
 ZATWIERDZAM AKCEPTUJĘ

MINISTER OBRONY NARODOWEJ SEKRETARZ STANU W MON

Mariusz BŁASZCZAK Wojciech SKURKIEWICZ

PLAN WSPÓŁPRACY 

PODLEGŁYCH DOWÓDCY GENERALNEMU RSZ

 JEDNOSTEK WOJSK LĄDOWYCH 

  I KOMÓREK WEWNĘTRZNYCH DOWÓDZTWA GENERALNEGO RSZ

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI 

NA 2020 ROK

DOWÓDCA GENERALNY

RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH 

generał Jarosław MIKA

Warszawa 2019



w części pierwszej w części drugiej   

poz. 1 - 32 poz. 333 - 371
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poz. 330 -332 poz. 1367 - 1381
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poz. ----------- poz. 1391 - 1399

                                                                                           

11. Dywizja Kawalerii Pancernej - Żagań

WYKAZ JEDNOSTEK WOJSK LĄDOWYCH UJĘTYCH W NINIEJSZYM PLANIE WSPÓŁPRACY

12. Dywizja Zmechanizowana - Szczecin

16. Dywizja Zmechanizowana - Białobrzegi  

18. Dywizja Zmechanizowana - Siedlce

1. Brygada Lotnictwa Wojsk Lądowych - Inowrocław

2. Wojskowy Szpital Polowy - Wrocław

6. Brygada Powietrznodesantowa - Kraków

9. Brygada Wsparcia Dowodzenia DG RSZ - Białobrzegi

25. Brygada Kawalerii Powietrznej -Tomaszów Mazowiecki

1. Pułk Saperów - Brzeg      

2. Pułk Saperów - Nowy Dwór Mazowiecki

2. Pułk Inżynieryjny - Inowrocław    

2. Pułk Rozpoznawczy - Hrubieszów

2. Ośrodek Radioelektroniczny - Przasnysz          

4. Pułk Chemiczny - Brodnica                

5. Pułk Chemiczny - Tarnowskie Góry

5. Pułk Inżynieryjny - Szczecin Podjuchy             

9. Pułk Rozpoznawczy - Lidzbark Warmiński

14. Pułk Przeciwpancerny - Suwałki

18. Pułk Rozpoznawczy - Białystok                

Pułk Wpsparcia Dowodzenia WDP - W - Elbląg  

Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chem. - Wrocław

Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia - Toruń 

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych i SPWL - Poznań

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Drawsko

Ośrodek Szkolenia Poligonowego - Żagań

Ośrodek Szkolenia Poligonowego - Dęba

Ośrodek Szkolenia Piechoty Górskiej - Duszniki Zdrój 

Ośrodek Szkolenia Poligonowego - Wędrzyn   

Ośrodek Szkolenia Poligonowego - Orzysz      

Szefostwo Rozpoznania Geoprzestrzennego - Warszawa

Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego - Łódź

Centrum Przygotowania do Misji Zagranicznych - Kielce 

Centralna Grupa Działań Psychologicznych - Bydgoszcz

Brygada Wsparcia Dowodzenia WKP-W - Stargard

Klub Dowództwa Generalnego RSZ - Warszawa

Komórki wewnętrzne Dowództwa Generalnego RSZ - Warszawa       



UWAGI DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAWARTYCH W PLANIE WSPÓŁPRACY NA 2020 r.:

Udział i wykorzystanie wojskowych statków powietrznych w pokazach lotniczych ze względu na promocyjny i szkoleniowy aspekt przedsięwzięcia nie jest ujmowany w Planach współpracy. 

Realizacja przedsięwzięć o powyższym charakterze uzależniona jest od ujęcia ich w  „Planie udziału lotnictwa Sił Zbrojnych RP w krajowych i zagranicznych pokazach lotniczych w 2020 r.” lub w 

„Planie udziału lotnictwa Sił Zbrojnych RP w prezentacjach sprzętu wojskowego w 2020 r.”. Wnioski tym zakresie zostały przekazane do Inspektoratu Sił Powietrznych (ISP).

Orkiestry wojskowe podlegają Dowódcy Garnizonu Warszawa (DGW) i realizują przedsięwzięcia zgodnie z planem współpracy DGW na  2020 r. Ujęte w niniejszym Planie zapisy o udziale w 

przedsięwzięciach orkiestr wojskowych mają charakter informacyjny. Decyzja o ewentualnym udziale orkiestry w przedsięwzięciu zawarta jest w Planie współpracy Dowództwa Garnizonu 

Warszawa. 

 

Ujęty w planie w pozycji „BEZPŁATNIE” zakres pomocy z wykorzystaniem nieruchomości lub infrastruktury wojskowej wymaga każdorazowo podpisania umowy użyczenia przez organizatora 

przedsięwzięcia z właściwym zarządem infrastruktury (SZI, WZI, RZI), na podstawie której biorący do używania nieruchomość lub infrastrukturę wojskową będzie ponosił jedynie zwykłe koszty 

utrzymania rzeczy użyczonej (np. koszty zużycia energii, zużycia wody i odprowadzania ścieków, połączeń  telefonicznych, itp. - stosowne ustalenia są ujmowane w umowie z SZI, WZI, RZI).

 

Udostępnienie terenu Lasów Państwowych będących w trwałym zarządzie resortu Obrony Narodowej wymaga podpisania umowy przez organizatora przedsięwzięcia z właściwym Nadleśniczym 

Lasów Państwowych. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką 

(Dz.U. z 9 stycznia 2015 r., poz. 42 z póź.zm.) oraz przepisami o działalności służby żywnościowej DU-4.21.1(A) brak jest możliwości realizacji przez jednostki wojskowe bezpłatnego wyżywienia 

osób nieuprawnionych (spoza MON). Powyższe nie dotyczy tej formy wsparcia procedowanej na podstawie odrębnej zgody Ministra Obrony Narodowej.  

Zgodnie z Art. 40. ust. 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz. 160 j.t.) jednostka budżetowa i jednostka wojskowa, dla których podmiotem tworzącym jest 

Minister Obrony Narodowej, wykonują działalność leczniczą w zakresie czynności ratunkowych, leczenia, ewakuacji medycznej i transportu sanitarnego z wykorzystaniem pojazdów sanitarnych, 

statków powietrznych, etatowego i tabelarycznego sprzętu i wyposażenia medycznego, medycznych środków materiałowych oraz leków będących na wyposażeniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej, na rzecz żołnierzy i personelu cywilnego, a także żołnierzy wojsk obcych i ich personelu cywilnego.

Wsparcie przedsięwzięć ze strony jednostek wojskowych jest uzależnione od realizacji zadań służbowych. Przedsięwzięcia nie mogą kolidować ze szkoleniem i bieżącą działalnością jednostek 

wojskowych.



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.

  Koszt użycia sił

 i środków  

(określony 

w 

porozumieniu

z OG/WOG). 

 Liczba 

przepracowanych 

godzin  przez kadrę

 i pracowników 

RON.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Program „Certyfikowane Wojskowe 

Klasy Mundurowe” w roku 

szkolnym 2019/2020 oraz 

2020/2021.

zajęcia teoretyczne 

3 razy w miesiacu

(bez wakacji)

rejon szkoły

zajęcia praktyczne 

I półrocze

(4 dni szkoleniowe)

Świętoszów 

- 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,

- użyczenie obiektów szkoleniowych, infrastruktury 

i sprzętu wojskowego, niezbędnych do przeprowadzenia zajęć,

- wydzielanie instruktorów i osób funkcyjnych niezbędnych 

do przeprowadzenia zajęć na terenie obiektów szkoleniowych,

- zapewnienie transportu do zabezpieczenia procesu szkolenia

(w ramach zajęć na terenie wojskowym).

Szczegóły wsparcia i terminy realizacji przedsięwzięć – do ustalenia 

pomiędzy jednostką i szkołą.

Użyczenie obiektów i infrastruktury na podstawie umowy z RZI.

10. Brygada Kawalerii

Pancernej

 43. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

 Biuro do Spraw 

Proobronnych,

VII Liceum 

Ogólnokształcące 

w Legnicy

uczniowie 

wojskowych klas 

mundurowych 

4 950 zł 150

2

Program „Certyfikowane Wojskowe 

Klasy Mundurowe” w roku 

szkolnym 2019/2020 oraz 

2020/2021.

Zajęcia teoretyczno -  

praktyczne

I półrocze

(4 dni szkoleniowe)

Świętoszów

- 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,

- użyczenie obiektów szkoleniowych, infrastruktury i sprzętu 

wojskowego, niezbędnych do przeprowadzenia zajęć,

- wydzielanie instruktorów i osób funkcyjnych niezbędnych do 

przeprowadzenia zajęć na terenie obiektów szkoleniowych,

- zapewnienie transportu do zabezpieczenia procesu szkolenia

(w ramach zajęć na terenie wojskowym).

Szczegóły wsparcia i terminy realizacji przedsięwzięć – do ustalenia 

pomiędzy Jednostką i szkołą.

Użyczenie obiektów i infrastruktury na podstawie umowy z RZI.

10. Brygada Kawalerii

Pancernej

  43. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Biuro do Spraw 

Proobronnych,

III Liceum 

Ogólnokształcące   

Lubin 

uczniowie 

wojskowych klas 

mundurowych wraz 

z opiekunami

4 950 zł 150

CZĘŚĆ PIERWSZA  

11. DYWIZJA KAWALERII PANCERNEJ - ŻAGAŃ



3

Zajęcia w ramach kierunku 

bezpieczeństwo wewnętrzne oraz 

programu Legii Akademickiej.

cały rok szkolny

(bez miesięcy 

wakacyjnych)

1 raz w miesiącu

Świętoszów

- użyczenie środków transportu do przewozu uczestników zajęć na 

trasie Legnica- Świętoszów - Legnica,

- przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia zgodnie 

z zakresem programu nauczania,

- przedstawienie i zapoznanie studentów z wyposażeniem drużyny 

rozpoznania,

- umożliwienie przeprowadzenia treningu strzeleckiego na 

symulatorze strzeleckim Śnieżnik,

- oddelegowanie instruktorów do prowadzenia zajęć,

- udostępnienie sprzętu do szkolenia,

- szkolenie podstawowe nt. "Obsługa radiostacji, zasady 

korespondencji radiowej oraz budowa i zakładanie miny 

przeciwpiechotnej oraz przeciwpancernej",

- udostępnienie broni: karabinki Beryl wraz z odrzutnikami, 

dodatkowymi magazynkami oraz przeprowadzenie kontrolnego 

strzelania.

Użyczenie obiektów i infrastruktury na podstawie umowy

z RZI.

10. Brygada Kawalerii

Pancernej

 43. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

 Biuro do Spraw 

Proobronnych,

Państwowa Wyższa

Szkoła Zawodowa im. 

Witelona w Legnicy

studenci - 

ochotnicy
3 300 zł 100

4 Dzień Otwartych Koszar.

I kwartał

(2 dni szkoleniowe) 

Świętoszów 

Zwiedzanie Ośrodka Szkolenia Leopard oraz zapoznanie się 

z urządzeniem szkolno-treningowym "Śnieżnik".

10. Brygada Kawalerii

Pancernej

10. Brygada Kawalerii

Pancernej,

Muzeum Obozów 

Jenieckich 

w Żaganiu,

Urząd Gminy Żagań

uczestnicy 

półkolonii szkolnych 
660 zł 20

5 Szkolenia i wykłady.

I kwartał

(1 dzień szkoleniowy)

IV kwartał

(1 dzień szkoleniowy)

Świętoszów

Wydzielenie instruktorów i zabezpieczenie niezbędnych środków 

do przeprowadzenia zajęć:

- bezpieczeństwo na miejscu działania służb specjalnych 

i wojska,

- zagrożenia wynikające z działań w strefie niebezpiecznej,

- organizacja działań służb specjalnych w kontekście działań służb 

ratownictwa medycznego,

- zasady postępowania ratowniczego na miejscu działania służb 

specjalnych i wojska,

- etapy postępowania ratowniczego na miejscu działania służb 

specjalnych i wojska,

- czerwona taktyka i inne systemy ratownicze stosowane 

w strefie niebezpiecznej,

- rodzaje broni palnej stosowanej przez służby specjalne 

i wojsko, możliwe obrażenia i zagrożenia dla ratownika.

10. Brygada Kawalerii

Pancernej

 43. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

 Biuro do Spraw 

Proobronnych,

Państwowa Wyższa

Szkoła Zawodowa im. 

Witelona w Legnicy

studenci wydziału

medycznego 

Państwowej 

Wyższej

Szkoły Zawodowej

w Legnicy

528 zł 16
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Program „Certyfikowane Wojskowe 

Klasy Mundurowe” w roku 

szkolnym 2019/2020.

zajęcia teoretyczne 

3 razy w miesiacu

(bez wakacji)

rejon szkoły

zajęcia praktyczne 

I półrocze

(4 dni szkoleniowe)

Świętoszów 

- 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,

- użyczenie obiektów szkoleniowych, infrastruktury 

i sprzętu wojskowego, niezbędnych do przeprowadzenia zajęć,

- wydzielanie instruktorów i osób funkcyjnych niezbędnych do 

przeprowadzenia zajęć na terenie obiektów szkoleniowych,

- zapewnienie transportu do zabezpieczenia procesu szkolenia

(w ramach zajęć na terenie wojskowym).

Szczegóły wsparcia i terminy realizacji przedsięwzięć do ustalenia 

pomiędzy Jednostką i Szkołą.

Użyczenie obiektów i infrastruktury na podstawie umowy z RZI.

10. Brygada Kawalerii

Pancernej

43. Wojskowy Oddział

 Gospodarczy, 

  Wojskowa Komenda 

Uzupełnień  

 Kłodzko

 Biuro do Spraw 

Proobronnych,

Zespół Szkół 

Zawodowych 

i Ogólnokształcących

Kamienna Góra

uczniowie 

wojskowych klas 

mundurowych 

6 600 zł 200

7
Szkolenie z przysposobienia 

obronnego.

cały rok

(1 raz w tygodniu)

Międzyrzecz/

Wędrzyn

- wydzielenie instruktorów do przeprowadzenia szkolenia,

- udostępnienie wyposażenia i sprzętu wojskowego do zajęć,

- użyczenie bazy szkoleniowej i zakwaterowanie uczniów.

Użyczenie obiektów i infrastruktury na podstawie umowy z RZI.

17. Brygada 

Zmechanizowana

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych-Wędrzyn        

Biuro do Spraw 

Proobronnych,           

Zespół Szkół 

Technicznych 

i Ogólnokształcących 

w Gorzowie Wlkp.,

Centrum Kształcenia 

Zawodowego  

i Ustawicznego 

w Międzyrzeczu,

Zespół Szkół 

w Rzepinie

uczniowie 

wojskowych klas 

mundurowych 

39 600 zł 1200

8

Program „Certyfikowane Wojskowe 

Klasy Mundurowe” w roku 

szkolnym 2019/2020.

zajęcia teoretyczne 

3 razy w miesiącu

(bez wakacji)

zajęcia praktyczne 

1 raz w miesiącu 

rejon szkoły

- wydzielenie instruktorów do przeprowadzenia szkolenia,

- udostepnienie wyposażenia i sprzętu wojskowego do szkolenia,

- użyczenie bazy szkoleniowej i zakwaterowanie uczniów.

Użyczenie obiektów i infrastruktury na podstawie umowy z RZI.

  5. batalion saperów 
44. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Biuro do Spraw 

Proobronnych,

Zespół Szkół 

Technicznych Zielona 

Góra

uczniowie 

wojskowych klas 

mundurowych 

33 000 zł 1000

9

Program „Certyfikowane Wojskowe 

Klasy Mundurowe” w roku 

szkolnym 2019/2020 oraz 

2020/2021.

zajęcia teoretyczne 

3 razy w miesiącu

(bez wakacji)

zajęcia praktyczne 

1 raz w miesiącu 

rejon szkoły

- wydzielenie instruktorów do przeprowadzenia szkolenia,

- udostępnienie wyposażenia i sprzętu wojskowego do zajęć.

Użyczenie obiektów i infrastruktury na podstawie umowy z RZI.

23. pułk artylerii

43. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy,

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień w 

Bolesławcu

Biuro do Spraw 

Proobronnych,

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych im 

Kombatantów Ziemi 

Lubańskiej 

w Lubaniu, Zespół Szkół 

Zawodowych 

i Licealnych 

w Zgorzelcu, 

Zespół Szkół 

Zawodowych 

i Ogólnokształcących 

w Bolesławcu

uczniowie 

wojskowych klas 

mundurowych 

39 600 zł 1200
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Program „Certyfikowane Wojskowe 

Klasy Mundurowe” w roku 

szkolnym 2019/2020 oraz 

2020/2021.

zajęcia teoretyczne 

1 godzina tygodniowo 

– 4 razy w miesiącu 

(bez wakacji)

zajęcia praktyczne 

2 godziny w 4 dzień 

szkoleniowy 

 (bez wakacji) 

Leszno

- wyznaczenie stałego koordynatora do współpracy ze szkołą,

- kierowanie do szkoły wykładowców/ instruktorów wraz 

z niezbędnym sprzętem wojskowym i pomocami szkoleniowymi 

celu przeprowadzenia wybranych zajęć,

- użyczenie obiektów szkoleniowych, infrastruktury

i sprzętu wojskowego niezbędnych do przeprowadzenia zajęć,

- wydzielenie instruktorów i osób funkcyjnych niezbędnych do 

przeprowadzenia zajęć na terenie obiektów szkoleniowych, 

- zapewnienie transportu do zabezpieczenia szkolenia (w ramach 

dojazdu ze szkoły do miejsca szkolenia oraz w ramach 

przeprowadzenia zajęć na terenie wojskowym).

Użyczenie obiektów i infrastruktury na podstawie umowy z RZI.

4.  pułk przeciwlotniczy

31. Batalion Lotnictwa 

Taktycznego,

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień w Lesznie

Biuro do Spraw 

Proobronnych,

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych 

im. Jana Kasprowicza

w Nietążkowie

uczniowie 

wojskowych klas 

mundurowych 

2 376 zł 72

11

Program „Certyfikowane Wojskowe 

Klasy Mundurowe" w roku 

szkolnym 2019/2020 oraz 

2020/2021.

zajęcia 

teoretyczne 

1 godzina

miesięcznie 

(bez wakacji)

Leszno

- wydzielenie instruktorów do przeprowadzenia szkolenia,

- udostępnienie wyposażenia i sprzętu wojskowego do zajęć.

Użyczenie obiektów i infrastruktury na podstawie umowy z RZI.

4.  pułk przeciwlotniczy

Biuro do Spraw 

Proobronnych, Zespół 

Szkół 

Ogólnokształcących 

Włoszakowice

uczniowie 

wojskowych klas 

mundurowych 

396 zł 12

12

Program „Certyfikowane Wojskowe 

Klasy Mundurowe” w roku 

szkolnym 2019/2020 oraz 

2020/2021.

zajęcia teoretyczne 

3 razy w miesiącu

(bez wakacji)

zajęcia praktyczne 

1 raz w miesiącu 

rejon szkoły

Szkolenie zgodnie z Programem nauczania dla szkół 

ponadgimnazjalnych z przedmiotu "Edukacja wojskowa"

II i III edycja oraz podpisanym porozumieniem.

34. Brygada Kawalerii 

Pancernej

43. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Biuro do Spraw 

Proobronnych,

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

w Żaganiu 

uczniowie 

wojskowych klas 

mundurowych 

17 160 zł 520

13 Dzień Otwartych Koszar.
20.03

Bolesławiec 

Pokaz statyczny sprzętu:

- WR-40 Langusta, AHS DANA, RM-70, 1 egz. RZRA Liwiec, stacja 

BAR, ZWD, ADK-11, APDR, Topola,

- punkt pokazu broni strzeleckiej i wyposażenia żołnierskiego,

- zwiedzanie Sali Tradycji 23. pułku artylerii.

23. pułk artylerii 23. pułk artylerii

uczniowie klas 

mundurowych 

z dolnośląskich 

szkół,

dzieci i młodzież 

z bolesławieckich 

szkół 

i przedszkoli,

mieszkańcy miasta 

i powiatu 

bolesławieckiego

3 300 zł 100

14

Szkolny obóz z dodatkowym 

przedmiotem nauczania 

przysposobienia wojskowego.                     

20-24.04 

Wędrzyn

- wydzielenie instruktorów ze sprzętem wojskowym niezbędnym 

do przeprowadzenia zajęć,

- wydzielenie i zabezpieczenie nieodpłatnego transportu

i zakwaterowania.

Użyczenie obiektów i infrastruktury na podstawie umowy z RZI.                                                                                                                    

17. Brygada 

Zmechanizowana

45. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy,  

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych-Wędrzyn                         

Biuro do Spraw 

Proobronnych,

Centrum Kształcenia 

Zawodowego

i Ustawicznego 

w Międzyrzeczu,

Zespół Szkół 

Technicznych 

i Ogólnokształcących 

w Gorzowie Wlkp.,

Zespół Szkół 

w Rzepinie

uczniowie 

wojskowych klas 

mundurowych 

4 950 zł 150



15

Szkolny obóz z dodatkowym 

przedmiotem nauczania 

przysposobienia wojskowego.

20-24.04 

Wędrzyn

- wydzielenie instruktorów ze sprzętem wojskowym niezbędnym 

do przeprowadzenia zajęć,

- wydzielenie i zabezpieczenie nieodpłatnego transportu 

i zakwaterowania.

Użyczenie obiektów i infrastruktury na podstawie umowy z RZI.

17. Brygada 

Zmechanizowana

45. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy,

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych-Wędrzyn                              

Biuro do Spraw 

Proobronnych,

Zespół Szkół 

Licealnych 

i Policealnych 

w Nowym Tomyślu,

Stowarzyszenie 

Obrona Narodowa.pl,

Zespół Szkół Licealnych 

i Zawodowych im. Unii 

Europejskiej 

w Sulęcinie

uczniowie klas 

profilu 

mundurowym

4 950 zł 150

16

Szkolenie wojskowe studentów 

w ramach zajęć programowych 

Legii Akademickiej.

23.04

Świętoszów

- udostępnienie środków transportu do przewozu uczestników 

obozów i zajęć na trasie Legnica- Świętoszów - Legnica,

- przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia zgodnie 

z zakresem programu nauczania Legii Akademickiej,

- szkolenie strzeleckie, rozpoznanie wojskowe, taktyka, 

terenoznawstwo, szkolenie inżynieryjno - saperskie, obrona przed 

bronią masowego rażenia,

- skierowanie na szkolenie wykwalifikowanych instruktorów/ 

dowódców wraz z niezbędnym sprzętem wojskowym 

i pomocami szkoleniowymi,

- udostępnienie obiektów szkoleniowych, infrastruktury 

i sprzętu wojskowego, 

- zapewnienie transportu do zabezpieczenia procesu szkolenia,

- skierowanie instruktorów do przeprowadzenia zajęć 

z samoobrony i sztuk walki z użyciem broni,

- użyczenie obiektów szkoleniowych i strzelnicy do 

przeprowadzenia szkolenia strzeleckiego oraz strzelania z broni 

będącej na wyposażeniu żołnierzy,

- przygotowanie podpunktów: rzut granatem, przenoszenie 

rannego, składanie i rozkładanie broni,

- zabezpieczenie amunicji,

- strzelanie szkolne na celność i skupienie,

 - wyznaczenie kierownika strzelania i 5 instruktorów na podpunkty 

nauczania.

Użyczenie obiektów i infrastruktury na podstawie umowy z RZI.

10. Brygada Kawalerii

Pancernej

 43. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

 Biuro do Spraw 

Proobronnych,

Państwowa Wyższa

Szkoła Zawodowa im. 

Witelona w Legnicy

Legia Akademicka 1 980 zł 60

17
Ćwiczenia symulacyjne 

z medycyny pola walki.

kwiecień 

(1 dzień)

Świętoszów

Przeprowadzenie zajęć praktycznych o tematyce: 

- akcja ratownicza i obrażenia u poszkodowanych po użyciu broni,

- ćwiczenia symulacyjne na polu walki.

10. Brygada Kawalerii

Pancernej

 43. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

 Biuro do Spraw 

Proobronnych,

Państwowa Wyższa

Szkoła Zawodowa im. 

Witelona w Legnicy

studenci wydziału

medycznego 

Państwowej 

Wyższej Szkoły 

Zawodowej 

w Legnicy

264 zł 8

18 Dzień Otwartych Koszar.

kwiecień

(1 dzień)

Żagań

Zapoznanie zwiedzających z bazą szkoleniową oraz organizacja

i przeprowadzenie sztafety im. gen. Tadeusza BUKA.

34. Brygada Kawalerii 

Pancernej

43. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

34. Brygada Kawalerii 

Pancernej

społeczeństwo 

Żagania
8 250 zł 250
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Obóz szkoleniowy w ramach 

„Pilotażowego programu 

wspierania szkół 

ponadgimnazjalnych prowadzących 

piony certyfikowanych wojskowych 

klas mundurowych" na zakończenie 

roku szkolnego 2019/2020.

11-15.05

Świętoszów

- organizacja obozu szkoleniowego na terenie Jednostki (poligonu) 

w formule stacjonarnej tj. przebywanie uczniów wraz

z wyznaczonymi z ramienia szkoły opiekunami w Jednostce (na 

poligonie), wraz z zakwaterowaniem na terenie wojskowym, 

dostęp do infrastruktury socjalnej (umywalnie, prysznice, toalety),

 - realizacja programu obozu zgodnie z diagramem szkolenia do 

„Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu 

Edukacja wojskowa”,

 - w ramach obozu udostępnianie obiektów szkoleniowych, 

infrastruktury i sprzętu wojskowego, a także wydzielenie 

instruktorów i osób funkcyjnych z Jednostki niezbędnych do 

przeprowadzenia zajęć,

 - zapewnienie transportu do zabezpieczenia procesu  szkolenia

(w ramach dojazdu ze szkoły do miejsca obozu /wg. możliwości

i decyzji Jednostki oraz w ramach zajęć na terenie wojskowym).

Użyczenie obiektów i infrastruktury na podstawie umowy z RZI.

10. Brygada Kawalerii

Pancernej

 43. Wojskowy Oddział

 Gospodarczy  

Biuro do Spraw 

Proobronnych,

Zespół Szkół 

Zawodowych 

i Ogólnokształcących

Kamienna Góra

uczniowie klas 

profilu 

mundurowym

6 600 zł 200

20

 Obóz szkoleniowy przygotowujący 

klasy pierwsze do programu 

„Certyfikowane Wojskowe Klasy 

Mundurowe”  prowadzonego przez 

Ministerstwo Obrony Narodowej.

25-29.05

Świętoszów 

- organizacja obozu szkoleniowego na terenie poligonu

w formie stacjonarnej tj. przebywanie uczniów wraz 

z opiekunami w Jednostce (na poligonie), wraz z zakwaterowaniem 

na terenie wojskowym, dostęp do infrastruktury socjalnej 

(umywalnie, prysznice, toalety – przenośne lub stacjonarne),

- realizacja programu obozu zgodnie z diagramem szkolenia do 

„Programu nauczania dla szkół ponadpodstawowych przedmiotu 

Edukacja wojskowa”,

- w ramach obozu udostępnianie obiektów szkoleniowych, 

infrastruktury i sprzętu wojskowego, a także wydzielenie 

instruktorów i osób funkcyjnych z Jednostki niezbędnych do 

przeprowadzenia zajęć,

- zapewnienie transportu do zabezpieczenia procesu szkolenia

(w ramach dojazdu ze szkoły do miejsca obozu /wg. możliwości

i decyzji Jednostki/ oraz w ramach zajęć na terenie wojskowym).

Użyczenie obiektów i infrastruktury na podstawie umowy z RZI.

10. Brygada Kawalerii

Pancernej

 43. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

 Biuro do Spraw 

Proobronnych,

III Liceum 

Ogólnokształcące 

Lubin 

uczniowie 

wojskowych klas 

mundurowych wraz 

z opiekunami

6 600 zł 200

21

 Obóz szkoleniowy przygotowujący 

klasy pierwsze do programu 

„Certyfikowane Wojskowe Klasy 

Mundurowe”  prowadzonego przez 

Ministerstwo Obrony Narodowej. 

25-29.05

Świętoszów 

- organizacja obozu szkoleniowego na terenie poligonu 

w formie stacjonarnej wraz z opiekunami na poligonie 

z zakwaterowaniem na terenie w obozowisku namiotowym lub 

budynkach, 

- dostęp do infrastruktury socjalnej (umywalnie, prysznice, toalety),

- realizacja programu obozu zgodnie z „Programem autorskim 

nauczania dla szkół ponadpodstawowych przedmiotu Edukacja 

wojskowa”,

- w ramach obozu: zwiedzanie Sali Tradycji, pokaz sprzętu 

i wyposażenia wojskowego, korzystanie z OSF, Ośrodka Szkolenia 

Leopard, symulatora strzelań Śnieżnik, przeprowadzenia dobowych 

zajęć taktycznych na przykoszarowych placach ćwiczeń 

taktycznych.

Użyczenie obiektów i infrastruktury na podstawie umowy z RZI.

10. Brygada Kawalerii

Pancernej

 43. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

 Biuro do Spraw 

Proobronnych,

VII Liceum 

Ogólnokształcące 

 w Legnicy                      

 uczniowie 

wojskowych klas 

mundurowych wraz 

z opiekunami

6 600 zł 200
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Obóz szkoleniowy w ramach  

"Certyfikowane Wojskowe Klasy  

Mundurowe" prowadzonego przez 

Ministerstwo Obrony  Narodowej

w roku szkolnym 2019/2010.

maj

(5 dni)

Leszno

- organizacja 5-dniowego obozu szkoleniowego w formule 

stacjonarnej, tj. przybywanie 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 dla szkół ponadpodstawowych przedmiotu 

Edukacja wojskowa”, 

- w ramach obozu użyczenie 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 szkoły do miejsca obozu/wg. możliwościi 

decyzji JW/ oraz w ramach zajęć na terenie wojskowym).

Użyczenie obiektów i infrastruktury na podstawie umowy z RZI.

4.  pułk przeciwlotniczy

Dowództwo Generalne 

Rodzajów Sił Zbrojnych,

Dowództwo 

Komponentu Wojsk 

Specjalnych,

Dowództwo Wojsk 

Obrony Terytorialnej,

Inspektorat Wsparcia Sił 

Zbrojnych,

11. Dywizja Kawalerii 

Pancernej,

31. Baza Lotnictwa 

Taktycznego,

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Żagań,

Oddział Żandarmerii 

Wojskowej w Żaganiu,

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień w Lesznie                          

Biuro do Spraw 

Proobronnych,

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych 

im. Jana Kasprowicza 

w Nietążkowie

uczniowie 

wojskowych klas 

mundurowych 

1 650 zł 50

23
Zgrupowanie poligonowe klas 

mundurowych.

maj/czerwiec

(5 dni)

Żagań

- wydzielenie instruktorów do przeprowadzenia szkolenia,

- udostępnienie wyposażenia i sprzętu wojskowego do zajęć,

- użyczenie bazy szkoleniowej i zakwaterowanie uczniów.

Użyczenie obiektów i infrastruktury na podstawie umowy z RZI.

34. Brygada Kawalerii 

Pancernej

43. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Biuro do Spraw 

Proobronnych,

Zespół Szkół nr 1 

w Nowym Miasteczku,

 Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych  

w Żaganiu,

Zespół Szkół 

Budowlanych 

i Geodezyjnych 

w Chełmie,

Centrum Kształcenia 

Zawodowego 

i Ustawicznego 

"Elektryk" 

w Nowej Soli,

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących

im. Stefana 

Żeromskiego 

w Strzegomiu

uczniowie 

wojskowych klas 

mundurowych 

19 800 zł 600

24

Obóz szkoleniowy w ramach 

programu „Certyfikowane 

Wojskowe klasy Mundurowe” 

prowadzonego przez Ministerstwo 

Obrony Narodowej w roku 

szkolnym 2019/2020.

maj/czerwiec 

(5 dni)

Wędrzyn

- wydzielenie instruktorów ze sprzętem wojskowym niezbędnym 

do przeprowadzenia zajęć,

- wydzielenie i zabezpieczenie nieodpłatnego transportu 

i zakwaterowania.

Użyczenie obiektów i infrastruktury na podstawie umowy z RZI.                          

  5. batalion saperów
44. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Biuro do Spraw 

Proobronnych,

Zespół Szkół 

Technicznych  Zielona 

Góra

uuczniowie 

wojskowych klas 

mundurowych 

13 200 zł 400
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„Pilotażowy program wspierania 

szkół ponadgimnazjalnych 

prowadzących piony 

certyfikowanych wojskowych klas 

mundurowych" na zakończenie 

roku szkolnego 2019/2020.

maj/czerwiec

(5 dni)

Bolesławiec  

- organizacja 5-dniowego obozu szkoleniowego w formule 

stacjonarnej, tj. przybywanie 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 dla szkół ponadpodstawowych przedmiotu 

Edukacja wojskowa”, 

- w ramach obozu użyczenie 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 szkoły do miejsca obozu/wg. możliwości

i decyzji JW/ oraz w ramach zajęć na terenie wojskowym).

