju oraz centralnych obchodów 
świąt i uroczystości państwowych.
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Pułkownik Tomasz Połuch − komendant Oddziału Specjalnego 
Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim (do 21 stycznia 2014 r.)

Urodził się 29 lutego 1972 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu 
(1996), Akademii Obrony Narodowej (2004) oraz studiów podyplomowych w  AON (2007). 
Służbę wojskową rozpoczął w 14 Brygadzie Zmechanizowanej w Elblągu, gdzie do 2001 r. zaj-
mował kolejne stanowiska służbowe do dowódcy kompanii włącznie. Następnie pełnił służbę 
w 16 Brygadzie Zmechanizowanej w Morągu oraz 9 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Branie-
wie. Od  2005  r. był szefem wydziału w  Oddziale Specjalnym ŻW w  Mińsku Mazowieckim, 
a następnie szefem Sztabu w Oddziale ŻW w Elblągu. W 2007 r. został skierowany do służby 
w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej. W 2008 r. objął stanowisko zastępcy komen-
danta Oddziału Specjalnego ŻW w Warszawie, a we wrześniu 2012 r. komendanta Oddziału Specjalnego Żandarme-
rii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, którym dowodził do 21 stycznia 2014 r.

Podpułkownik Jacek Kazimierski − komendant Oddziału Specjalnego 
Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim (od 22 stycznia do 11 lutego 2014 r.)

Urodził się 17 sierpnia 1971 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocła-
wiu (1995), Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku (2002) oraz studiów podyplomowych 
w Akademii Obrony Narodowej (2006). Służbę wojskową rozpoczął w 2 Brygadzie Obrony Tery-
torialnej w Mińsku Mazowieckim, gdzie zajmował kolejno stanowiska służbowe od dowódcy 
plutonu, poprzez dowódcę kompanii, do oficera sekcji mobilizacyjnej. W latach 2005–2007 peł-
nił służbę w Komedzie Głównej Żandarmerii Wojskowej. W listopadzie 2007 r. został wyzna-
czony na stanowisko szefa Sztabu, a następnie zastępcy komendanta − szefa Sztabu w Oddziale 
Specjalnym ŻW w Mińsku Mazowieckim. Od 22 stycznia do 11 lutego 2014 r. pełnił obowiązki 
komendanta Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim.

Pułkownik Tomasz Szoplik – komendant Oddziału Specjalnego 
Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim (od 12 lutego 2014 r.)

Urodził się 7 marca 1969 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmecha-
nizowanych we Wrocławiu (1993), Warszawskiej Szkoły Zarządzania (2002), Wyższej Szkoły 
Zarządzania i Marketingu (2003) oraz studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetu Warszawskiego (2006).

Od 1993 r. pełni służbę wojskową w strukturach Żandarmerii Wojskowej, m.in. na stano-
wisku szefa Dyżurnej Służby Operacyjnej Oddziału Żandarmerii Wojskowej Garnizonu Sto-
łecznego oraz szefa Sekcji Dowodzenia i Łączności w Mazowieckim Oddziale ŻW. W 2002 r. 
został skierowany do służby w Komendzie Głównej ŻW, gdzie obejmował kolejne stanowiska, m.in. dowódcy Sek-
cji Działań Specjalnych Wydziału Działań Specjalnych. W  2005 r. został szefem Wydziału Działań Specjalnych 
w Oddziale Specjalnym ŻW w Warszawie. W 2009 r. ponownie pełnił służbę w Komendzie Głównej ŻW na stanowi-
sku szefa Wydziału Współpracy Międzynarodowej. W 2011 r. został wyznaczony na stanowisko dowódcy batalionu 
w Oddziale Specjalnym ŻW w Mińsku Mazowieckim, a następnie zastępcy komendanta − szefa Sztabu w Oddzia-
le Specjalnym ŻW w Warszawie.

Kilkakrotnie pełnił służbę poza granicami państwa w Polskich Kontyngentach Wojskowych: w Bośni i Herce-
gowinie, Iraku oraz jako zastępca dowódcy PKW w Demokratycznej Republice Konga.

