
WYCIĄG Z PLANU WSPÓŁPRACY  WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ
   Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI 

NA 2023 ROK

 




Lp. Nazwa przedsięwzięcia.

Data

 i miejsce 

realizacji.

Zakres realizowanych działań przy organizacji przedsięwzięcia.

Jednostka wojskowa 

realizująca 

przedsięwzięcie.

Inne JW lub kom organizacyjne 

MON planowane do udziału w 

przedsięwzięciu

(informacja inicjatora).

Inicjator przedsięwzięcia/

współorganizator

(partner społeczny).

Docelowa grupa odbiorców.

 Szacunkowy koszt 

użycia sił

 i środków.

 Liczba 

przepracowanych 

godzin przez kadrę

 i pracowników 

RON.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9

Szkolenie uczniów 

Certyfikowanych  

Wojskowych Klas 

Mundurowych                         

styczeń - luty 

(2dni) 

Radomyż 

Smolany, 

Biała 

Podlaska 

Bezpłatnie:                                                                                                                                                                                       

-realizacja szkolenia Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.

2 Lubelska Brygada 

Obrony Terytorialnej

      

23 Baza Lotnictwa Taktycznego 

w Mińsku Mazowieckim, 

Wojskowe Centrum Rekrutacji    

w Białej Podlaskiej

Centralne Wojskowe Centrum 

Rekrutacji,                              

Zespół Szkół  im. Władysława 

Tatarkiewicza                               

w Radomyżu Smolanym

Uczniowie Certyfikowanych 

Wojskowych Klas Mundurowych
2 600 zł 40

10

Szkolenie uczniów 

Certyfikowanych  

Wojskowych Klas 

Mundurowych                         

 styczeń,    

luty,      

marzec    

(3dni)    

Puławy 

Bezpłatnie:                                                                                                                                                                                        

-realizacja szkolenia Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.

2 Lubelska Brygada 

Obrony Terytorialnej

41 Baza Lotnictwa Szkolnego       

w Dęblinie                     

Wojskowe Centrum Rekrutacji        

w Puławach

Centralne Wojskowe Centrum 

Rekrutacji,                                

Zespół Szkół  nr 3 im. Marii 

Dąbrowskiej w Puławach

Uczniowie Certyfikowanych 

Wojskowych Klas Mundurowych
660 zł 36

11

Szkolenie uczniów 

oddziałów przygotowania 

wojskowego

styczeń-

czerwiec 

wrzesień-

grudzień  

(10 dni)

Lublin

Bezpłatnie:                                                                                                                                                                                           

-realizacja szkolenia oddziału przygotowania wojskowego na podstawie programu szkolenia stanowiącego załącznik do 

rozporządzenia  MON  z dnia 21 maja 2020 roku ws. szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego.

2 Lubelska Brygada 

Obrony Terytorialnej

32 Wojskowy Oddział 

Gospodarczy w Zamościu 

Wojskowe Centrum Rekrutacji    

w Lublinie

Centralne Wojskowe Centrum 

Rekrutacji,                                 

XIV Liceum Ogólnokształcące        

w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących  nr 1        

im. Zbigniewa Herberta              

w Lublinie

Uczniowie oddziałów 

przygotowania wojskowego
7 300 zł 254

12

Szkolenie uczniów 

oddziałów przygotowania 

wojskowego

styczeń-

czerwiec 

wrzesień-

grudzień  

(10 dni)

Siennica  

Różana,   

Zamość

Bezpłatnie:                                                                                                                                                                                           

-realizacja szkolenia oddziału przygotowania wojskowego na podstawie programu szkolenia stanowiącego załącznik do 

rozporządzenia  MON  z dnia 21 maja 2020 roku ws. szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego.

2 Lubelska Brygada 

Obrony Terytorialnej

32 Wojskowy Oddział 

Gospodarczy w Zamościu 

Wojskowe Centrum Rekrutacji    

w Chełmie

Centralne Wojskowe Centrum 

Rekrutacji,                                

Zespół Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego              

w Sinnicy Różanej

Uczniowie oddziałów 

przygotowania wojskowego
12 200 zł 260

13

Szkolenie uczniów 

oddziałów przygotowania 

wojskowego

styczeń-

czerwiec 

wrzesień-

grudzień 

 (10 dni)  

 Radomyż 

Smolany, 

Biała 

Podlaska 

Bezpłatnie:                                                                                                                                                                                          

-realizacja szkolenia oddziału przygotowania wojskowego na podstawie programu szkolenia stanowiącego załącznik do 

rozporządzenia  MON  z dnia 21 maja 2020 roku ws. szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego.

2 Lubelska Brygada 

Obrony Terytorialnej

      

23 Baza Lotnictwa Taktycznego 

w Mińsku Mazowieckim, 

Wojskowe Centrum Rekrutacji    

w Białej Podlaskiej

Centralne Wojskowe Centrum 

Rekrutacji,                              

Zespół Szkół  im. Władysława 

Tatarkiewicza                               

w Radomyżu Smolanym

Uczniowie oddziałów 

przygotowania wojskowego
15 000 zł 260

14

Szkolenie uczniów 

oddziałów przygotowania 

wojskowego

styczeń-

czerwiec 

wrzesień-

grudzień 

 (10 dni)  

 Dęblin, 

Sobieszyn

Bezpłatnie:                                                                                                                                                                                            

-realizacja szkolenia oddziału przygotowania wojskowego na podstawie programu szkolenia stanowiącego załącznik do 

rozporządzenia  MON  z dnia 21 maja 2020 roku ws. szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego.