Użyczenie obiektów i infrastruktury na podstawie umowy z RZI.

23. pułk artylerii

Departament Edukacji, 

Kultury i Dziedzictwa  

Ministerstwa Obrony 

Narodowej, 

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych-Żagań,

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień 

w Bolesławcu,

43. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy 

Biuro do Spraw

Proobronnych,

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

im Kombatantów Ziemi 

Lubańskiej 

w Lubaniu,

 Zespół Szkół 

Zawodowych 

i Licealnych 

w Zgorzelcu, Zespół 

Szkół Zawodowych 

i Ogólnokształcących 

w Bolesławcu

uuczniowie 

wojskowych klas 

mundurowych 

19 800 zł 600

26

Program „Certyfikowane Wojskowe 

Klasy Mundurowe” w roku 

szkolnym 2019/2020 oraz 

2020/2021.

czerwiec

(1 dzień)

Leszno

- wydzielenie instruktorów do przeprowadzenia szkolenia,

- udostępnienie wyposażenia i sprzętu wojskowego do zajęć.

Użyczenie obiektów i infrastruktury na podstawie umowy z RZI.

4.  pułk przeciwlotniczy

Biuro do Spraw

Proobronnych, Zespół 

Szkół 

Ogólnokształcących 

Włoszakowice

uuczniowie 

wojskowych klas 

mundurowych 

165 zł 5

27 Dzień Otwartych Koszar.

czerwiec 

(1 dzień) 

Bolesławiec  

Pokaz statyczny sprzętu:

- WR-40 Langusta, AHS DANA, RM-70, RZRA Liwiec, stacja BAR, 

ZWD, ADK-11, APDR,  Topola,

- punkt pokazu broni strzeleckiej i wyposażenia żołnierskiego,

- zwiedzanie Sali Tradycji 23. pułku artylerii.

23. pułk artylerii 23. pułk artylerii

uczniowie klas 

mundurowych 

z dolnośląskich 

szkół,

Dzieci i młodzież 

z bolesławieckich 

szkół 

i przedszkoli,

Mieszkańcy miasta 

i powiatu 

bolesławieckiego

3 300 zł 100

28 Dzień Otwartych Koszar.
14.08 

Bolesławiec 

Pokaz statyczny sprzętu:

- WR-40 Langusta, AHS DANA, RM-70, RZRA Liwiec, stacja BAR, 

ZWD, ADK-11, APDR,  Topola,

- punkt pokazu broni strzeleckiej i wyposażenia żołnierskiego,

- zwiedzanie Sali Tradycji 23. pułku artylerii.

23. pułk artylerii 23. pułk artylerii

uczniowie klas 

mundurowych 

z dolnośląskich 

szkół,

Dzieci i młodzież 

z bolesławieckich 

szkół 

i przedszkoli,

Mieszkańcy miasta 

i powiatu 

bolesławieckiego

3 300 zł 100



29 Dzień Otwartych Koszar. 

wrzesień

(1 dzień)

Bolesławiec 

Pokaz statyczny sprzętu:

- WR-40 Langusta, AHS DANA, RM-70, RZRA Liwiec, stacja BAR, 

ZWD, ADK-11, APDR,  Topola,

- punkt pokazu broni strzeleckiej i wyposażenia żołnierskiego,

- zwiedzanie Sali Tradycji 23. pułku artylerii.

23. pułk artylerii 23. pułk artylerii

uczniowie klas 

mundurowych 

z dolnośląskich 

szkół,

Dzieci i młodzież 

z bolesławieckich 

szkół 

i przedszkoli,

Mieszkańcy miasta 

i powiatu 

bolesławieckiego

3 300 zł 100

30

VI Centralny Zlot Klas 

Mundurowych  "Żagań 2020" 

i II manewry wychowawców 

i nauczycieli.

październik

(6 dni)

Żagań/Karliki

- oddelegowanie instruktorów do przeprowadzenia zajęć 

z uczestnikami zlotu,

- prezentacja sprzętu wojskowego 11. Dywizji Kawalerii Pancernej, 

Wojsk Obrony Terytorialnej, Wojsk Specjalnych,

- organizacja i zabezpieczenie konkurencji sprawnościowych 

ujętych w planie przeprowadzenia zlotu,

- na podstawie uzgodnień z 43. Wojskowym Oddziałem 

Gospodarczym przygotowanie bazy logistycznej do organizacji 

wyżywienia i zakwaterowania oraz zabezpieczenie konkurencji 

sprawnościowych ujętych w planie przeprowadzenia zlotu.

Użyczenie obiektów i infrastruktury na podstawie umowy z RZI.

23. pułk artylerii

Departament Edukacji, 

Kultury i Dziedzictwa  

Ministerstwa Obrony 

Narodowej,

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych-Żagań,

Wojskowa Komenda

Uzupełnień 

w Bolesławcu,

43. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy 

Biuro do Spraw 

Proobronnych,

Departament Edukacji 

Kultury i Dziedzictwa 

MON

klasy mundurowe 

wyłonione 

w wojewódzkich 

eliminacjach

165 000 zł 5000

31
Zajęcia warsztatowe w formie 

Drzwi Otwartych Jednostki.

listopad

grudzień 

(1 dzień w miesiącu) 

Świętoszów

Prezentacja transportera sanitarnego M-113.
10. Brygada Kawalerii

Pancernej

43. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy 

Biuro do Spraw 

Proobronnych,

III Liceum 

Ogólnokształcące   

Lubin

uczniowie  

wojskowych klas 

mundurowych wraz

z opiekunami

990 zł 30

32 Dzień Otwartych Koszar.
04.12

Bolesławiec 

Pokaz statyczny sprzętu:

- WR-40 Langusta, AHS DANA, RM-70, RZRA Liwiec, stacja BAR, 

ZWD, ADK-11, APDR,  Topola,

- punkt pokazu broni strzeleckiej i wyposażenia żołnierskiego,

- zwiedzanie Sali Tradycji 23. pułku artylerii.

23. pułk artylerii 23. pułk artylerii

uczniowie klas 

mundurowych 

z dolnośląskich 

szkół,

dzieci i młodzież 

z bolesławieckich 

szkół 

i przedszkoli,

mieszkańcy miasta 

i powiatu 

bolesławieckiego

3 300 zł 100
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Edukacja wojskowa w ramach 

programu „Certyfikowane 

Wojskowe Klasy Mundurowe”  

prowadzonego przez Ministerstwo 

Obrony Narodowej w roku 

szkolnym 2019/2020 oraz 

2020/2021.

cały rok:

zajęcia teoretyczne 

1 godzina tygodniowo 

3 razy w miesiącu

(bez wakacji)

zajęcia praktyczne 

8 godzin w 1 dzień 

szkoleniowy 

1 raz w miesiącu

(bez wakacji) 

zajęcia teoretyczne – 

rejon szkoły

zajęcia praktyczne

– rejon JW.

Wsparcie procesu nauczania młodzieży wojskowych klas 

mundurowych zgodnie z „Programem nauczania dla szkół 

ponadpodstawowych przedmiotu Edukacja wojskowa”, 

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,

- użyczenie obiektów szkoleniowych, infrastruktury i sprzętu 

wojskowego JW, niezbędnych do przeprowadzenia zajęć,

- wydzielanie instruktorów i osób funkcyjnych niezbędnych do 

przeprowadzenia zajęć na terenie obiektów szkoleniowych,

- zapewnienie transportu do zabezpieczenia procesu szkolenia

(w ramach dojazdu ze szkoły do miejsca szkolenia oraz w ramach 

zajęć na terenie wojskowym,

- wydzielenie pojazdów do zabezpieczenia zajęć: 2 Stary 266 - trzeci 

czwartek każdego miesiąca, 1 Honker - w pierwszy, drugi i czwarty 

czwartek miesiąca).

Szczegóły wsparcia i terminy realizacji przedsięwzięć do ustalenia 

pomiędzy Brygadą a szkołą. 

Użyczenie obiektów i infrastruktury na podstawie umowy z RZI.

2. Brygada 

Zmechanizowana

16 Wojskowy Oddział 

Gospodarczy,

 Wojskowa Komenda 

Uzupełnień 

Szczecinek,

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury Szczecin

 Biuro do Spraw 

Proobronnych, Zespół 

Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

w Złocieńcu 

uczniowie 

certyfikowanych 

wojskowych klas 

mundurowych 

42 600 zł 1200

34

Edukacja wojskowa w ramach 

programu "Certyfikowane 

wojskowe klasy mundurowe" 

prowadzonego przez Ministerstwo 

Obrony Narodowej w roku 

szkolnym 2019/2020 oraz 

2020/2021.

zajęcia teoretyczne

1 godzina tygodniowo

 - 3 razy w miesiącu 

(bez wakacji)

zajęcia praktyczne 

8 godzin 1 dzień 

w miesiącu 

(bez wakacji)

zajęcia teoretyczne 

rejon szkoły lub JW

 zajęcia 

praktyczne - rejon 

szkoły lub JW

obóz szkoleniowy 

5 dni /10 godzin 

dziennie/ 

15-19.06  

7. Brygada Obrony 

Wybrzeża Słupsk

/3. batalion 

zabezpieczenia 

Trzebiatów

Wsparcie procesu nauczania młodzieży wojskowych klas 

mundurowych zgodnie z "Programem nauczania dla szkół 

ponadpodstawowych przedmiotu Edukacja wojskowa" 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 naukowymi 

w celu przeprowadzenia wybranych,

- użyczenie obiektów szkoleniowych, infrastruktury i sprzętu 

wojskowego do przeprowadzenia zajęć w terminach uzgodnionych 

ze szkołą,

- zapewnienie transportu do zbezpieczenia procesu szkolenia 

w ramach zajęć na terenie wojskowym. 

Organizacja 5-dniowego obozu szkoleniowego na terenie Brygady 

(poligonu) w formule stacjonarnej tj. przebywanie uczniów wraz

z opiekunami - zakwaterowanie w obozowisku namiotowym lub 

budynkach, dostęp do infrastruktury socjalnej (umywalnie, 

prysznice, toalety – przenośne lub stacjonarne),

- udostępnianie obiektów szkoleniowych, infrastruktury i sprzętu 

wojskowego, a także wydzielenie instruktorów i osób funkcyjnych 

do przeprowadzenia zajęć,

- zapewnienie transportu do zabezpieczenia procesu szkolenia

(w ramach dojazdu ze szkoły do miejsca obozu /wg. możliwości

i decyzji JW./ oraz w ramach zajęć na terenie wojskowym).

Użyczenie obiektów i infrastruktury na podstawie umowy z RZI.

7. Brygada

 Obrony Wybrzeża 

6. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy, Wojskowa 

Komenda Uzupełnień 

Słupsk, Wojewódzki 

Sztab Wojskowy 

Gdańsk, Rejonowy 

Zarząd Infrastruktury 

Szczecin

Biuro do Spraw 

Proobronnych, 

Powiatowe Centrum 

Edukacyjne Lębork

uczniowie 

certyfikowanych 

wojskowych klas 

mundurowych 

45 000 zł 1330

12. DYWIZJA ZMECHANIZOWANA - SZCZECIN
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Realizacja nauczania przedmiotu 

Edukacja wojskowa w ramach 

programu " Certyfikowane 

wojskowe klasy mundurowe" 

prowadzonego przez Ministerstwoa 

Obrony Narodowej w roku 

szkolnym   2019/2020 oraz 

2020/2021.

zajęcia teoretyczne

 1 godzina tygodniowo

 - 3 razy w miesiącu 

(bez wakacji)

zajęcia praktyczne 

8 godzin w 1 dzień 

szkoleniowy 1 raz 

w miesiącu 

(bez wakacji) 

zajęcia teoretyczne 

rejon szkoły lub JW

zajęcia praktyczne  

rejon szkoły lub JW

5-dniowy obóz 

szkoleniowy -

10 godzin dziennie 

15-19.06

7. Brygada Obrony 

Wybrzeża Słupsk

/3. bz Trzebiatów

Wsparcie procesu nauczania młodzieży wojskowych klas 

mundurowych (z II edycji 2 klasy wojskowe - 34 uczniów, z III edycji 

1 klasa wojskowa - 25 uczniów) zgodnie z "Programem nauczania 

dla szkół ponadpodstawowych przedmiotu Edukacja wojskowa" 

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 naukowymi 

w celu przeprowadzenia wybranych zajęć w terminach 

uzgodnionych ze szkołą,

- użyczenie obiektów szkoleniowych, infrastruktury i sprzętu 

wojskowego Brygady do przeprowadzenia zajęć w terminach 

uzgodnionych ze szkołą,

- wydzielenie instruktorów do przeprowadzenia zajęć 

w terminach uzgodnionych ze szkołą,

- zapewnienie transportu do zbezpieczenia procesu szkolenia 

w ramach zajęć na terenie wojskowym. 

Szczegóły wsparcia i terminy realizacji przedsięwzięć - do ustalenia 

pomiędzy Brygadą a szkołą. 

7. Brygada

Obrony Wybrzeża 

21. Baza Lotnictwa 

Taktycznego, Wojskowy 

Oddział Gospodarczy

Świdwin, Wojskowa 

Komenda Uzupełnień 

Kołobrzeg

Biuro do Spraw 

Proobronnych, Zespół 

Szkół im. Macieja 

Rataja w Gościnie

uczniowie 

certyfikowanych 

wojskowych klas 

mundurowych 

28 000 zł 810

36

Realizacja nauczania przedmiotu 

Edukacja wojskowa w ramach 

programu " Certyfikowane 

wojskowe klasy mundurowe" 

prowadzonego przez Ministerstwoa 

Obrony Narodowej w roku 

szkolnym   2019/2020 oraz 

2020/2021.

zajęcia teoretyczne 

1 godzina tygodniowo - 

3 razy w miesiącu

(bez wakacji)

zajęcia praktyczne 

8 godzin 1 dzień 

szkoleniowy 

1 raz w miesiącu (bez 

wakacji)

3. batalion 

zabezpieczenia 

w Trzebiatowie

5-dniowy obóz 

szkoleniowy - 

10 godzin dziennie

maj lub czerwiec 

Wsparcie procesu nauczania młodzieży wojskowych klas 

mundurowych zgodnie z "Programem nauczania dla szkół 

ponadpodstawowych przedmiotu Edukacja wojskowa" 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 naukowymi 

w celu przeprowadzenia wybranych zajęć,

-użyczenie obiektów szkoleniowych, infrastruktury i sprzętu 

wojskowego do przeprowadzenia zajęć,

- zapewnienie transportu do zbezpieczenia procesu szkolenia 

w ramach zajęć na terenie wojskowym. 

Organizacja 5-dniowego obozu szkoleniowego na terenie Brygady 

(poligonu) w formule stacjonarnej tj. przebywanie uczniów wraz

z opiekunami - zakwaterowanie w obozowisku namiotowym lub 

budynkach, dostęp do infrastruktury socjalnej (umywalnie, 

prysznice, toalety – przenośne lub stacjonarne),

- w ramach obozu udostępnianie obiektów szkoleniowych, 

infrastruktury i sprzętu wojskowego, a także wydzielenie 

instruktorów i osób funkcyjnych do przeprowadzenia zajęć,

- zapewnienie transportu do zabezpieczenia procesu szkolenia

(w ramach dojazdu ze szkoły do miejsca obozu /wg możliwości

i decyzji JW./ oraz w ramach zajęć na terenie wojskowym).

Użyczenie obiektów i infrastruktury na podstawie umowy z RZI.

7. Brygada

 Obrony Wybrzeża 

21. Baza Lotnictwa 

Taktycznego, Wojskowy 

Oddział Gospodarczy

Świdwin, Wojskowa 

Komenda Uzupełnień 

Świnoujście, Rejonowy 

Zarząd Infrastruktury

Szczecin

Biuro do Spraw 

Proobronnych, Zespół 

Szkół im. Zbigniewa 

Herberta Trzebiatów 

uczniowie 

certyfikowanych 

wojskowych klas 

mundurowych 

15 500 zł 420
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Realizacja nauczania przedmiotu 

Edukacja wojskowa w ramach 

programu " Certyfikowane 

wojskowe klasy mundurowe" 

prowadzonego przez Ministerstwoa 

Obrony Narodowej w roku 

szkolnym   2019/2020 oraz 

2020/2021.

zajęcia teoretyczne 

1 godziny tygodniowo 

3 razy 

w miesiącu

(bez wakacji)

zajęcia praktyczne 

8 godzin 1 dzień 

szkoleniowy 

1 raz w miesiącu (bez 

wakacji)

zajęcia teoretyczne 

rejon szkoły lub JW 

zajęcia praktyczne 

rejon szkoły lub JW

maj

5-dniowy obóz 

szkoleniowy - 

10 godz. dziennie

Wsparcie procesu nauczania młodzieży wojskowych klas 

mundurowych zgodnie z "Programem nauczania dla szkół 

ponadpodstawowych przedmiotu Edukacja wojskowa" 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 naukowymi 

w celu przeprowadzenia wybranych,

- użyczenie obiektów szkoleniowych, infrastruktury 

i sprzętu wojskowego do przeprowadzenia zajęć w terminach 

uzgodnionych ze szkołą,

- zapewnienie transportu do zbezpieczenia procesu szkolenia 

w ramach zajęć na terenie wojskowym. 

Organizacja 5-dniowego obozu szkoleniowego na terenie pułku 

(poligonu) w formule stacjonarnej tj. przebywanie uczniów wraz

z opiekunami - zakwaterowanie w obozowisku namiotowym lub 

budynkach, dostęp do infrastruktury socjalnej (umywalnie, 

prysznice, toalety – przenośne lub stacjonarne),

- w ramach obozu udostępnianie obiektów szkoleniowych, 

infrastruktury i sprzętu wojskowego, a także wydzielenie 

instruktorów i osób funkcyjnych do przeprowadzenia zajęć,

- zapewnienie transportu do zabezpieczenia procesu szkolenia

(w ramach dojazdu ze szkoły do miejsca obozu /wg. możliwościi 

decyzji JW./ oraz w ramach zajęć na terenie wojskowym).

Użyczenie obiektów i infrastruktury na podstawie umowy z RZI.

5. pułk artylerii

44. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy, Wojskowa 

Komenda Uzupełnień

 Nowy Tomyśl

 Biuro do Spraw 

Proobronnych, Zespołu 

Szkół Technicznych 

w Grodzisku Wlkp.

uczniowie 

certyfikowanych 

wojskowych klas 

mundurowych 

55 900 zł 1850
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Realizacja nauczania przedmiotu 

Edukacja wojskowa w ramach 

programu " Certyfikowane 

wojskowe klasy mundurowe" 

prowadzonego przez Ministerstwoa 

Obrony Narodowej w roku 

szkolnym 2019/2020 oraz 

2020/2021.

zajęcia teoretyczne 

1 godzina tygodniowo

- 3 razy w miesiącu

(bez wakacji)

zajęcia praktyczne 

8 godzin 1 dzień 

szkoleniowy 

1 raz w miesiącu (bez 

wakacji)

zajęcia teoretyczne 

rejon szkoły lub JW

zajęcia praktyczne  

rejon szkoły lub JW

maj

5-dniowy obóz 

szkoleniowy - 

10 godzin dziennie

Wsparcie procesu nauczania młodzieży wojskowych klas 

mundurowych zgodnie z "Programem nauczania dla szkół 

ponadpodstawowych przedmiotu Edukacja wojskowa" 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 naukowymi 

w celu przeprowadzenia wybranych,

- użyczenie obiektów szkoleniowych, infrastruktury 

i sprzętu wojskowego do przeprowadzenia zajęć w terminach 

uzgodnionych ze szkołą,

- zapewnienie transportu do zbezpieczenia procesu szkolenia 

w ramach zajęć na terenie wojskowym. 

Organizacja 5-dniowego obozu szkoleniowego na terenie pułku 

(poligonu) w formule stacjonarnej tj. przebywanie uczniów wraz

z opiekunami - zakwaterowanie w obozowisku namiotowym lub 

budynkach, dostęp do infrastruktury socjalnej (umywalnie, 

prysznice, toalety – przenośne lub stacjonarne),

- w ramach obozu użyczenie obiektów szkoleniowych, 

infrastruktury i sprzętu wojskowego, a także wydzielenie 

instruktorów i osób funkcyjnych do przeprowadzenia zajęć,

- zapewnienie transportu do zabezpieczenia procesu szkolenia

(w ramach dojazdu ze szkoły do miejsca obozu /wg. możliwości

i decyzji JW./ oraz w ramach zajęć na terenie wojskowym).

Użyczenie obiektów i infrastruktury na podstawie umowy z RZI.

5. pułk artylerii

44. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy, 

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury Zielona 

Góra, Wojskowa 

Komenda Uzupełnień

 Zielona Góra

 Biuro do Spraw 

Proobronnych, Liceum 

Ogólnokształcace 

w Sulechowie

uczniowie 

certyfikowanych 

klas 

o profilu 

wojskowym

55 900 zł 1850



39 Dzień Otwartych Koszar. 

marzec

(1 dzień)

pażdziernik

(1 dzień)

Drawsko Pom.

Toruń

Prezentacja sprzętu i wyposażenia pułku na poligonie, pokaz 

wyszkolenia żołnierzy.
5. pułk artylerii 5. pułk artylerii

młodzież klas 

mundurowych, 

harcerze, 

przedstawiciele 

organizacji 

współpracujących 

i proobronnych

2 640 zł 80

40 Święto 12. batalionu dowodzenia.
07.05

Szczecin

Prezentacja sprzętu i wyposażenia wojskowego batalionu, 

zapoznanie z bazą szkoleniową, wystawienie stoiska promującego 

zawodową służbę wojskową, wydanie zupy grochowej dla 

uczestników. 

12. batalion

dowodzenia

12. Brygada 

Zmechanizowana,

15. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy,

Orkiestrea Wojskowa 

Szczecin

12. batalion

dowodzenia

społeczeństwo 

Szczecina
7 452 zł 142

41

Obóz szkoleniowy w ramach 

programu „Certyfikowane 

Wojskowe Klasy Mundurowe”  

prowadzonego przez Ministerstwo 

Obrony Narodowej w roku 

szkolnym 2019/2020. 

25-29.05

Złocieniec

Organizacja 5-dniowego obozu szkoleniowego na terenie Brygady 

w formie stacjonarnej tj. przebywanie uczniów wraz 

z opiekunami w obozowisku namiotowym, dostęp do infrastruktury 

socjalnej.

Realizacja programu obozu zgodnie z diagramem szkolenia do 

„Programu nauczania dla szkół ponadpodstawowych przedmiotu 

Edukacja wojskowa”.

W ramach obozu użyczenie obiektów szkoleniowych, infrastruktury 

i sprzętu wojskowego, a także wydzielenie instruktorów i osób 

funkcyjnych z Brygady niezbędnych do przeprowadzenia zajęć.

Wydzielenie pojazdu do zabezpieczenia procesu szkolenia.

Użyczenie obiektów i infrastruktury na podstawie umowy z RZI.

2. Brygada 

Zmechanizowana

16. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy,

 Wojskowa Komenda 

Uzupełnień Szczecinek

 Biuro do Spraw 

Proobronnych, Zespół 

Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

w Złocieńcu 

 uczniowie 

certyfikowanych

klas mundurowych 

79 550 zł 2400 

42
Święto 12. Szczecińskiej Dywizji 

Zmechanizowanej.

28.06

Szczecin

Organizacja pokazu statycznego sprzętu i wyposażenia 

wojskowego, wydanie grochówki z kuchni polowej, wydanie chleba 

pieczonego w piekarni polowej, wystawienie stoiska promującego 

zawodową służbę wojskową.

Wydzielenie do zabezpieczenia przedsięwzięcia: KTO Rosomak -

10 szt, KMO Rak-3 szt, AHS Dana - 3 szt, zestaw plot Hibneryt - 2 

szt, uzbrojenie i wyposażenie drużyny zmechanizowanej, STAR 266, 

kuchnia polowa wraz z obsługą - 6 żołnierzy, namiot promocyjny,

4 namioty NS-10, 4 stoliki, 10 taboretów, mównica oraz 

nagłośnienie uroczystości.

12. Dywizja 

Zmechanizowna 

15. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy,

Dowództwo Garnizonu 

Warszawa

(Orkiestra Wojskowa)

12. Dywizja 

Zmechanizowana

żołnierze i byli 

żołnierze jednostek 

12. Dywizji 

Zmechanizowanej, 

środowisko 

wojskowe 

Garnizonu, 

społeczeństwo 

Szczecina

14 520 zł 252 



43 Święto Wojska Polskiego.
15.08.

Szczecin

Organizacja pokazu statycznego sprzętu i wyposażenia 

wojskowego, wydanie grochówki z kuchni polowej, wystawienie 

stoiska promującego zawodową służbę wojskową.

Wydzielenie do zabezpieczenia przedsięwzięcia:

KTO Rosomak - 8 szt, KMO Rak - 3 szt, AHS Dana - 2 szt, zestaw plot 

Hibneryt - 1 szt, ZWD-3 - 2 szt., quad ARCTIC - 4 szt, uzbrojenie

i wyposażenie drużyny zmechanizowanej, STAR 266, kuchnia 

polowa wraz z obsługą - 6 żołnierzy, namiot promocyjny, 2 namioty 

NS-10, 2 stoliki, 10 taboretów, mównica oraz nagłośnienie 

uroczystości.

12. Dywizja 

Zmechanizowna 

15. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy,

Dowództwo Garnizonu 

Warszawa

(Orkiestra Wojskowa)

12. Dywizja 

Zmechanizowna 

żołnierze i byli 

żołnierze jednostek 

12. Dywizji 

Zmechanizowanej, 

środowisko 

wojskowe 

Garnizonu, 

społeczeństwo 

Szczecina

15 880 zł 284 

44 Narodowe Święto Niepodległości.
11.11.

Szczecin

Organizacja pokazu statycznego sprzętu i wyposażenia 

wojskowego, wydanie grochówki z kuchni polowej, wystawienie 

stoiska promującego zawodową służbę wojskową.

Wydzielenie do zabezpieczenia przedsięwzięcia:

KTO Rosomak  - 8 szt, KMO Rak - 3 szt, AHS Dana - 2 szt, zestaw 

plot Hibneryt - 2 szt, uzbrojenie i wyposażenie drużyny 

zmechanizowanej, STAR 266, kuchnia polowa wraz z obsługą -

6 żołnierzy, namiot promocyjny, 2 namioty NS-10, 2 stoliki,

10 taboretów, mównica oraz nagłośnienie uroczystości.

12. Dywizja 

Zmechanizowna 

15. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy,

Dowództwo Garnizonu 

Warszawa

(Orkiestra Wojskowa)

Zachodniopomorski 

Urząd Wojewódzki, 

Urząd Marszalkowski,

Urząd Miasta Szczecin, 

12. Dywizja 

Zmechanizowna

społeczeństwo 

Szczecina
14 520 zł 252 

45

Program certyfikowane wojskowe 

klasy mundurowe prowadzony 

przez  Ministerstwo Obrony 

Narodowej w roku szkolnym 

2019/2020 oraz 2020/2021.

cały rok:

zajęcia

teoretyczne

1 godz. tygodniowo 

3 x w miesiącu

(bez wakacji)

zajęcia

praktyczne

8 godz. w 1 dzień

szkoleniowy

1 x w miesiącu

(bez wakacji)

zajęcia

teoretyczne -

rejon szkoły

lub jednostki,

zajęcia

praktyczne

- rejon szkoły

lub jednostki

Wsparcie procesu nauczania młodzieży wojskowych klas 

mundurowych zgodnie z „Programem nauczania dla szkół 

ponadpodstawowych przedmiotu Edukacja Wojskowa 

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 szkoleniowymiw 

celu przeprowadzenia wybranych zajęć,

- udostępnianie obiektów szkoleniowych, infrastruktury 

i sprzętu wojskowego, niezbędnych do przeprowadzenia zajęć,

- wydzielanie instruktorów i osób funkcyjnych niezbędnych 

do przeprowadzenia zajęć na terenie obiektów szkoleniowych,

- zapewnienie transportu do zabezpieczenia procesu szkolenia

(w ramach dojazdu ze szkoły do miejsca szkolenia wg. możliwości

i decyzji jednostki oraz w ramach zajęć na terenie wojskowym),

- szczegóły wsparcia i terminy realizacji przedsięwzięć - 

do ustalenia pomiędzy jednostką i szkołą.

15. Brygada 

Zmechanizowana

Biuro do Spraw 

Proobronnych

Liceum 

Ogólnokształcące dla 

Młodzieży Centrum 

Edukacji Mundurowej 

Wyższa Szkoła 

Finansów 

i Zarządzania

w Ełku

uczniowie 

certyfikowanych

wojskowych klas 

mundurowych wraz

z opiekunami

5 200 zł 160

16. DYWIZJA ZMECHANIZOWANA - BIAŁOBRZEGI
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Program certyfikowane wojskowe 

klasy mundurowe prowadzony 

przez  Ministerstwo Obrony 

Narodowej w roku szkolnym 

2019/2020 oraz 2020/2021.

cały rok:

zajęcia teoretyczne 

1 godz. tygodniowo –

3 x

w miesiącu

(bez wakacji)

zajęcia praktyczne 

8 godz. w 1 dzień 

szkoleniowy 

1x w miesiącu (bez 

wakacji)

Miejsce szkolenia

 - do uzgodnienia 

z jednostką

Wsparcie procesu nauczania młodzieży wojskowych klas 

mundurowych zgodnie z „Programem nauczania dla szkół 

ponadpodstawowych przedmiotu Edukacja wojskowa”, 

zatwierdzonym przez MON oraz załączonym do programu. 

diagramem szkolenia, w zakresie wyznaczenia stałego 

koordynatora do współpracy ze szkołą,

- kierowanie do szkoły wykładowców I instruktorów wraz 

z niezbędnym sprzętem wojskowym i pomocami szkoleniowymi

w celu przeprowadzenia wybranych zajęć (w terminach 

uzgodnionych ze szkołą),

- udostępnianie obiektów szkoleniowych, infrastruktury (na 

podstawie umowy z RZI) i sprzętu wojskowego, 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),

Szczegóły wsparcia i terminy realizacji przedsięwzięć - 

do ustalenia pomiędzy jednostką i szkołą.

20. Brygada 

Zmechanizowana

21. Wojskowy Odział 

Gospodarczy 

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień 

w Ostródzie

Biuro do Spraw

Proobronnych

Zespół Szkół 

Zawodowych  

w Ostródzie

uczniowie 

certyfikowanych

wojskowych klas 

mundurowych wraz

z opiekunami

20 000 zł 550

47

Program certyfikowane wojskowe 

klasy mundurowe prowadzony 

przez  Ministerstwo Obrony 

Narodowej w roku szkolnym 

2019/2020 oraz 2020/2021.

5-dniowy obóz 

szkoleniowy - 

10 godzin dziennie

maj 

lub 

czerwiec 

(termin 

do ustalenia 

z jednostką) Giżycko

- organizacja 5-dniowego obozu szkoleniowego na terenie 

jednostki (poligonu) w formule - stacjonarnej tj. przebywanie 

uczniów wraz z wyznaczonymi z ramienia szkoły opiekunami

w jednostce (poligonie) wraz z zakwaterowaniem na terenie 

wojskowym (w obozowisku namiotowym lub w budynkach),

- realizacja programu obozu zgodnie z diagramem szkolenia do 

„Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu 

Edukacja wojskowa”,

- w ramach obozu udostępnianie obiektów szkoleniowych, 

infrastruktury (na podstawie umowy z RZI),

- wydzielenie 10 instruktorów do przeprowadzenia zajęć 

ogólnowojskowych,

- zapewnienie transportu do zabezpieczenia procesu szkolenia

(w ramach dojazdu ze szkoły do miejsca obozu wg możliwości 

decyzji jednostki oraz w ramach zajęć na terenie wojskowym),

- udostępnienie do zajęć repliki broni ASG.

15. Brygada 

Zmechanizowana

Biuro do Spraw 

Proobronnych

Biuro do Spraw 

Proobronnych

Liceum 

Ogólnokształcące 

Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego

w Białymstoku

z siedzibą w Giżycku

uczniowie 

certyfikowanych

wojskowych klas 

mundurowych wraz

z opiekunami

5 200 zł 160
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Program certyfikowane wojskowe 

klasy mundurowe prowadzony 

przez  Ministerstwo Obrony 

Narodowej w roku szkolnym 

2019/2020 oraz 2020/2021.

styczeń-czerwiec, 

wrzesień,-grudzień

(10 dni)

Gołdap 

Wsparcie procesu nauczania młodzieży wojskowych klas 

mundurowych zgodnie z „Programem nauczania dla szkół 

ponadpodstawowych przedmiotu Edukacja Wojskowa 

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, 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),

- szczegóły wsparcia i terminy realizacji przedsięwzięć - 

do ustalenia pomiędzy jednostką i szkołą.

