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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 
(określony  
w porozumieniu 
z OG/WOG).  

 Liczba 
przepracowanych 
godzin przez 
kadrę 
 i pracowników 
RON. 

24 

Edukacja wojskowa w 
ramach programu 
„Certyfikowane Wojskowe 
Klasy Mundurowe”  
prowadzonego przez 
Ministerstwo Obrony 
Narodowej w roku 
szkolnym 2019/2020 oraz 
2020/2021. 

styczeń - 
czerwiec 

wrzesień - 
grudzień 
(10 dni) 
Płock 

Wsparcie procesu nauczania młodzieży 
wojskowych klas mundurowych (z II edycji: 2 x 
klasy wojskowe, razem 30 uczniów, z III edycji: 
3 x klasy wojskowe, razem 55 uczniów) 
zgodnie z Programem nauczania przedmiotu 
edukacja wojskowa w szkołach 
ponadpodstawowych prowadzących 
Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” 
zatwierdzonym przez MON oraz załączonym 
do programu diagramem szkolenia, w 
zakresie: 
- wyznaczenia stałego koordynatora do 
współpracy ze szkołą, 
- kierowanie do szkoły wykładowców / 
instruktorów wraz  
z niezbędnym sprzętem wojskowym i 
pomocami szkoleniowymi w celu 
przeprowadzenia wybranych zajęć  (w 
terminach uzgodnionych ze szkołą), 
- udostępnianie obiektów szkoleniowych, 
infrastruktury  
i sprzętu wojskowego JW, niezbędnych do 
przeprowadzenia zajęć (w terminach 
uzgodnionych ze szkołą), 
- wydzielanie instruktorów i osób funkcyjnych 
niezbędnych do przeprowadzenia zajęć na 
terenie obiektów szkoleniowych (w terminach 
uzgodnionych ze szkołą), 
- zapewnienie transportu do zabezpieczenia 
procesu szkolenia (w ramach dojazdu ze 
szkoły do miejsca szkolenia oraz w ramach 
zajęć na terenie wojskowym). 

6 Mazowiecka 
Brygada Obrony 

Terytorialnej 

Biuro do Spraw 
Proobronnych,  

26. Wojskowy Oddział 
Gospodarczy Zegrze, 
Wojskowa Komenda 

Uzupełnień Płock 

Biuro do Spraw 
Proobronnych, I 

Liceum 
Ogólnokształcące  
CN-B im. Polskich 
Spadochroniarzy w 

Płocku 

Uczniowie 
Certyfikowanych 

Wojskowych 
Klas 

Mundurowych 
wraz z 

opiekunami  (z II 
edycji: 2 x klasa 

wojskowa, 
razem 30 

uczniów, z III 
edycji: 3 x klasa 

wojskowa, 
razem 55 
uczniów) 

12 000 zł 320 

25 

Obóz szkoleniowy w 
ramach  programu 
„Certyfikowane Wojskowe 
Klasy Mundurowe”  
prowadzonego przez 
Ministerstwo Obrony 
Narodowej w roku 
szkolnym 2019/2020. 

15-20.06 
Pieczewo 

 -organizacja 5-dniowego obozu 
szkoleniowego na terenie JW. (poligonu) w 
formie stacjonarnej tj. przebywania uczniów 
wraz z opiekunami w JW. (na poligonie) przez 
5 dni, wraz z zakwaterowaniem na terenie 
wojskowym (w obozowisku namiotowym lub 
budynkach), dostęp do infrastruktury socjalnej 
(umywalnie, prysznice, toalety – przenośne lub 
stacjonarne), 
 - realizacja programu obozu zgodnie z 
diagramem szkolenia do „Programu nauczania 
przedmiotu edukacja wojskowa w szkołach 
ponadpodstawowych prowadzących 
Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”, 
 - w ramach obozu udostępnianie obiektów 
szkoleniowych, infrastruktury i sprzętu 
wojskowego, a także wydzielenie instruktorów 
i osób funkcyjnych z JW niezbędnych do 
przeprowadzenia zajęć, 
 - zapewnienie transportu do zabezpieczenia 
procesu szkolenia (w ramach dojazdu ze 