2 Lubelska Brygada 

Obrony Terytorialnej

41 Baza Lotnictwa Szkolnego       

w Dęblinie                     

Wojskowe Centrum Rekrutacji        

w Puławach

Centralne Wojskowe Centrum 

Rekrutacji,                          

Zespół Szkół im. Kajetana             

hr. Kickiego  w Sobieszynie

Uczniowie oddziałów 

przygotowania wojskowego
4 600 zł 132

15

Obóz szkoleniowy dla 

uczniów oddziałów 

przygotowania wojskowego 

 

wrzesień

 (5 dni)  

 Radomyż 

Smolany, 

Biała 

Podlaska 

Bezpłatnie:                                                                                                                                                                                        

-realizacja szkolenia oddziału przygotowania wojskowego na podstawie programu szkolenia stanowiącego załącznik do 

rozporządzenia  MON  z dnia 21 maja 2020 roku ws. szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego.

2 Lubelska Brygada 

Obrony Terytorialnej

      

23 Baza Lotnictwa Taktycznego 

w Mińsku Mazowieckim, 

Wojskowe Centrum Rekrutacji    

w Białej Podlaskiej

Centralne Wojskowe Centrum 

Rekrutacji,                              

Zespół Szkół  im. Władysława 

Tatarkiewicza                               

w Radomyżu Smolanym

Uczniowie oddziałów 

przygotowania wojskowego
10 600 zł 480

CZĘŚĆ PIERWSZA  

2 LUBELSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ - LUBLIN



145 Szkolenie wojskowe

styczeń - 

grudzień 

(4 dni)

Lublin

Bezpłatnie:

- wydzielenie 2 instruktorów do przeprowadzenia zajęć poświęconych ogólnym zagadnieniom z zakresu funkcjonowania 

Wojsk Obrony Terytorialnej, pierwszej pomocy przedmedycznej, musztry indywidualnej i zespołowej (wykonywanie 

zwrotów, postawy zasadnicza i swobodna, oddawanie honorów, wykonywanie marszu, występowania i wstępowania do 

szyku0 oraz alarmowania i ostrzegania przed zagrożeniami,

- wydzielenie pojazdu wraz z kierowcą do zabezpieczenia transportu instruktorów i sprzętu.

2 Lubelska Brygada 

Obrony Terytorialnej

Specjalny Ośrodek Szklono - 

Wychowawczy dla dzieci i 

Młodzieży Niepełnosprawnych 

im. Prof. Zofii Sękowskiej                   

w Lublinie

Uczniowie 600 zł 24

146 Szkolenie wojskowe

styczeń - 

grudzień 

(4 dni)

Lublin

Bezpłatnie:

- wydzielenie 2 instruktorów do przeprowadzenia zajęć poświęconych ogólnym zagadnieniom z zakresu funkcjonowania 

Wojsk Obrony Terytorialnej, pierwszej pomocy przedmedycznej, musztry indywidualnej i zespołowej (wykonywanie 

zwrotów, postawy zasadnicza i swobodna, oddawanie honorów, wykonywanie marszu, występowania i wstępowania do 

szyku0 oraz alarmowania i ostrzegania przed zagrożeniami,

- wydzielenie pojazdu wraz z kierowcą do zabezpieczenia transportu instruktorów i sprzętu.

2 Lubelska Brygada 

Obrony Terytorialnej

Zespół Szkół Arche                     

w Lublinie
Uczniowie 2 900 zł 50

147 Szkolenie wojskowe

styczeń - 

grudzień 

(2 dni)

Samoklęski

Bezpłatnie:

- wydzielenie 2 instruktorów do przeprowadzenia zajęć poświęconych ogólnym zagadnieniom z zakresu funkcjonowania 

Wojsk Obrony Terytorialnej i realizacji zadań  związanych z bezpieczeństwem państwa,

- wydzielenie i prezentacja umundurowania oraz oporządzenia żołnierza WOT (ładownica, hełm, maska przeciwgazowa, 

kamizelka taktyczna, maskałat, łopatka piechoty),                                                                                                                                                 

- wydzielenie pojazdu wraz z kierowcą do zabezpieczenia transportu instruktorów i sprzętu.

2 Lubelska Brygada 

Obrony Terytorialnej

Szkoła Podstawowa                    

w Samoklęskach
Uczniowie 700 zł 32

148
Szkolenie dla uczniów klas 

mundurowych

I kwartał    

(1dzień)    

Opole   

Lubelskie

Bezpłatnie:

- wydzielenie 3 instruktorów do przeprowadzenia zajęć dotyczących  budowy i ekspoatacji broni strzeleckiej 

(przyjmowanie postwa strzeleckich, trenig strzelecki),

- wydzielenie sprzetu wojskowego do zabezpieczenia zajęć: 3 x 5,56 mm karabinek szturmowy MSBS GROT,

- wydzielenie pojazdu wraz z kierowcą do zabezpieczenia transportu instruktorów i sprzętu.

2 Lubelska Brygada 

Obrony Terytorialnej

Liceum Ogólnokształacące          

im. Adama Mickiewicza                       

w Opolu Lubelskim

Uczniowie klas mundurowych 1 100 zł 24

149
Szkolenie dla uczniów klas 

mundurowych

I półrocze      

(2 dni)            

II półrocze      

(2 dni)    Opole 

Lubelskie

Bezpłatnie:

- wydzielenie 2 instruktorów do przeprowadzenia zajęć z zakresu musztry indywidualnej i zespołowej

2 Lubelska Brygada 

Obrony Terytorialnej

Liceum Ogólnokształacące             

im. Adama Mickiewicza                             

w Opolu Lubelskim

Uczniowie klas mundurowych 2 900 zł 64

150
Szkolenie dla uczniów klas 

mundurowych

styczeń-

czerwiec 

wrzesień-

grudzień 

 (10 dni)  

 Janów 

Lubelski 

Bezpłatnie:

- wydzielenie 2 instruktorów do przeprowadzenia zajęć poświęconych ogólnym zagadnieniom z zakresu funkcjonowania 

Wojsk Obrony Terytorialnej i realizacji zadań  związanych z bezpieczeństwem państwa,

- wydzielenie pojazdu wraz z kierowcą do zabezpieczenia transportu instruktorów i sprzętu.