15.  pułk przeciwlotniczy
Biuro do Spraw 

Proobronnych

Biuro do Spraw 

Proobronnych

Centrum Edukacji 

Mundurowej 

w Ełku

uczniowie 

certyfikowanych

wojskowych klas 

mundurowych wraz

z opiekunami

3 000 zł 20
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Program certyfikowane wojskowe 

klasy mundurowe prowadzony 

przez  Ministerstwo Obrony 

Narodowej w roku szkolnym 

2019/2020 oraz 2020/2021. 

cały rok

(1 dzień w miesiącu) 

Pasłęk

- wydzielenie 2 żołnierzy w roli instruktorów do prezentacji sprzętu 

i wyposażenia wojskowego w trakcie zajęć.

- sprzęt: - pojazd osobowo-terenowy HONKER - 1 szt.

9. Brygada Kawalerii 

Pancernej
 

 Biuro do Spraw 

Proobronnych

Zespół Szkół 

Ekonomicznych

i Tecznicznych  

w Pasłęku

uczniowie klas 

mundurowych 
8 212 zł 180

50

Program certyfikowane wojskowe 

klasy mundurowe prowadzony 

przez  Ministerstwo Obrony 

Narodowej w roku szkolnym 

2019/2020 oraz 2020/2021.

cały rok

(1 dzień w miesiącu)

Braniewo 

- wydzielenie 2 żołnierzy w roli instruktorów do prezentacji sprzętu 

i wyposażenia wojskowego w trakcie zajęć,

- prezentacja sprzętu i wyposażenia,

- zapoznanie z bazą szkoleniową,

- nauka walki wręcz,

- nauka strzelania.

9. Brygada Kawalerii 

Pancernej
 

Biuro do Sprawa 

Proobronncyh

Zespł Szkół 

Ekonomicznych

i Tecznicznych  

w Pasłęku 

uczniowie klas 

mundurowych 
3 974 zł 120
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Program certyfikowane wojskowe 

klasy mundurowe prowadzony 

przez  Ministerstwo Obrony 

Narodowej w roku szkolnym 

2019/2020 oraz 2020/2021.  

cały rok

(2 dni w miesiącu)

Braniewo  

- wydzielenie 2 żołnierzy i 1 ratownika medycznego w roli 

instruktorów do prezentacji sprzętu i wyposażenia wojskowego do 

zajęć w ramach przedmiotu "Edukacja wojskowa".

9. Brygada Kawalerii 

Pancernej

21. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy,

4.  Brygada Obrony 

Terytorialnej, Ośrodek 

Szkolenia Poligonowego 

Wojsk Lądowych

w Bemowie Piskim

Biuro do Spraw 

Proobronnych

Zespół Szkół 

Budowlanych 

w Braniewie

Uczniowie klasy 

mundurowej
3 960 zł 120

52

Obóz szkoleniowy w ramach 

programu ‚„Certyflkowane 

Wojskowe Klasy Mundurowe” 

prowadzonego przez Ministerstwo 

Obrony Narodowej w roku 

szkolnym 2019/2020.

kwiecień 

(1 dzień)

Ełk

Rejon szkoły

- pokaz statyczny sprzętu: BRDM, KTO Rosomak, pojazdu 

sanitamego z fantomem, pojazdu Topola - S. 60 mm moździerz LM-

60D, ppk „SPIKE” + makieta gabarytowomasowa, „ ZU-23-2,  broni 

strzeleckiej i wyposażenia indywidualnego żołnierza, 

- pojazd służbowy do przewozu wyposażenia i obsady punktu 

promocyjnego.

15. Brygada 

Zmechanizowana

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz 

4. Brygada Obrony 

Terytorialnej

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień Ełk

Biuro do Spraw 

Proobronnych

Liceum 

Ogólnokształcące dla 

Młodzieży Centrum 

Edukacji Mundurowej 

Wyższa Szkoła 

Finansów 

i Zarządzania w Ełku

Uczniowie klasy 

mundurowej
50 000 zł 100



53

Dzień Weterana 

w 20. Bartoszyckiej  Brygadzie 

Zmechanizowanej.

24.05

Bartoszyce

Pokaz sprzętu: czołg PT-91 Twardy, czołg 2A5 Leopard, AHS Krab, 

samobieżna armato-haubica DANA, WR 40 LANGUSTA, KTO 

ROSOMAK, SMK 120 C29mm RAK, BRDM- 2 szkol., Quad, PPK-

SPIKE, BWP -1, sekcja strzelców wyborowych.

20. Brygada 

Zmechanizowana
20.  Brygada 

Zmechznizowana

żołnierze, 

zaproszeni goście, 

mieszkańcy 

Bartoszyc, 

weterani, rodziny 

poległych żołnierzy, 

klasy mundurowe. 

12 000 zł 120

54

Obóz szkoleniowy w ramach 

programu "Certyflkowane 

Wojskowe Klasy Mundurowe” 

prowadzonego przez Ministerstwo 

Obrony Narodowej w roku 

szkolnym 2019/2020.

5-dniowy

obóz

szkoleniowy

10 godzin dziennie

maj lub

czerwiec

(termin do ustalenia 

z jednostką)

Orzysz

- organizacja 5-dniowego obozu szkoleniowego na terenie 

jednostki, 

- realizacja programu obozu zgodnie z diagramem szkolenia do 

„Programu nauczania dla szkół ponadpodstawowych przedmiotu 

Edukacja wojskowa,

- w ramach obozu udostępnianie obiektów szkoleniowych, 

infrastruktury i sprzętu wojskowego, a także wydzielenie 10 

instruktorów do przeprowadzenia zajęć,

- zapewnienie transportu do zabezpieczenia procesu szkolenia

(w ramach dojazdu ze szkoły do miejsca obozu wg możliwości

i decyzji jednostki oraz w ramach zajęć na terenie wojskowym).

15. Brygada 

Zmechanizowana

24. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy,

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz, 

4. Brygada Obrony 

Terytorialnej

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień Ełk

Biuro do Spraw 

Proobronnych

Liceum 

Ogólnokształcące dla 

Młodzieży Centrum 

Edukacji Mundurowej 

Wyższa Szkoła 

Finansów 

i Zarządzania 

w Ełku

uczniowie 

Certyfikowanych

Wojskowych Klas 

Mundurowych wraz

z opiekunami

(z II edycji: 3 x klasa 

wojskowa, razem

60 uczniów, z III 

edycji: 3 x klasa

wojskowa, razem 

75 uczniów)

20 000 zł 100

55

Obóz szkoleniowy w ramach 

programu "Certyfikowane 

Wojskowe Klasy Mundurowe” 

prowadzonego przez Ministerstwo 

Obrony Narodowej w roku 

szkolnym 2019/2020.

5-dniowy obóz 

szkoleniowy - 

10 godzin dziennie

maj 

lub 

czerwiec 

(termin 

do ustalenia 

z jednostką)

Morąg

 - organizacja 5-dniowego obozu szkoleniowego na terenie 

jednostki (poligonu) w formule - stacjonarnej tj. przebywanie 

uczniów wraz z wyznaczonymi z ramienia szkoły opiekunami

w jednostce (poligonie) wraz z zakwaterowaniem na terenie 

wojskowym (w obozowisku namiotowym lub budynkach),

- realizacja programu obozu zgodnie z diagramem szkolenia do 

„Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu 

Edukacja wojskowa”,

 - w ramach obozu udostępnianie obiektów szkoleniowych, 

infrastruktury (dostęp do infrastruktury socjalnej: umywalnie, 

prysznice, toalety – przenośne lub stacjonarne) i sprzętu 

wojskowego, a także wydzielenie instruktorów i osób funkcyjnych

z jednostki niezbędnych do przeprowadzenia zajęć,

 - zapewnienie transportu do zabezpieczenia procesu szkolenia

(w ramach dojazdu ze szkoły do miejsca obozu  oraz w ramach 

zajęć na terenie wojskowym).

20. Brygada 

Zmechanizowana

21. Wojskowy Oddział

 Gospodarczy  

 Elbląg

Biuro do Spraw 

Proobronnych

Zespół Szkół 

Zawodowych  

w Ostródzie

Uczniowie klasy 

mundurowej
5 000 zł 500

56 Dzień Otwartych Koszar.

maj

(1 dzień)

Gołdap

- umożliwienie w określonym (jednym dniu) dzieciom zwiedzania 

jednostki, 

- pokazanie sprzętu wojskowego i uzbrojenia znajdującego się na 

wyposażeniu pułku z obsługa z bronią i wyposażeniem 

indywidualnym: BRDM, SSWN, SW, SPZR POPRAD, ZDPSR SOŁA, 

ZUR-23-2-KG, obsługa z bronią i wyposażeniem indywidualnym,

- stanowiska prezentacji broni strzeleckiej oraz indywidualnego 

uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy.

15.  pułk przeciwlotniczy
15.  pułk 

przeciwlotniczy

społeczeństwo 

miasta 

i powiatu Gołdap

5 000 zł 50



57
Dzień Otwartych Koszar.

maj

(1 dzień)

Giżycko 

i Orzysz

- umożliwienie w określonym (jednym dniu) dzieciom zwiedzania 

jednostki, pokazanie sprzętu wojskowego i uzbrojenia znajdującego 

się na wyposażeniu brygady: Quad obsługa z bronią 

i wyposażeniem indywidualnym, BRDM obsługa z bronią

i wyposażeniem indywidualnym, MOTOCYKL KAWASAKI obsługa z 

bronią i wyposażeniem, KTO Rosomak AWD obsługa

z bronią i wyposażeniem indywidualnym, KTO Rosomak RAK 

obsługaz bronią i wyposażeniemi indywidualnym, KTO Rosomak 

WEM obsługa z bronią i wyposażeniem indywidualnym, Moździerz 

M 120, 60 mm moździerz LM-60D, ppk „SPIKE” (makieta 

gabarytowo-masowa) obsługa z bronią i wyposażeniem 

indywidualnym, BWP -1, 

- stanowiska prezentacji broni strzeleckiej oraz indywidualnego 

uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy.

15. Brygada 

Zmechanizowana

15. Brygada 

Zmechanizowana

Stowarzyszenie 

Żołnierzy 

i Sympatyków 

15. Brygady 

Zmechanizowanej 

mieszkańcy 

Garnizonu Giżycko

i Garnizonu Orzysz

5 575 zł 175

58
Udział uczniów w Dniu Otwartych 

Koszar. 

czerwiec 

(1 dzień)

Morąg

BEZPŁATNE:

- organizacja udziału uczniów klasy wojskowej wraz

z opiekunami w Dniu Otwartych Koszar,

- zabezpieczenie dojazdu na trasie Morąg- Nidzica - Morąg 170 km.

20. Brygada 

Zmechanizowana

4. Brygada Obrony 

Terytorialnej

20. Brygada

Zmechanizowana

Zespół Szkół 

Zawodowych 

i Ogólnokształcących

w Nidzicy 

opiekunowie,

uczniowie klasy 

wojskowej

1 200 zł 8

59
Obchody święta 16. pułku 

logistycznego.

19.06

Elbląg

- prezentacja sprzętu i wyposażenia pułku w ramach "Dnia 

otwartych koszar",

- sprzęt z obsługą, bronią i wyposażeniem indywidualnym żołnierzy: 

STAR 266 WAP, STAR 266 WOP, STAR 266 Wor-Inż, STAR 266 RWM, 

SCANIA460 - HARDUN, VW CRAFTER, IVECO, JLCZ 442,  JELCZ 862- 

HIAB, JELCZ 662 CW-10, JELCZ 862 MULTILIFT, MERCEDES ANTOS, 

UMI, 

- stanowiska prezentacji broni strzeleckiej oraz indywidualnego 

uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy.

16. pułk logistyczny 16. pułk logistyczny
społeczeństwo 

Elbląga
3 300 zł 100

60

Obóz szkoleniowy uczniów  klasy 

mundurowej  Zespołu Szkół 

budowlanych w Braniewie

w ramach programu 

"Certyfikowane Wojskowe Klasy 

Mundurowe".     

czerwiec

(5 dni)

Braniewo

Pomoc w organizacji obozu szkoleniowego poprzez:

- wydzielenie 5 żołnierzy 1 pracownika oraz 1 ratownika 

medycznego w roli instruktorów do przeprowadzenia zajęć 

z zakresu: szkolenia z musztry, łączności, szkolenia chemicznego, 

strzeleckiego, wychowania fizycznego,

- użyczenie: strzelnicy, placu ćwiczeń taktycznych, OSF, hali 

sportowej, sal wykładowych, Sali tradycji.

- umożliwienie zakwaterowania w budynku koszarowym 

na podstawie umowy z RZI w Olsztynie.

9.  Brygada Kawalerii 

Pancernej

21. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy,   

 4. Brygada Obrony 

Terytorialnej, Ośrodek 

Szkolenia Poligonowego 

Wojsk Lądowych 

w Bemowie Piskim

Biuro do Spraw 

Proobronnych

Zespół Szkół 

Budowlanych 

w Braniewie

uczniowie klasy 

mundurowej 

Zespołu Szkół 

Budowlanych

w Braniewie

1 650 zł 50 

61 Dzień Otwartych Koszar.

lipiec

(1 dzień)

Giżycko - Orzysz

- umożliwienie w określonym (jednym dniu) dzieciom zwiedzania 

jednostki, prezentacja sprzętu wojskowego i uzbrojenia 

znajdującego się na wyposażeniu brygady: Quad oraz obsługa z 

bronią i wyposażeniem indywidualnym, BRDM oraz obsługa z 

bronią i wyposażeniem indywidualnym, MOTOCYKL KAWASAKI 

oraz obsługa z bronią i wyposażeniem, KTO Rosomak AWD oraz 

obsługa z bronią i wyposażeniem indywidualnym, KTO Rosomak 

RAK oraz obsługa z bronią i wyposażeniem indywidualnym, KTO 

Rosomak WEM i obsługa z bronią i wyposażeniem indywidualnym, 

Moździerz M 120, 60 mm moździerz LM-60D, ppk „SPIKE” (makieta 

gabarytowo-masowa) obsługa z bronią i wyposażeniem 

indywidualnym, BWP -1,

- stanowiska prezentacji broni strzeleckiej oraz indywidualnego 

uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy.

15. Brygada 

Zmechanizowana

15. Brygada 

Zmechanizowana, 

Stowarzyszenie 

Żołnierzy 

i Sympatyków 

15. Brygady 

Zmechanizowanej 

mieszkańcy 

Garnizonu Giżycko

i Garnizonu Orzysz

5 575 zł 175



62
Święto 15. Brygady 

Zmechanizowanej.

lipiec

(2 dni)

Giżycko 

i Orzysz

 Pokaz statyczny i dynamiczny sprzętu wojskowego: BWP-1 - 3 szt., 

czołg PT-91- 3 szt., quad - 3 szt, BRDM - 3 szt., KTO Rosomak - 4 

szt., ZU-23-2 - 3 szt. Topola-S, S1 Goździk, WZT-2, pojazd 

wojskowej straży pożarnej, broń strzelecka, wystawienie stoiska 

promocyjnego,

- organizacja placu zabaw przy współpracy z Klubem

15. Brygady Zmechanizowanej, 

- zabezpieczenie nagłośnienia - pojazd BARYTON.

15. Brygada 

Zmechanizowana

15. Brygada 

Zmechanizowana, 

Stowarzyszenie 

Żołnierzy 

i Sympatyków 

15. Brygady 

Zmechanizowanej 

mieszkańcy 

Garnizonu Giżycko

i Garnizonu Orzysz

150 000 zł 3000

63
Święto 20. Bartoszyckiej Brygady 

Zmechanizowanej. 

04.09

Plac Bohaterów 

Westerplatte 

w Bartoszycach

Pokaz sprzętu: czołg PT-91 Twardy, czołg 2A5 Leopard, AHS Krab, 

samobieżna armato-haubica DANA, WR 40 LANGUSTA, KTO 

ROSOMAK, SMK 120mm RAK, BRDM- 2 szkol., Quad, PPK-SPIKE, 

BWP -1, sekcja strzelców wyborowych,

- umożliwienie wejścia na teren brygady mieszkańcom miasta.

20. Brygada 

Zmechanizowana

Orkiestra Wojskowa 

(zgodnie z decyzją 

Dowództwa Garnizonu 

Warszawa)

21. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

20. Brygada 

Zmechznizowana

żołnierze 20. 

Brygady 

Zmechanizowanej

 i mieszkańcy 

miasta

12 000 zł 120

64

Dzień Otwartych Koszar z okazji 

Święta 9. Brygady Kawalerii 

Pancernej.

27. 09

Braniewo

- prezentacja sprzętu i wyposażenia brygady,

- zapoznanie z bazą szkoleniową oraz historią i tradycjami,

- organizacja zawodów i konkursów.

9. Brygada Kawalerii 

Pancernej

Dowódca

9. Brygady Kawalerii 

Pancernej

mieszkańcy 

powiatu 

Braniewskiego

6 905 zł 160

65 Dzień Otwartych Koszar.

listopad

(1 dzień)

 Giżycko

 i Orzysz

- umożliwienie w określonym (jednym dniu) dzieciom zwiedzania 

jednostki, 

- prezentacja sprzętu wojskowego i uzbrojenia znajdującego się na 

wyposażeniu brygady,

- obsługi z bronią i wyposażeniem indywidualnym: Quad, BRDM, 

MOTOCYKL KAWASAKI,  KTO Rosomak AWD, KTO Rosomak RAK, 

KTO Rosomak WEM, Moździerz M 120, 60 mm moździerz LM-60D, 

ppk „SPIKE” (makieta gabarytowo-masowa),

- obsługa z bronią i wyposażeniem indywidualnym,BWP -1, 

- stanowiska prezentacji broni strzeleckiej oraz indywidualnego 

uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy.

15. Brygada 

Zmechanizowana

15. Brygada 

Zmechanizowana, 

Stowarzyszenie 

Żołnierzy 

i Sympatyków 

15. Brygady 

Zmechanizowanej 

mieszkańcy 

Garnizonu Giżycko

i Garnizonu Orzysz

5 575 zł 175

66

Program „Certyfikowane Wojskowe 

Klasy Mundurowe” w roku 

szkolnym 2019/2020 oraz 

2020/2021.

cały rok

zajęcia teoretyczne 

(3 razy w miesiącu

bez wakacji)

zajęcia praktyczne 

(1 raz w miesiącu 

bez wakacji)

zajęcia teoretyczne – 

rejon szkoły

zajęcia praktyczne

Warszawa - Wesoła, 

Siedlce

Organizacja i przeprowadzenie zajęć zgodnie z „Programem 

nauczania dla szkół ponadpodstawowych przedmiotu Edukacja 

wojskowa”, 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.

Użyczenie obiektów szkoleniowych i infrastruktury na podstawie 

umowy z RZI.

1. Brygada Pancerna                                                                    

26. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy 

23. Baza Lotnictwa 

Taktycznego

Biuro do Spraw 

Proobronnych

LI Liceum 

Ogólnokształcące

im. Tadeusza Kościuszki 

III Liceum 

Ogólnokształcące

w Siedlcach

uczniowie klas

o profilu 

wojskowym

51 840 zł 432

18. DYWIZJA ZMECHANIZOWANA - SIEDLCE



67

Program „Certyfikowane Wojskowe 

Klasy Mundurowe” w roku 

szkolnym 2019/2020 oraz 

2020/2021.

cały rok

(3 razy w miesiącu

bez wakacji)

zajęcia praktyczne 

(1 raz w miesiącu 

bez wakacji)

zajęcia teoretyczne – 

rejon szkoły

zajęcia praktyczne

Warszawa - Wesoła, 

Siedlce

Organizacja i przeprowadzenie zajęć zgodnie z „Programem 

nauczania dla szkół ponadpodstawowych przedmiotu Edukacja 

wojskowa”, 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.

Użyczenie obiektów szkoleniowych i infrastruktury na podstawie 

umowy z RZI.

1. Brygada Pancerna                                                                    

26. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy 

23. Baza Lotnictwa 

Taktycznego

Biuro do Spraw 

Proobronnych

III LO PUL

im. 111 Eskadry 

Myśliwskiej

w Wołominie

I LO PUL 

im. 11. Pułku

Ułanów Legionowych

w Ciechanowie

uczniowie klas

o profilu 

wojskowym

51 840 zł 432                                                

68

Obóz szkoleniowy w ramach 

programu „Certyfikowane 

Wojskowe klasy Mundurowe” 

prowadzonego przez Ministerstwo 

Obrony Narodowej w roku 

szkolnym 2019/2020.

20-26.06

Chełm

Organizacja i przeprowadzenie 5-dniowego obozu szkoleniowego 

na terenie jednostki wojskowej,

- realizacja programu obozu zgodnie z diagramem szkolenia do 

„Autorskiego programu nauczania dla klas pierwszych

i drugich technikum o profilu pro obronnym z przedmiotu Edukacja 

wojskowa”,

- udostępnienie obiektów szkoleniowych, infrastruktury

i sprzętu wojskowego,

- wydzielenie instruktorów i osób funkcyjnych z jednostki 

wojskowej  niezbędnych do przeprowadzenia zajęć.

Użyczenie obiektów szkoleniowych i nfratruktury na podstawie 

umowy z RZI.

19. Brygada 

Zmechanizowana

32. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy Zamość

Biuro do Spraw 

Proobronnych

Zespół Szkół 

Energetycznych

i Transportowych

w Chełmie

uczniowie klas 

mundurowych
8 800 zł 30

69

Program „Certyfikowane Wojskowe 

Klasy Mundurowe” w roku 

szkolnym 2019/2020 oraz 

2020/2021.

cały rok

zajęcia teoretyczne 

(3 razy w miesiącu

bez wakacji)

zajęcia praktyczne 

(1 raz w miesiącu 

bez wakacji)

zajęcia teoretyczne – 

rejon szkoły

zajęcia praktyczne

Chełm

Wsparcie procesu nauczania młodzieży wojskowych klas 

mundurowych (uczniowie pierwszych i drugich klas wojskowych, 

razem 40 uczniów) zgodnie z „Autorskim programem nauczania dla 

klas pierwszych i drugich technikum o profilu proobronnym

z przedmiotu "Edukacja wojskowa” zatwierdzonym przez Dyrektor 

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego oraz załączonymi do 

programu diagramami szkolenia, w zakresie:

- wyznaczenia koordynatora do współpracy ze szkołą,

- użyczenie 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,

Użyczenie obiektów szkoleniowych i infrastruktury na podstawie 

umowy z SZI.

19. batalion 

zmechanizowany

32. Wojskowy Odział 

Gospodarczy

Biuro do Spraw 

Proobronnych

Zespół Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego

uczniowie klas 

mundurowych
12 000 zł 180



70

Program „Certyfikowane Wojskowe 

Klasy Mundurowe” w roku 

szkolnym 2019/2020 oraz 

2020/2021.

cały rok

zajęcia teoretyczne 

(3 razy w miesiącu

bez wakacji)

zajęcia praktyczne 

(1 raz w miesiącu 

bez wakacji)

zajęcia teoretyczne – 

rejon szkoły

zajęcia praktyczne

Zamość,  

Sitaniec Wolica, 

Janów Lubelski

Organizacja i przeprowadzenie zajęć zgodnie z „Programem 

nauczania dla szkół ponadpodstawowych przedmiotu Edukacja 

wojskowa”, 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.

Użyczenie obiektów szkoleniowych i infrastruktury na podstawie 

umowy z RZI.

3. batalion 

zmechanizowany

32. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Biuro do Spraw 

Proobronnych 

Zespół Szkół

im. Wincentego 

WITOSA w Janowie 

Lubelskim

uczniowie klas

o profilu 

wojskowym ze 

szkół 

ponadgimnazjalnyc

h

51 840 zł 432                                                

71

Program „Certyfikowane Wojskowe 

Klasy Mundurowe” w roku 

szkolnym 2019/2020 oraz 

2020/2021.

cały rok

zajęcia teoretyczne 

(3 razy w miesiącu

bez wakacji)

zajęcia praktyczne 

(1 raz w miesiącu 

bez wakacji)

zajęcia teoretyczne – 

rejon szkoły

zajęcia praktyczne

Siedlce

Organizacja i przeprowadzenie zajęć zgodnie z „Programem 

nauczania dla szkół ponadpodstawowych przedmiotu Edukacja 

wojskowa”, 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.

Użyczenie obiektów szkoleniowych i infrastruktury na podstawie 

umowy z RZI.

18. batalion dowodzenia
23. Baza Lotnictwa 

Taktycznego

Biuro do Spraw 

Proobronnych 

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych

nr 4 im. Kazimierza 

Wielkiego w Siedlcach

uczniowie klas

o profilu 

wojskowym

27 000 zł 270

72 Akcja Żołnierska Pamięć.

marzec, kwiecień, maj,

sierpień, listopad,

 grudzień

(1 dzień

w miesiącu)

Garnizon Jarosław

Uprzątnięcie i zadbanie miejsc pochówków żołnierzy oraz 

uczczenie poległych i miejsc pamięci.

21. dywizjon artylerii 

przeciwlotniczej 

 14. dywizjon artylerii 

samobieżnej

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień

w Jarosławiu

21. dywizjon artylerii 

przeciwlotniczej

 14. dywizjon artylerii 

samobieżnej            

społeczeństwo

Sitańca Wolicy 
8 500 zł 150

73 Akcja Żołnierska Pamięć.

marzec, kwiecień, maj,

sierpień, listopad,

 grudzień

(1 dzień

w miesiącu) Garnizon 

Rzeszów

Uprzątnięcie i zadbanie miejsc pochówków żołnierzy oraz 

uczczenie poległych i miejsc pamięci.

 21. batalion 

dowodzenia

1. batalionu strzelców 

podhalańskich

21. batalion logistyczny

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień

w Rzeszowie

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień w Jaśle

21. batalion 

dowodzenia                                      

1. batalion strzelców 

podhalańskich 

21. batalion logistyczny

społeczeństwo 

Janowa Lubelskiego
6 000 zł 100

74 Akcja Żołnierska Pamięć.

marzec, kwiecień, maj,

sierpień, listopad,

 grudzień

(1 dzień

w miesiącu)

Garnizon Przemyśl

Uprzątnięcie i zadbanie miejsc pochówków żołnierzy oraz 

uczczenie poległych i miejsc pamięci.

5. batalion strzelców 

podhalańskich 

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień w Sanoku

5. batalion strzelców 

podhalańskich 

społeczeństwo 

Garnizonu Przemyśl
6 000 zł 100



75 Akcja Żołnierska Pamięć.

marzec, kwiecień, maj,

sierpień, listopad,

 grudzień

(1 dzień

w miesiącu) Garnizon 

Kłodzko

Uprzątnięcie i zadbanie miejsc pochówków żołnierzy oraz 

uczczenie poległych i miejsc pamięci.

22. batalion piechoty 

górskiej

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień Kłodzko 

22. batalion piechoty 

górskiej

społeczność 

Garnizonu Kłodzko
6 500 zł 100

76 Akcja Żołnierska Pamięć.

marzec, kwiecień, maj,

sierpień, listopad,

 grudzień

(1 dzień

w miesiącu)   Garnizon 

Żurawica

Uprzątnięcie i zadbanie miejsc pochówków żołnierzy oraz 

uczczenie poległych i miejsc pamięci.

1. batalion czołgów

Żurawica
1. batalion czołgów

społeczeństwo 

Podkarpacia
4 500 zł 80

77

Program „Certyfikowane Wojskowe 

Klasy Mundurowe” w roku 

szkolnym 2019/2020 oraz 

2020/2021.

cały rok

zajęcia teoretyczne 

(3 razy w miesiącu bez 

wakacji)

zajęcia praktyczne 

(1 raz w miesiącu 

bez wakacji)

zajęcia teoretyczne – 

rejon szkoły

zajęcia praktyczne 

Rzeszów

Organizacja i przeprowadzenie zajęć zgodnie z „Programem 

nauczania dla szkół ponadpodstawowych przedmiotu Edukacja 

wojskowa”, 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.

Użyczenie obiektów szkoleniowych i infrastruktury na podstawie 

umowy z RZI.

21.batalion dowodzenia 
Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury Lublin

 Biuro dso Spraw 

Proobronnych 

Zespołu Szkół 

Technicznych

w Rzeszowie 

uczniowie klas

o profilu 

wojskowym

35 000 zł 640

78

Program „Certyfikowane Wojskowe 

Klasy Mundurowe” w roku 

szkolnym 2019/2020 oraz 

2020/2021.

cały rok

zajęcia teoretyczne 

(3 razy w miesiącu bez 

wakacji)

zajęcia praktyczne 

(1 raz w miesiącu 

bez wakacji)

zajęcia teoretyczne – 

rejon szkoły

zajęcia praktyczne

Łańcut

Organizacja i przeprowadzenie zajęć zgodnie z „Programem 

nauczania dla szkół ponadpodstawowych przedmiotu Edukacja 

wojskowa”, 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),

- użyczenie obiektów szkoleniowych, infrastruktury

i sprzętu wojskowego JW, niezbędnych do przeprowadzenia zajęć.

Użyczenie obiektów szkoleniowych i infrastruktury na podstawie 

umowy z RZI.

1. batalion strzelców 

podhalańskich

 Rejonowy Zarząd 

infrastruktury Lublin

Biuro do Spraw 

Proobronnych 

Zespół Szkół Nr 2

im. Jana 

Kochanowskiego

w Łańcucie

uczniowie klas

o profilu 

wojskowym

27 000 zł 420

79

Egzamin na zakończenie szkolenia 

uczniów klas III realizujących 

program pilotażowy MON.

I kwartał

(1 dzień)  

GOS Staroniwa 

Rzeszów

Przygotowanie i przeprowadzenie testów teoretycznych

i zadań praktycznych  oraz przeprowadzenie egzaminu,  

udostępnianie obiektów szkoleniowych, infrastruktury

i sprzętu wojskowego JW, niezbędnych do przeprowadzenia 

egzaminu.

Użyczenie obiektów szkoleniowych i infrastruktury na podstawie 

umowy z RZI.

21. batalion dowodzenia 
   Wojskowa Komenda 

Uzupełnień

 Rzeszów 

  Biuro do Spraw 

Proobronnych

Zespołu Szkół 

Technicznych 

w Rzeszowie

uczniowie klas

o profilu 

wojskowym

3 500 zł 56



80

Program „Certyfikowane Wojskowe 

Klasy Mundurowe” w roku 

szkolnym 2019/2020 oraz 

2020/2021.

cały rok

zajęcia teoretyczne 

(3 razy w miesiącu bez 

wakacji)

zajęcia praktyczne 

(1 raz w miesiącu 

bez wakacji)

zajęcia teoretyczne – 

rejon szkoły

zajęcia praktyczne

Jarosław 

Organizacja i przeprowadzenie zajęć zgodnie z „Programem 

nauczania dla szkół ponadpodstawowych przedmiotu Edukacja 

wojskowa”, 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.

Użyczenie obiektów szkoleniowych i infrastruktury na podstawie 

umowy z RZI.

21. dywizjon artylerii 

przeciwlotniczej

3. Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury Lublin

34. Wojskowy Oddział

 Gospodarczy  Rzeszów

Biuro do Spraw 

Proobronnych

X Liceum 

Ogólnokształcące

w Zespole Szkół 

Kształcenia 

Ustawicznego

w Rzeszowie

uczniowie klas

o profilu 

wojskowym

11 900 zł 68

81

Program „Certyfikowane Wojskowe 

Klasy Mundurowe”w roku szkolnym 

2019/2020 oraz 2020/2021.

cały rok

zajęcia teoretyczne 

(3 razy w miesiącu bez 

wakacji)

zajęcia praktyczne 

(1 raz w miesiącu 

bez wakacji)

zajęcia teoretyczne – 

rejon szkoły

zajęcia praktyczne

Przeworsk 

Organizacja i przeprowadzenie zajęć zgodnie z „Programem 

nauczania dla szkół ponadpodstawowych przedmiotu Edukacja 

wojskowa”, 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.

Użyczenie obiektów szkoleniowych i infrastruktury na podstawie 

umowy z RZI.

21. dywizjon artylerii 

przeciwlotniczej

 Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury Lublin

34. Wojskowy Oddział

Gospodarczy Rzeszów

Biuro do Spraw 

Proobronnych 

X Liceum 

Ogólnokształcące

w Zespole Szkół 

Zawodowych

w Przeworsku

uczniowie klas

o profilu 

wojskowym

72 000 zł 32

82

Ćwiczenia SI VIS PACEM PARA 

BELLUM. Zajęcia z taktyki

w terenie leśnym doskonalące 

grupy proobronne

w przydzielonym rejonie 

odpowiedzialności. Szkolenie 

kandydatów dla WOT i SZ RP.