Od 12 lutego 2014 r. jest komendantem Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim.
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ZA UZYSKANIE NAJLEPSZYCH WYNIKÓW 
W DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBOWEJ W 2014 ROKU

Grupa Okrętów Rozpoznawczych 
w  Gdyni

Grupa Okrętów Rozpoznawczych została utworzona 17 stycznia 1974 r. i obecnie 
funkcjonuje w strukturze 3 Flotylli Okrętów. Składa się z dwóch okrętów rozpozna-
nia radioelektronicznego: ORP „HYDROGRAF” i  ORP „NAWIGATOR”, dysponu-
jących wyspecjalizowanym sprzętem przeznaczonym do przechwytywania i analizy 
sygnałów elektronicznych, pozwalającym na dokonywanie rozpoznania sił i środków 
potencjalnego przeciwnika.

Załogi okrętów uczestniczyły w  ponad trzystu dozorach i  rejsach bojowo-roz-
poznawczych oraz wielu międzynarodowych operacjach i ćwiczeniach, m.in.: Zjed-
noczona Eskadra Okrętów, BALTOPS czy STRONG RESOLVE. Również podczas 
ćwiczeń narodowych, gdzie gdyńscy marynarze współdziałali i  szkolili się z  żoł-
nierzami innych jednostek, wykazywali się profesjonalizmem i  zaangażowaniem 
w wykonywaniu zadań na najwyższym poziomie. Okręty Grupy wielokrotnie udzie-
lały również pomocy innym jednostkom podczas akcji ratowniczych na morzu.

W ramach działalności operacyjnej okręty wykonują rejsy bojowo-rozpoznawcze 
oraz pozostają w  goto-
wości do wykonywa-
nia zadań na rozkaz 
Dowódcy Operacyjne-
go Rodzajów Sił Zbroj-
nych. Grupa Okrętów 
Rozpoznawczych pełni 
również dyżury na rzecz 
Zintegrowanego Pod-
systemu Rozpoznania 
SZ RP. Tylko w  2014 r. 
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Komandor porucznik Artur Czajkowski
− dowódca Grupy Okrętów Rozpoznawczych w Gdyni

Urodził się 16 maja 1971 r. Jest absolwentem Wydzia-
łu Nawigacji i  Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynar-
ki Wojennej w  Gdyni (1997), kursu oficerów pokładowych 
w Bazie Marynarki Wojennej w San Diego w USA (2000) oraz 
studiów podyplomowych w  Akademii Marynarki Wojennej 
(2012).

Pierwsze stanowisko służbowe – dowódcy grupy radiowej 
działu okrętowego łączności – objął na ORP „NAWIGATOR” 
w Grupie Okrętów Rozpoznawczych. Po powrocie ze Stanów 
Zjednoczonych kontynuował służbę na stanowisku dowód-
cy grupy radiowej, a następnie dowódcy działu nawigacyjne-
go ORP „NAWIGATOR”. W 2003 r. został zastępcą dowódcy 
tego okrętu. W  latach 2004–2007 pełnił służbę jako młodszy 
specjalista w  Dowództwie Komponentu Sił Morskich Północ 
(MCC HQRTH) Nortwood w  Wielkiej Brytanii, a  po powrocie do kraju został dowódcą 
ORP „HYDROGRAF”.

Od 2 października 2012 r. dowodzi Grupą Okrętów Rozpoznawczych.

okręty przebyły 10 335 mil morskich 
w  trakcie niemal 60 rejsów wyko-
nując zadania operacyjne i  szko-
leniowe. Rezultaty działalności 
jednostki są wysoko oceniane przez 
przełożonych wszystkich szczebli, 
a  zdobywane informacje stanowią 
nieocenione źródło informacji dla 
innych jednostek wojskowych Sił 
Zbrojnych RP.
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ZA UZYSKANIE NAJLEPSZYCH WYNIKÓW 
W DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBOWEJ W 2014 ROKU

Centrum Szkolenia Łączności i  Informatyki
im.  gen.  bryg.  Heliodora Cepy w Zegrzu

INSTYTUCJE WOJSKOWE WYRÓŻNIONE TYTUŁEM HONOROWYM 
„PRZODUJĄCA INSTYTUCJA WOJSKOWA”

Centrum Szkolenia Łączności i  Informatyki jest jednostką szkolnictwa wojskowego 
zajmującą się kształceniem i doskonaleniem zawodowym specjalistów łączności i  infor-
matyki na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Powstało w 1997 r., kontynuując działalność Wyż-
szej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w  Zegrzu oraz Centrum Szkolenia Łączności 
w Legnicy.