2 Lubelska Brygada 

Obrony Terytorialnej

Zespół Szkół                                        

im. Wincentego Witosa                        

w Janowie Lubelskim

Uczniowie klas mundurowych 1 700 zł 80

151
Szkolenie dla uczniów klas 

mundurowych

styczeń-

grudzień 

 (10 dni)  

 Janów 

Lubelski 

Bezpłatnie:

- wydzielenie 2 instruktorów do przeprowadzenia zajęć poświęconych zagadnieniom zakresu organizacji i 

funkcjonowania pododdziałów Wojsk Obrony Terytorialnej i pokazu sprzętu wojskowego,

- wydzielenie sprzętu wojskowego do zabezpieczenia zajęć: 1 x 5,56 mm karabinek szturmowy MSBS GROT,                        

1x 7,62  mm NATO karabin maszynowy UKM -2000                                                                                                                                            

- wydzielenie pojazdu służbowego wraz z kierowcą do zabezpieczenia transportu instruktorów i sprzętu.

2 Lubelska Brygada 

Obrony Terytorialnej

Zespół Szkół                                   

im. Wincentego Witosa                    

w Janowie Lubelskim

Uczniowie klas mundurowych 7 000 zł 160

2 LUBELSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ - LUBLIN

a) obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych — wszelkie formy dydaktyczno- szkoleniowe wzmacniające system obronny państwa, terapeutyczne wzmacniające predyspozycje psychiczne żołnierzy, byłych żołnierzy oraz kandydatów do służby w SZRP, związane ze służbą wojskową, a także przedsięwzięcia 

wspierające realizację resortowych projektów inicjowane przez partnerów społecznych,

CZĘŚĆ DRUGA  



152
Szkolenie dla uczniów klas 

mundurowych

styczeń- 

listopad         

(6 dni)  

Łaszczów

Bezpłatnie:

- wydzielenie 3 instruktorów do przeprowadzenia zajęć dotyczących  budowy i eksploatacji broni strzeleckiej 

(przyjmowanie postaw strzeleckich, trening strzelecki), podstawy łączności radiowej, terenoznawstwo (orientacja w 

terenie, praca z mapą), obrony przed bronią masowego rażenia (OBMR) oraz szkolenia inzynieryjno-saperskiego,

- wydzielenie sprzętu wojskowego do zabezpieczenia zajęć: 2 x 5,56 mm karabinek szturmowy MSBS GROT,                

2x  maska przeciwgazowa MP-6, 2x radiostacja,

- wydzielenie pojazdu wraz z kierowcą do zabezpieczenia transportu instruktorów i sprzętu.

2 Lubelska Brygada 

Obrony Terytorialnej

Liceum Ogólnokształcące 

im. Stanisława Starowiejskiego 

w Łaszczowie

Uczniowie klas mundurowych 7 000 zł 180

153
Szkolenie dla uczniów klas 

mundurowych.

styczeń- 

listopad         

(6 dni)  

Stoczek 

Łukowski, 

Biała 

Podlaska

Bezpłatnie:

- wydzielenie 2 instruktorów do przeprowadzenia zajęć z zakresu terenoznawstwa (orientacja w terenie, praca z mapą), 

pierwszej  pomocy przedmedycznej, ewakuacji rannego z pola walki, sporządzenia meldunku MEDEVAC, 

podstawowych pojęć logistycznych, SERE (survival, przetrwania w warunkach środowiska naturalnego, wykorzystania 

technik kamuflażu i maskowania) oraz szkolenia inzynieryjno-saperskiego z wykorzystaniem podstawowego 

wyposażenia żołnierza (ładownica, hełm , maska przeciwgazowa, kamizelka taktyczna, maskałat, łopatka piechoty),

- wydzielenie pojazdu wraz z kierowcą do zabezpieczenia transportu instruktorów i sprzętu,

- użyczenie obiektów infrastruktury wojskowej na podstawie umowy z Rejonowym Zarządem Infrastruktury (RZI).

2 Lubelska Brygada 

Obrony Terytorialnej

Zespół Szkół w Stoczku 

Łukowskim
Uczniowie klas mundurowych 9 400 zł 160

154
Szkolenie dla uczniów klas 

mundurowych.

luty                  

(1 dzień ), 

marzec          

(1 dzień),    

maj                 

(1 dzień)   

Lublin   

(siedziba 

szkoły) 

Bezpłatnie:

- wydzielenie 2 instruktorów do przeprowadzenia zajęć dotyczących  budowy i eksploatacji broni strzeleckiej 

(przyjmowanie postaw strzeleckich, trening strzelecki),

- wydzielenie sprzętu wojskowego do zabezpieczenia zajęć: 2 x 5,56 mm karabinek szturmowy MSBS GROT,                     

1x CYKLOP

- wydzielenie pojazdu służbowego wraz z kierowcą do zabezpieczenia transportu instruktorów i sprzętu.

2 Lubelska Brygada 

Obrony Terytorialnej

XXVII Liceum Ogólnokształcące 

im. Zesłańców Sybiru                 

w Lublinie

Uczniowie klas mundurowych 1 200 zł 36

155 Szkolenie wojskowe

luty-      

marzec 

(1 dzień) 

październik- 

listopad          

(1 dzień)

Lublin

Bezpłatnie:

- wydzielenie 3 instruktorów do przeprowadzenia zajęć dotyczących  budowy, przeznaczenia i właściwości sprzętu 

będącego na wyposażeniu pododdziału lekkiej piechoty WOT,

- wydzielenie sprzętu wojskowego do zabezpieczenia zajęć,

- wydzielenie pojazdu służbowego wraz z kierowcą do zabezpieczenia transportu instruktorów i sprzętu.