I kwartał (3 dni),

12-14.06

Lasy Parczewskie

- wydzielenie wozu dowodzenia  wraz z obsługą,

- wydzielenie instruktora z RPG,

- wydzielenie instruktora z km UKM,

- udostępnienie  radiostacji plecakowej.

19. Brygada 

Zmechanizowana

2. Lubelska Brygada 

Obrony Terytorialnej

Lubelskie Środowisko

27. Dywizji Piechoty 

Armii Krajowej

członkowie 

Lubelskiego 

Środowiska

27. Dywizji Piechoty 

Armii Krajowej

16 000 zł 288

83

Program „Certyfikowane Wojskowe 

Klasy Mundurowe” w roku 

szkolnym 2019/2020 oraz 

2020/2021.

cały rok

zajęcia teoretyczne 

(3 razy w miesiącu bez 

wakacji)

zajęcia praktyczne 

(1 raz w miesiącu 

bez wakacji)

zajęcia teoretyczne – 

rejon szkoły

zajęcia praktyczne

Jarosław

Organizacja i przeprowadzenie zajęć zgodnie z „Programem 

nauczania dla szkół ponadpodstawowych przedmiotu Edukacja 

wojskowa”, 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.

Użyczenie obiektów szkoleniowych i infrastruktury na podstawie 

umowy z RZI.

14 . dywizjon artylerii 

samobieżnej

 

Jarosław

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury Lublin

34. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy Rzeszów

Biuro do Spraw 

Proobronnych

Zespół Szkół 

Budowlanych

i Ogólnokształcących

im. Króla Kazimierza 

Wielkiego w Jarosławiu 

uczniowie klas

o profilu 

wojskowym

11 900 zł 72 



84

Program „Certyfikowane Wojskowe 

Klasy Mundurowe” w roku 

szkolnym 2019/2020 oraz 

2020/2021.

cały rok

zajęcia teoretyczne 

(3 razy w miesiącu bez 

wakacji)

zajęcia praktyczne 

(1 raz w miesiącu 

bez wakacji)

zajęcia teoretyczne – 

rejon szkoły

zajęcia praktyczne

Nisko

Organizacja i przeprowadzenie zajęć zgodnie z „Programem 

nauczania dla szkół ponadpodstawowych przedmiotu Edukacja 

wojskowa”, 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.

Użyczenie obiektów szkoleniowych i infrastruktury na podstawie 

umowy z RZI.

16. batalion saperów 
 Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury Lublin 

Biuro do Spraw 

Proobronnych

Zespół Szkół Licealnych

w Leżajsku 

uczniowie klas

o profilu 

wojskowym

16 800 zł 82

85

Program „Certyfikowane Wojskowe 

Klasy Mundurowe” w roku 

szkolnym 2019/2020 oraz 

2020/2021.

cały rok

zajęcia teoretyczne 

(3 razy w miesiącu bez 

wakacji)

zajęcia praktyczne 

(1 raz w miesiącu 

bez wakacji)

zajęcia teoretyczne – 

rejon szkoły

zajęcia praktyczne

Ośrodek Centrum 

Natura 2000

Budy Głogowskie

Organizacja i przeprowadzenie zajęć zgodnie z „Programem 

nauczania dla szkół ponadpodstawowych przedmiotu Edukacja 

wojskowa”, 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.

Użyczenie obiektów szkoleniowych i infrastruktury na podstawie 

umowy z RZI.

21.batalion dowodzenia 

3. Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury Lublin

34. Wojskowy Oddział

 Gospodarczy  Rzeszów

Biuro do Spraw 

Proobronnych

Zespołu Szkół 

Technicznych

w Rzeszowie 

uczniowie klas

o profilu 

wojskowym 

6 500 zł 120

86
Zajęcia strzeleckie dla grup 

proobronnych.

marzec

(2 dni)

wrzesień

(2 dni)

Strzelnica LOK 

Milanów

Organizacja i przeprowadzenie zajęć przez instruktorów 

wydzielonych z JW - 4 instruktorów.

Amunicja z limitu Departamentu Edukacji, Kultury

i Dziedzictwa MON.

19. Brygada 

Zmechanizowana

Lubelskie Środowisko 

27 Dywizji Piechoty 

Armii Krajowej

młodzież z grup 

proobronnych
4 300 zł 8

87

Program „Certyfikowane Wojskowe 

Klasy Mundurowe” w roku 

szkolnym 2019/2020 oraz 

2020/2021.

cały rok

zajęcia teoretyczne 

(3 razy w miesiącu bez 

wakacji)

zajęcia praktyczne 

(1 raz w miesiącu 

bez wakacji)

zajęcia teoretyczne – 

rejon szkoły

zajęcia praktyczne

Nisko

Organizacja i przeprowadzenie zajęć zgodnie z „Programem 

nauczania dla szkół ponadpodstawowych przedmiotu Edukacja 

wojskowa”, 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.

Użyczenie obiektów szkoleniowych i infrastruktury na podstawie 

umowy z RZI.

16. batalion saperów 
 Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury Lublin 

Biuro do Spraw 

Proobronnych

 Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych

nr 1 w Stalowej Woli

uczniowie klas

o profilu 

wojskowym

16 800 zł 82



88

Szkolenie z zakresu łączności, 

ochrony i obrony obiektu

w przydzielonym rejonie 

odpowiedzialności. Szkolenie 

kandydatów dla WOT i SZ RP.

17.04

Lasy Parczewskie

Wspólne ćwiczenie organizacji proobronnych,

2. Logistycznego Batalionu Obrony Terytorialnej oraz

19. Brygady Zmechanizowanej w przydzielonym rejonie 

odpowiedzialności.

Wydzielane siły i środki:

- wóz dowodzenia,

- środki łączności,

- pokaz SpW,

- pododdział do ćwiczeń.

19. Brygada 

Zmechanizowana
2. Lubelska Brygada 

Obrony Terytorialnej

Lubelskie Środowisko

27. Dywizji Piechoty 

Armii Krajowej

członkowie 

Lubelskiego 

Środowiska

27. Dywizji Piechoty 

Armii Krajowej

10 000 zł 160

89 Dzień Otwartych Koszar.

kwiecień

(1 dzień) 

Chełm

Zapoznanie zwiedzających z bazą szkoleniową oraz pokaz sprzętu 

wojskowego znajdującego się na wyposażeniu JW. 

19. dywizjon artylerii 

samobieżnej

19. batalion 

zmechanizowany

19. dywizjon artylerii 

samobieżnej,

19. batalion 

zmechanizowany

dzieci i młodzież

z Przedszkola 

Miejskiego Nr 11

w Chełmie

i Szkoły 

Podstawowej

im. Ks. Józefa 

Dąbrowskiego

w Żółtańcach 

2 000 zł 10

90 Akcja Żołnierska Pamięć.

kwiecień, sierpień,

wrzesień,

listopad,

grudzień

(1 dzień

w miesiącu

Lublin, Wola Gułowska, 

Kock, Pawłów

- skierowanie żołnierzy do złożenia kwiatów i zapalenia zniczy na 

mogiłach poległych i zmarłych żołnierzy,

- wydzielenie pojazdu do przewozu żołnierzy w ramach akcji.

19. Brygada 

Zmechanizowana

19. Brygada 

Zmechanizowana
lokalna społeczność 11 000 zł 30

91 Dzień Otwarty Koszar.

Kwiecień 

(1 dzień)

Kłodzko

Zapoznanie zwiedzających z bazą szkoleniową oraz pokaz sprzętu 

wojskowego znajdującego się na wyposażeniu JW. 

22. batalion piechoty 

górskiej 

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień Kłodzko 

22. batalion piechoty 

górskiej

uczniowie DZS 

Bożków
2 200 zł 35

92
Dzień Otwartych Koszar

Święto Wojsk Inżynieryjnych.

kwiecień

(1 dzień)

Nisko

Zapoznanie zwiedzających z bazą szkoleniową oraz pokaz sprzętu 

wojskowego znajdującego się na wyposażeniu JW. 
16. batalion saperów 16. batalion saperów lokalna społeczność 1 400 zł 21

93
 Święto 21. dywizjonu artylerii 

przeciwlotniczej.

19.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Strzyżów/

Jarosław

Wydawanie grochówki wojskowej - 50 porcji. 

Zabezpieczenie pojazdu dla  delegacji 21. dywizjonu artylerii 

przeciwlotniczej - odległość 100 km.

21. dywizjon  artylerii 

przeciwlotniczej

 Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury Lublin 

34. Wojskowy Oddział

 Gospodarczy

21. dywizjon artylerii 

przeciwlotniczej

Urząd Miasta Strzyżów

społeczeństwo 

miasta

i Gminy Strzyżów 

oraz żołnierze

21. dywizjonu 

artylerii 

przeciwlotniczej

10 000 zł 192

94
Narodowe Święto 3 Maja

i Dzień Flagi RP.

03.05

Lublin, Chełm, Zamość

- udostępnienie autokaru do przewozu uczestników uroczystości,

- pokaz statyczny sprzętu wojskowego: 3xBWP-1, Wóz 

Dowodzenia,

- wydzielenie zestawu niskopodwoziowego,

- wydawanie grochówki dla uczestników uroczystości.

19. Brygada 

Zmechanizowana

Orkiestra Wojskowa

w Lublinie

(według decyzji DGW 

Warszawa) 

19. Brygada 

Zmechanizowana,

Urząd Miasta Lublin, 

Chełm, Zamość

społeczność 

Lublina, Chełma

i Zamościa

30 000 zł 450



95

Obóz szkoleniowy w ramach 

programu „Certyfikowane 

Wojskowe klasy Mundurowe” 

prowadzonego przez Ministerstwo 

Obrony Narodowej w roku 

szkolnym 2019/2020.

 maj/czerwiec

(5 dni)

Lublin

Organizacja i przeprowadzenie 5-dniowego obozu szkoleniowego 

na terenie jednostki wojskowej;

- realizacja programu obozu zgodnie z diagramem szkolenia do 

„Autorskiego programu nauczania dla klas pierwszychi drugich 

technikum o profilu proobronnym z przedmiotu Edukacja 

wojskowa”,

- w ramach obozu udostępnianie obiektów szkoleniowych, 

infrastruktury i sprzętu wojskowego, a także wydzielenie 

instruktorów i osób funkcyjnych z Jjednostki wojskowej  

niezbędnych do przeprowadzenia zajęć,

- zapewnienie transportu do zabezpieczenia procesu szkolenia

w ramach zajęć na terenie wojskowym.

Użyczenie obiektów i infrastruktury na podstawie umowy z RZI.

3. batalion 

zmechanizowany

32. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Biuro do Spraw 

Proobronnych

Zespół Szkół

im. Wincentego 

WITOSA  w Janowie 

Lubelskim

uczniowie klas

o profilu 

wojskowym

8 500 zł 150

96

Obóz szkoleniowy w ramach 

programu „Certyfikowane 

Wojskowe klasy Mundurowe” 

prowadzonego przez Ministerstwo 

Obrony Narodowej w roku 

szkolnym 2019/2020.

 maj/czerwiec

(5 dni)

Lublin

Organizacja i przeprowadzenie 5-dniowego obozu szkoleniowego 

na terenie jednostki wojskowej;

- realizacja programu obozu zgodnie z diagramem szkolenia do 

„Autorskiego programu nauczania dla klas pierwszych

i drugich technikum o profilu proobronnym z przedmiotu Edukacja 

wojskowa”,

- w ramach obozu udostępnianie obiektów szkoleniowych, 

infrastruktury i sprzętu wojskowego, a także wydzielenie 

instruktorów i osób funkcyjnych z Jjednostki wojskowej  

niezbędnych do przeprowadzenia zajęć,

- zapewnienie transportu do zabezpieczenia procesu szkolenia

w ramach zajęć na terenie wojskowym.

Użyczenie obiektów i infrastruktury na podstawie umowy z RZI.

3. batalion 

zmechanizowany

32. Wojskowy Odział 

Gospodarczy

Biuro do Spraw 

Proobronnych

Liceum 

Ogólnokształcące

Centrum Szkół 

Mundurowych Zamość

uczniowie klas

o profilu 

wojskowym

8 500 zł 150

97 Dzień Otwarty Koszar.

 maj 

(1 dzień) 

Zamość

Prezentacja sprzętu wojskowego: BWP 1, wozy dowodzenia, broń 

strzelecka, wyposażenie indywidualne żołnierza, trenażer Cyklop, 

Wóz łącznościowy R140, pojazdy specjalne, pojazd sanitarny, Jelcz 

442,  makieta gabarytowa SPICE, moździerz 120 mm, ADK-11, Star 

266.

3. batalion 

zmechanizowany

3. batalion 

zmechanizowany

Kombatanci, 

młodzież   

Społeczeństwo 

Zamościa

8 500 zł 150

98

Obóz szkoleniowy w ramach 

programu „Certyfikowane 

Wojskowe klasy Mundurowe” 

prowadzonego przez Ministerstwo 

Obrony Narodowej w roku 

szkolnym 2019/2020.

maj

(5 dni)

Chełm

Organizacja i przeprowadzenie 5-dniowego obozu szkoleniowego 

na terenie jednostki wojskowej;

- realizacja programu obozu zgodnie z diagramem szkolenia do 

„Autorskiego programu nauczania dla klas pierwszychi drugich 

technikum o profilu proobronnym z przedmiotu Edukacja 

wojskowa”,

- w ramach obozu udostępnianie obiektów szkoleniowych, 

infrastruktury i sprzętu wojskowego, a także wydzielenie 

instruktorów i osób funkcyjnych z Jjednostki wojskowej  

niezbędnych do przeprowadzenia zajęć,

- zapewnienie transportu do zabezpieczenia procesu szkolenia

w ramach zajęć na terenie wojskowym.

Użyczenie obiektów i infrastruktury na podstawie umowy z RZI.

19. dywizjon artylerii 

samobieżnej

19. batalion 

zmechanizowany

32. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy Zamość

Biuro do Spraw 

Proobronnych

Zespół Szkół 

Ekonomicznych

i Mundurowych

w Chełmie

uczniowie klas

o profilu 

wojskowym

25 000 zł 200
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Obóz szkoleniowy w ramach 

programu „Certyfikowane 

Wojskowe klasy Mundurowe” 

prowadzonego przez Ministerstwo 

Obrony Narodowej w roku 

szkolnym 2019/2020.

25-29.05,

01-05.06

Chełm

- organizacja i przeprowadzenie 5-dniowego obozu szkoleniowego 

na terenie jednostki wojskowej,

- realizacja programu obozu zgodnie z diagramem szkolenia do 

„Autorskiego programu nauczania dla klas pierwszychi drugich 

technikum o profilu pro obronnym z przedmiotu Edukacja 

wojskowa”

- w ramach obozu udostępnianie obiektów szkoleniowych, 

infrastruktury i sprzętu wojskowego, a także wydzielenie 

instruktorów i osób funkcyjnych z Jjednostki wojskowej  

niezbędnych do przeprowadzenia zajęć,

- zapewnienie transportu do zabezpieczenia procesu szkolenia

w ramach zajęć na terenie wojskowym.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

19. batalion 

zmechanizowany

32. Wojskowy Odział 

Gospodarczy

Biuro do Spraw 

Proobronnych

Zespół Szkół 

Ekonomicznych

i Mundurowych

w Chełmie

uczniowie klas

o profilu 

wojskowym

30 000 zł 400

100

Obóz szkoleniowy w ramach 

programu „Certyfikowane 

Wojskowe klasy Mundurowe” 

prowadzonego przez Ministerstwo 

Obrony Narodowej w roku 

szkolnym 2019/2020.

12-13.05 Strzelnica 

Garnizonowa Sitaniec 

Wolica, Plac Ćwiczeń 

Taktycznych Sitaniec 

Wolica

Użyczenie:

- 2 kompletów „Czantoria” oraz oddelegowanie 2 instruktorów do 

prowadzenia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i zasad 

posługiwania się bronią strzelecką,

- użyczenie (celem nauki składania i rozkładania broni):  

- 8 szt. 5.56 mm kbs  wz. 96 „beryl”,

- 3 szt. Km PK  7,62 mm, 

- 3 szt. RPG -7 40 mm, 

- 5 szt. granatów ćwiczebnych,

- skierowanie instruktora strzelca wraz z uzbrojeniem etatowym: 

13 łopatek piechoty, 13 łopatek saperskich,

- delegowanie 2 instruktorów na plac ćwiczeń taktycznych.

- pokaz: BWP 1 i BRDM 2.

Szczegółowy zakres i tematyka zajęć zostanie uzgodniony

z Dowódcą jednostki przed zajęciami z odpowiednim 

wyprzedzeniem.

Użyczenie PCO Sitaniec - Wolica do przeprowadzenia zajęć oraz 

placu ćwiczeń taktycznych - Sitaniec – Wolica  na podstawie 

umowy z RZI Lublin w 2020r.

3. batalion 

zmechanizowany

32. Wojskowy Odział 

Gospodarczy

Biuro do Spraw 

Proobronnych

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych 

nr 2 im. Tadeusza 

KOŚCIUSZKI

w Zamościu

uczniowie klas

o profilu 

wojskowym

4 000 zł 64

101

Obóz szkoleniowy w ramach 

programu „Certyfikowane 

Wojskowe klasy Mundurowe” 

prowadzonego przez Ministerstwo 

Obrony Narodowej w roku 

szkolnym 2019/2020.

04-08.05

Jarosław 

Organizacja i przeprowadzenie 5-dniowego obozu szkoleniowego 

na terenie jednostki wojskowej;

- realizacja programu obozu zgodnie z diagramem szkolenia do 

„Autorskiego programu nauczania dla klas pierwszych

i drugich technikum o profilu proobronnym z przedmiotu Edukacja 

wojskowa”,

- w ramach obozu udostępnianie obiektów szkoleniowych, 

infrastruktury i sprzętu wojskowego, a także wydzielenie 

instruktorów i osób funkcyjnych z Jjednostki wojskowej  

niezbędnych do przeprowadzenia zajęć,

- zapewnienie transportu do zabezpieczenia procesu szkolenia

w ramach zajęć na terenie wojskowym.

Użyczenie obiektów i infrastruktury na podstawie umowy z RZI.

14 . dywizjon artylerii 

samobieżnej

 Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury Lublin 

34. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Biuro do Spraw 

Proobronnych

 Zespół Szkół 

Budowlanych

i Ogólnokształcących

im. Króla Kazimierza 

Wielkiego

w Jarosławiu 

uczniowie klas

o profilu 

wojskowym

15 000 zł 270 
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Obóz szkoleniowy w ramach 

programu „Certyfikowane 

Wojskowe klasy Mundurowe” 

prowadzonego przez Ministerstwo 

Obrony Narodowej w roku 

szkolnym 2019/2020.

maj/czerwiec

(5 dni)

OSP Dęba lub OSG 

Trzcianiec /Wandoły 

Jarosław

Organizacja i przeprowadzenie 5-dniowego obozu szkoleniowego 

na terenie jednostki wojskowej;

- realizacja programu obozu zgodnie z diagramem szkolenia do 

„Autorskiego programu nauczania dla klas pierwszych

i drugich technikum o profilu proobronnym z przedmiotu Edukacja 

wojskowa”,

- w ramach obozu udostępnianie obiektów szkoleniowych, 

infrastruktury i sprzętu wojskowego, a także wydzielenie 

instruktorów i osób funkcyjnych z Jjednostki wojskowej  

niezbędnych do przeprowadzenia zajęć,

- zapewnienie transportu do zabezpieczenia procesu szkolenia

w ramach zajęć na terenie wojskowym.

Użyczenie obiektów i infrastruktury na podstawie umowy z RZI.

21. dywizjon artylerii 

przeciwlotniczej

3. Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury Lublin

34. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Biuro do Spraw 

Proobronnych

X Liceum 

Ogólnokształcące

w Zespole Szkół 

Kształcenia 

Ustawicznego

w Rzeszowie

uczniowie klas

o profilu 

mundurowym

19 500 zł 350

103
Dzień otwartych koszar. 

Święto 21. batalionu dowodzenia. 

maj

(1 dzień)

 Rzeszów

Prezentacja sprzętu i wyposażenia batalionu: MMSD, ZWD-3, 

terminal satelitarny , Iveco Topola, Iveco Sanitarka, pojazd 

czterokołowy IPS/TG, motocykl Kawasaki, drużyna z etatowym 

wyposażeniem i uzbrojeniem), 

- zapoznanie z bazą szkoleniową i tradycjami batalionu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- organizacja konkursów sprawnościowo-obronnych.

21. batalion dowodzenia 
21.batalion 

dowodzenia 

Społeczeństwo 

Rzeszowa 
8 000 zł 140

104 Święto 1 batalionu czołgów.

maj

(1 dzień)

Żurawica

Pokaz sprzętu i uzbrojenia batalionu: 7 czołgów, 1 MTLB, 5 Star-

266,

- organizacja konkursów sprawnościowo - obronnych,

- wydanie grochówki,

- wydzielenie zestawu niskopodwoziowego.

1. batalion czołgów

Żurawica
1. batalion czołgów

Społeczeństwo 

Podkarpacia
15 000 zł 240

105

Obóz szkoleniowy w ramach 

programu „Certyfikowane 

Wojskowe klasy Mundurowe” 

prowadzonego przez Ministerstwo 

Obrony Narodowej w roku 

szkolnym 2019/2020.

maj

(5 dni) 

Nisko OSPWL Nowa 

Dęba

Organizacja i przeprowadzenie 5-dniowego obozu szkoleniowego 

na terenie jednostki wojskowej,

- realizacja programu obozu zgodnie z diagramem szkolenia do 

„Autorskiego programu nauczania dla klas pierwszych

i drugich technikum o profilu proobronnym z przedmiotu Edukacja 

wojskowa”,

- w ramach obozu udostępnianie obiektów szkoleniowych, 

infrastruktury i sprzętu wojskowego, a także wydzielenie 

instruktorów i osób funkcyjnych z Jjednostki wojskowej  

niezbędnych do przeprowadzenia zajęć,

- zapewnienie transportu do zabezpieczenia procesu szkolenia

w ramach zajęć na terenie wojskowym.

Użyczenie obiektów i infrastruktury na podstawie umowy z RZI.

16. batalion saperów 

3. Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury Lublin

34. Wojskowy Oddział

 Gospodarczy

Biuro do Spraw 

Proobronnych

 Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 

1 w Stalowej Woli

uczniowie klas

o profilu 

wojskowym

19 500 zł 350
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Obóz szkoleniowy w ramach 

programu „Certyfikowane 

Wojskowe klasy Mundurowe” 

prowadzonego przez Ministerstwo 

Obrony Narodowej w roku 

szkolnym 2019/2020.

maj/czerwiec

(5 dni)

  OSP Dęba lub OSG 

Trzcianiec /Wandoły 

Jarosław

Organizacja i przeprowadzenie 5-dniowego obozu szkoleniowego 

na terenie jednostki wojskowej:

- realizacja programu obozu zgodnie z diagramem szkolenia do 

„Autorskiego programu nauczania dla klas pierwszych

i drugich technikum o profilu proobronnym z przedmiotu Edukacja 

wojskowa”,

- w ramach obozu udostępnianie obiektów szkoleniowych, 

infrastruktury i sprzętu wojskowego, a także wydzielenie 

instruktorów i osób funkcyjnych z Jjednostki wojskowej  

niezbędnych do przeprowadzenia zajęć,

- zapewnienie transportu do zabezpieczenia procesu szkolenia

w ramach zajęć na terenie wojskowym.

Użyczenie obiektów i infrastruktury na podstawie umowy z RZI.

21. dywizjon artylerii 

przeciwlotniczej

3. Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury Lublin

34. Wojskowy Oddział

 Gospodarczy 

Biuro do Spraw 

Proobronnych 

X Liceum 

Ogólnokształcące

w Zespole Szkół 

Zawodowych

w Przeworsku

uczniowie klas

o profilu 

wojskowym

20 000 zł 350

107

Obóz szkoleniowy w ramach 

programu „Certyfikowane 

Wojskowe klasy Mundurowe” 

prowadzonego przez Ministerstwo 

Obrony Narodowej w roku 

szkolnym 2019/2020.

maj/czerwiec

(5 dni)

  OSP Dęba lub OSG 

Trzcianiec /Wandoły 

Jarosław 

Organizacja i przeprowadzenie 5-dniowego obozu szkoleniowego 

na terenie jednostki wojskowej:

- realizacja programu obozu zgodnie z diagramem szkolenia do 

„Autorskiego programu nauczania dla klas pierwszych

i drugich technikum o profilu proobronnym z przedmiotu Edukacja 

wojskowa”,

- w ramach obozu udostępnianie obiektów szkoleniowych, 

infrastruktury i sprzętu wojskowego, a także wydzielenie 

instruktorów i osób funkcyjnych z Jjednostki wojskowej  

niezbędnych do przeprowadzenia zajęć,

- zapewnienie transportu do zabezpieczenia procesu szkoleniaw 

ramach zajęć na terenie wojskowym.

Użyczenie obiektów i infrastruktury na podstawie umowy z RZI.

21. dywizjon artylerii 

przeciwlotniczej

3. Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury Lublin

34. Wojskowy Oddział

 Gospodarczy 

Biuro do Spraw 

Proobronnych

X Liceum 

Ogólnokształcące

w Zespole Szkół 

Kształcenia 

Ustawicznego

w Rzeszowie

uczniowie klas

o profilu 

wojskowym

19 500 zł 350

108

Obóz szkoleniowy w ramach 

programu „Certyfikowane 

Wojskowe klasy Mundurowe” 

prowadzonego przez Ministerstwo 

Obrony Narodowej w roku 

szkolnym 2019/2020.

czerwiec

(5 dni)

Wesoła 

Organizacja i przeprowadzenie 5-dniowego obozu szkoleniowego 

na terenie jednostki wojskowej:

- realizacja programu obozu zgodnie z diagramem szkolenia do 

„Autorskiego programu nauczania dla klas pierwszych

i drugich technikum o profilu proobronnym z przedmiotu Edukacja 

wojskowa”,

- w ramach obozu udostępnianie obiektów szkoleniowych, 

infrastruktury i sprzętu wojskowego, a także wydzielenie 

instruktorów i osób funkcyjnych z jednostki wojskowej  

niezbędnych do przeprowadzenia zajęć,

- zapewnienie transportu do zabezpieczenia procesu szkolenia

w ramach zajęć na terenie wojskowym.

Użyczenie obiektów i infrastruktury na podstawie umowy z RZI.

1. Brygada Pancerna                                                                    
26. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy                           

Biuro do Spraw 

Proobronnych

LI Liceum 

Ogólnokształcące

im. Tadeusza Kościuszki 

III Liceum 

Ogólnokształcące

w Siedlcach

młodzież klas

o profilu 

wojskowym ze 

szkół 

w: Warszawie 

Rembertowie, 

Siedlcach objętych 

programem

44 000 zł  190                                                      

109
Dzień Otwartych Koszar.

"Bezpieczne wakacje".

czerwiec

(1 dzień)

Lublin Chełm, Zamość

Udział młodzieży szkolnej i przedszkolnej w:

- lekcji musztry i taktyki wojskowej,

- prezentacjI pojazdów bojowych i podstawowego wyposażenia 

żołnierza,

- pogadance na temat zawodu żołnierza, nakreślenie zadań

i misji żołnierza zawodowego.

19. Brygada 

Zmechanizowana

19. Brygada 

Zmechanizowana

młodzież szkolna

i przedszkolna
13 000 zł 200
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Obóz szkoleniowy w ramach 

programu „Certyfikowane 

Wojskowe klasy Mundurowe” 

prowadzonego przez Ministerstwo 

Obrony Narodowej w roku 

szkolnym 2019/2020.

czerwiec

(5 dni)

Chełm

Organizacja i przeprowadzenie 5-dniowego obozu szkoleniowego 

na terenie jednostki wojskowej;

- realizacja programu obozu zgodnie z diagramem szkolenia do 

„Autorskiego programu nauczania dla klas pierwszych

i drugich technikum o profilu proobronnym z przedmiotu Edukacja 

wojskowa”,

- w ramach obozu udostępnianie obiektów szkoleniowych, 

infrastruktury i sprzętu wojskowego, a także wydzielenie 

instruktorów i osób funkcyjnych z Jjednostki wojskowej  

niezbędnych do przeprowadzenia zajęć,

- zapewnienie transportu do zabezpieczenia procesu szkolenia

w ramach zajęć na terenie wojskowym.

Użyczenie obiektów i infrastruktury na podstawie umowy z RZI.

19. dywizjon artylerii 

samobieżnej

19. batalion 

zmechanizowany

32. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy Zamość

Biuro do Spraw 

Proobronnych

Zespół Szkół 

Energetycznych

i Transportowych

w Chełmie

uczniowie klas

o profilu 

wojskowym

25 000 zł 200

111

Święto Wojsk Pancernych 

i Zmechanizowanych.

Dzień Otartych Koszar.

czerwiec

(1 dzień)

Żurawica

- prezentacja sprzętu i wyposażenia batalionu,

- wydzielenie zestawu niskopodwoziowego,

- zapoznanie z bazą szkoleniową i tradycjami batalionu,

- organizacja konkursów sprawnościowo - obronnych,

- wydanie grochówki.

1. batalion czołgów 1. batalion czołgów

społeczeństwo 

Powiatu 

Przemyskiego

7 000 zł 120

112
Święto 14. dywizjonu artylerii 

samobieżnej.

26.06

Jarosław

- wystawienie masztu,

- pokaz statyczny sprzętu ciężkiego  (4 pojazdy),

- wydzielenie zestawu niskopodwoziowego,

- zabezpieczenie autokaru do przewiezienia WAH,

- samochód do przewiezenia masztu flagowego,

- wydanie zupy grochowej.

14 . dywizjon artylerii 

samobieżnej

Orkiestra Wojskowa

w Rzeszowie

(według decyzji 

Dowódcy Garnizonu 

Warszawa) 

34. Wojskowy Oddział

 Gospodarczy 

14 . dywizjon artylerii 

samobieżnej

społeczeństwo 

miasta

i powiatu Jarosław 

oraz żołnierzy 

Garnizonu Jarosław

5 000 zł 90 

113

Obóz szkoleniowy w ramach  

programu „Certyfikowane 

Wojskowe Klasy Mundurowe”.

czerwiec 

(5 dni)

OSG Trzcianiec

Organizacja i przeprowadzenie 5-dniowego obozu szkoleniowego 

na terenie jednostki wojskowej:

- realizacja programu obozu zgodnie z diagramem szkolenia do 

„Autorskiego programu nauczania dla klas pierwszychi drugich 

technikum o profilu proobronnym z przedmiotu Edukacja 

wojskowa”,

- w ramach obozu udostępnianie obiektów szkoleniowych, 

infrastruktury i sprzętu wojskowego, a także wydzielenie 

instruktorów i osób funkcyjnych z Jjednostki wojskowej  

niezbędnych do przeprowadzenia zajęć,

- zapewnienie transportu do zabezpieczenia procesu szkolenia

w ramach zajęć na terenie wojskowym.

Użyczenie obiektów i infrastruktury na podstawie umowy z RZI.

1. batalion strzelców 

podhalańskich

 Rejonowy Zarząd 

infrastruktury Lublin 

Biuro do Spraw 

Proobronnych

Zespół Szkół Nr 2

im. Jana 

Kochanowskiego

w Łańcucie

 uczniowie klas 

mundurowych
18 000 zł 300
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Obóz szkoleniowy w ramach 

programu „Certyfikowane 

Wojskowe klasy Mundurowe” 

prowadzonego przez Ministerstwo 

Obrony Narodowej w roku 

szkolnym 2019/2020.

czerwiec/lipiec

(5 dni)

Ośrodek Centrum 

Natura 2000

Budy Głogowskie

Organizacja i przeprowadzenie 5-dniowego obozu szkoleniowego 

na terenie jednostki wojskowej:

- realizacja programu obozu zgodnie z diagramem szkolenia do 

„Autorskiego programu nauczania dla klas pierwszych

i drugich technikum o profilu proobronnym z przedmiotu Edukacja 

wojskowa”,

- w ramach obozu udostępnianie obiektów szkoleniowych, 

infrastruktury i sprzętu wojskowego, a także wydzielenie 

instruktorów i osób funkcyjnych z Jjednostki wojskowej  

niezbędnych do przeprowadzenia zajęć,

- zapewnienie transportu do zabezpieczenia procesu szkolenia

w ramach zajęć na terenie wojskowym.

Użyczenie obiektów i infrastruktury na podstawie umowy z RZI.

21.batalion dowodzenia 

3. Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury Lublin

34. Wojskowy Oddział

 Gospodarczy  Rzeszów

Biuro do Spraw 

Proobronnych

X Liceum 

Ogólnokształcące

w Zespole Szkół 

Kształcenia 

Ustawicznego

w Rzeszowie

uczniowie klas

o profilu 

wojskowym

12 000 zł 200

115
Święto 3. Zamojskiego Batalionu 

Zmechanizowanego.