6 Mazowiecka 
Brygada Obrony 

Terytorialnej 

Biuro do Spraw 
Proobronnych,  

26. Wojskowy Oddział 
Gospodarczy Zegrze, 
Wojskowa Komenda 

Uzupełnień Płock 

Biuro do Spraw 
Proobronnych, I 

Liceum 
Ogólnokształcące  
CN-B im. Polskich 
Spadochroniarzy w 

Płocku 

Uczniowie 
Certyfikowanych 

Wojskowych 
Klas 

Mundurowych 
wraz z 

opiekunami  
(z II edycji: 2 x 

klasa wojskowa, 
razem 30 
uczniów,  

 z III edycji: 3 x 
klasa wojskowa, 

razem 55 
uczniów) 

10 000 zł 50 



szkoły do miejsca obozu oraz w ramach zajęć 
na terenie wojskowym), 
- zapewnienie wyżywienia podczas obozu 
szkoleniowego przez  26 WOG – zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
służby żywnościowej.   

181 
Szkolenie wojskowe 

 

styczeń 
luty) 

marzec 
(po 1 dniu 

w 
miesiącu) 
Jedlińsk 

Bezpłatnie: 
- wydzielenie instruktora wraz z niezbędnym 
sprzętem do przeprowadzenia szkolenia 
sanitarnego z zaresu udzielania pierwszej 
pomocy na polu walki. 

6 Mazowiecka 
Brygada Obrony 

Terytorialnej 
  

Fundacja na Rzecz 
Obronności  

i Bezpieczeństwa 
Kraju "Combat Alert"  

w Warszawie  

Członkowie 
organizacji 

proobronnych 
1 400 zł 24 

182 
Szkolenia dla uczniów klas 
mundurowych  

marzec      
kwiecień  

maj  
wrzesień 

październik 
listopad       

(po 1 dniu  
w 

miesiącu) 
Radom 

Bezpłatne: 
- wspieranie  procesu nauczania młodzieży 
wojskowych klas mundurowych,                                                                          
 - zajęcia przygotowawcze do realizacji 
"programu nauczania dla szkół 
ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja 
Wojskowa",                
 - wyznaczenie stałego koordynatora do 
współpracy ze szkołą,      
- kierowanie na zajęcia 
wykładowców/instruktorów wraz z niezbędnym 
sprzętem wojskowym i pomocami 
szkoleniowymi w celu przeprowadzenia zajęć,                                                           
- udostępnianie obiektów szkoleniowych, 
infrastruktury i sprzętu wojskowego JW, 
niezbędnych do przeprowadzenia zajęć,                                                                                 
- zapewnienie transportu do zabezpieczenia 
dojazdu z miejsca szkolenia. 

6 Mazowiecka 
Brygada Obrony 

Terytorialnej 
  

Zespół Doskonalenia 
Zawodowego  

w Kielcach Oddział 
Szkoła im. 72 Pułku 
Piechoty w Radomiu  

Uczniowie 
certyfikowanych 

klas 
mundurowych 

10 000 zł 320 

183 Szkolenie wojskowe 

kwiecień 
maj 

czerwiec 
(po 1 dniu 

w 
miesiącu) 
Radom 

Bezpłatnie: 
- wydzielenie instruktora wraz z niezbędnym 
sprzętem do przeprowadzenia szkolenia z 
zaresu taktyki ogólnej (zajęcia polowe). 