2 Lubelska Brygada 

Obrony Terytorialnej

Towarzystwo Gimnastyczne 

"Sokół" w Lublinie

Młodzież i uczniowie Towarzystwa 

Gimnastycznego "Sokół"
960 zł 36

156 Szkolenie wojskowe

luty-     

grudzień 

(1 dzień) 

Lublin/  

okolice 

Lublina

Bezpłatnie:

- wydzielenie 3 instruktorów do przeprowadzenie zajęć dotyczączych budowy i obsługi  środków łączności radiowej  

będących na wyposażeniu pododdziału lekkiej piechoty, z  budowy, przeznaczenia i właściwości bojowych broni:       

5,56 mm karabinek szturmowy MSBS GROT, KM, Moździerz LM 60D,40 mm granatnik przeciwpancerny RPG 7, 

karabin SWD, 0,308 cal karabin wybowrowy BOR, karabin  TOR (WKM Wilk),                                                                                                                                                

- wydzielenie sprzętu wojskowego do zabezpieczenia zajęć: 1x 5,56 mm karabinek szturmowy MSBS GROT,                    

1 x 7,62 mm NATO karabin maszynowy UKM -2000,1x moździerz LM 60D,     1x 40 mm granatnik przeciwpancerny 

RPG 7, 1 x karabin SWD, 1x 0,308 cal karabin wybowrowy BOR, 1x karabin  TOR (WKM Wilk), 3 radiostacji;

- wydzielenie pojazdu służbowego wraz z kierowcą do zabezpieczenia transportu instruktorów oraz sprzętu.

2 Lubelska Brygada 

Obrony Terytorialnej

Towarzystwo Gimnastyczne 

"Sokół" w Lublinie

Towarzystwo Gimnastyczne 

"Sokół" w Lublinie
600 zł 24

157
Szkolenie dla uczniów klas 

mundurowych

luty,                       

(1 dzień)

kwiecień ,            

(1 dzień)           

maj,                     

(1 dzień) ,            

wrzesień,            

(1 dzień)    

listopad,              

(1 dzień)                     

Kazimierz 

Dolny              

Bezpłatnie:

- wydzielenie 2 instruktorów do przeprowadzenia zajęć dotyczączych budowy i eksploatacji broni strzeleckiej                                

(przyjmowanie postaw strzeleckich) , z terenoznawstwa (orientacja w terenie oraz praca z mapą), z podstaw łączności 

radiowej, zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ewakuacji rannego z pola walki,  sporządzania meldunku 

MEDEVAC, z musztry indywidualnej oraz zespołowej,

- wydzielenie sprzętu wojskowego do zabezpieczenia zajęć: 2x 5,56 mm karabinek szturmowy MSBS GROT,                 

3 x radiostacje,

- wydzielenie pojazdu służbowego wraz z kierowcą do zabezpieczenia transportu instruktorów oraz sprzętu.

2 Lubelska Brygada 

Obrony Terytorialnej

Zespół Szkół im. Jana 

Koszczyca - Witkiewicza 

w Kazimierzu Dolnym

Uczniowie klas mundurowych 3 800 zł 80

158
Szkolenie dla uczniów klas 

mundurowych

 luty,                     

(1 dzień)              

maj,                     

(1 dzień)                                                    

Lublin                       

Bezpłatnie:                                                                                                                                                                                                         

- wydzielenie 2 instruktorów do przeprowadzenia zajęć dotyczączych budowy i eksploatacji broni strzeleckiej 

(przyjmowanie postaw strzeleckich, trening strzelecki), z ogólnych informacji na temat funkcjonowania Wojsk Obrony 

Terytorialnej i realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem państwa, z terenoznawstwa (orietacji           w terenie 

oraz praca z mapą), z podstaw łączności radiowej, z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ewakuacji 

rannego z pola walki, sporządzania meldunku MEDEVAC, z musztry indywidualnej oraz zespołowej,      z ogólnych 

informacji dotyczących pojęcia zabezpieczenia logistycznego,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

obrony przed bronią masowego rażenia (OPBMR), szkolenie SERE (survival przetrwania w warunkach środowiska 

naturalnego, wykorzystanie technik kamuflażu i maskowania),                                                                                                                                                                                   

- wydzielenie trenażera "Cyklop",                                                                                                                                                                       

- wydzielenie sprzętu wojskowego do zabezpieczenia zajęć: 2x 5,56 mm karabinek szturmowy MSBS GROT ;                   

1x "Cyklop",                                                                     

- wydzielenie pojazdu służbowego wraz z kierowcą do zabezpieczenia transportu instruktorów oraz sprzętu.

2 Lubelska Brygada 

Obrony Terytorialnej

Zespół Szkół ks. Antoniego 

Kwiatkowskiego w Bychawie
Uczniowie klas mundurowych 900 zł 16



159
Szkolenie dla uczniów klas 

mundurowych

marzec - 

grudzień 

 (7 dni)

 Zamość

Bezpłatnie:

- wydzielenie 2 instruktorów do przeprowadzenia zajęć z regulaminów , z zasad żołnierskiego zachowania,

z musztry indywidualnej i zespołowej, z budowy i eksplatacji broni strzeleckiej, (przyjmowanie postaw strzeleckich , 

trening strzelecki), z terenoznawstwa (orietacja w terenie oraz praca z mapą) z zasady udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej , z obrony przed bronią masowego rażenia (OPBMR),                                                                     

(ustalenie realizacji powyższych tematów w wyznaczonych terminach po wcześniejszym uzgodnieniu z dowódcą 

batalionu)

- wydzielenie sprzetu wojskowego do zabezpieczenia zajęc (ustalonego z dowódcą batalionu w póżniejszym terminie),                                                                                                                                                                                           

- wydzielenie pojazdu służbowego wraz z kierowcą do zabezpieczenia transportu instruktorów oraz sprzętu.