14.08

Zamość 

Zorganizowanie przez Klub Wojskowy zabaw i gier dla dzieci.

- pokaz statyczny sprzętu wojskowego: BWP 1, wozy dowodzenia, 

broń strzelecka, wyposażenie indywidualne żołnierzy, trenażer 

Cyklop,

- wydzielenie zestawu niskopodwoziowego.

3. batalion 

zmechanizowany

3. batalion 

zmechanizowany

kombatanci, 

młodzież,  

społeczeństwo 

Zamościa

2 400 zł 40

116 Dzień Otwartych Koszar.
14.08

Łomża

Prezentacja sprzętu i uzbrojenia  i zwiedzanie Sali tradycji.

Pokaz statyczny sprzętu wojskowego:

- warsztat artyleryjski typ 537 na samochodzie,

- warsztat naprawy broni strzeleckiej na samochodzie,

- warsztat elektromechaniczny RWEM na samochodzie,

- wyposażenie indywidualne żołnierzy.

18. pułk logistyczny

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień Łomża, 

Batalion Obrony 

Terytorialnej

18. pułk logistyczny
społeczeństwo 

Łomży
1 200 zł 20

117
Święto 19. Brygady 

Zmechanizowanej.

03 i 04.09

Wola Gułowska, Kock

- transport żołnierzy kombatantów z SGO "Polesie" oraz potomków 

gen. bryg. Franciszka KLEEBERGA,

- pokaz statyczny sprzętu wojskowego: 4xBWP-1, 1xWD,

- wydzielenie zestawu niskopodwoziowego,

- wydanie grochówki dla uczestników uroczystości.

19. Brygada 

Zmechanizowana

Orkiestra Wojskowa

w Lublinie

(według decyzji 

Dowódcy Garnizonu 

Warszawa)

19. Brygada 

Zmechanizowana

społeczność Woli 

Gułowskiej

i Kocka

50 000 zł 600

118
Święto 18. Dywizji 

Zmechanizowanej.

05.09

Siedlce

Pokazy statyczne sprzętu wojskowego będącego na wyposażeniu 

pododdziałów Z Garnizonów:

- Wesoła: czołg Leopard 2A5, BWR, Berger Panzer wozy 

dowodzenia, broń strzelecka, trenażer Cyklop.                                                                                               

- Siedlce: ZU 23 - 2, REGA, broń strzelecka, wyposażenie 

indywidualne żołnierza kompanii rozpoznawczej i kompanii 

saperów. 

Udostępnienie  zestawów niskopodwoziowych do zabezpiecenia 

przewozu sprzętu wojskowego. 

Wydanie poczęstunku żołnierskiego.                                                                                                                

18. Dywizja 

Zmechanizowana

1. Brygada Pancerna,

19. Brygada 

Zmechanizowana,

21. Brygada Strzelców 

Podhalańskich,

18. batalion 

dowodzenia,

18. pułk logistyczny,

Orkiestra Wojskowa

(według decyzji 

Dowódcy Garnizonu 

Warszawa)

23. Baza Lotnictwa 

Taktycznego,

15. Brygada 

Zmechanizowana

18. Dywizja 

Zmechanizowana

przedstawiciele 

władz,

kombatanci

społeczność ziemi 

siedleckiej

20 000 zł 200



119 XXXII Zjazd Kawalerzystów.
11-13.09

Grudziądz 

Wydzielenie sprzętu wojskowego na pokaz statyczny będącego na 

wyposażeniu pododdziałów z Garnizonów:

- Wesoła: czołg Leopard 2A5, BWR, Berger Panzer wozy 

dowodzenia, broń strzelecka, trenażer Cyklop,

- Siedlce: ZU 23 - 2, REGA, broń strzelecka, wyposażenie 

indywidualne żołnierza kompanii rozpoznawczej i kompanii 

saperów. 

Wydzielenie zestawów niskopodwoziowych do zabezpieczenia 

przewozu sprzętu wojskowego.

18. Dywizja 

Zmechanizowana

1. Brygada Pancerna,

19. Brygada 

Zmechanizowana,

21. Brygada Strzelców 

Podhalańskich,

8. batalion Walki 

Radioelektronicznej,

Centrum Szkolenia 

Logistycznego,

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień Grudziądz

18. Dywizja 

Zmechanizowana,

Fundacja na Rzecz 

Tradycji Jazdy Polskiej

w Grudziądzu

przedstawiciele 

władz,

kombatancki,

miłośnicy kawalerii,

społeczność ziemi 

grudziądzkiej

3 000 zł 20

120 81. rocznica Bitwy nad Bzurą.

wrzesień 

(1 dzień)

Piątek

Wydzielenie sprzętu wojskowego na pokaz statyczny będącego na 

wyposażeniu pododdziałów z Garnizonów:

- Wesoła: czołg Leopard 2A5, BWR, Berger Panzer wozy 

dowodzenia, broń strzelecka, trenażer Cyklop,

- Siedlce: ZU 23 - 2, REGA, broń strzelecka, wyposażenie 

indywidualne żołnierza kompanii rozpoznawczej i kompanii 

saperów. 

Wydzielenie zestawów niskopodwoziowych do zabezpieczenia 

przewozu sprzętu wojskowego.

18. Dywizja 

Zmechanizowana

18. batalion 

dowodzenia,

Orkiestra Wojskowa

(według decyzji 

Dowódcy Garnizonu 

Warszawa),

1. Brygada Pancerna

18. Dywizja 

Zmechanizowana,

Urząd Gminy Piątek 

władze 

samorządowe,

młodzież, 

kombatanci, 

5 000 zł 30

121 Dzień Otwartych Koszar.

wrzesień

(1 dzień)

Żurawica

- prezentacja sprzętu i wyposażenia batalionu,

- wydzielenie zestawu niskopodwoziowego,

- zapoznanie z bazą szkoleniową i tradycjami batalionu,

- organizacja konkursów sprawnościowo - obronnych,

- wydanie grochówki.

1. batalion czołgów

Żurawica
1. batalion czołgów

społeczeństwo 

Gminy Żurawica
7 500 zł 120

122 Dzień Otwartych Koszar.

wrzesień

(1 dzień)

Jarosław

Pokaz sprzętu i uzbrojenia dywizjonu: ZU-23-2K HIBNERYT,ZWD 1 

OR ŁOWCZA, ZDPSR SOŁA, POPRAD. 

Wydzielenie zestawu niskopodwoziowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

21. dywizjon artylerii 

przeciwlotniczej

 Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury Lublin 

34. Wojskowy Oddział

 Gospodarczy

21. dywizjon artylerii 

przeciwlotniczej

społeczeństwo 

miasta

i Gminy Jarosław 

oraz żołnierze

21. dywizjonu 

artylerii 

przeciwlotniczej

4 500 zł 75

123
Święto 1. Brygady Pancernej. Dzień 

Otwartych Koszar.

09.10

Wesoła,

Siedlce

Pokazy statyczne sprzętu wojskowego będącego na wyposażeniu 

pododdziałów Z Garnizonów: 

- Wesoła: czołg Leopard 2A5, Leopard 2A4, BWR, Berger Panzer, 

wozy dowodzenia, broń strzelecka, trenażer Cyklop,

- Siedlce: ZU 23 - 2, REGA, broń strzelecka, wyposażenie 

indywidualne żołnierza kompanii rozpoznawczej i kompanii 

saperów.

Wydzielenie zestawu niskopodwoziowego.

1. Brygada Pancerna  

Garnizony Wesoła                    

i Siedlce

26. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

23. Baza Lotnictwa 

Taktycznego

1. Brygada Pancerna

środowisko 

wojskowe 

Garnizonów 

Wesoła, Siedlce 

lokalna społeczność

12 000 zł 40                                           

124 Dzień Otwartych Koszar.

 październik

(1 dzień ) 

Zamość

Prezentacja sprzętu wojskowego: BWP 1, wozy dowodzenia, broń 

strzelecka, wyposażenie indywidualne żołnierza, trenażer Cyklop, 

wóz łącznościowy R140, pojazdy specjalne, pojazd sanitarny, Jelcz 

442,  makieta gabarytowa SPICE, moździerz 120 mm, ADK-11, Star 

266.

3. batalion 

zmechanizowany

3. batalion 

zmechanizowany

kombatanci, 

młodzież   

społeczeństwo 

Zamościa

8 500 zł 150



125
Święto 21. batalionu logistycznego. 

Dzień Otwartych Koszar.

październik

(1 dzień) 

Sanok

- prezentacja sprzętu i wyposażenia batalionu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- zapoznanie z tradycjami batalionu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- organizacja konkursów sprawnościowo-obronnych. 

21. batalion logistyczny 21. batalion logistyczny

społeczeństwo 

miasta

i powiatu 

sanockiego,

ucznioweie klasy 

mundurowej

w Dukli

5 000 zł 90

126

Święto 5. batalionu strzelców 

podhalańskich. 

Dzień Otwartych Koszar.

październik

(1 dzień)

Przemyśl

- wystawienie nagłośnienia,

- pokaz sprzętu i uzbrojenia batalionu: 120 mm samobieżny 

moździerz na podwoziu kołowym RAK, Kołowy transporter 

opancerzony KTO Rosomak M-3, wóz rozpoznania technicznego 

KTO WRT Rosomak, Artyleryjski wóz dowódczy KTO AWD Rosomak, 

Wóz ewakuacji medycznej  KTO WEM Rosomak,                   

- wydzielenie zestawu niskopodwoziowego,

- wydanie grochówki,

- przeprowadzenie konkursów dla uczestników przedsięwzięcia.

5. batalion strzelców 

podhalańskich Przemyśl

Orkiestra Wojskowa               

w Rzeszowie

(według decyzji 

Dowódcy Garnizonu 

Warszawa)

1. batalion czołgów 

14. dywizjon artylerii 

samobieżnej 

21. dywizjon artylerii 

przeciwlotniczej   

16 batalion saperów 

ŻW - Oddział Przemyśl

34. Wojskowy Oddział

 Gospodarczy

5. batalion

strzelców 

podhalańskich 

społeczeństwo 

Podkarpacia
7 000 zł 120

127
Dzień Otwartych Koszar. 

Świeto batalionu.

listopad

(1 dzień)

Rzeszów

- wystawienie nagłośnienia, 

- pokaz sprzętu i uzbrojenia batalionu: 120 mm samobieżny 

moździerz na podwoziu kołowym RAK, Kołowy transporter 

opancerzony KTO Rosomak M-3, Wóz rozpoznania technicznego 

KTO WRT Rosomak, Artyleryjski wóz dowódczy KTO AWD Rosomak, 

Wóz ewakuacji medycznej  KTO WEM Rosomak,                    

- wydzielenie zestawu niskopodwoziowego.

1. batalion strzelców 

podhalańskich   

1. batalion strzelców 

podhalańskich   

1. batalion

strzelców 

podhalańskich   

społeczeństwo 

Podkarpacia
7 000 zł 120

128

Program „Certyfikowane Wojskowe 

Klasy Mundurowe” w roku 

szkolnym 2019/2020 oraz 

2020/2021.

cały rok

zajęcia teoretyczne 

(3 razy w miesiącu

bez wakacji)

zajęcia praktyczne 

(1 raz w miesiącu 

bez wakacji)

zajęcia teoretyczne – 

rejon szkoły

zajęcia praktyczne

Kłodzko

Organizacja i przeprowadzenie zajęć zgodnie z „Programem 

nauczania dla szkół ponadpodstawowych przedmiotu Edukacja 

wojskowa”, 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.

Użyczenie obiektów szkoleniowych i nieruchomości na podstawie 

umowy z RZI.

22. batalion piechoty 

górskiej 

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień Kłodzko 

Biuro do Spraw 

Proobronnych

II Liceum 

Ogólnokształcące

w Zespole Szkół 

Rolniczych

w Prudniku

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 

1 im. prof. Wacława 

Żenczykowskiego

w Kłodzku

uczniowie szkół 

pionów 

certyfikowanych 

wojskowych klas 

mundurowych 

22 000 zł 72



129

Program „Certyfikowane Wojskowe 

Klasy Mundurowe” w roku 

szkolnym 2019/2020 oraz 

2020/2021.

cały rok

zajęcia teoretyczne 

(3 razy w miesiącu

bez wakacji)

zajęcia praktyczne 

(1 raz w miesiącu 

bez wakacji)

zajęcia teoretyczne – 

rejon szkoły

zajęcia praktyczne

Pas Ćwiczeń 

Taktycznych strzelnica

Organizacja i przeprowadzenie zajęć zgodnie z „Programem 

nauczania dla szkół ponadpodstawowych przedmiotu Edukacja 

wojskowa”, 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 szkoleniowymiw 

celu przeprowadzenia wybranych zajęć (w terminach uzgodnionych 

ze szkołą),

- udostępnianie obiektów szkoleniowych, infrastruktury

i sprzętu wojskowego JW, niezbędnych do przeprowadzenia zajęć.

Użyczenie obiektów szkoleniowych i nieruchomości na podstawie 

umowy z RZI.

3. batalion 

zmechanizowany

32. Wojskowy

Oddział

Gospodarczy

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień Zamość

Biuro do Spraw 

Proobronnych

Liceum 

Ogólnokształcące

Centrum Szkół 

Mundurowych Zamość

uczniowie klas

o profilu 

wojskowym

15 000 zł 270

130

Program „Certyfikowane Wojskowe 

Klasy Mundurowe” w roku 

szkolnym 2019/2020 oraz 

2020/2021.

cały rok

zajęcia teoretyczne 

(3 razy w miesiącu

bez wakacji)

zajęcia praktyczne 

(1 raz w miesiącu 

bez wakacji)

zajęcia teoretyczne – 

rejon szkoły

zajęcia praktyczne

Pas Ćwiczeń 

Taktycznych strzelnica

Organizacja i przeprowadzenie zajęć zgodnie z „Programem 

nauczania dla szkół ponadpodstawowych przedmiotu Edukacja 

wojskowa”, 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 szkoleniowymiw 

celu przeprowadzenia wybranych zajęć (w terminach uzgodnionych 

ze szkołą),

- udostępnianie obiektów szkoleniowych, infrastruktury

i sprzętu wojskowego JW, niezbędnych do przeprowadzenia zajęć.

Użyczenie obiektów szkoleniowych i nieruchomości na podstawie 

umowy z RZI.

19 dywizjon artylerii 

samobieżnej

19 batalion 

zmechanizowany

32. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Biuro do Spraw 

Proobronnych

Zespół Szkół 

Ekonomicznych

i Mundurowych

w Chełmie

uczniowie klas

o profilu 

wojskowym

20 000 zł 120

131

Program „Certyfikowane Wojskowe 

Klasy Mundurowe” w roku 

szkolnym 2019/2020 oraz 

2020/2021.

cały rok

zajęcia teoretyczne 

(3 razy w miesiącu

bez wakacji)

zajęcia praktyczne 

(1 raz w miesiącu 

bez wakacji)

zajęcia teoretyczne – 

rejon szkoły

zajęcia praktyczne

Pas Ćwiczeń 

Taktycznych strzelnica

Organizacja i przeprowadzenie zajęć zgodnie z „Programem 

nauczania dla szkół ponadpodstawowych przedmiotu Edukacja 

wojskowa”, 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 szkoleniowymiw 

celu przeprowadzenia wybranych zajęć (w terminach uzgodnionych 

ze szkołą),

- udostępnianie obiektów szkoleniowych, infrastruktury

i sprzętu wojskowego JW, niezbędnych do przeprowadzenia zajęć.

Użyczenie obiektów szkoleniowych i nieruchomości na podstawie 

umowy z RZI.

19. dywizjon artylerii 

samobieżnej

19. batalion 

zmechanizowany

32. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Biuro do Spraw 

Proobronnych

Zespół Szkół 

Energetycznych

i Transportowych

w Chełmie

uczniowie klas

o profilu 

wojskowym

20 000 zł 120
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Dzień Otwartych Koszar 

Święto 1. Brygady Lotnictwa Wojsk 

Lądowych  i 56. Bazy Lotniczej.

15 - 16.05 

lotnisko wojskowe 56. 

Bazy Lotniczej

- prezentacja sprzętu i wyposażenia Brygady,

- zapoznanie z bazą szkoleniową,

- udział śmigłowców w pokazie dynamicznym: śmigłowce 2 x Mi-24, 

1 x W3-PL, 2 x Mi-2 z załogami,

- udział śmigłowców w pokazie statycznym: śmigłowce 1 x Mi-24, 1 

x W3-PL, 1 x Mi-2 z załogami.

56. Baza Lotnicza

49. Baza Lotnicza, 

25. Brygada Kawalerii 

Powietrznej, 3. Skrzydło 

Lotnictwa 

Transportowego, 

Centrum Szkolenia 

Artylerii i Uzbrojenia

1. Brygada Lotnictwa 

Wojsk Lądowych

mieszkańcy miasta 

Inowrocław oraz 

miłośnicy lotnictwa 

z całego kraju

80 560 zł 800

133
Dzień Otwartych Koszar, Święto 49. 

Bazy Lotniczej.

05 - 06.06 

lotnisko wojskowe 49. 

Bazy Lotniczej

- prezentacja sprzętu i wyposażenia 49. Bazy Lotniczej,

- zapoznanie z bazą szkoleniową,

- udział śmigłowców w pokazie dynamicznym: śmigłowce 2 x Mi-24, 

1 x W3-PL, 2 x Mi-2 z załogami,

- udział śmigłowców w pokazie statycznym: śmigłowce 1 x Mi-24, 1 

x W3-PL, 1 x Mi-2 z załogami.

49. Baza Lotnicza

49. Baza Lotnicza, 

25. Brygada Kawalerii 

Powietrznej, 

3. Skrzydło Lotnictwa 

Transportowego, 

22. Baza Lotnictwa 

Taktycznego

49. Baza Lotnicza

mieszkańcy miasta 

Pruszcz Gdański 

oraz miłośnicy 

lotnictwa z całego 

kraju

79 360 zł 760

134 Lotnicza Majówka Iława 2020.
16.05 

Iława

- prezentacja sprzętu i wyposażenia 49. Bazy Lotniczej, 

- skierowanie 2 żołnierzy do zabezpieczenia i realizacji 

przedsięwzięcia.

49. Baza Lotnicza

   25. Brygada Kawalerii 

Powietrznej, 

20. Brygada 

Zmechanizowana, 

22. Baza Lotnictwa 

Taktycznego, 41. Baza 

Lotnictwa Szkolnego

49. Baza Lotnicza, 

Urząd Gminy Iława

mieszkańcy miasta 

Iławy i okolic 
620 zł 20

135 XXXI Dni Pruszcza Gdańskiego.

13 - 14.06

 Pruszcz Gdański 

Stadion

/Faktoria

- pomoc w zakresie udostępnienia śmigłowców (jednego 

śmigłowca Mi-2 oraz 1 x Mi-24 ) z przeznaczeniem do pokazów 

statycznych, udział żołnierzy 49. Bazy Lotniczej w prezentacji 

sprzętu, wystawienie stoiska ze sprzętem spadochronowym, 

- wystawienie stoiska z 7,62 mm kbk AKMS,                                                                       

- wystawienie stanowiska z symulatorem CYKLOP,

- skierowanie 15 żołnierzy do zabezpieczenia i realizacji 

przedsięwzięcia.

49. Baza Lotnicza

49. Baza Lotnicza, 

Centrum Kultury 

i Sportu w Pruszczu 

Gdańskim

mieszkańcy miasta 

Pruszcz Gdański 
7 600 zł 120

136

Edukacja wojskowa w ramach 

programu „Certyfikowane 

Wojskowe Klasy Mundurowe”  

prowadzonego przez Ministerstwo 

Obrony Narodowej w roku 

szkolnym 2019/2020 oraz 

2020/2021.

cały rok

  1 raz w miesiącu

(bez wakacji)

Gliwice,

Rydułtowy

Wsparcie procesu nauczania młodzieży wojskowych klas 

mundurowych (z II edycji: 4Ta klasa wojskowa, razem 30 uczniów,

z III edycji: 3Ta klasa wojskowa, razem 29 uczniów) zgodnie

z „Programem nauczania przedmiotu edukacja wojskowa w 

szkołach ponadpodstawowych prowadzących Certyfikowane 

Wojskowe Klasy Mundurowe” z zatwierdzonym przez MON oraz 

załączonym do programu diagramem szkolenia, w zakresie:

- wyznaczenia stałego koordynatora do współpracy ze szkołą,

- udostępnianie obiektów szkoleniowych, infrastruktury 

i sprzętu wojskowego JW, niezbędnych do przeprowadzenia zajęć, 

 - wydzielanie instruktorów i osób funkcyjnych niezbędnych do 

przeprowadzenia zajęć na terenie obiektów szkoleniowych (ostatni 

czwartek miesiąca, w przypadku wypadającego dnia wolnego, 

pierwszy poprzedzający czwartek dzień tygodnia. W grudniu,

3 czwartek miesiąca).

6. Brygada 

Powietrznodesantowa

6. batalion 

powietrznodesantowy

 

 4. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

 Wojskowa Komenda 

Uzupełnień Gliwice

Biuro do Spraw 

Proobronnych

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych

Nr 2 w Rydułtowach

 uczniowie klas

o profilu 

mundurowym

wraz

z opiekunami

7 920 zł 240

6. BRYGADA POWIETRZNODESANTOWA - KRAKÓW

1. BRYGADA LOTNICTWA WOJSK LĄDOWYCH - INOWROCŁAW
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Edukacja wojskowa w ramach 

programu „Certyfikowane 

Wojskowe Klasy Mundurowe”  

prowadzonego przez Ministerstwo 

Obrony Narodowej w roku 

szkolnym 2019/2020 oraz 

2020/2021.

cały rok

  1 raz w miesiącu

(bez wakacji)

Gliwice

Wsparcie procesu nauczania młodzieży wojskowych klas 

mundurowych (z II edycji: 4Ta klasa wojskowa, razem 30 uczniów,

z III edycji: 3Ta klasa wojskowa, razem 29 uczniów) zgodnie z 

„Programem nauczania przedmiotu edukacja wojskowa w szkołach 

ponadpodstawowych prowadzących Certyfikowane Wojskowe 

Klasy Mundurowe” z zatwierdzonym przez MON oraz załączonym 

do programu diagramem szkolenia, w zakresie:

- wyznaczenia stałego koordynatora do współpracy ze szkołą,

- udostępnianie obiektów szkoleniowych, infrastruktury 

i sprzętu wojskowego JW, niezbędnych do przeprowadzenia zajęć, 

- wydzielanie instruktorów i osób funkcyjnych niezbędnych do 

przeprowadzenia zajęć na terenie obiektów szkoleniowych (ostatni 

czwartek miesiąca, w przypadku wypadającego dnia wolnego, 

pierwszy poprzedzający czwartek dzień tygodnia. 

W grudniu, 3 czwartek miesiąca).

6. Brygada 

Powietrznodesantowa

6. batalion 

powietrznodesantowy

 

 4. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

 Wojskowa Komenda 

Uzupełnień Gliwice

 Biuro do Spraw 

Proobronnych

Zespół Szkół 

Ekonomiczno - 

technicznych

im. Cichociemnych 

w Gliwicach

  czniowie klas

o profilu 

mundurowym

7 920 zł 240
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Edukacja wojskowa w ramach 

programu „Certyfikowane 

Wojskowe Klasy Mundurowe”  

prowadzonego przez Ministerstwo 

Obrony Narodowej w roku 

szkolnym 2019/2020 oraz 

2020/2021.

cały rok

  1 raz w miesiącu

(bez wakacji)

Gliwice,

Katowice

Wsparcie procesu nauczania młodzieży wojskowych klas 

mundurowych (z II edycji: 4Ta klasa wojskowa, razem 30 uczniów,

z III edycji: 3Ta klasa wojskowa, razem 29 uczniów) zgodnie z 

„Programem nauczania przedmiotu edukacja wojskowa w szkołach 

ponadpodstawowych prowadzących Certyfikowane Wojskowe 

Klasy Mundurowe” z zatwierdzonym przez MON oraz załączonym 

do programu diagramem szkolenia, w zakresie:

- wyznaczenia stałego koordynatora do współpracy ze szkołą,

- udostępnianie obiektów szkoleniowych, infrastruktury 

i sprzętu wojskowego JW, niezbędnych do przeprowadzenia zajęć, 

- wydzielanie instruktorów i osób funkcyjnych niezbędnych do 

przeprowadzenia zajęć na terenie obiektów szkoleniowych (ostatni 

czwartek miesiąca, w przypadku wypadającego dnia wolnego, 

pierwszy poprzedzający czwartek dzień tygodnia. 

W grudniu, 3 czwartek miesiąca).

6. Brygada 

Powietrznodesantowa

6. batalion 

powietrznodesantowy

 

 4. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

 Wojskowa Komenda 

Uzupełnień Gliwice

 Biuro do Spraw 

Proobronnych

XV Liceum 

Ogólnokształcące

im. rtm. Witolda 

Pileckiego

w Katowicach

uczniowie klas

o profilu 

mundurowym    
7 920 zł 240
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Edukacja Wojskowa w ramach 

"Pilotażowego programu 

wspierania szkół 

ponadgimnazjalnych" 

prowadzących piony 

certyfikowanych wojskowych klas 

mundurowych" prowadzonych 

przez MON w roku szkolnym 

2019/2020 oraz 2020/2021.

cały rok

1 raz w miesiącu

(bez wakacji)

Mikuszowice

Wydzielenie instruktorów do prowadzenia zajęć wraz ze sprzętem. 

Pojazd służbowy celem przewiezienia instruktorów na trasie: Trasa 

Bielsko-Biała - GOSZ Mikuszowice - Bielsko - Biała.   

6. Brygada 

Powietrznodesantowa

18. batalion 

powietrznodesantowy                                          

 Biuro do Spraw 

Proobronnych 

Technikum

im. 

Gen.S.Sosabowskiego

w Bielsku-Białej

kadeci klas 

mundurowych
10 620 zł 320 
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Edukacja Wojskowa w ramach 

"Pilotażowego programu 

wspierania szkół 

ponadgimnazjalnych" 

prowadzących piony 

certyfikowanych wojskowych klas 

mundurowych" prowadzonych 

przez MON w roku szkolnym 

2019/2020 oraz 2020/2021.

cały rok

1 raz w miesiącu

(bez wakacji)

 Mikuszowice

Wydzielenie instruktorów do prowadzenia zajęć wraz ze sprzętem. 

Pojazd służbowy celem przewiezienia instruktorów na trasie: Trasa 

Bielsko-Biała - GOSZ Mikuszowice - Bielsko - Biała.   

6. Brygada 

Powietrznodesantowa

18. batalion 

powietrznodesantowy                                          

 Biuro do Spraw 

Proobronnych

Zespół Szkół 

Agrotechnicznych

i Ogólnokształcących

w Żywcu

kadeci klas 

mundurowych
9 504 zł 288 
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Edukacja Wojskowa w ramach 

"Pilotażowego programu 

wspierania szkół 

ponadgimnazjalnych" 

prowadzących piony 

certyfikowanych wojskowych klas 

mundurowych" prowadzonych 

przez MON w roku szkolnym 

2019/2020 oraz 2020/2021.

cały rok

1 raz w miesiącu 

(bez wakacji)

Mikuszowice

Wydzielenie instruktorów do prowadzenia zajęć wraz ze sprzętem. 

Pojazd służbowy celem przewiezienia instruktorów na trasie: Trasa 

Bielsko-Biała - GOSZ Mikuszowice - Bielsko - Biała.   

6. Brygada 

Powietrznodesantowa

18. batalion 

powietrznodesantowy                                          

 Biuro do Spraw 

Proobronnych 

Powiatowy Zespół

Nr 2 Szkół  

Ogólnokształcących 

Mistrzostwa 

Sportowego

i Technicznych

w Oświęcimiu

kadeci klas 

mundurowych
9 504 zł 288 
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Edukacja Wojskowa w ramach 

"Pilotażowego programu 

wspierania szkół 

ponadgimnazjalnych prowadzących 

piony certyfikowanych wojskowych 

klas mundurowych" prowadzonego 

przez MON w roku szkolnym 

2019/2020 oraz 2020/2021.

cały rok

(1 godzina tygodniowo

 3 razy w miesiącu) 

oraz 

(1 dzień

w miesiącu)

Kraków, 

Nowy Sącz

Wsparcie procesu nauczania młodzieży wojskowych klas 

mundurowych (z I edycji: 3 x klasa wojskowa, 56 uczniów,

z II edycji:   3 x klasa wojskowa, 80 uczniów) zgodnie

z „Programem nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu 

Edukacja wojskowa”, zatwierdzonym przez MON oraz załączonym 

do programu diagramem szkolenia, w zakresie:

- wyznaczenia stałego koordynatora do współpracy ze szkolą,                                                                                    

- kierowanie do szkoły wykładowców/instruktorów wraz

z niezbędnym sprzętem wojskowym i pomocami naukowymi

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,            

- zapewnienie transportu do zabezpieczenia procesu szkolenia. 

 Szczegóły wsparcia i terminy realizacji przedsięwzięć — do 

ustalenia pomiędzy JW i szkołą.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Pojazd służbowy celem przewiezienia żołnierzy na trasie: Kraków - 

Nowy Sącz - Kraków - 270 km.

6. Brygada 

Powietrznodesantowa

18. batalion 

powietrznodesantowy                                          

35. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy Kraków  

 Biuro do Spraw 

Proobronnych

Zespół Szkół Nr 2  

im. Sybiraków 

w Nowym Sączu

uczniowie klas

o profilu 

mundurowym

753 zł 80
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Pilotażowy program wspierania 

przez MON szkół 

ponadgimnazjalnych prowadzących 

Piony Certyfikowanych Wojskowych 

Klas Mundurowych "Edukacja 

wojskowa". Edycja II i III.

cały rok 

(1 dzień

w miesiącu)

Kraków

Trzebinia

Wsparcie procesu nauczania młodzieży wojskowych klas 

mundurowych zgodnie z "Programem nauczania sla szkół 

ponadgimnazjalnych przedmiotu "Edukacja wojskowa", 

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 naukowymi

w celu przeprowadzenia wybranych zajęć.

6 Brygada 

Powietrznodesantowa

6 batalion dowodzenia

 Biuro do Spraw 

Proobronnych

Liceum 

Ogólnokształcące

w Trzebini

uczniowie klas 

służb 

mundurowych

2 000 zł 240
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Edukacja Wojskowa w ramach 

"Pilotażowego programu 

wspierania szkół 

ponadgimnazjalnych prowadzących 

piony certyfikowanych wojskowych 

klas mundurowych" prowadzonego 

przez MON w roku szkolnym 

2019/2020 oraz 2020/2021.

cały rok

(1 dzień

w miesiącu)

Kraków,

Skała

Udział instruktorów w zajęciach dla uczniów szkoły z zakresu, 

taktyki, ceremoniału wojskowego, musztry, szkolenia medycznego, 

wspinaczki, OPBMR, MPHKZ. 

Pojazd służbowy celem przewiezienia instruktorów na trasie 

Kraków - Skała - Kraków - 45 km.       

6. Brygada 

Powietrznodesantowa

6. batalion logistyczny

 Biuro do Spraw 

Proobronnych

Zespół Szkół 

i Placówek 

Oświatowych

w Skale

uczniowie klasa 1,2,

 Liceum 

Ogólnokształcące 

2 000 zł 90
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Obóz szkoleniowy w ramach 

"Pilotażowego programu 

wspierania szkół 

ponadgimnazjalnych prowadzących 

piony certyfikowanych wojskowych 

klas mundurowych" na zakończenie 

roku szkolnego 2019/2020.

luty - czerwiec

(5 dni)

Moszczanica

Wydzielenie instruktorów do prowadzenia zajęć wraz ze sprzętem. 

Pojazd służbowy celem przewiezienia instruktorów na trasie: 

Bielsko-Biała - GOSZ Mikuszowice - Bielsko - Biała - 15 km.

6. Brygada 

Powietrznodesantowa

18. batalion 

powietrznodesantowy

 Biuro do Spraw 

Proobronnych 

Technikum im. 

Gen.S.Sosabowskiego

w Bielsku-Białej

kadeci klas 

mundurowych
6 820 zł 200 
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Obóz szkoleniowy w ramach 

"Pilotażowego programu 

wspierania szkół 

ponadgimnazjalnych prowadzących 

piony certyfikowanych wojskowych 

klas mundurowych" na zakończenie 

roku szkolnego 2019/2020.

luty - czerwiec

(5 dni)

Moszczanica

Wydzielenie instruktorów do prowadzenia zajęć wraz ze sprzętem. 

Pojazd służbowy celem przewiezienia instruktorów na trasie: 

Bielsko-Biała - GOSZ Mikuszowice - Bielsko - Biała - 15 km.