Oferta szkoleniowa Centrum jest bardzo szeroka: począwszy od szkolenia żołnierzy służ-
by przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych, kursów kwalifikacyjnych i doskona-
lących dla żołnierzy Sił Zbrojnych RP, aż po specjalistyczne szkolenie studentów Wyższej 
Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Wojskowej Akademii Technicznej oraz Akademii 
Obrony Narodowej. W Zegrzu przechodzą również szkolenia żołnierze przygotowujący się 
do wykonywania zadań w  ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych, Grup Bojowych 
Unii Europejskiej oraz Sił Odpowiedzi NATO.

W  celu zapewnienia najwyższej efektywności 
procesu dydaktycznego w Centrum wykorzystywa-
ne są z  powodzeniem symulatory oraz nowoczesne 
pracownie wyposażone w oprogramowanie i oprzy-
rządowanie specjalistyczne. Na praktyczną jakość 
szkolenia dobrze wpływa wdrażanie doświad-
czeń wynikających z udziału specjalistów Centrum 
w  misjach Polskich Kontyngentów Wojskowych 
w Afganistanie oraz Kosowie.

W 2014 r., podczas 328 szkoleń i kursów specjali-
stycznych, przeszkolono ponad 5 tys. żołnierzy i pra-
cowników wojska.

Priorytety działalności Centrum stanowią: 
stałe podnoszenie poziomu działalności szkole-
niowo-metodycznej, kwalifikacji personelu oraz 
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Pułkownik Ireneusz Fura
– komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu

Urodził się 5 sierpnia 1965 r. Jest absolwentem Wyższej 
Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu (1988) oraz Aka-
demii Obrony Narodowej (1998).

Służbę zawodową rozpoczął na stanowisku szefa łączno-
ści 8 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej w Międzyzdrojach, 
wchodzącego w skład 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. W 1998 r. 
został skierowany do służby w Zarządzie Dowodzenia i Łącz-
ności Dowództwa Wojsk Lądowych. W  latach 2007–2008 był 
szefem Wydziału Wsparcia Dowodzenia i Łączności w sztabie 
1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej w Legionowie.

Uczestniczył w  VI zmianie Polskiego Kontyngentu Woj-
skowego w ramach misji SFOR w Bośni i Hercegowinie na sta-
nowisku zastępcy szefa Wydziału Dowodzenia i  Łączności 
Nordycko-Polskiej Grupy Bojowej, a następnie szefa Wydziału 
Dowodzenia i Łączności Wielonarodowej Grupy Bojowej. Podczas IX zmiany PKW w Iraku 
był szefem Oddziału Dowodzenia i Łączności Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe. 
W 2008 r. objął stanowisko szefa Oddziału Dowodzenia i Łączności Dowództwa 2 Korpusu 
Zmechanizowanego w Krakowie.

Od 10 września 2012 r. jest komendantem Centrum Szkolenia Łączności 
Informatyki w Zegrzu.

dostosowywanie oferty szkole-
niowej do potrzeb Sił Zbrojnych. 
Zgodnie z  „Koncepcją rozwo-
ju Centrum Szkolenia Łączności 
i Informatyki na lata 2015–2020”, 
w  2015 r. planowane jest roz-
poczęcie szkolenia specjalistów 
w  zakresie Zautomatyzowanych 
Systemów Dowodzenia, uru-
chomienie Lokalnej Akademii 
CISCO oraz 3 kursów z nowymi 
programami.
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ZA UZYSKANIE NAJLEPSZYCH WYNIKÓW 
W DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBOWEJ W 2014 ROKU

16 Wojskowy Oddział Gospodarczy 
w  Drawsku Pomorskim

16 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Drawsku Pomorskim jest jednostką organizacyj-
ną Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, podporządkowaną 1 Regionalnej Bazie Logistycz-
nej w Wałczu.