2 Lubelska Brygada 

Obrony Terytorialnej

Liceum Ogólnokształcące 

Centrum Szkół Mundurowych 

im. Powstania Zamojskiego 

w Zamościu

Uczniowie klas mundurowych 2100 zł 64

160
Szkolenie dla uczniów klas 

mundurowych.

II kwartał 

 (1 dzień)  

 Opole 

Lubelskie      

Bezpłatnie:           

- wydzielenie 3 instruktorów do przeprowadzenia zajęć dotyczączych  budowy i eksploatacji broni strzeleckiej  

(przyjmowanie postaw strzeleckich, trening strzelecki),

- wydzielenie sprzętu wojskowego do zabezpieczenia zajęć: 2x 5,56 mm karabinek szturmowy MSBS GROT ;                    

1x "Cyklop",                                                                     

- wydzielenie pojazdu służbowego wraz z kierowcą do zabezpieczenia transportu instruktorów oraz sprzętu.

2 Lubelska Brygada 

Obrony Terytorialnej

Liceum Ogólnokształcące

im. Adama Mickiewicza 

w Opolu Lubelskim

Uczniowie klas mundurowych 1100 zł 24

161 Szkolenie wojskowe

 II kwartał

(1 dzień)

 Kamionka       

Bezpłatnie:                                                                                                                                                                                                          

- wydzielenie 2 instruktorów do przeprowadzenia zajęć poświęconych ogólnym zagadnieniom  dotyczącym 

funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej i realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem państwa, z zasad 

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i prezentacji umundurowania oraz oporządzenia żołnierza (ładownica, 

hełm, maska przeciwgazowa, kamizelka taktyczna, maskałat, łopatka piechoty),

- wydzielenie pojazdu służbowego wraz z kierowcą do zabezpieczenia transportu instruktorów oraz sprzętu.

2 Lubelska Brygada 

Obrony Terytorialnej

Zespół Szkół w Kamionce

im. Księdza Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego

Uczniowie 700 zł 16

162 Szkolenie strzeleckie

kwiecień - 

czerwiec

(1dzień)        

wrzesień - 

grudzień           

(1 dzień)    

Lublin                       

Bezpłatnie:

-  wydzielenie  instruktora do przeprowadzenia zajęć dotyczączych budowy i eksploatacji broni strzeleckiej  

(przyjmowanie postaw strzeleckich, trening strzelecki),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- wydzielenie osoby funkcyjnej do obsługi strzelnicy kontenertowej                                                                                         

- wydzielenie instruktora do przeprowadzenia cwiczeń z wykorzystaniem amunicji i broni z zasobów  Polowej Drużyny 

Sokolej,                                                                                                                                                                

- wydzielenie sprzętu wojskowego do zabezpieczenia zajęć:2x 5,56 mm karabinek szturmowy MSBS GROT ;                      

1x "Cyklop",                                                                     ,

- użyczenie obiektów infrastruktury wojskowej (na podstawie umowy z Rejonowym Zarządem Infrastruktury).

2 Lubelska Brygada 

Obrony Terytorialnej

Towarzystwo Gimnastyczne 

"Sokół" w Lublinie

Członkowie Polowej Drużyny 

Sokolej
960 zł 36

163
Szkolenie dla uczniów klas 

mundurowych

czerwiec,          

(1 dzień)           

październik,      

(1 dzień)  

listopad

 (1 dzień)          

Lublin    

(siedziba 

szkoły)

Bezpłatnie: 

- wydzielenie 2 instruktorów do do przeprowadzenia zajęć poświęconych ogólnym zagadnieniom  dotyczącym 

funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej i realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem państwa,                                                                                                                                                             

-wydzielenie i  prezentacja  umundurowania oraz oporządzenia  żołnierza (ładownica, hełm, maska przeciwgazowa, 

kamizelka taktyczna, maskałat, łopatka piechoty),

- wydzielenie pojazdu służbowego wraz z kierowcą do zabezpieczenia transportu instruktorów oraz sprzętu.

2 Lubelska Brygada 

Obrony Terytorialnej

XXVII Liceum Ogólnokształcące 

im. Zesłańców Sybiru                 

w Lublinie

Uczniowie klas mundurowych 1200 zł 36

164
Szkolenie saperskie dla 

Sekcji Sportowo-Obronnej

lipiec                 

(1 dzień)      

Lublin i 

okolice  

Bezpłatnie;

- wydzielenie 3 instruktorów  do przeprowadzenia zajęć z zakresu terenoznawstwa, (orientowanie się w terenie,                     

praca z mapą), z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej , ewakuacja rannego z pola walki, sporządzania 

meldunku MEDEVAC, z budowy i eksploatacji broni strzeleckiej (przyjmowanie postaw strzeleckich, trening strzelecki), 

z musztry indywidualnej oraz zespołowej,                                                                                                                                                                  

- wydzielenie sprzętu wojskowego do zabezpieczenia zajęć: 5,56 mm karabinek szturmowy MSBS GROT,                         

7,62 mm NATO karabin maszynowy UKM -2000, 40 mm granatnik przeciwpancerny RPG 7, moździerz LM 60D,

- wydzielenie pojazdu służbowego wraz z kierowcą do zabezpieczenia transportu instruktorów oraz sprzętu.                                