6. Brygada 

Powietrznodesantowa

18. batalion 

powietrznodesantowy

 Biuro do Spraw 

Proobronnych

Zespół Szkół 

Agrotechnicznych

i Ogólnokształcących

w Żywcu

kadeci klas 

mundurowych
4 950 zł 150 
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Obóz szkoleniowy w ramach 

"Pilotażowego programu 

wspierania szkół 

ponadgimnazjalnych prowadzących 

piony certyfikowanych wojskowych 

klas mundurowych" na zakończenie 

roku szkolnego 2019/2020.

luty - czerwiec

(5 dni)

Moszczanica

Wydzielenie instruktorów do prowadzenia zajęć wraz ze sprzętem. 

Pojazd służbowy celem przewiezienia instruktorów na trasie: 

Bielsko-Biała - GOSZ Mikuszowice - Bielsko - Biała - 15 km.

6. Brygada 

Powietrznodesantowa

18. batalion 

powietrznodesantowy

 Biuro do Spraw 

Proobronnych 

Powiatowy Zespół

Nr 2 Szkół  

Ogólnokształcących 

Mistrzostwa 

Sportowego

i Technicznych

w Oświęcimiu

kadeci klas 

mundurowych
4 950 zł 150 
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Obóz szkoleniowy na zakończenie 

roku szkolnego w ramach 

"Pilotażowego programu 

wspierania szkół 

ponadgimnazjalnych prowadzących 

piony certyfikowanych wojskowych 

klas mundurowych" prowadzonego 

przez MON w roku szkolnym 

2019/2020.

maj - czerwiec 

(5 dni)

Kraków

Organizacja 5-dniowego obozu szkoleniowego na terenie JW. 

poprzez: 

-  udostępnianie obiektów szkoleniowych, infrastruktury

i sprzętu wojskowego,  

-  wydzielenie instruktorów i osób funkcyjnych z JW niezbędnych 

do przeprowadzenia zajęć, 

- zapewnienie  zakwaterowania (4 noclegi), 

- zapewnienie transportu do zabezpieczenia procesu szkolenia,

 Szczegóły wsparcia i terminy realizacji przedsięwzięć — do 

ustalenia pomiędzy JW i szkołą,

- dostęp do infrastruktury socjalnej (umywalnie, prysznice, toalety - 

przenośne lub stacjonarne).

6. Brygada 

Powietrznodesantowa   

16. batalion 

powietrznodesantowy

35. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy Kraków      

 Biuro do Spraw 

Proobronnych

Zespół Szkół Nr 2 

 im. Sybiraków  

 w Nowym Sączu

uczniowie klas

o profilu 

mundurowym

1 800 zł 50
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 Obóz szkoleniowy w ramach 

programu „Certyfikowane 

Wojskowe Klasy Mundurowe”  

prowadzonego przez Ministerstwo 

Obrony Narodowej w roku 

szkolnym 2019/2020.

czerwiec

(10 godzin dziennie)

Gliwice

 Organizacja 6-dniowego obozu szkoleniowego na terenie JW. 

poprzez: 

- realizację programu obozu zgodnie z diagramem szkolenia do 

„Programu nauczania przedmiotu edukacja wojskowa w szkołach 

ponadpodstawowych prowadzących Certyfikowane Wojskowe 

Klasy Mundurowe”,

- udostępnianie obiektów szkoleniowych, infrastruktury

i sprzętu wojskowego, a także wydzielenie instruktorów

i osób funkcyjnych z JW niezbędnych do przeprowadzenia zajęć,

 - zapewnienie wyżywienia oraz obsługi żywnościowej podczas 

obozu szkoleniowego przez 4. WOG– zgodnie

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami służby żywnościowej, 

przyznaną dotacją i wkładem własnym.

6. Brygada 

Powietrznodesantowa

6. batalion 

powietrznodesantowy

 

 4. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

 Wojskowa Komenda 

Uzupełnień Gliwice

 Biuro do Spraw 

Proobronnych

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych

Nr 2 w Rydułtowach

uczniowie klas

o profilu 

mundurowym

10 223 zł 240
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 Obóz szkoleniowy w ramach 

programu „Certyfikowane 

Wojskowe Klasy Mundurowe”  

prowadzonego przez Ministerstwo 

Obrony Narodowej w roku 

szkolnym 2019/2020.

czerwiec

(6 dni po 10 godzin 

dziennie)

Gliwice

 Organizacja 6-dniowego obozu szkoleniowego na terenie JW. 

poprzez:

- realizację programu obozu zgodnie z diagramem szkolenia do 

„Programu nauczania przedmiotu edukacja wojskowa w szkołach 

ponadpodstawowych prowadzących Certyfikowane Wojskowe 

Klasy Mundurowe”,

- udostępnianie obiektów szkoleniowych, infrastruktury

i sprzętu wojskowego, a także wydzielenie instruktorów

i osób funkcyjnych z JW niezbędnych do przeprowadzenia zajęć.

6. Brygada 

Powietrznodesantowa

6. batalion 

powietrznodesantowy

 4. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

 Wojskowa Komenda 

Uzupełnień Gliwice

 Biuro do Spraw 

Proobronnych

Zespół Szkół 

Ekonomiczno - 

technicznych

im. Cichociemnych

w Gliwicach

 uczniowie klas

o profilu 

mundurowym

10 223 zł 240
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 Obóz szkoleniowy w ramach 

programu „Certyfikowane 

Wojskowe Klasy Mundurowe”  

prowadzonego przez Ministerstwo 

Obrony Narodowej w roku 

szkolnym 2019/2020.

czerwiec

(6 dni po 10 godzin 

dziennie)

Gliwice

 Organizacja 6-dniowego obozu szkoleniowego na terenie JW 

poprzez:

- realizację programu obozu zgodnie z diagramem szkolenia do 

„Programu nauczania przedmiotu edukacja wojskowa w szkołach 

ponadpodstawowych prowadzących Certyfikowane Wojskowe 

Klasy Mundurowe”,

- udostępnianie obiektów szkoleniowych, infrastruktury

i sprzętu wojskowego, a także wydzielenie instruktorów

i osób funkcyjnych z JW niezbędnych do przeprowadzenia zajęć.

6. Brygada 

Powietrznodesantowa 

6. batalion 

powietrznodesantowy

 4. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

 Wojskowa Komenda 

Uzupełnień Gliwice

 Biuro do Spraw 

Proobronnych

XV Liceum 

Ogólnokształcące

im. rtm. Witolda 

Pileckiego

w Katowicach

  uczniowie klas

o profilu 

mundurowym

10 223 zł 240

152 Akcja "Żołnierska Pamięć".

kwiecień, sierpień, 

wrzesień, październik, 

grudzień

(1 dzień)

miejsca pamięci 

znajdujące się pod 

opieką JBP

- opieka nad miejscami pochówków żołnierzy oraz poległych 

i miejscami pamięci,

- wydzielenie środków transportu.

5. batalion dowodzenia,

6. batalion dowodzenia 

Sił Powietrznych,

batalion dowodzenia 

Marynarki Wojennej,

batalion dowodzenia 

Wojsk Lądowych

9. Brygada Wsparcia 

Dowodzenia 

lokalne 

społeczności, 

rodziny zmarłych 

i poległych 

żołnierzy

19 800 zł 600

9. BRYGADA WSPARCIA DOWODZENIA DG RSZ - BIAŁOBRZEGI
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Edukacja wojskowa w ramach 

programu dla „Certyfikowanych 

Wojskowych Klas Mundurowych".

cały rok

zajęcia

teoretyczne

1 godzina

tygodniowo -

3 razy w miesiącu

(bez wakacji)

zajęcia praktyczne

8 godzin w 1 dzień

szkoleniowy

1 razy w miesiącu

(bez wakacji)

Kraków

- wyznaczenie stałego koordynatora do współpracy ze szkołą,

- użyczenie obiektów szkoleniowych, infrastruktury i sprzętu 

wojskowego JW niezbędnych do przeprowadzenia zajęć na 

podstawie umowy z RZI Kraków,

- wydzielenie instruktorów i osób funkcyjnych niezbędnych do 

przeprowadzenia zajęć na terenie obiektów szkoleniowych - 4 

żołnierzy,

- zapewnienie transportu do zabezpieczenia procesu szkolenia

(w ramach dojazdu ze szkoły do miejsca szkolenia wg możliwości

i decyzji JW oraz w ramach zajęć na terenie wojskowym).

Użyczenie obiektów i infrastruktury na podstawie umowy z RZI.

5. batalion dowodzenia

35. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy,

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień Kraków

Biuro do Spraw

Proobronnych,

XXV Liceum 

Ogólnokształcące 

w Krakowie

uczniowie 

certyfikowanych

wojskawch klas 

mundurowych

wraz z opiekunami

12 000 zł 360

154

Edukacja wojskowa w ramach 

programu dla „Certyfikowanych 

Wojskowych Klas Mundurowych".

cały rok

zajęcia

teoretyczne

1 godzina 

tygodniowo -

3 razy w miesiącu

zajęcia praktyczne

8 godzin w 1 dzień

szkoleniowy

1 raz w miesiącu

Kraków/

Jaworzno

- wyznaczenia stałego koordynatora do współpracy ze szkołą,

- skierowania do szkoły wykładowców/instruktorów wraz 

z niezbędnym sprzętem wojskowym i pomocami szkoleniowymi

- 4 żołnierzy,

- użyczenie obiektów szkoleniowych, infrastruktury i sprzętu 

wojskowego JW. niezbędnych do przeprowadzenia zajęć na 

podstawie umowy z RZI Kraków,

- wydzielania instruktorów i osób funkcyjnych niezbędnych do 

przeprowadzenia zajęć na terenie obiektów szkoleniowych

-  4 żolnierzy,

- zapewnienie transportu do zabezpieczenia procesu szkolenia

(w ramach dojazdu ze szkoły do miejsca szkolenia wg. możliwości

i decyzji JW oraz w ramach zajęć na terenie wojskowym),

Szczegóły wsparcia i terminy realizacji przedsięwzięć - do

Użyczenie obiektów i infrastruktury na podstawie umowy z RZI.

5. batalion dowodzenia

35. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy, Wojskowa 

Komenda Uzupełnień 

Kraków

Biuro do Spraw 

Proobronnych, Zespół 

Szkół 

Ponadpodstawowych 

nr 2 Jaworzno 

uczniowie 

certyfikowanych

wojskawch klas 

mundurowych

wraz 

z opiekunami

12 000 zł 360

155

Obóz szkoleniowy dla uczniów 

"Certyfikowanych Wojskowych Klas 

Mundurawych".

5-dniowy

obóz

szkoleniowy

10 godzin dziennie

 maj/czerwiec

Pasternik

- organizacja obozowiska na terenie Garnizonowego Ośrodka 

Szkolenia w m. Pasternik wraz z dostępem do infrastruktury 

(umywalnie, prysznice, toalety - przenośne lub stacjonarne),

- wydzielenie 10 instruktorów do organizacji obozowiska oraz 

przeprowadzenia szkolenia zgodnie z diagramem szkolenia do 

Programu nauczania przedmiotu "Edukacja wojskowa" 

w szkołach  ponadpodstawowych prowadzących "Certyfikowane  

Wojskowe Klasy Mundurowe”,

- zapewnienie transportu do zabezpieczenia procesu szkolenia.

Użyczenie obiektów i infrastruktury na podstawie umowy z RZI.

5. batalion dowodzenia

35. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy,

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień Kraków

 Biuro do Spraw 

Proobronnych

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych 

nr 2 Jaworzno

uczniowie 

certyfikowanych 

klas mundurowych 

20 000 zł 500
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Obóz szkoleniowy dla uczniów 

"Certyfikowanych Wojskowych Klas 

Mundurawych".

5-dniowy

obóz

szkoleniowy

10 godzin dziennie

25 - 29.05

Pasternik

- organizacja obozowiska na terenie Garnizonowego Ośrodka 

Szkolenia w m. Pasternik wraz z dostępem do infrastruktury 

(umywalnie, prysznice, toalety - przenośne lub stacjonarne),

- wydzielenie 10 instruktorów do organizacji obozowiska oraz 

przeprowadzenia szkolenia zgodnie z diagramem szkolenia do 

Programu nauczania przedmiotu "Edukacja wojskowa" 

w szkołach  ponadpodstawowych prowadzących "Certyfikowane  

Wojskowe Klasy Mundurowe”,

- zapewnienie transportu do zabezpieczenia procesu szkolenia.

Użyczenie obiektów i infrastruktury na podstawie umowy z RZI.

5. batalion dowodzenia

35. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy, 

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień Kraków

Biuro do Spraw

Proobronnych, 

XXV LO w Krakowie

uczniówie 

certyfikowanych

wojskowych klas 

mundurowych waz 

z opiekunami

20 000 zł 500

157

Edukacja wojskowa w ramach 

programu dla „Certyfikowanych 

Wojskowych Klas Mundurowych".

cały rok

zajęcia praktycznie 

1 raz w miesiącu po 

8 godzin 

(bez wakacji)

(10 dni)

Wejherowo

- wyznaczenie stałego koordynatora do współpracy ze szkołą,

- użyczenie obiektów szkoleniowych, infrastruktury i sprzętu 

wojskowego JW niezbędnych do przeprowadzenia zajęć,

- wydzielenie instruktorów i osób funkcyjnych niezbędnych do 

przeprowadzenia zajęć na terenie obiektów szkoleniowych - 

4 żołnierzy,

- zapewnienie transportu do zabezpieczenia procesu szkolenia

(w ramach dojazdu ze szkoły do miejsca szkolenia wg możliwości

i decyzji JW oraz w ramach zajęć na terenie wojskowym).

Użyczenie obiektów i infrastruktury na podstawie umowy z RZI.

batalion dowodzenia 

Marynarki Wojennej

 18. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy, 

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień w Gdyni

Biuro do Spraw 

Proobronnych, 

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych

w Redzie

uczniowie 

certyfikowanych 

klas mundurowych 

5 800 zł 160

158

Obóz szkoleniowy dla uczniów 

"Certyfikowanych Wojskowych Klas 

Mundurawych".

5-dniowy obóz

szkoleniowy

10 godzin dziennie

 maj/czerwiec Strzepcz

- organizacja obozowiska na terenie Ośrodka Szkolenia 

Poligonowego w m. Strzepcz wraz z dostępem do infrastruktury 

(umywalnie, prysznice, toalety — przenośne lub stacjonarne) na 

postawie umowy z RZI Gdynia,

- oddelegowanie 10 instruktorów do organizacji obozowiska oraz 

przeprowadzenia szkolenia zgodnie z diagramem szkolenia do 

Programu nauczania przedmiotu "Edukacja wojskowa" 

w szkołach  ponadpodstawowych prowadzących "Certyfikowane  

Wojskowe Klasy Mundurowe”,

- zapewnienie transportu do zabezpieczenia procesu szkolenia.

Użyczenie obiektów i infrastruktury na podstawie umowy z RZI.

batalion dowodzenia 

Marynarki Wojennej

 18. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy, 

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień w Gdyni

Biuro do Spraw 

Proobronnych, 

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych

w Redzie

uczniowie 

certyfikowanych 

klas mundurowych 

13 900 zł 300

159
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 

Wykletych "Bieg Tropem Wilczym".

marzec

(1 dzień)  

Wejherowo

- organizacja trasy biegu na dystansie 1963 m,

- oddelegowanie 10 żołnierzy do służby porządkowo-ochronnej do 

zabezpieczenia trasy biegu,

- oddelegowanie 2 żołnierzy do wydawania posiłku 

przygotowanego przez 18. Wojskowy Oddział Gospodarczy.

batalion dowodzenia 

Marynarki Wojennej

18. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Dowództwo Garnizonu 

Wejherowo

społeczeństwo 

Wejherowa
1 980 zł 56



160

Edukacja wojskowa w ramach 

programu dla „Certyfikowanych 

Wojskowych Klas Mundurowych".

zajęcia praktyczne 

7 godzin 1 dzień 

szkoleniowy 

1 raz w miesiącu (bez 

wakacji),

zajęcia praktyczne

Białobrzegi

- wyznaczenie stałego koordynatora do współpracy ze szkołą,

- użyczenie obiektów szkoleniowych, infrastruktury i sprzętu 

wojskowego JW niezbędnych do przeprowadzenia zajęć,

- wydzielenie instruktorów i osób funkcyjnych niezbędnych do 

przeprowadzenia zajęć na terenie obiektów szkoleniowych -

4 żołnierzy,

- zapewnienie transportu do zabezpieczenia procesu szkolenia

(w ramach dojazdu ze szkoły do miejsca szkolenia wg. możliwości

i decyzji JW oraz w ramach zajęć na terenie wojskowym).

Użyczenie obiektów i infrastruktury na podstawie umowy z RZI.

batalion dowodzenia 

Wojsk Lądowych

26. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

 Biuro do Spraw 

Proobronnych

Zespół Szkół nr 7 

w Warszawa

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

4 158 zł 126

161

Obóz szkoleniowy dla uczniów 

"Certyfikowanych Wojskowych Klas 

Mundurawych".

5-dniowy obóz 

szkoleniowy 10 godzin 

dziennie

maj

Białobrzegi

- organizacja obozowiska na terenie JW wraz z dostępem do 

infrastruktury (umywalnie, prysznice, toalety - przenośne lub 

stacjonarne),

- oddelegowanie 10 instruktorów do organizacji obozowiska oraz 

przeprowadzenia szkolenia zgodnie z diagramem szkolenia do 

Programu nauczania przedmiotu "Edukacja wojskowa" 

w szkołach  ponadpodstawowych prowadzących "Certyfikowane  

Wojskowe Klasy Mundurowe”,

Użyczenie obiektów i infrastruktury na podstawie umowy z RZI.

batalion dowodzenia 

Wojsk Lądowych

26. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

 Biuro do Spraw 

Proobronnych

Zespół Szkół nr 7 

w Warszawa

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

7 323 zł 100

162

„Pilotażowy program wspierania 

szkół ponadgimnazjalnych 

prowadzących piony 

certyfikowanych wojskowych klas 

mundurowych" prowadzonego 

przez Ministerstwo Obrony 

Narodowej w roku szkolnym 

2019/2020.

 cały rok: zajęcia 

teoretyczne (3 dni 

w miesiącu bez 

wakacji),

zajęcia praktyczne

(1 dzień w miesiącu

bez wakacji)

Tomaszów

Mazowiecki,

Nowy Glinnik

- wyznaczenia stałego koordynatora do współpracy ze szkołą, 

- kierowania do szkoły wykładowców, ze sprzętem wojskowym

i pomocami naukowymi w celu przeprowadzenia zajęć,

- użyczenie obiektów szkoleniowych, infrastruktury i sprzętu 

wojskowego do przeprowadzenia zajęć, 

- wydzielenie instruktorów do przeprowadzenia zajęć na terenie 

obiektów szkoleniowych.

Użyczenie obiektów i infrastruktury na podstawie umowy z RZI.

7. batalion kawalerii 

powietrznej 

31. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy, Wojskowa 

Komenda Uzupełnień w 

Tomaszowie 

Mazowieckim

Biuro do Spraw 

Proobronnych, 

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych

Nr 1 w Tomaszowie 

Mazowieckim

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

30 000 zł 400

163

„Pilotażowy program wspierania 

szkół ponadgimnazjalnych 

prowadzących piony 

certyfikowanych wojskowych klas 

mundurowych" prowadzonego 

przez Ministerstwo Obrony 

Narodowej w roku szkolnym 

2019/2020.

cały rok: zajęcia 

teoretyczne (3 dni 

w miesiącu bez 

wakacji),

zajęcia praktyczne

(1 dzień w miesiącu

bez wakacji)

Tomaszów

Mazowiecki,

Nowy Glinnik,

Lipiny

- wyznaczenia stałego koordynatora do wspópracy ze szkołą,

- kierowanie do szkoły wykładowców/instruktorów wraz 

z niezbędnym sprzętem wojskowym i pomocami szkoleniowymi

w celu przeprowadzenia wybranych zajęć,

- użyczenie obiektów szkoleniowych, infrastruktury i sprzętu 

wojskowego batalionu, niezbędnych do przeprowadzenia zajęć,

- wydzielanie instruktorów i osób funkcyjnych niezbędnych do 

przeprowadzenia zajęć na terenie obiektów szkoleniowych.   

Użyczenie obiektów i infrastruktury na podstawie umowy z RZI.

25. batalion dowodzenia

31. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy, Wojskowa 

Komenda Uzupełnień 

Radom

Biuro do Spraw 

Proobronnych, Liceum 

Kadetów 

Rzeczypospolitej 

Polskiej  Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

i Mistrzostwa 

Sportowego - Lipiny

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

30 000 zł 400

25. BRYGADA KAWALERII POWIETRZNEJ - TOMASZÓW MAZOWIECKI
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„Pilotażowy program wspierania 

szkół ponadgimnazjalnych 

prowadzących piony 

certyfikowanych wojskowych klas 

mundurowych" prowadzonego 

przez Ministerstwo Obrony 

Narodowej w roku szkolnym 

2019/2020.

cały rok: zajęcia 

teoretyczne (3 dni 

w miesiącu

bez wakacji)

zajęcia praktyczne

(1 dzień 

w miesiącu

bez wakacji)

Leźnica Wielka

- wyznaczenia stałego koordynatora do wspópracy ze szkołą,

- kierowanie do szkoły wykładowców/instruktorów wraz 

z niezbędnym sprzętem wojskowym i pomocami szkoleniowymi

w celu przeprowadzenia wybranych zajęć,

- użyczenie obiektów szkoleniowych, infrastruktury i sprzętu 

wojskowego batalionu, niezbędnych do przeprowadzenia zajęć,

- wydzielanie instruktorów i osób funkcyjnych niezbędnych do 

przeprowadzenia zajęć na terenie obiektów szkoleniowych.

Użyczenie obiektów i infrastruktury na podstawie umowy z RZI.

1. dywizjon lotniczy

31. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy, Wojskowa 

Komenda Uzupełnień 

Skierniewice

Biuro do Spraw 

Proobronnych, I Liceum 

Ogólnokształcące 

Płockiego Uniwersytetu 

Ludowego      

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

21 200 zł 640

165

„Pilotażowy program wspierania 

szkół ponadgimnazjalnych 

prowadzących piony 

certyfikowanych wojskowych klas 

mundurowych" prowadzonego 

przez Ministerstwo Obrony 

Narodowej w roku szkolnym 

2019/2020.

cały rok: zajęcia 

teoretyczne (3 dni 

w miesiącu

bez wakacji)

zajęcia praktyczne

(1 dzień 

w miesiącu

bez wakacji)

Leźnica Wielka

- wsparcie procesu nauczania młodzieży klas zgodnie 

z "Programem nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu 

Edukacja wojskowa",

- wydzielenie autokaru do przewozu 45 uczestników egzaminu 

kończącego etapy szkoleń na trasie Ostrów - Leźnica Wielka - 

Ostrów.

1. dywizjon lotniczy

31. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy, Wojskowa 

Komenda Uzupełnień 

Sieradz

Biuro do Spraw 

Proobronnych, Zespół 

Szkół Mundurowo - 

Technicznych w 

Ostrowie

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

19 200 zł 640

166

Udział przedstawicieli organizacji 

proobronnych uczestniczących

w programie Paszport do 

współpracy pododdziałów 

proobronnych jednostkami 

wojskowymi Sił Zbrojnych RP”

2-dniowym (dobowym) szkoleniu

z zakresu SERE, terenoznawstwa   

szkolenia medycznego oraz

1 dniowym szkoleniu strzeleckim. 

kwiecień

i czerwiec 

(dwa dni w miesiącu)

Tomaszów  

Mazowiecki (Nowy

Glinnik, Leźnica

Wielka)

Zorganizowanie i przeprowadzenie 2-dniowego (dobowego) 

szkolenia z zakresu SERE, terenoznawstwa i szkolenia medycznego 

oraz 1-dniowego szkolenia strzeleckiego dla przedstawicieli 

organizacji proobronnych na terenie obiektów szkoleniowych

25. Brygady Kawalerii Powietrznej: 

- wyznaczenie instruktorów do przeprowadzenia szkolenia, 

- użyczenie obiektów szkoleniowych, broni służbowej (karabinków 

do strzelań) infrastruktury, sprzętu wojskowego 25. Brygady 

Kawalerii Powietrznej niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia,

- zapewnienie transportu do zabezpieczenia procesu szkolenia

tj. przewóz uczestników tylko w rejonach szkolenia,

- zakwaterowanie,wyżywienie (w formule odrębnie ustalonej przez 

Biuro do Spraw Proobronnych w MON). Szczegółowe terminy oraz 

zakres wsparcia realizacji przedsięwzięć do ustalenia pomiędzy

JW i Biurem do Spraw Proobronnych  w systemie planowania 

krótkookresowego.

Użyczenie obiektów i infrastruktury na podstawie umowy z RZI.

7. batalion kawalerii 

powietrznej 

7. dywizjon lotniczy

1. batalion kawalerii 

powietrznej

1. dywizjon lotniczy

31. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Biuro do Spraw 

Proobronnych

grupa szkoleniowa

w składzie do 40 

przedstawicieli 

organizacji 

proobronnych

7 000 zł 60

167 Dzień Otwartych Koszar.

cały rok

(ostatni piątek każdego 

miesiąca)

Tomaszów 

Mazowiecki, Nowy 

Glinnik, Leźnica Wielka

- pokaz statyczny sprzętu i wyposażenia,

- zapoznanie z historią, tradycją oraz bazą szkoleniową.                                                                       

25. Brygada Kawalerii 

Powietrznej, 

7. batalion kawalerii 

powietrznej, 

25. batalion 

dowodzenia, 

25. batalion logistyczny, 

7. dywizjon lotniczy, 

Powietrzna Jednostka 

Ewakuacji Medycznej, 

 1. dywizjon lotniczy, 

1. batalion kawalerii 

powietrznej, Ośrodek 

Szkolenia Aeromobilno-

Spadochronowego

31. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy 

25. Brygada Kawalerii 

Powietrznej
społeczność lokalna 76 000 zł 2000



168 Wsparcie procesu edukacyjnego.

I kwartał (jeden dzień),

 09.06 

Leźnica Wielka

Wydzielenie autokaru do przewozu 46 uczestników egzaminu 

kończącego II edycję szkolenia - styczeń i 25 uczestników egzaminu 

kończącego 1 rok szkolenia III edycji - czerwiec 

(według możliwości i decyzji Dowódcy Dywizjonu).

1. dywizjon lotniczy

31. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy, Wojskowa 

Komenda Uzupełnień 

Sieradz

Biuro do Spraw 

Proobronnych, Zespół 

Szkół Mundurowo - 

Technicznych 

w Ostrowie

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

1 866 zł 8

169  Zawody Strzeleckie.
marzec 

(1 dzień)

- organizacja zajęć strzeleckich, 

- prezentacja sprzętu i wyposażenia batalionu.
1. dywizjon lotniczy

Biuro do Spraw 

Proobronnych, Zespół 

Szkół Mundurowo - 

Technicznych 

w Ostrowie

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

920 zł 24

170

 "Pilotażowy program wspierania 

szkół ponadgimnazjalnych 

prowadzących piony 

certyfikowanych wojskowych klas 

mundurowych prowadzony przez 

MON w roku szkolnym 2019/2020.

marzec

 (1 dzień)

 listopad 

(1dzień)

  Leźnica Wielka

Wsparcie procesu nauczania młodzieży klasy mundurowej zgodnie 

z „Programem nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu 

Edukacja wojskowa” poprzez:

- kierowanie do szkoły wykładowców/instruktorów wraz 

z niezbędnym sprzętem wojskowym w celu przeprowadzenia zajęć,

- użyczenie obiektów szkoleniowych, infrastruktury i sprzętu 

wojskowego do przeprowadzenia zajęć,

- wydzielenie instruktorów i osób funkcyjnych do przeprowadzenia 

zajęć na terenie obiektów szkoleniowych.

Użyczenie obiektów i infrastruktury na podstawie umowy z RZI.

1. batalion kawalerii 

powietrznej

31. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Biuro do Spraw 

Proobronnych, 

XVIII Liceum 

Ogólnokształcące Łódź

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

2 700 zł 80
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Obóz szkoleniowy w ramach 

"Pilotażowego programu 

wspierania szkół 

ponadgimnazjalnych prowadzących 

piony certyfikowanych wojskowych 

klas mundurowych" na zakończenie 

roku szkolnego 2019/2020.

maj 

(5 dni)

Tomaszów Mazowiecki

- organizacja szkoleń i treningów z musztry,

- organizacja szkolenia strzeleckiego, 

- organizacja szkolenia z taktyki,

- organizacja szkoleń specjalistycznych: medycznego, saperskiego, 

obrony przechwchemicznej, terenoznawstwa,

- użyczenie obiektów szkoleniowych na zespole obiektów do 

szkolenia taktycznego-ogniowego w Tomaszowie Mazowieckim,

- użyczenie obiektów szkoleniowych na zespole obiektów do 

szkolenia taktycznego w Nowym Glinniku,

- wydzielenie instruktorów do realizacji programu obozu,

- udostępnienie niezbędnego wyposażenia i uzbrojenia wraz 

z instruktorami do realizacji programu obozu,

- prezentacja działania i możliwości trenażera "Śnieżnik",

- udostępnienie systemu szkolno-treningowego do broni 

strzeleckiej „Śnieżnik”,

- zapoznanie z jednostką wojskową, jej zadaniami, tradycją oraz 

historią.

Użyczenie obiektów i infrastruktury na podstawie umowy z RZI.

7. batalion kawalerii 

powietrznej

31. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Biuro do Spraw  

Proobronnych, Zespoł 

Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

Nr 3 z Bełchatowa

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

8 000 zł 200
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Obóz szkoleniowy w ramach 

"Pilotażowego programu 

wspierania szkół 

ponadgimnazjalnych prowadzących 

piony certyfikowanych wojskowych 

klas mundurowych" na zakończenie 

roku szkolnego 2019/2020.

04-08.05 lub 

07-11.09 (termin do 

uzgodnienia)

Leźnica Wielka

wsparcie w zakresie: 

- wydzielenie autokaru do przewozu uczniów na trasie Ostrów - 

Leźnica Wielka,

- dostęp do infrastruktury socjalnej,

- życzenie obiektów szkoleniowych, infrastruktury i sprzętu 

wojskowego,

- wydzielenie instruktorów i osób funkcyjnych do przeprowadzenia 

zajęć,

-zabezpieczenie obozowiska w sprzęt kwaterunkowy.

Użyczenie obiektów i infrastruktury na podstawie umowy z RZI.

1. dywizjon lotniczy
31. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Biuro do Spraw 

Proobronnych, Zespół 

Szkół Mundurowo - 

Technicznych 

w Ostrowie

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

5 436 zł 170
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Obóz szkoleniowy dla młodzieży 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 1 z Tomaszowa Mazowieckiego

klasa 1 wojskowa z rozszerzonym 

przysposobieniem obronnym 

"Edukacja dla bezpieczeństwa".

04-08.05 

(5 dni)

Tomaszów Mazowiecki

- zapoznanie z bazą szkoleniową oraz podstawowym sprzętem

i wyposażeniem żołnierza,

- organizacja szkolenia strzeleckiego,

 - organizacja szkoleń specjalistycznych: medycznego, saperskiego, 

obrony przeciwlotniczej, łączności,

 - użyczenie obiektów szkoleniowych na zespole obiektów do 

szkolenia taktycznego-ogniowego,

- wydzielenie instruktorów do realizacji programu obozu,

- udostępnienie niezbędnego wyposażenia i uzbrojenia wraz 

z instruktorami do realizacji programu obozu,

- prezentacja działania i możliwości trenażera "Śnieżnik",

- użyczenie systemu szkolno-treningowego do broni strzeleckiej 

„Śnieżnik”, 

- prezentacja działania i możliwości urządzenie treningowego 

„Cyklop”,

-udostępnienie urządzenia treningowego do nauki i kontroli 

celowania TCW-97 „Cyklop”.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

7. batalion kawalerii 

powietrznej

31. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Biuro do Spraw  

Proobronnych, Zespół 

Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

Nr 1 w Tomaszowie 

Mazowieckim

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

8 000 zł 200
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Obóz szkoleniowy w ramach 

"Pilotażowego programu 

wspierania szkół 

ponadgimnazjalnych prowadzących 

piony certyfikowanych wojskowych 

klas mundurowych" na zakończenie 

roku szkolnego 2019/2020.