6 Mazowiecka 
Brygada Obrony 

Terytorialnej 
  

Fundacja na Rzecz 
Obronności  

i Bezpieczeństwa 
Kraju "Combat Alert"  

w Warszawie  

Członkowie 
organizacji 

proobronnych 
3 700 zł 24 

184 
Warsztaty sprawnościowo - 
szkoleniowe dla uczniów 
klas wojskowych 

maj 
czerwiec 
wrzesień  
(po 1 dniu  

w 
miesiącu) 
m. Grójec 

Bezpłatnie: 
- wsparcie dydaktyczno-szkoleniowe szkoły 
wzmacniającej system obronności państwa,                            
- wsparcie merytoryczne poprzez 
przeprowadzenie na terenie jednostki 
wojskowej warsztatów z zakresu szkolenia 
wojskowego,                                                                     
- szkolenie strzeleckie - trening strzelecki na 
symulatorze strzelań: trening z rozkładania i 
składania broni strzeleckiej, techniki 
interwencji i samoobrony, taktyka 
pojedynczego żołnierza.  

6 Mazowiecka 
Brygada Obrony 

Terytorialnej 
  

Zespół Szkół im. ks. 
Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego  
w Karczewie  

Uczniowie klas 
wojskowych 

3 500 zł 24 

185 Szkolenie wojskowe 

lipiec 
sierpień 
wrzesień 
(po 1 dniu  
w miesiącu       

Jedlińsk 

Bezpłatnie: 
- wydzielenie instruktora wraz z niezbędnym 
sprzętem do przeprowadzenia szkolenia z 
zaresu obrony przed bronią masowego 
rażenia. 

6 Mazowiecka 
Brygada Obrony 

Terytorialnej 
  

Fundacja na Rzecz 
Obronności i 

Bezpieczeństwa Kraju 
"Combat Alert"  
w Warszawie  

Członkowie 
organizacji 

proobronnych 
3 800 zł 24 



186 Szkolenie wojskowe 

październik 
listopad 
grudzień  

(po 1 dniu  
w 

miesiącu)            
gm. 

Jedlińsk 

Bezpłatnie: 
- wydzielenie instruktora wraz z niezbędnym 
sprzętem do przeprowadzenia szkolenia z 
zaresu łączności oraz pracy z noktowizją. 

6 Mazowiecka 
Brygada Obrony 

Terytorialnej 
  

Fundacja na Rzecz 
Obronności  

i Bezpieczeństwa 
Kraju "Combat Alert"  

w Warszawie  

Członkowie 
organizacji 

proobronnych 
3 800 zł 24 

187 

Wparcie logistyczne  
Polskiego Komitetu 
Pomocy Społecznej w 
Płocku  

styczeń 
marzec 

maj 
czerwiec 
listopad              

(po 1 dniu)                              
Płock 
Dębsk 

Bezpłatnie: 
- zabezpieczenie transportu do przewozu palet 
z żywnością dla potrzebujących,                                                                 
- wydzielenie żołnierzy do załadunku i 
rozładunku palet z żywnością. 

6 Mazowiecka 
Brygada Obrony 

Terytorialnej 
  

Polski Komitet Opieki 
Społecznej Zarząd 
Rejonowy w Płocku 

Kombatanci, 
osoby 

represjonowane, 
potrzebująca 
społeczność 

lokalna 

5 000 zł 35 

188 

Wsparcie Uroczystości 
środowiskowych 76 
rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego 

01.08 
Warszawa 

Bezpłatnie: 
- wydelegowanie osoby do merytorycznego 
wsparcia organizacji i prowadzenia 
uroczystości,                                                         
- zapewnienie sprzętu nagłaśniającego,                                   
- udostępnie środków transportu do przewozu 
kombatantów. 

6 Mazowiecka 
Brygada Obrony 

Terytorialnej 

10 Warszawski Pułk 
Samochodowy 

Związek Powstańców 
Warszawskich - 

Środowisko Żołnierzy 
IV Zgrupowania Armii 

Krajowej "GURT"  
w Warszawie 

Kombatanci, 
młodzież 
szkolna, 

społeczność 
lokalna 

4 000 zł 8 

 