2 Lubelska Brygada 

Obrony Terytorialnej

Fundacja  

im. Kazimierza Wielkiego 

w Lublinie

Członkowie fundacji 750 zł. 18

165
Szkolenie z łączności dla 

Sekcji Sportowo-Obronnej

lipiec                 

(1 dzień)      

Lublin i 

okolice 

Bezpłatnie:

- wydzielenie 2 instruktorów do przeprowadzenia zajęć saperskich,

- wydzielenie sprzętu wojskowego do zabezpieczenia zajęć: 5 atrap amunicji saperskich, min i pocisków rakietowych do 

niszczenia, 5 wykrywaczy Schibel,

1 zestawu saperskiego (szczególnie: dociskacze, noże, mata minerska, chorągiewki, kotwiczki, łopatki, magistrala, 

zapalarka elektryczna i in.),8 min ćwiczebnych TM-62M z zapalnikami,

- wydzielenie pojazdu służbowego wraz z kierowcą do zabezpieczenia transportu instruktorów oraz sprzętu.

2 Lubelska Brygada 

Obrony Terytorialnej

Fundacja 

 im. Kazimierza Wielkiego 

w Lublinie

Członkowie fundacji 850 zł 12

166
Szkolenie proobronne dla 

Sekcji Sportowo-Obronnej

lipiec                 

(1 dzień)      

Lublin i 

okolice 

Bezpłatnie:

- wydzielenie 2 instruktorów do przeprowadzenia zajęć dotyczączych posługiwania  się środkami łączności radiowej 

będącymi na wyposażeniu Wojsk Obrony Terytorialnej,

- wydzielenie sprzętu wojskowego do zabezpieczenia zajęć: 3 radiostacje,

- wydzielenie pojazdu służbowego wraz z kierowcą do zabezpieczenia transportu instruktorów oraz sprzętu. 

2 Lubelska Brygada 

Obrony Terytorialnej

Fundacja 

 im. Kazimierza Wielkiego 

w Lublinie

Członkowie fundacji 850 zł 16



167
Szkolenie proobronne dla 

Sekcji Sportowo-Obronnej

lipiec                 

(1 dzień)      

Lublin i 

okolice 

Bezpłatnie:

- wydzielenie instruktora do przeprowadzenia zajęć z  terenoznastwa (orientacja w terenie, praca na mapach),                              

z podstaw łączności radiowej, z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ewakuacji rannego z pola walki, 

sporządzanie meldunku MEDEVAC, musztry indywidualnej oraz zespołowej,

- wydzielenie pojazdu służbowego wraz z kierowcą do zabezpieczenia transportu instruktorów oraz sprzętu.

2 Lubelska Brygada 

Obrony Terytorialnej

Fundacja  

im. Kazimierza Wielkiego

w Lublinie

Członkowie fundacji 850 zł 16

168 Ćwiczenie HUZAR 2023

sierpień,          

(8 dni)

 Gmina Wolica 

Śniatycka: 

Komarów -

Osada                   

Bezpłatnie:

- wydzielenie kompanii lekkiej piechoty wraz z indywidualnym wyposażeniem,

- wydzielenie żołnierzy biorących udział w pilotażowym programie wykorzystania transportu konnego w WOT,

- wydzielenie masztu oświetleniowego,

- wydzielenie  3 quadów, 2 motocykle Kawasaki, 1 Toyoty Rav 4,

- wydzielenie sprzętu termowizyjnego i noktowizyjnego, radiostacji na samochodzie oraz sprzętu łączności (radiostacja 

plecakowa AN/PRC-150 C -x1,radiostacja plecakowa RRC-9211-x3),

- wydzielenie cysterny wodnej oraz 1x namiot techniczny wraz z montażem i demontażem,

- przygotowanie i przeprowadzenie pokazu dynamicznego działania WOT wraz z jednostkami kawalerii ochotniczej,

- wydzielenie 4 Jelczy (samochód cieżarowy), 2 Star (terenowy samochód cieżarowy), 1x VW Crafter (pojazd wsparcia) 

do zabezpieczenia przebiegu ćwiczeń i  transportu uczestników ćwiczenia.

2 Lubelska Brygada 

Obrony Terytorialnej

32 Wojskowy Oddział 

Gospodarczy 

w Zamościu,   

33 Wojskowy Oddział 

Gospodarczy 

w Nowej Dębie,  

Pułk Reprezentacyjny Wojska 

Polskiego,        

 3 Zamojski Batalion 

Zmechanizowany

 w Zamościu,                   

  2 Hrubieszowski Pułk 

Rozpoznawczy,            

  25 Brygada Kawalerii 

Powietrznej,                 

   19 Brygada Zmechanizowana 

w Lublinie.

Stowarzyszenie 

"Bitwa 

pod Komarowem"

Kawalerzyści - ochotnicy, 

żołnierze, 

grupy rekonstrukcji historycznej, 

społeczeństwo polskie

140 000 zł 
5000

169
Obóz dla uczniów klas 

mundurowych

wrzesień           

(4 dni)               

Łaszczów              

Bezpłatnie:

- wydzielenie 4 instruktorów do realizacji zajęć dotyczączych budowy i eksploatacji broni strzeleckiej  (przyjmowanie 

postaw strzeleckich, trening strzelecki), z terenoznawstwa (oriętacja w terenie orza praca z mapą) z podstaw łączności, 

z obrony przed bronią masowego rażenia (OPBMR), szkolenie SERE (survival przetrwania   w warunkach środowiska 

naturalnego, wykorzystanie technik kamuflażu i maskowania), szkolenie z inżynieryjno - saperskie;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- wydzielenie pojazdu służbowego wraz z kierowcą do zabezpieczenia transportu instruktorów oraz sprzętu.                                                                                                                                                        

2 Lubelska Brygada 

Obrony Terytorialnej

Liceum Ogólnokształcące 

im. Stanisława Starowieyskiego 

w Łaszczowie

Uczniowie klas mundurowych 11300 zł 400

170
Obóz Przysposobienia 

Obronnego

ferie zimowe                                                         

I kwartał  

 (1 dzień)                                       

czerwiec-lipiec  

(1 dzień)        

 Ostrów 

Lubelski           

Bezpłatnie:

- wydzielenie 4 instruktorów (wsparcie obozu)  do przeprowadzenia zajęć dotyczaczych budowy i eksplatacji broni 

strzeleckiej oraz sprzętu wojskowego będącego na wyposażeniu pododdziału Wojsk Obrony Teryutorialnej,

- wydzielenie sprzętu wojskowego do zabezpieczenia zajęć 1x 5,56 mm karabinek szturmowy MSBS GROT,                  

1x 7,62 mm NATO karabin maszynowy UKM -2000,1x Moździerz LM 60, 1x wykrywacz Schibel, 1x 40 mm granatnik 

przeciwpancerny RPG 7, 

- wydzielenie pojazdu służbowego wraz z kierowcą do zabezpieczenia transportu instruktorów oraz sprzętu.