04-08.05

(5 dni)

Tomaszów Mazowiecki

Nowy Glinnik

- realizacja programu obozu zgodnie z diagramem szkolenia do 

"Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu 

Edukacja wojskowa",

- dostęp do infrastruktury socjalnej,

-  wydzielenie instruktorów i osób funkcyjnych do przeprowadzenia 

zajęć,

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

7. batalion kawalerii 

powietrznej

31. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy 

Biuro do Spraw  

Proobronnych, Zespół 

Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

Nr 1 w Tomaszowie 

Mazowieckim

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

8 000 zł 200

175

Obóz szkoleniowy w ramach  

programu „Certyfikowane 

Wojskowe Klasy Mundurowe” 

prowadzonego przez Ministerstwo 

Obrony Narodowej w roku 

szkolnym 2019/2020.

maj/czerwiec 

(5 dni)

Tomaszów

Mazowiecki,

Nowy Glinnik

Organizacja 5-dniowego obozu szkoleniowego na terenie batalionu 

(poligonu) w formie stacjonarnej tj. przebywanie uczniów wraz

z opiekunami na terenie jednostki (na poligonie) wraz

z zakwaterowaniem (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 uzyczenie obiektów szkoleniowych, 

infrastruktury i sprzętu wojskowego, a także wydzielenie 

instruktorów i osób funkcyjnych z batalionu niezbędnych do 

przeprowadzenia zajęć.

25. batalion dowodzenia

 31. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy, Wojskowa 

Komenda Uzupełnień 

Radom 

Biuro do Spraw 

Proobronnych, Liceum 

Kadetów 

Rzeczypospolitej 

Polskiej Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

i Mistrzostwa 

Sportowego - LIpiny

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

7 000 zł 65
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Obóz szkoleniowy w ramach 

"Pilotażowego programu 

wspierania szkół 

ponadgimnazjalnych prowadzących 

piony certyfikowanych wojskowych 

klas mundurowych" na zakończenie 

roku szkolnego 2019/2020.

28.05 - 01.06         

Leźnica Wielka

- realizacja programu obozu zgodnie z diagramem szkolenia do 

"Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu 

Edukacja wojskowa",

- dostęp do infrastruktury socjalnej,

-  wydzielenie instruktorów i osób funkcyjnych do przeprowadzenia 

zajęć,

- udostępnienie obiektów szkoleniowych, infrastruktury 

i sprzętu wojskowego na podstawie umowy z Rejonowym 

Zarządem Infrastruktury Bydgoszcz.

1. dywizjon lotniczy
31. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy 

Biuro do Spraw 

Proobronnych, 

I Liceum 

Ogólnokształcące 

Płockiego Uniwersytetu 

Ludowego 

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

5 100 zł 170
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Święto 25. Brygady Kawalerii 

Powietrznej. Dzień Otwartych 

Koszar.

23 - 24.06

Tomaszów

Mazowiecki

Nowy Glinnik Leźnica 

Wielka

- pokaz statyczny uzbrojenia i sprzętu wojskowego, 

- pokaz wyszkolenia kawalerzystów z użyciem śmigłowców W3, 

M8/17 - nalot 5 h,

- defilada powietrzna 8 śmigłowców W3, M8/17 - 8 h,

- wystawienie stoiska informacyjno-promocyjnego. 

25. Brygada Kawalerii 

Powietrznej, 

7. batalion kawalerii 

powietrznej, 

25. batalion 

dowodzenia,  

25. batalion logistyczny, 

7. dywizjon lotniczy, 

Powietrzna Jednostka 

Ewakuacji Medycznej, 

1. dywizjon lotniczy,

1. batalion kawalerii 

powietrznej,

 Ośrodek Szkolenia 

Aeromobilno-

Spadochronowego.

31. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy 

25. Brygada Kawalerii 

Powietrznej
społeczność lokalna 900 000 zł 8000

178

Szkolenie reprezentacji ucznów klas 

mundurowych z Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych  Nr 1 na 

Ogólnopolskich Zawodach - 

Mistrzostwa Klas Mundurowych.

w terminach 

ustalonych przez Biuro 

do Spraw 

Proobronnych 

Tomaszów Mazowiecki

- wydzielenie instruktorów,

- wydzielenie środka transportu (Autobus, Bus) celem 

zabezpieczenia przewozu reprezentacji uczniów z opiekunami 

podczas Mistrzostw - Zawodów, 

- użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z Rejonowym 

Zarządem Infrastruktury Bydgoszcz, oraz sprzętu na podstawie 

umowy z 31. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym. 

7. batalion kawalerii 

powietrznej

31. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

 25. Brygada Kawalerii 

Powietrznej

Biuro do Spraw 

Proobronnych, Zespół 

Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

Nr 1 w Tomaszowie 

Mazowieckim

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

5 800 zł 120

179

Święto Wojsk Inżynieryjnych.

Dzień otwartych koszar.

Festyn integracyjny i promujący 

służbę wojskową pt. „Saperzy

w naszym mieście”.

 kwiecień

(1 dzień)

Brzeg

- pokaz sprzętu wojskowego,

- pomoc i oddelegowanie żołnierzy do realizacji zadania,

- udostępnienie kuchni wraz z obsługą oraz sprzętu do 

przygotowania poczęstunku wojskowego.

1. pułk saperów
2. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

1. pułk saperów, 

Opolskie Towarzystwo 

Społeczno-kulturalne 

„Teraz Wieś”

żołnierze, 

pracownicy resortu 

oobrony 

narodowej, 

kombatanci,

rodziny poległych 

żołnierzy,

weterani 

poszkodowani,

społeczność Brzegu

i okolicznych gmin, 

uczniowie klas 

mundurowych

6 600 zł 200

180

Szkolenie klasy mundurowej 

w ramach programu 

"Certyfikowane wojskowe klasy 

mundurowe".

cały rok

(1 dzień w miesiącu) 

Brzeg

- pokaz sprzętu inżynieryjnego,

- pomoc i oddelegowanie żołnierzy do realizacji zadań,

- zabezpieczenie transportu młodzieży z jednostki wojskowej do 

miejsc realizacji przedsięwzięć,

- zabezpieczenie sprzętu inżynieryjnego, desantowego oraz 

transportowego do realizacji ćwiczeń i zajęć na ośrodkach 

szkolenia innych miejscach realizacji przedsięwzięć.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

1. pułk saperów

2. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy,

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień w Brzegu

Biuro do Spraw 

Proobronnych, 

II Liceum 

Ogólnokształcące

im. Zbigniewa Herberta 

w Brzegu

młodzież 

i nauczyciele klas 

mundurowych

7 920 zł 240

1. PUŁK SAPERÓW - BRZEG
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Szkolenie klasy mundurowej 

w ramach programu 

"Certyfikowane wojskowe klasy 

mundurowe".

cały rok

1 dzień w miesiącu 

(bez wakacji)

Brzeg

- wsparcie procesu nauczania młodzieży wojskowych klas 

mundurowych (1 x klasa wojskowa) zgodnie z "Programem 

nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja 

wojskowa" 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 naukowymi 

w celu przeprowadzenia wybranych zajęć,

- użyczenie obiektów szkoleniowych, infrastruktury i sprzetu 

wojskowego pułku, niezbędnych do przeprowadzenia zajęć,

- wydzielenie instruktorów i osób funkcyjnych niezbędnych do 

przeprowadzenia zajęć na terenie obiektów szkoleniowych,

- zapewnienie transportu do zabezpieczenia procesu szkolenia

w ramach dojazdu ze szkoły do miejsca szkolenia (wg możliwości

i decyzji dowódcy pułku) oraz w ramach zajęć na terenie 

wojskowym). 

Szczegóły wsparcia i terminy realizacji przedsięwzięć - do ustalenia 

pomiędzy pułkiem i szkołą.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

1. pułk saperów

2. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy,

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień w Brzegu

Biuro do Spraw 

Proobronnych,

Zespół Szkół 

Ekonomicznych

i Ogólnokształcących

w Oleśnie

młodzież 

i nauczyciele klas 

mundurowych

7 920 zł 240

182

Szkolenie klasy mundurowej 

w ramach programu 

"Certyfikowane wojskowe klasy 

mundurowe".

cały rok

1 dzień w miesiącu 

(bez wakacji)

Brzeg

- wsparcie procesu nauczania młodzieży wojskowych klas 

kształcących się w zawodzie technik - logistyk (150 uczniów),

- wyznaczenia stałego koordynatora do współpracy ze szkołą,

- kierowanie do szkoły wykładowców/ instruktorów wraz

z niezbędnym sprzętem wojskowym i pomocami naukowymi 

w celu przeprowadzenia wybranych zajęć,

- użyczenie obiektów szkoleniowych, infrastruktury 

i sprzetu wojskowego pułku, niezbędnych do przeprowadzenia 

zajęć,

- wydzielenie instruktorów i osób funkcyjnych niezbędnych do 

przeprowadzenia zajęć na terenie obiektów szkoleniowych,

- zapewnienie transportu do zabezpieczenia procesu szkolenia

w ramach dojazdu ze szkoły do miejsca szkolenia (wg możliwości

i decyzji dowódcy pułku/ oraz w ramach zajęć na terenie 

wojskowym). 

Szczegóły wsparcia i terminy realizacji przedsięwzięć - do ustalenia 

pomiędzy pułkiem i szkołą.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

1. pułk saperów

2. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy,

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień w Brzegu

Biuro do Spraw 

Proobronnych, Zespół 

Szkół Ekonomicznych

w Brzegu

młodzież 

i nauczyciele klas 

mundurowych

7 920 zł 240

183

Obóz szkoleniowy  w ramach 

"Certyfikowane wojskowe klasy 

mundurowe".

maj/czerwiec

(5 dni) 

Brzeg

- organizacja 5 dniowego obozu szkoleniowego na terenie pułku

w formule stacjonarnej,

- realizacja programu obozu zgodnie z diagramem szkolenia do 

"Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu 

Edukacja wojskowa",

- w ramach obozu użyczenie obiektów szkoleniowych, 

infrastruktury i sprzętu wojskowego, a także wydzielenie 

instruktorów i osób fonkcyjnych z pułku niezbędnych do 

przeprowadzenia zajęć,

- zapewnienie transportu do zabezpieczenia procesu 

szkoleniowego oraz w ramach zajęć na terenie wojskowym.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

1. pułk saperów

2. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy,

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień w Brzegu

Biuro do Spraw 

Proobronnych, 

II Liceum 

Ogólnokształcące im. 

Zbigniewa Herberta 

w Brzegu

młodzież 

i nauczyciele klas 

mundurowych

5 300 zł 120
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Obóz szkoleniowy  w ramach 

"Certyfikowane wojskowe klasy 

mundurowe".

maj/czerwiec

(5 dni) 

Brzeg

- organizacja 5 dniowego obozu szkoleniowego na terenie pułku

w formule stacjonarnej,

- realizacja programu obozu zgodnie z diagramem szkolenia do 

"Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu 

Edukacja wojskowa",

- w ramach obozu uzyczenie obiektów szkoleniowych, 

infrastruktury i sprzętu wojskowego, a także wydzielenie 

instruktorów i osób fonkcyjnych z pułku niezbędnych do 

przeprowadzenia zajęć,

- zapewnienie transportu do zabezpieczenia procesu 

szkoleniowego oraz w ramach zajęć na terenie wojskowym.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

1. pułk saperów

2. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy,

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień w Brzegu

Biuro do Spraw 

Proobronnych, Zespół 

Szkół Ekonomicznych

i Ogólnokształcących

w Oleśnie

młodzież 

i nauczyciele klas 

mundurowych

5 300 zł 120

185  Piknik na Florydzie - XX edycja.

lipiec 

(3 dni) 

Brzeg

- współorganizacaja przedsięwzięcia na terenie jednostki 

wojskowej,

- oddelegowanie 30 żołnierzy do realizacji przedsięwzięcia jako 

instruktorów i obsługę sprzętu,

- udostępnienie kuchni wraz z obsługą oraz sprzętu do 

przygotowania poczęstunku wojskowego,

- pokazy sprzętu wojskowego: pojazd saperski Topola-S, trał 

BOŻENA-4, uniwestalna maszyna inżynieryjna, robot Talon IV, 

kombinezon EOD 9, wykrywacze - 3 szt., transporter pływający

PTS-M - 2 szt., łódź saperska-76M - 3 szt., polowy ciąg wydawczy - 

2 kpl., transporter inżynieryjny, spycharko-ładowarka SŁ - 34, 

samochód MAN TGM.

1. pułk saperów

2. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy,

Oddział Żandarmerii 

Wojskowej w Żaganiu

1. pułk saperów,

Opolskie Towarzystwo 

Społeczno-kulturalne 

„Teraz Wieś”

żołnierze, 

pracownicy resortu 

obrony narodowej, 

społeczność Brzegu 

i okolicznych gmin, 

uczniowie klas 

mundurowych

23 760 zł 720

186
Spotkanie integracyjne 

z weteranami i poszkodowanymi.

grudzień

(1 dzień) 

Brzeg

- zorganizowanie poczęstunku dla uczestników spotkania,

- pomoc i oddelegowanie żołnierzy do realizacji przedsięwzięcia.
1. pułk saperów

2. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy
1. pułk saperów

dowództwo pułku,

rodziny poległych,

weterani 

poszkodowani

187

„Pilotażowy program wspierania 

szkół ponadgimnazjalnych 

prowadzących piony 

certyfikowanych wojskowych klas 

mundurowych” prowadzonego 

przez Ministerstwo Obrony 

Narodowej w roku szkolnym 

2019/2020 oraz 2020/2021.

cały rok

(bez wakacji)

zajęcia praktyczne 

8 godzin w 1 dzień 

szkoleniowy

1 raz w miesiącu 

Chełmno

Wsparcie procesu nauczania młodzieży wojskowych klas 

mundurowych (z II edycji: 1 x klasa wojskowa - 30 uczniów, 

z III edycji: 1 x klasa wojskowa - 26 uczniów) zgodnie 

z Programem nauczania dla szkól ponadpodstawowych przedmiotu 

Edukacja wojskowa”oraz załączonym do programu diagramem 

szkolenia, w zakresie:

- wyznaczenia stałego koordytora do współpracy ze szkołą,

- kierowanie do szkoły wykładowców / instruktorów wraz 

z niezbędnym sprzętem wojskowym i pomocami szkoleniowymi

w celu przeprowadzenia wybranych zajęć,

- użyczenie obiektów szkoleniowych, infrastruktury i sprzętu 

wojskowego,  niezbędnych do przeprowadzenia zajęć,

- wydzielanie instruktorów i osób funkcyjnych niezbędnych do 

przeprowadzenia zajęć na terenie obiektów szkoleniowych,

- zapewnienie transportu do zabezpieczenia procesu szkolenia

(w ramach dojazdu ze szkoły do miejsca szkolenia /wg możliwości

i decyzji JW./ oraz w ramach zajęć na terenie wojskowym). 

Szczegóły wsparcia i terminy realizacji przedsięwzięć — do 

ustalenia pomiędzy JW i szkołą.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

3. batalion drogowo-

mostowy

13. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy, Wojskowa 

Komenda Uzupełnień 

Grudziądz

Biuro do Spraw 

Proobronnych, Szkoła 

Techniczna 

Bydgoskiego Zakładu 

Doskonalenia 

Zawodowego 

w Chełmnie

uczniowie klasy

o profilu 

mundurowym

1 200 zł 220

2. PUŁK SAPERÓW - NOWY DWÓR MAZOWIECKI



188

„Pilotażowy program wspierania 

szkół ponadgimnazjalnych 

prowadzących piony 

certyfikowanych wojskowych klas 

mundurowych” prowadzonego 

przez Ministerstwo Obrony 

Narodowej w roku szkolnym 

2019/2020 oraz 2020/2021.

cały rok

(bez wakacji) 

3 dni szkoleniowe 

w miesiącu (zajęcia 

teoretyczne

 4 godziny, zajęcia 

praktyczne 

16 godzin) 

 Kazuń Nowy

Wsparcie procesu nauczania młodzieży wojskowych klas 

mundurowych (grupa logistyków z III klasy technikum: 1 x klasa 

wojskowa, razem 13 uczniów) w zakresie:

- udostępnianie obiektów szkoleniowych, infrastruktury

i sprzętu wojskowego JW, niezbędnych do przeprowadzenia zajęć 

(w terminach uzgodnionych ze szkołą),

- wyznaczenie stałego koordynatora do współpracy ze szkołą,

- wydzielanie instruktorów i osób funkcyjnych niezbędnych 

do przeprowadzenia zajęć na terenie obiektów szkoleniowych

(w terminach uzgodnionych 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),

- zapewnienie transportu do zabezpieczenia procesu szkolenia

(w ramach dojazdu ze szkoły do miejsca szkolenia /wg możliwości

i decyzji JW/ oraz w ramach zajęć na terenie wojskowym).  

Szczegóły wsparcia i terminy realizacji przedsięwzięć — do 

ustalenia pomiędzy JW i szkołą.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

2. pułk saperów
26. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Biuro do Spraw 

Proobronnych, Zespół 

Szkół im. Fridtjofa 

Nansena w Piastowie 

uczniowie klasy

o profilu 

mundurowym

31 000,00 zł          600

189

„Pilotażowy program wspierania 

szkół ponadgimnazjalnych 

prowadzących piony 

certyfikowanych wojskowych klas 

mundurowych” prowadzonego 

przez Ministerstwo Obrony 

Narodowej w roku szkolnym 

2019/2020 oraz 2020/2021.

cały rok

(bez wakacji) 

zajęcia teoretyczne 

4 godziny raz 

w miesiącu, zajęcia 

praktyczne 

8 godzin raz 

w miesiącu 

 Kazuń Nowy

Wsparcie procesu nauczania młodzieży wojskowych klas 

mundurowych (grupa  z III edycji: 1 x klasa wojskowa - 29 uczniów) 

w zakresie:

- udostępnianie obiektów szkoleniowych, infrastruktury

i sprzętu wojskowego JW, niezbędnych do przeprowadzenia zajęć 

(w terminach uzgodnionych ze szkołą),

- wyznaczenie stałego koordynatora do współpracy ze szkołą,

- wydzielanie instruktorów i osób funkcyjnych niezbędnych 

do przeprowadzenia zajęć na terenie obiektów szkoleniowych

(w terminach uzgodnionych 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),

- zapewnienie transportu do zabezpieczenia procesu szkolenia

(w ramach dojazdu ze szkoły do miejsca szkolenia /wg możliwości

i decyzji JW/ oraz w ramach zajęć na terenie wojskowym).

Szczegóły wsparcia i terminy realizacji przedsięwzięć — do 

ustalenia pomiędzy JW i szkołą.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

2. pułk saperów
26. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Biuro do Spraw 

Proobronnych, Zespół 

Szkół nr 1 im. 

Stanisława Staszica  

w Płońsku

uczniowie klasy

o profilu 

mundurowym

31 000 zł 600

190 Święto Wojsk Inżynieryjnych.
16.04 

Chełmno

- prezentacja sprzętu wojskowego i wyposażenia batalionu,

- zapoznanie z bazą szkoleniową.

3. batalion drogowo-

mostowy

3. batalion drogowo-

mostowy

społeczeństwo 

Chełmna
900 zł 20



191 Dzień Otwartych Koszar.

kwiecień 

(1 dzień)

Kazuń Nowy

- zapoznanie z bazą szkoleniową,

- zwiedzanie sali tradycji z przewodnikiem,

- prezentacja sprzętu wojskowego i wyposażenia pułku: SPW-2000, 

uniwersalna maszyna inżynieryjna, transporter rozpoznania 

inżynieryjnego, pływający transporter samobieżny, SŁ-34, DZ-27S, 

JELCZ HIAB, JELCZ 422.32  z przyczepą, trał przeciwminowy 

BOŻENA 4, Star 266, ZWD, JELCZ Jaśmin, JELCZ 662 "TOPOLA".

2. pułk saperów 2. pułk saperów

społeczność gminy 

Nowy Dwór 

Mazowiecki

1 500 zł 15

192

Obóz szkoleniowy w ramach 

programu "Certyfikowane 

Wojskowe Klasy Mundurowe”

prowadzonego przez Ministerstwo 

Obrony Narodowej w roku 

szkolnym 2019/2020.

maj

(5 dni)

Chełmno

Organizacja obozu szkoleniowego na terenie JW. (poligonu) 

w formie stacjonarnej tj. przebywanie uczniów wraz 

z opiekunami w JW. (na poligonie) przez 5 dni, wraz 

z zakwaterowaniem na terenie wojskowym (w budynkach), dostęp 

do infrastruktury socjalnej (umywalnie, prysznice, toalety - 

stacjonarne),

- realizacja programu obozu zgodnie z diagramem szkolenia do 

Programu nauczania dla szkół ponadpodstawowych przedmiotu 

"Edukacja wojskowa”,

- w ramach obozu użyczenie 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 szkoły do miejsca obozu wg możliwości

i decyzji JW. oraz w ramach zajęć na terenie wojskowym),

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

3. batalion drogowo-

mostowy

13. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Biuro do Spraw 

Proobronnych, Szkoła 

Techniczna 

Bydgoskiego Zakładu 

Doskonalenia 

Zawodowego 

w Chełmnie

uczniowie klasy

o profilu 

mundurowym

1 400 zł 80

193

Święto 3. Włocławskiego Batalionu 

Drogowo-Mostowego - Dzień 

Otwartych Koszar.

06.06 

Chełmno

- prezentacja sprzętu wojskowego i wyposażenia batalionu,

- zapoznanie z bazą szkoleniową,

- organizacja konkursów sprawnościowo-obronnych,

- organizacja koncertu okolicznościowego.

3. batalion drogowo-

mostowy

3. batalion drogowo-

mostowy

społeczeństwo 

Chełmna
1 200 zł 20

194

Obozu szkoleniowy w ramach 

"Pilotarzowego programu 

wspierania szkół 

ponadgimnazjalnych prowadzących 

piony certyfikowanych wojskowych 

klas mundurowych" w czasie 

wakacji.

15 - 19.06

Kazuń Nowy

Organizacja obozu szkoleniowego na terenie JW (poligonu) 

w formule stacjonarnej tj. przebywanie uczniów wraz

z wyznaczonymi opiekunami 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 dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu 

"Edukacja wojskowa",

- w ramach obozu udostępnienie sprzętu wojskowego, a także 

wydzielenie instruktorów i osób funkcyjnych.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

2. pułk saperów
26. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Biuro do Spraw 

Proobronnych, Zespół 

Szkół nr 1 im. 

Stanisława Staszica 

w Płońsku

uczniowie klasy

o profilu 

mundurowym

6 600 zł 200



195

Obozu szkoleniowy w ramach 

"Pilotarzowego programu 

wspierania szkół 

ponadgimnazjalnych prowadzących 

piony certyfikowanych wojskowych 

klas mundurowych" w czasie 

wakacji.

15 - 19.06

Kazuń Nowy

Organizacja obozu szkoleniowego na terenie JW (poligonu) 

w formule stacjonarnej tj. przebywanie uczniów wraz 

z wyznaczonymi z ramienia szkoły opiekunami w JW (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 dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu 

"Edukacja wojskowa",

- w ramach obozu udostępnienie sprzętu wojskowego, a także 

wydzielenie instruktorów i osób funkcyjnych.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

2. pułk saperów
26. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Biuro do Spraw 

Proobronnych, Zespół 

Szkół im. Fridtjofa 

Nansena w Piastowie 

uczniowie klasy

o profilu 

mundurowym

6 600 zł 200

196 Dzień Otwartych Koszar.

wrzesień 

(1 dzień)

Kazuń Nowy

- zwiedzanie sali tradycji z przewodnikiem,

- prezentacja sprzętu wojskowego i wyposażenia pułku: SPW-2000, 

uniwersalna maszyna inżynieryjna, pływający transporter 

samobieżny, transporter rozpoznania inżynieryjnego, SŁ-34, DZ-

27S, JELCZ HIAB, JELCZ 422.32 z przyczepą, trał przeciwminowy 

BOŻENA 4, Star 266, ZWD, JELCZ Jaśmin, JELCZ 662 D43 "TOPOLA".

2. pułk saperów 2. pułk saperów

społeczność gminy 

Nowy Dwór 

Mazowiecki

1 500 zł 15

197

"Pilotażowy program wspierania 

szkół ponadgimnazjalnych 

prowadzących piony 

certyfikowanych klas wojskowych".

I kwartał

(1 dzień)

 Inowrocław

Wsparcie procesu nauczania młodzieży wojskowych klas

mundurowych (z II edycji: II klasy wojskowe - 46 uczniów) zgodnie

z Programem nauczania dla szkół ponadginmazjalnych przedmiotu 

„Edukacja wojskowa”, zatwierdzonym przez MON oraz załączonym 

do programu diagramem szkolenia:

- wydzielenie kadry instruktorskiej do prowadzenia szkolenia, 

- użyczenie obiektów szkoleniowych i sprzętu wojskowego do 

zapewnienia realizacji programu szkolenia. 

Szczegóły wsparcia i terminy realizacji przedsięwzięć do ustalenia 

pomiędzy JW. i szkołą.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

2. pułk inżynieryjny
Wojskowa Komenda 

Uzupełnień

Biuro do Spraw 

Proobronnych, Zespół 

Szkół Akademickich

im. Obrońców Wisły

1920 roku we 

Włocławku

uczniowie klas 

o profilu 

wojskowym

693 zł 21

198

"Pilotażowy program wspierania 

szkół ponadgimnazjalnych 

prowadzących piony 

certyfikowanych klas wojskowych".

I kwartał

(1 dzień)

 Inowrocław

Wsparcie procesu nauczania młodzieży wojskowych klas

mundurowych (z II edycji: II klasy wojskowe - 39 uczniów) zgodnie

z Programem nauczania dla szkół ponadginmazjalnych przedmiotu 

„Edukacja wojskowa”, zatwierdzonym przez MON oraz załączonym 

do programu diagramem szkolenia:

- wydzielenie kadry instruktorskiej do prowadzenia szkolenia, 

- użyczenie obiektów szkoleniowych i sprzętu wojskowego do 

zapewnienia realizacji programu szkolenia. 

Szczegóły wsparcia i terminy realizacji przedsięwzięć do ustalenia 

pomiędzy JW. i szkołą.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

2. pułk inżynieryjny
Wojskowa Komenda 

Uzupełnień

Biuro do Spraw 

Proobronnych, Zespół 

Szkół 

Ponadgimnazjalnych

im. Jana Pawła II

w Kościełcu

uczniowie klas 

o profilu 

wojskowym

693 zł 21

2. PUŁK INŻYNIERYJNY - INOWROCŁAW



199

"Pilotażowy program wspierania 

szkół ponadgimnazjalnych 

prowadzących piony 

certyfikowanych klas wojskowych".

zajęcia

praktyczne

8 godzin w 1 dzień

szkoleniowy

1 raz w miesiącu

(bez wakacji)

 Inowrocław

Wsparcie procesu nauczania młodzieży wojskowych klas

mundurowych (z III edycji: II klasy wojskowe - 48 uczniów) zgodnie 

z Programem nauczania dla szkół ponadginmazjalnych przedmiotu 

„Edukacja wojskowa”, zatwierdzonym przez MON oraz załączonym 

do programu diagramem szkolenia:

- wydzielenie kadry instruktorskiej do prowadzenia szkolenia, 

- użyczenie obiektów szkoleniowych i sprzętu wojskowego do 

zapewnienia realizacji programu szkolenia. 

Szczegóły wsparcia i terminy realizacji przedsięwzięć do ustalenia 

pomiędzy JW. i szkołą.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

2. pułk inżynieryjny

12. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy, Wojskowa 

Komenda Uzupełnień

Biuro do Spraw 

Proobronnych, Zespół 

Szkół Akademickich

im. Obrońców Wisły

1920 roku we 

Włocławku

uczniowie klas 

o profilu 

wojskowym

7 392 zł 224 

200

"Pilotażowy program wspierania 

szkół ponadgimnazjalnych 

prowadzących piony 

certyfikowanych klas wojskowych".

cały rok

4 razy w miesiącu

(bez wakacji)

 Nisko

- wydzielenie kadry instruktorskiej do prowadzenia szkoleń, 

- udostępnienie obiektów szkoleniowych i sprzętu wojskowego do 

zapewnienia realizacji programu szkolenia. 

 Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

3. batalion inżynieryjny

 Biuro do Spraw 

Proobronnych 

Regionalne Centrum 

Edukacji Zawodowej 

w Nisku.

uczniowie klas 

o profilu 

wojskowym

3 960 zł 120

201

"Pilotażowy program wspierania 

szkół ponadgimnazjalnych 

prowadzących piony 

certyfikowanych klas wojskowych".

zajęcia

praktyczne

8 godzin w 1 dzień

szkoleniowy

1 raz w miesiącu

(bez wakacji)

 Inowrocław

Wsparcie procesu nauczania młodzieży wojskowych klas 

mundurowych (z III edycji: I klasa wojskowa - 21 uczniów) zgodnie

z Programem nauczania dla szkół ponadginmazjalnych przedmiotu 

„Edukacja wojskowa”, zatwierdzonym przez MON oraz załączonym 

do programu diagramem szkolenia:

- wydzielenie kadry instruktorskiej do prowadzenia szkolenia, 

- użyczenie obiektów szkoleniowych i sprzętu wojskowego do 

zapewnienia realizacji programu szkolenia. 

Szczegóły wsparcia i terminy realizacji przedsięwzięć do ustalenia 

pomiędzy JW. i szkołą.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

2. pułk inżynieryjny
12. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy                               

Biuro do Spraw 

Proobronnych, Zespół 

Szkół 

Ponadgimnazjalnych

im. Jana Pawła II

w Kościełcu

uczniowie klas 

o profilu 

wojskowym

7 392 zł 224 

202 Dzień Otwartych Koszar.

3 razy w roku

 (luty, kwiecień, 

sierpień)

Głogów 

Koszary

- prezentacja sprzętu wojskowego i wyposażenia batalionu (Jelcz 

Hiab, pływający transporter samobieżny, Daglezja, 2 x Quad, 

uniwersalna maszyna inżynieryjnaI, Jelcz TOPOLA, Kuchnia Tentar, 

SŁ-34),

- zapoznanie z historią jednostki.

4. batalion inżynieryjny 4. batalion inżynieryjny

dzieci i młodzież 

szkolna garnizonu 

Głogów

12 000 zł 60

203

Dzień otwartych koszar 

w ramach obchodów Święta Wojsk 

Inżynieryjnych. 

kwiecień

(1 dzień)

Nisko

- przygotowanie stoiska informacyjno promocyjnego - namiot 

promocyjny,

- zapoznanie zwiedzających z bazą szkoleniową,

- prezentacja sprzętu, uzbrojenia i wyposażenia:

Quad- 2szt., łódź Pioneer - 1szt., kuchnia polowa KPŻ170 -1 szt., 

uniwersalna maszyna inżynieryjna - 1szt., pływający transporter 

samobieżny - 1 szt., SŁ 34 - 1 szt., modułowy system stołówkowy - 

1 szt., zestaw niskopodwoziowy MERCEDES - 1 szt., pompa dużej 

wydajności SENECO - 1 szt.

3. batalion inżynieryjny
16. batalion 

saperów
3. batalion inżynieryjny

dzieci i młodzież 

szkolna
3 960 zł 120



204

Ślubowanie klasy mundurowej 

Regionalnego Centrum Edukacji 

Zawodowej w Nisku.

kwiecień

(1 dzień)

Nisko

- uczestnictwo w treningach i apelu według ceremoniału 

wojskowego,

- prezentacja sprzętu uzbrojenia i wyposażenia, 

- kuchnia polowa z obsługą do wydawania przygotowanego 

posiłku.

3. batalion inżynieryjny
34. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

3. batalion inżynieryjny, 

Regionalne Centrum 

Edukacji Zawodowej 

w Nisku

uczniowie klas 

o profilu 

wojskowym

990 zł 30

205
Święto pułku. Dzień Otwartych 

Koszar.

kwiecień

(1 dzień)

Inowrocław

- prezentacja sprzętu, uzbrojenia  i wyposażenia:

- Honker Harris 400 , węzłowy wóz kablowy WWK10-C, Jelcz 442, 

łódź pioner, STAR 266 AP, STAR 266 BP, Jelcz 662, KH-200, 

pływający transporter samobieżny, 2 x QUAD, uniwersalna 

maszyna inżynieryjna, SŁ-34, MAN TRUCK, Jelcz Hiab, sanitarka 

SCAM, Iveco Daily, Jelcz 442,

- zapoznanie z historią jednostki.

2. pułk inżynieryjny 2. pułk inżynieryjny                

żołnierze 

i pracownicy 

resortu obrony 

narodowej, 

społeczność 

Inowrocławia 

i okolicznych gmin, 

dzieci 

i młodzież szkolna 

4 000 zł 96

206

Obóz szkoleniowy - Regionalnego 

Centrum Edukacji Zawodowej 

w Nisku na terenie JW(strzelnica).

maj/czerwiec

(5 dni po 10 godzin 

dziennie)

Nisko

- wydzielenie kadry instruktorskiej do prowadzenia szkoleń,

 -  zapewnienie sprzętu wojskowego do realizacji programu 

szkolenia,

 -  zapewnienie transportu do zabezpieczenia procesu szkolenia

w ramach zajęć na terenie wojskowym.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

3. batalion inżynieryjny
34. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

3. batalion inżynieryjny, 

Regionalne Centrum 

Edukacji Zawodowej 

w Nisku.

uczniowie klas 

o profilu 

wojskowym

3 640 zł 80 

207

Obóz szkoleniowy w ramach

,Pilotażowego programu

wspierania szkół 

ponadgimnazjalnych

prowadzących piony

certyfikowanych wojskowych klas 

mundurowych” na zakończenie 

roku szkolnego 2019/2020.

maj lub

czerwiec 

(termin do

ustalenia z JW.)