Głównym zadaniem Oddziału jest zabezpieczenie finansowe i logistyczne funkcjonowa-
nia jednostek i  instytucji wojskowych stacjonujących w garnizonach: Drawsko Pomorskie, 
Wałcz, Złocieniec, Mirosławiec i  Szczecinek, a  także żołnierzy uczestniczących w  szkole-
niach poligonowych. Oddział realizuje również przedsięwzięcia m.in. w zakresie zabezpie-
czenia medycznego, mobilizacyjnego oraz infrastruktury wojskowej i ochrony obiektów.

Jednym z najważniejszych przedsięwzięć wykonanych przez 16 WOG w 2014 r. było zabez-
pieczenie największych krajowych oraz międzynarodowych szkoleń poligonowych przepro-
wadzonych na Poligonie Drawskim: w ramach operacji ATLANTIC RESOLVE z udziałem 
wojsk USA oraz w ramach operacji REASSURANCE OP z udziałem wojsk Kanady.

Równie wysoko oceniono udział żołnierzy Oddziału w zabezpieczeniu logistycznym naj-
ważniejszych międzynarodowych ćwiczeń z  udziałem wojsk sojuszniczych odbywających 
się w 2014 r. pk. ANAKONDA, NOBLE SWORD oraz SABRE JUNCTION, podczas których 
Oddział wykonywał zadania HNS.

W ocenie przełożonych żołnie-
rze 16 WOG utrzymują najwyższy 
poziom wyszkolenia  ogólnowoj-
skowego i  specjalistycznego spo-
śród jednostek 1 Regionalnej Bazy 
Logistycznej.

Zaangażowanie i  rzetelne wy- 
konywanie obowiązków oraz wy- 
soki poziom wyszkolenia persone-
lu 16 WOG sprawiły, że jednostka 
wielokrotnie była wyznaczana do 
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Podpułkownik Mirosław Sowiński
– komendant 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pomorskim

Urodził się 28 kwietnia 1960 r. Jest absolwentem Wojskowej 
Akademii Technicznej (1985). Służbę wojskową rozpoczął w 207 
Węźle Łączności Radioliniowej jako starszy inżynier, a następ-
nie kierownik Sekcji Teletransmisji oraz zastępca szefa Węzła – 
główny inżynier. W latach 1994–2001 pełnił służbę w 2 Brygadzie 
Łączności w Wałczu na stanowiskach: dowódcy batalionu dowo-
dzenia oraz dowódcy batalionu radiowo-kablowego. W  latach 
2001–2004 pełnił obowiązki dowódcy batalionu w 4 Bydgoskim 
Pułku Dowodzenia. W 2007 r. został zastępcą dowódcy – szefem 
sztabu 2 Rejonowej Bazy Materiałowej w Wałczu.

Od 1 kwietnia 2011 r. jest komendantem 16 Wojskowego 
Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pomorskim.

wykonywania odpowiedzialnych i  naj-
trudniejszych zadań związanych 
z zabezpieczeniem logistycznym przed-
sięwzięć z udziałem najwyższych władz 
państwowych Polski oraz przedstawi-
cieli innych państw biorących udział 
w międzynarodowych ćwiczeniach woj-
skowych odbywających się na terenie 
naszego kraju.

W  2014 r. w  Oddziale rozpo-
częto eksploatację użytkową w  modułach materiałowych i  finansowych Zintegrowanego 
Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Resortu Obrony Narodowej, w ramach cyfry-
zacji procesów logistycznych Sił Zbrojnych. Rozbudowano również sieć teleinformatyczną, 
uwzględniając rozległe obiekty logistyczne, co pozwoli na znaczne podniesienie poziomu 
świadczonych usług.

16 WOG, będąc dysponentem środków budżetowych III stopnia, realizował w  2014 r. 
1296 postępowań w ramach procedury zamówień publicznych w zakresie zakupu towarów 
i usług na potrzeby jednostek wojskowych Sił Zbrojnych.
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