2 Lubelska Brygada 

Obrony Terytorialnej

32 Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Stowarzyszenie Wspierania 

Edukacji dla Bezpieczeństwa 

"Pro Patria"

Uczestnicy obozu, mieszkańcy 

Ostrowa Lubelskiego
840 zł   / 860         18

171
Zgrupowanie szkoleniowe 

uczniów klas mundurowych

IV kwartał

(3 dni)

Sobieszyn        

Bezpłatnie:

- wydzielenie 4 instruktorów do przeprowadzenia zajęć z wykorzystaniem sprzętu                                                             

(ustalonego z dowódcą blp w pżniejszym terminie),

- wydzielenie pojazdu służbowego wraz z kierowcą do zabezpieczenia transportu instruktorów oraz sprzętu.

2 Lubelska Brygada 

Obrony Terytorialnej

41 Baza Lotnictwa Szkolnego         

w Dęblinie

  Zespół Szkół im. Kajetana           

hr. Kickiego w Sobieszynie
Uczniowie klas mundurowych 4600 zł 200

172 Zawody strzeleckie

marzec - 

czerwiec  

strzelnica 

SHOOTER 

Lublin               

Bezpłatnie:

- wydzielenie żołnierzy do udziału w zawodach strzeleckich, (dwie drużyny po trzy osoby),

- wręczenie nagród przez delegację z 2 LBOT w wybranej kategorii strzeleckiej,

- wydzielenie pojazdu służbowego wraz z kierowcą do zabezpieczenia transportu żołnierzy.

2 Lubelska Brygada 

Obrony Terytorialnej

32 Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

 w Zamościu

Stowarzyszenie Wspierania 

Edukacji dla Bezpieczeństwa 

"Pro Patria"

Uczniowie szkół 

ponadpodstawowych 

z województwa lubelskiego, 

żołnierze 2 Lubelskiej Brygady 

Obrony Terytorialnej

860 zł 42

173 Manewry dla uczniów 

kwiecień

(1 dzień)

Sobieszyn     

Bezpłatnie:

 - wydzielenie 3 instruktorów do prezentacji sprzętu będącego na wyposażeniu pododdziałów Wojsk Obrony 

Terytorialnej,

 -  wydzielenie  do przeprowadzenia szkolenia z budowy, przeznaczenia i właściwości bojowych: 1 x 5,56 mm karabinek 

szturmowy MSBS GROT, 1x 7,62 mm NATO karabin maszynowy UKM -2000, 1x Moździerz LM 60,         1x 40 mm 

granatnik przeciwpancerny RPG 7, 1x wykrywasz Schibel,

- wydzielenie pojazdów (quad oraz motocykl) wraz z kierowcami,

- wydzielenie pojazdu służbowego wraz z kierowcą do zabezpieczenia transportu instruktorów oraz sprzętu.

2 Lubelska Brygada 

Obrony Terytorialnej

41 Baza Lotnictwa Szkolnego         

w Dęblinie

Zespół Szkół 

im. Kajetana hr. Kickiego 

w Sobieszynie

Uczniowie 850 zł 27

174

XII  Ogólnopolski 

Integracyjny Zlot Drużyn 

Nieprzetartego Szlaku 

Związku Harcerstwa Per 

Aspera Ad Astra Polskiego 

Dęblin 2022

 maj,                   

(4 dni)   

 Dęblin                     

Bezpłatnie:

- wydzielenie 2 instruktorów do przeprowadzenia zajęć na temat organizacji i zasad działania pododdziałów Wojsk 

Obrony Terytorialnej połączony z pokazem sprzętu,

- wydzielenie sprzętu wojskowego do zabezpieczenia zajęć: 1x 5,56 mm karabinek szturmowy MSBS GROT,               

1x 7,62 mm NATO karabin maszynowy UKM -2000, indywidualne wyposażenie żołnierza,

- wydzielenie pojazdu służbowego wraz z kierowcą do zabezpieczenia transportu instruktorów oraz sprzętu.

2 Lubelska Brygada 

Obrony Terytorialnej
 

Specjalny Ośrodek Szkolno- 

Wychowawczy im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego                    

w Dęblinie

Zuchy i harcerze - uczniowie 

placówek kształcenia specjalnego, 

podopieczni Domów Pomocy 

Społecznej, 

uczestnicy Warsztatów Terapii 

Zajęciowej

4000 144

b) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej — przedsięwzięcia skierowane do dzieci, młodzieży szkolnej i studentów intensyfikujące wychowanie patriotyczne i obronne, przedsięwzięcia związane z 

kultywowaniem tradycji oręża polskiego lub jednostek wojskowych, przedsięwzięcia związane z wydarzeniami historycznymi o zasięgu ogólnopolskim,



175
Obchody Zaślubin Polski z 

Wisłą

wrzesień           

(1 dzień)

Dęblin             

Bezpłatnie:                                                                                                                                                            

- wydzielenie 3 instruktorów do zaprezentowania umundurowania i sprzętu wojskowego  będącego na wyposażeniu 

pododdziałów Wojsk Obrony Terytorialnej,                                                                                                                    - 

wydzielenie 10 żołnierzy do przeprowadzenia pokazu działań dynamicznych                                                                                                                                                                                     

- wydzielenie pojazdu służbowego wraz z kierowcą do zabezpieczenia transportu żołnierzy oraz sprzętu.

2 Lubelska Brygada 

Obrony Terytorialnej

Muzeum  Sił Powietrznych 

w Dęblinie
Lokalna społeczność i żołnierze 1800 zł 90

176
Zawody strzeleckie " 10 

strzałów dla Ojczyzny"

listopad             

(1 dzień)      

Lublin        

Bezpłatnie:

- wydzielenie żołnierzy do udziału w zawodach strzeleckich, (dwie drużyny po trzy osoby),

- wręczenie nagród przez Dowódcę  2 LBOT w wybranej kategorii strzeleckiej,

- wydzielenie pojazdu służbowego wraz z kierowcą do zabezpieczenia transportu żołnierzy.

2 Lubelska Brygada 

Obrony Terytorialnej

32 Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

 w Zamościu

Stowarzyszenie Wspierania 

Edukacji dla Bezpieczeństwa 

"Pro Patria"

Uczniowie szkół 

ponadpodstawowych 

z województwa lubelskiego, 

żołnierze 2 Lubelskiej Brygady 

Obrony Terytorialnej

860 zł 42

177
Szkolenie dla uczniów klas 

mundurowych

grudzień           

(1 dzień)   

Kraśnik

Bezpłatnie:

- wydzielenie 3 instruktorów do przeprowadzenia zajęć dotyczączych budowy i eksploatacji broni strzeleckiej  

(przyjmowanie postaw strzeleckich, trening strzelecki) z użyciem trenażera Cyklop, z terenoznawstwa (orientacja            

w terenie), z podstaw łączności radiowej, zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ewakuacja rannego z 

pola walki, sporządzania meldunku MEDEVAC, z musztry indywidualnej i zespołowej, organizacja, wyposażenie i 

zadania sekcji lekkiej piechoty, z obrony przed bronią masowego rażenia  (OPBMR),                                                                                                                                                                                             

- wydzielenie sprzętu wojskowego do zabezpieczenia zajęć ; 2 x Grot , 1x "Cyklop",                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- wydzielenie pojazdu służbowego wraz z kierowcą do zabezpieczenia transportu instruktorów oraz sprzętu,                                                                          

- użyczenie obiektów infrastruktury wojskowej (na podstawie umowy z Rejonowym Zarządem Infrastruktury).   

2 Lubelska Brygada 

Obrony Terytorialnej

Zespół Szkół nr 3                                   

w Kraśniku
Uczniowie 3600 zł 144

178

Narodowy Dzień Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych - Bieg 

Tropem Wilczym

 wrzesień          

(1 dzień)

 Dęblin                       

Bezpłatnie:

- wydzielenie do 10 żołnierzy do udziału w biegu,                                                                                                                                    

- wydzielenie żołnierzy do zabezpieczenia trasy biegu oraz prezentacji i pokazów sprzętu będącego na wyposażeniu 

sekcji lekkiej piechoty WOT,

- wydzielenie sprzętu wojskowego  do zabezpieczenia pokazu (w zakresie ustalonym z dowódcą batalionu),

- wydzielenie pojazdu służbowego wraz z kierowcą do zabezpieczenia transportu żołnierzy oraz sprzętu.

2 Lubelska Brygada 

Obrony Terytorialnej

4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego,

1 Dębliński Batalion Drogowo-

Mostowy,

Lotnicza Akademia Wojskowa 

w Dęblinie

Urząd Miejski w Dęblinie
Żołnierze,

uczestnicy biegu
1 150 zł 60

179
Akcja "Pomóżmy 

Bohaterom"

kwiecień 

(1 dzień) 

woj. lubelskie           

Bezpłatnie:

- wydzielenie samochodu ciężarowego wraz z kierowcą oraz jednego żołnierza do pomocy przy rozwożeniu paczek 

(ok.700 km).

2 Lubelska Brygada 

Obrony Terytorialnej

Fundacja 

im. Kazimierza Wielkiego

Adresaci paczek - kombatanci 

podziemia niepodległościowego
13 500 zł 24

180

Ogólnopolski Konkurs 

"Żołnierze Wyklęci -

Bohaterowie Niezłomni" 

objazd po miejscach 

pamięci na Lubelszczyźnie

czerwiec, 

(1dzień)

Lublin 

i okolice         

Bezpłatnie:

- wydzielenie autokaru z kierowcą do zabezpieczenia transportu uczestników podróży historycznej po miejscach 

pamięci na obszarze Lubelszczyzny (około 200 km),

- udział przedstawiciela 2LBOT w uroczystym podsumowaniu konkursu w Lublinie.

2 Lubelska Brygada 

Obrony Terytorialnej

Fundacja 

im. Kazimierza Wielkiego

Laureaci konkursu wiedzy 

o Żołnierzach Wyklętych

 i ich opiekunowie z całej Polski

3000 zł 8

181
Akcja "Pomóżmy 

Bohaterom"

grudzień 

(1 dzień) 

Województwo 

lubelskie      

Bezpłatnie:

- wydzielenie 2 samochodów ciężarowych wraz z kierowcą oraz po jednym żołnierzu do pomocy przy rozwożeniu paczek 

(ok.1500 km).

2 Lubelska Brygada 

Obrony Terytorialnej

Fundacja 

im. Kazimierza Wielkiego

Adresaci paczek - kombatanci 

podziemia niepodległościowego
29 000 zł 48

d) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych działalność na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych  w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa.

c) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej — przedsięwzięcia rozwijające aktywność fizyczną, 