5-dniowy obóz

szkoleniowy

10 godzin dziennie

- organizacja obozu szkoleniowego na terenie JW. w formie 

stacjonarnej tj. przebywanie uczniów wraz z wyznaczonymi 

z ramienia szkoły opiekunami w JW (poligonie) przez 5 dni, wraz

z zakwaterowaniem na terenie wojskowym (w obozowisku 

namiotowym lub budynkach), dostęp do infiastruktury socjalnej 

(umywalnie, prysznice, toalety - przenośne lub stacjonarne),

- realizacja programu obozu zgodnie z diagramem szkolenia

do Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych

przedmiotu Edukacja wojskowa”,

- w ramach obozu użyczenieobiektów szkoleniowych,

infastruktury i sprzętu wojskowego, a także wydzielenie 

instruktorów i osób funkcyjnych z JW niezbędnych do 

przeprowadzenia zajęć,

- zapewnienie transportu do zabezpieczenia procesu szkolenia

w ramach zajęć na terenie wojskowym.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

2. pułk inżynieryjny
12. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Biuro do Spraw 

Proobronnych, Zespół 

Szkół Akademickich

im. Obrońców Wisły

1920 roku we 

Włocławku

uczniowie klas 

o profilu 

wojskowym

14 485 zł 200 



208

Obóz szkoleniowy w ramach

,Pilotażowego programu

wspierania szkół 

ponadgimnazjalnych

prowadzących piony

certyfikowanych wojskowych klas 

mundurowych” na zakończenie 

roku szkolnego 2019/2020.

maj lub

czerwiec 

(termin do

ustalenia z JW.)

5-dniowy obóz

szkoleniowy

10 godzin dziennie

- organizacjaobozu szkoleniowego na terenie JW. w formie 

stacjonarnej tj. przebywanie uczniów wraz z wyznaczonymi 

z ramienia szkoły opiekunami w JW (poligonie) przez 5 dni, wraz

z zakwaterowaniem na terenie wojskowym  (w obozowisku 

namiotowym lub budynkach), dostęp do infiastruktury socjalnej 

(umywalnie, prysznice, toalety - przenośne lub stacjonarne),

- realizacja programu obozu zgodnie z diagramem szkolenia

do „Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych

przedmiotu Edukacja wojskowa”,

- w ramach obozu użyczenie obiektów szkoleniowych,

infastruktury i sprzętu wojskowego, a także wydzielenie 

instruktorów i osób funkcyjnych z JW niezbędnych do 

przeprowadzenia zajęć,

- zapewnienie transportu do zabezpieczenia procesu szkolenia

w ramach zajęć na terenie wojskowym.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

2. pułk inżynieryjny
12. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy                              

Biuro do Spraw 

Proobronnych, Zespół 

Szkół 

Ponadgimnazjalnych

im. Jana Pawła II

w Kościełcu

uczniowie klas 

o profilu 

wojskowym

14 485 zł 200 

209
 Dni Dęblina - Dzień Otwartych 

Koszar.

19 - 21.06.

Dęblin

(jeden dzień)

- wystawa sprzętu inżynieryjnego znajdującego się na wyposażeniu 

1. batalionu drogowo-mostowego: pływający transporter 

samobieżny, transporter rozpoznania inżynieryjnego, Jelcz CW 10, 

pompa BHR, Star 266, uniwersalna maszyna inżynieryjna, Man, 

Jelcz Daglezja, Jelcz Hiab, SŁ 34, Iveco Topola, kuter KH 200, 

- zwiedzanie wystawy historycznej 1. batalionu drogowo - 

mostowego,

1. batalion drogowo-

mostowy

Orkiestra Wojskowa 

w Dęblinie, Dowództwo 

Generalne Rodzajów Sił 

Zbrojnych, 41. Baza 

Lotnictwa Szkolnego, 

4. Skrzydło Lotnictwa 

Szkolnego, Lotnicza 

Akademia Wojskowa

1. batalion drogowo-

mostowy, Urząd Miasta 

Dęblin

społeczeństwo 

Dęblina
7 000 zł 150

210
Święto 4. Batalionu Inżynieryjnego - 

Dzień Otwartych Koszar.

02.10

Głogów

- pokaz sprzętu wojskowego i wyposażenia batalion (Jelcz Hiab, 

pływający transporter samobieżny, Daglezja, 2 x Quad, uniwersalna 

maszyna inżynieryjna, Jelcz TOPOLA, Kuchnia Tentar, SŁ-34)

4. batalion inżynieryjny 4. batalion inżynieryjny

żołnierze 

i pracownicy 

resortu obrony 

narodowej 

garnizonu, 

społeczność lokalna 

regionu

4 000 zł 60

211
Święto 3. Batalionu Inżynieryjnego - 

Dzień Otwartych Koszar.

październik

(1 dzień)

Nisko

- przygotowanie stoiska informacyjno promocyjnego - namiot 

promocyjny,

- zapoznanie zwiedzających z bazą szkoleniową,

- prezentacja sprzętu, uzbrojenia i wyposażenia:

Quad- 2szt., łódź Pioneer - 1szt., kuchnia polowa KPŻ170 -1 

szt.,uniwersalna maszyna inżynieryjna TIER 9,5 - 1szt., pływający 

transporter samobieżny - 1 szt., SŁ 34 - 1 szt., modułowy system 

stołówkowy - 1 szt., zestaw niskopodwoziowy MERCEDES - 1 szt., 

pompa dużej wydajności SENECO - 1 szt.

3. batalion inżynieryjny

16. batalion saperów,

3. kompania regulacji 

ruchu

3. batalion inżynieryjny
dzieci i młodzież 

szkolna
3 960 zł 120

212

Wojskowy dzień szkoleniowy dla 

uczniów klas mundurowych Liceum 

Ogólnokształcącego Zespołu Szkół 

w Dubience objętych projektem 

Ministerstwa Obrony Narodowej 

"Pilotażowy program wspierania 

szkół ponadgimnazjalnych 

prowadzących piony wojskowych 

klas mundurowych". 

cały rok

każdy drugi wtorek 

i każda druga środa 

miesiąca

(bez wakacji)

Hrubieszów

- wyznaczenie koordynatora do współpracy ze szkołą,

- wydzielenie instruktorów oraz sprzętu wojskowego do 

przeprowadzenia zajęć,

2. pułk rozpoznawczy

Biuro do Spraw 

Proobronnych, Zespół 

Szkół w Dubience.

uczniowie klas 

mundurowych
25 000 zł 120

2. PUŁK ROZPOZNAWCZY - HRUBIESZÓW



213

5-dniowy obóz szkoleniowy dla 

uczniów Liceum 

Ogólnokształcącego Zespołu Szkół 

objętych projektem Ministerstwa 

Obrony Narodowej "Pilotażowy 

program wspierania szkół 

ponadgimnazjalnych prowadzących 

piony wojskowych klas 

mundurowych". 

czerwiec-wrzesień

(5 dni)

Hrubieszów

- wyznaczenie koordynatora do współpracy ze szkołą,

- udostępnienie autokaru do przewozu uczniów,

- wydzielenie instruktorów do przeprowadzenia zajęć 

z przedmiotów: musztra wojskowa, OPBMR, inżynieryjno – 

saperskie, terenoznawstwo, taktyka, topografia wojskowa, 

łączność, Survival, BLOS, szkolenie wspinaczkowe,

- wydzielenie instruktorów oraz sprzętu wojskowego do 

przeprowadzenia zajęć,

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

2. pułk rozpoznawczy

Biuro do Spraw 

Proobronnych, Zespół 

Szkół w Dubience.

uczniowie klas 

mundurowych
20 000 zł 240

214
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych.

01.03

Hrubieszów

- udostępnienie autokaru dla uczestników uroczystości,

- pokaz statyczny sprzętu wojskowego i wyposażenia 

indywidualnego żołnierza,

- zabezpieczenie nagłośnienia uroczystości.

2. pułk rozpoznawczy 2. pułk rozpoznawczy

kombatanci, 

młodzież szkolna, 

społeczeństwo 

Hrubieszowa

1 500 zł 4

215 Dzień Otwartych Koszar.

kwiecień-październik 

(1 dzień) 

Hrubieszów

- pokaz statyczny sprzętu wojskowego i wyposażenia 

indywidualnego żołnierza,

- pokaz sprzętu spadochronowego,

- zapoznanie z bazą szkoleniową.

2. pułk rozpoznawczy 2. pułk rozpoznawczy

kombatanci, 

młodzież szkolna, 

społeczeństwo 

Hrubieszowa

12 000 zł 8

216
Rocznica Zbrodni Katyńskiej - Dzień 

Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

13.04

Hrubieszów

- udostępnienie autokaru dla uczestników uroczystości,

- pokaz statyczny sprzętu wojskowego i wyposażenia 

indywidualnego żołnierza,

- zabezpieczenie nagłośnienia uroczystości. 

2. pułk rozpoznawczy 2. pułk rozpoznawczy

kombatanci, 

młodzież szkolna, 

społeczeństwo 

Hrubieszowa

1 500 zł 4

217

Święto Narodowe 3 Maja 

i Dzień Flagi Rzeczypospolitej 

Polskiej.

03.05

Hrubieszów

- udostępnienie autokaru dla uczestników uroczystości,

- pokaz statyczny sprzętu wojskowego i wyposażenia 

indywidualnego żołnierza,

- zabezpieczenie nagłośnienia uroczystości.

2. pułk rozpoznawczy 2. pułk rozpoznawczy

kombatanci, 

młodzież szkolna, 

społeczeństwo 

Hrubieszowa

2 000 zł 6

218
Dzień Weterana Działań poza 

Granicami Państwa.

29.05

Hrubieszów

- udostępnienie autokaru dla uczestników uroczystości,

- pokaz statyczny sprzętu wojskowego i wyposażenia 

indywidualnego żołnierza,

- zabezpieczenie nagłośnienia uroczystości.

2. pułk rozpoznawczy 2. pułk rozpoznawczy

kombatanci, 

młodzież szkolna, 

społeczeństwo 

Hrubieszowa.

1 500 zł 4

219 Święto Jednostki Wojskowej.
17.06

Hrubieszów

- pokaz statyczny sprzętu wojskowego i wyposażenia 

indywidualnego żołnierza,

- pokaz sprzętu spadochronowego,

- zapoznanie z bazą szkoleniową,

- wydanie przygotowanego posiłku,

- zabezpieczenie nagłośnienia uroczystości.

2. pułk rozpoznawczy

32. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy,

1. Brygada Lotnictwa 

Wojsk Lądowych,

25. Brygada Kawalerii

Powietrznej

2. pułk rozpoznawczy

kombatanci, 

młodzież szkolna, 

społeczeństwo 

Hrubieszowa.

20 000 zł 8

220
Narodowy Dzień Pamięci Powstania 

Warszawskiego.

01.08

Hrubieszów

- udostępnienie autokaru dla uczestników uroczystości;

- pokaz statyczny sprzętu wojskowego i wyposażenia 

indywidualnego żołnierza,

- zabezpieczenie nagłośnienia uroczystości.

2. pułk rozpoznawczy 2. pułk rozpoznawczy

kombatanci, 

młodzież szkolna, 

społeczeństwo 

Hrubieszowa

1 500 zł 4

221

Święto Wojska Polskiego.

Obchody 100 rocznicy Bitwy 

Warszawskiej 1920 r.

15.08

Hrubieszów

- udostępnienie autokaru dla uczestników uroczystości,

- pokaz statyczny sprzętu wojskowego i wyposażenia 

indywidualnego żołnierza,

- wydanie przygotowanego posiłku,

- zabezpieczenie nagłośnienia uroczystości.

2. pułk rozpoznawczy
32. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy       
2. pułk rozpoznawczy

kombatanci, 

młodzież szkolna, 

społeczeństwo 

Hrubieszowa

10 000 zł 8

222
Rocznica wybuchu II Wojny 

Światowej. 

01.09

Hrubieszów

Werbkowice

Mircze

Uchanie

- udostępnienie autokaru dla uczestników uroczystości,

- pokaz statyczny sprzętu wojskowego i wyposażenia 

indywidualnego żołnierza,

- zabezpieczenie nagłośnienia uroczystości.

2. pułk rozpoznawczy 2. pułk rozpoznawczy

kombatanci, 

młodzież szkolna, 

społeczeństwo 

Hrubieszowa

1 500 zł 4



223 Święto Wojsk Lądowych.
12.09

Hrubieszów

- pokaz statyczny sprzętu wojskowego i wyposażenia 

indywidualnego żołnierza,

- zabezpieczenie nagłośnienia uroczystego apelu.

2. pułk rozpoznawczy 2. pułk rozpoznawczy

kombatanci, 

młodzież szkolna, 

społeczeństwo 

Hrubieszowa

2 000 zł 6

224
Rocznica agresji sowieckiej 

na Polskę.

17.09

Hrubieszów

- udostępnienie autokaru dla uczestników uroczystości,

- pokaz statyczny sprzętu wojskowego i wyposażenia 

indywidualnego żołnierza,

- zabezpieczenie nagłośnienia uroczystego apelu.

2. pułk rozpoznawczy 2. pułk rozpoznawczy

kombatanci, 

młodzież szkolna, 

społeczeństwo 

Hrubieszowa

1 500 zł 4

225
Dzień Polskiego Państwa 

Podziemnego.

27.09

Hrubieszów

- udostępnienie autokaru dla uczestników uroczystości,

- pokaz statyczny sprzętu wojskowego i wyposażenia 

indywidualnego żołnierza,

- zabezpieczenie nagłośnienia uroczystego apelu.

2. pułk rozpoznawczy 2. pułk rozpoznawczy

kombatanci, 

młodzież szkolna, 

społeczeństwo 

Hrubieszowa

1 500 zł 4

226 100 rocznica Bitwy nad Niemnem.
21.09

Hrubieszów

- udostępnienie autokaru dla uczestników uroczystości,

- pokaz statycznysprzętu wojskowego i wyposażenia 

indywidualnego żołnierza,

- zabezpieczenie nagłośnienia uroczystego apelu.

2. pułk rozpoznawczy 2. pułk rozpoznawczy

kombatanci, 

młodzież szkolna, 

społeczeństwo 

Hrubieszowa

1 500 zł 4

227 Akcja Żołnierska Pamięć.

28-31.08

28-30.10

Hrubieszów

- porządkowanie wojskowych cmentarzy i mogił,

- porządkowanie żołnierskich mogił, terenów przy pomnikach 

i tablicach pamiątkowych, będących pod opieką 2. pułku 

rozpoznawczego.

2. pułk rozpoznawczy 2. pułk rozpoznawczy

kombatanci, 

młodzież szkolna, 

społeczeństwo 

Hrubieszowa

3 500 zł 12

228 Narodowe Świeto Niepodległości.
11.11

Hrubieszów

- udostępnienie autokaru dla uczestników uroczystości,

- pokaz statyczny sprzętu wojskowego i wyposażenia 

indywidualnego żołnierza,

- wydanie przygotowanego posiłku,

- zabezpieczenie nagłośnienia uroczystego apelu.

2. pułk rozpoznawczy
32. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy
2. pułk rozpoznawczy

kombatanci, 

młodzież szkolna, 

społeczeństwo 

Hrubieszowa

10 000 zł 8

229
Rocznica wybuchu Powstania 

Listopadowego.

30.11

Hrubieszów

- udostępnienie autokaru dla uczestników uroczystości,

- pokaz statycznysprzętu wojskowego i wyposażenia 

indywidualnego żołnierza,

- zabezpieczenie nagłośnienia uroczystości.

2. pułk rozpoznawczy 2. pułk rozpoznawczy

kombatanci, 

młodzież szkolna, 

społeczeństwo 

Hrubieszowa

1 500 zł 4

230

Dzień Pamięci o Poległych 

i Zmarłych w Misjach i Operacjach 

Wojskowych poza granicami 

Państwa.

21.12

Hrubieszów

- udostępnienie autokaru dla uczestników uroczystości,

- pokaz statycznysprzętu wojskowego i wyposażenia 

indywidualnego żołnierza,

- zabezpieczenie nagłośnienia uroczystości.

2. pułk rozpoznawczy 2. pułk rozpoznawczy

kombatanci, 

młodzież szkolna, 

społeczeństwo 

Hrubieszowa

1 500 zł 4

231

Blok zajęć programowych dla klasy 

o profilu wojskowym.

Realizacja obozu szkoeniowego. 

cały rok 

1 dzień

(bez wakacji)

Przasnysz

maj - czerwiec 

(5 dni)

Orzysz

- przeprowadzenie zajęć przez wyznaczonych instruktorów, 

- zabezpeczenie w sprzęt i materiały do zajęć praktycznych,

- udział w uroczystościach Święta 2. Ośrodka Radioelektronicznego 

i szkoły, 

- organizacja  obozu szkoleniowego w formule stacjonarnej.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

2. Ośrodek 

Radioelektroniczny 

26. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy 

Biuro do Spraw 

Proobronnych,

Zespół Szkół 

Zawodowych Nr 2 

w Ostrołęce

uczniowie klas 

mundurowych 

Zespołu Szkół 

Zawodowych Nr 2 

w Ostrołęce

14 080 zł 440

2. OŚRODEK RADIOELEKTRONICZNY - PRZASNYSZ



232 Dzień Otwartych Koszar.
24.04

Przasnysz

- prezentacja sprzętu i wyposażenia,  

- zwiedzanie Sali Tradycji, 

2. Ośrodek 

Radioelektroniczny 

26. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy 

2. Ośrodek 

Radioelektroniczny 

społeczeństwo 

Garnizonu 

Przasnysz

6 400 zł 200

233 Dzień Otwartych Koszar.
17.05

Grudziądz

- prezentacja sprzętu i wyposażenia,  

- zwiedzanie Sali Tradycji, 

8. batalion walki 

radielektronicznej 

13. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy 

8. batalion walki 

radielektronicznej 

mieszkańcy Miasta 

Grudziądz
22 400 zł 700

234

Edukacja Wojskowa w ramach 

programu "Certyfkowane 

Wojskowe Klasy Mundurowe" 

prowadzonego przez Ministerstwo 

Obrony Narodowej w roku 

szkolnym 2019/2020 oraz 

2020/2021.

zajęcia teoretyczne 

3 razy w miesiącu

(bez wakacji)

rejon szkoły lub 

4. pułku chemicznego

- wsparcie procesu nauczania mlodzieży wojskowych klas 

mundurowych z III edycji: 1 x klasa wojskowa - 16 uczniów zgodnie 

z Programen nauczania dla szkół ponadpodstawowych przedmiotu 

"Edukacja wojskowa", oraz załączonym do programu diagramem 

szkolenia, w zakresie: 

- wyznaczenia stalego koordynatora do współpracy ze szkołą,

- kierowanie do szkoły wykładowców instruktorów wraz 

z niezbędnym sprzętem wojskwym i pomocami szkoleniowymi

w celu przeprowadzenia wybranych zajęć (w terminach 

uzgodnionych ze szkołą,

- użyczenie obiektów szkoleniowych, infrastruktury i sprzętu 

wojskowego pułku, niezbędnych do przeprowadzenia zajeć,

- wydzielenie instruktorów i osób funkcyjnych niezbędnych do 

przeprowadzenia zajęć na terenie obiektów szkoleniowych,

- zapewnienie transportu do zabezpieczenia procesu szkolenia

w ramach dojadu ze szkoły do miejsca szkolenia w ramach zajęć na 

terenie wojskowym.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

4. pułk chemiczny

13. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy, Wojskowa 

Komenda Uzupełnień 

Brodnica

    Biuro do Spraw 

Poborowych, Zespól 

Szkół w Jabłonowie 

Pomorskim

uczniowe 

certyfikowanych 

wojskowych klas 

mundurowych

6 425 zł 103

235
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych.

marzec

(1 dzień)

Brodnica

- zabezpieczenie nagłośnienia uroczystości: Baryton,

- prezentacja sprzętu i wyposażenia pułku,

- udział przedstawicieli pułku w biegu "Wilczym Tropem",

- zabezpieczenie medyczne dla żołnierzy i pracowników resortu 

obrony narodowej biorących udział w przedsięwzięciu.

4. pułk chemiczny 4. pułk chemiczny
społeczeństwo 

miasta Brodnicy
800 zł 20

236
 Święto 6. batalionu chemicznego 

Sił Powietrznych.

31.03

Śrem

- zabezpieczenie nagłośnienia uroczystości,                                                                                               

- prezentacja sprzętu i wyposażenia pułku.

6. batalion chemiczny  

Sił Powietrznych

6. batalion chemiczny  

Sił Powietrznych

społeczeństwo 

miasta Śrem
2 000 zł 69

237 Akcja Żołnierska Pamięć.
03.05

Pokrzydowo, Brodnica

- zapalenie zniczy i złożenie kwiatów na grobach żołnierzy poległych 

w Iraku i podczas Bitwy Pod Brodnicą w 1920 r., 

- pojazd do przewozu żołnierzy.

4. pułk chemiczny 4. pułk chemiczny
społeczeństwo 

miasta Brodnicy
300 zł 6

238
Święto Narodowe 3 Maja

i Dzień Flagi RP.

03.05

Brodnica

- zabezpieczenie nagłośnienia uroczystości,

- prezentacja sprzętu i wyposażenia pułku.
4. pułk chemiczny 4. pułk chemiczny

społeczeństwo 

miasta Brodnicy
928 zł 16

239 Akcja Żołnierska Pamięć.
03.05

Pokrzydowo, Brodnica

- zapalenie zniczy i złożenie kwiatów na grobach żołnierzy poległych 

w Iraku i podczas Bitwy Pod Brodnicą w 1920 r., 

- zabezpieczenie pojazdu do przewozu żołnierzy.

4. pułk chemiczny 4. pułk chemiczny
społeczeństwo 

miasta Brodnicy
240 zł 4

240

Święto 4. Brodnickiego Pułku 

Chemicznego im. Ignacego 

Mościckiego.

20.05 

Brodnica

- zapoznanie z bazą szkoleniową,

- prezentacja sprzętu i wyposażenia pułku,

- zabezpieczenie medyczne dla żołnierzy i pracowników RON 

biorących udział w przedsięwzięciu, 

- wydanie przygotowanego posiłku.

4. pułk chemiczny 4. pułk chemiczny
społeczeństwo 

miasta Brodnicy
2 000 zł 68

4. PUŁK CHEMICZNY - BRODNICA



241 Święto Wojska Polskiego.
14 - 15.08 

Śrem
- zabezpieczenie pokazu sprzętu wojskowego.

6. batalion chemiczny  

Sił Powietrznych

6. batalion chemiczny  

Sił Powietrznych

społeczeństwo 

miasta Śrem
1 240 zł 4

242 Święto Wojska Polskiego.

sierpień

(1 dzień)

Brodnica

- zapoznanie z bazą szkoleniową,

- prezentacja sprzętu i wyposażenia pułku,

- zabezpieczenie medyczne dla żołnierzy i pracowników resortu 

obrony narodowej biorących udział w przedsięwzięciu, 

- wydanie przygotowanego posiłku.

4. pułk chemiczny 4. pułk chemiczny
społeczeństwo 

miasta Brodnicy
2 500 zł 74

243

Obóz szkoleniowy w ramach 

programu "Certyfikowane 

Wojskowe Klasy Mundurowe 

prowadzone przez Ministerstwo 

Obrony Narodowej w roku 

szkolnym 2019/2020.

wrzesień

(5 dni)

 4. pułk chemiczny 

- organizacja 5-dniowego obozu szkoleniowego na terenie pułku 

(PPC) w formie stacjonarnej tj. przebywanie uczniów wraz

z opiekunami w pułku (na poligonie), wraz 

z zakwaterowaniem na terenie wojskowym, dostęp do 

infrastruktury socjalnej,

- realizacja programu obozu zgodnie z diagramem szkolenia do 

programu nauczania dla szkól ponadpodstawowych przedmiotu 

"Edukacja wojskowa",

- w ramach obozu użyczenie obiektów szkoleniowych, 

infrastruktury i sprzętu wojskowego, a takze wydzielenie 

instruktorów i osób funkcyjnych z pułku niezbędnych do 

przeprowadzenia zajęć,

- zapewnienie transportu do zabezpieczenia procesu szkolenia

w ramach dojazdu za szkoly do miejsca obozu oraz w ramach zajęć 

na terenie wojskowym.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

4. pułk chemiczny

13. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy, Wojskowa 

Komenda Uzupełnień 

Brodnica

  Biuro do Spraw 

Poborowych, Zespól 

Szkół w Jabłonowie 

Pomorskim

uczniowe 

sertyfikowanych 

sojskowych klas 

mundurowych

3 440 zł 70

244
Uroczystości z okazji rocznicy 

Zbrodni Selbtschutzu.

16.10 

Rypin

Rusinowo

- oficer do przeprowadzenia Apelu Poległych. 4. pułk chemiczny
4. pułk chemiczny,

Urząd miasta Rypin

społeczeństwo 

miasta Rypin
450 zł 10

245 Narodowe Święto Niepodległości.

listopad 

(1 dzień)

Brodnica

- zabezpieczenie nagłośnienia uroczystości, 

- prezentacja sprzętu i wyposażenia pułku, 

- zabezpieczenie medyczne dla żołnierzy i pracowników resortu 

obrony narodowej biorących udział w przedsięwzięciu.

4. pułk chemiczny 4. pułk chemiczny

kombatanci, 

młodzież 

i społeczeństwo 

miasta Brodnicy

928 zł 16

246 Akcja Żołnierska Pamięć.
01.11. Pokrzydowo, 

Brodnica

- zapalenie zniczy i złożenie kwiatów na grobach żołnierzy poległych 

w Iraku i podczas Bitwy Pod Brodnicą w 1920 r.,

- pojazd do przewozu żołnierzy.

4. pułk chemiczny 4. pułk chemiczny
społeczeństwo 

miasta Brodnicy
300 zł 6

247 Akcja Żołnierska Pamięć.
01.11

Śrem
- zapalenie zniczy i złożenie kwiatów na grobach żołnierzy.

6. batalion chemiczny

Sił Powietrznych

6. batalion chemiczny 

Sił Powietrznych

społeczeństwo 

miasta Śrem
66 zł 2

248 Narodowe Święto Niepodległości.
11.11

Śrem
- zabezpieczenie pokazu sprzętu wojskowego.

6. batalion chemiczny  

Sił Powietrznych

6. batalion chemiczny  

Sił Powietrznych

społeczeństwo 

miasta Śrem
1 240 zł 4

249

Szkolenie Klas Mundurowych. 

Wsparcie realizacji " Programu 

pilotażowego wspierania szkół 

prowadzoncych piony 

certyfikowanych wojskowych klas 

mundurowych".

cały rok

(zajęcia teoretyczne 

1 godzina tygodniowo -

3 razy w miesiącu, 

zajęcia praktyczne 

8 godzin w 1 dzień 

szkoleniowy 

1 raz w miesiącu) 

Tarnowskie Góry

- wsparcie procesu nauczania młodzieży wojskowych klas 

mundurowych zgodnie załączonym do programu diagramem 

szkolenia,

- wyznaczenie stałego koordynatora do współpracy ze szkołą,

- kierowanie do szkoły wykładowców wraz z niezbędnym sprzętem 

wojskowym i pomocami naukowymi w celu przeprowadzenia 

wybranych zajęć.

5. pułk chemiczny
4. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Biuro do Spraw 

Proobronnych, 

II Liceum 

Ogólnokształcące

im. Mikołaja Reja 

Świętochłowice 

uczniowe klas 

o profilu 

mundurowym

16 500 zł 500

5. PUŁK CHEMICZNY - TARNOWSKIE GÓRY



250

Organizacja Szkolenia Klas 

Mundurowych.

Wsparcie realizacji " Programu 

pilotażowego wspierania szkół 

prowadzoncych piony 

certyfikowanych wojskowych klas 

mundurowych".

cały rok

(zajęcia teoretyczne 

1 godzina tygodniowo 

3 razy w miesiącu, 

zajęcia praktyczne 

8 godzin w 1 dzień 

szkoleniowy 

1 raz w miesiącu) 

Tarnowskie Góry

- wsparcie procesu nauczania młodzieży wojskowych klas 

mundurowych (1 x klasa wojsk., 30 uczniów) zgodnie załączonym 

do programu diagramem szkolenia,

- wyznaczenie stałego koordynatora do współpracy ze szkołą,

- kierowanie do szkoły wykładowców wraz z niezbędnym sprzętem 

wojskowym i pomocami naukowymi w celu przeprowadzenia 

wybranych zajęć.

5. pułk chemiczny
4. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Biuro do Spraw 

Proobronnych, Zespół 

Szkół Techniczno 

Usługowych

w Tarnowskich Górach

uczniowe klas 

o profilu 

mundurowym

16 500 zł 500

251

Zajęcia ze szkolenia 

ogólnowojskowego 

i specjalistycznego dla klas 

o profilu społeczno wojskowym  

Zespołu Szkół Ponadgimnazialnych 

w Chojnie. "Pilotażowy program 

wspierania szkół 

ponadgimnazialnych prowadzonych 

piony certyfikowanych wojskowych 

klas mundurowych".

cały rok

 (cyklicznie 1 dzień 

w tygodniu 1 godzina 

oraz 

1 dzień w miesiącu 

 po 8 godzin) 

Szczecin, Chojna

- użyczenie infrastruktury koszar, (kompleksy 1951, 1952, 1926, 

1927, hali sportowej), zapewnienie transportu podczas szkolenia,  

- wydzielenie  żołnierzy, sprzętu potrzebnego do realizacji 

przedsięwzięcia.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

 5. pułk inżynieryjny

15. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy,

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień Szczecin

Biuro do Spraw 

Proobronnych, Zespół 

Szkół 

Ponadgimnazialnych

 w Chojnie

młodzież szkolna 2 600 zł 80

252

Obóz szkoleniowy sportowo-

obronny dla młodzieży z Zespołu 

Szkół Ponadgimnazialnych 

w Chojnie. "Pilotażowy program 

wspierania szkół 

ponadgimnazialnych prowadzonych 

piony certyfikowanych wojskowych 

klas mundurowych".

01.05 - 30.06 

(5 dniowy obóz 

szkoleniowy 

10 godzin dziennnie) 

Szczecin

- użyczenie infrastruktury koszar, (kompleksy 1951, 1952, 1926, 

1927, hali sportowej), zapewnienie transportu podczas szkolenia,  

- wydzielenie  żołnierzy, sprzętu potrzebnego do realizacji 

przedsięwzięcia.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

 5. pułk inżynieryjny

15. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy,

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień Szczecin

Biuro do Spraw 

Proobronnych, Zespół 

Szkół 

Ponadgimnazialnych

 w Chojnie

młodzież szkolna 1 650 zł 50

253

Zajęcia ze szkolenia 

ogólnowojskowego 

i specjalistycznego dla klas 

o profilu społeczno wojskowym 

z Centrum Edukacji Zdroje. 

"Pilotażowy program wspierania 

szkół ponadgimnazialnych 

prowadzoncych piony 

certyfikowanych wojskowych klas 

mundurowych".

cały rok szkolny

1 dzień 

w tygodniu

po 1 godzinie

1 dzień w miesiącu po 

8 godzin

Szczecin

- użyczenie infrastruktury koszar, (kompleksy 1951, 1952, 1926, 

1927, hali sportowej), zapewnienie transportu podczas szkolenia,  

- wydzielenie  żołnierzy, sprzętu potrzebnego do realizacji 

przedsięwzięcia.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

 5. pułk inżynieryjny

15. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy,

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień Szczecin

Biuro do Spraw 

Proobronnych, 

Centrum Edukacji 

Zdroje w Szczecinie

młodzież szkolna 2 600 zł 80

254

Obóz szkoleniowy sportowo-

obronny dla młodzieży 

z Centrum Edukacyjnego Zdroje 

"Pilotażowy program wspierania 

szkół ponadgimnazialnych 

prowadzonych piony 

certyfikowanych wojskowych klas 

mundurowych".

01.05 - 30.06

 (5 dniowy obóz 

szkoleniowy 

10 godzin dziennnie) 

Szczecin

- użyczenie infrastruktury koszar, (kompleksy 1951, 1952, 1926, 

1927, hali sportowej), zapewnienie transportu podczas szkolenia,  

- wydzielenie  żołnierzy, sprzętu potrzebnego do realizacji 

przedsięwzięcia.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

 5. pułk inżynieryjny

15. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy,

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień Szczecin

Biuro do Spraw 

Proobronnych, 

Centrum Edukacji 

Zdroje w Szczecinie

młodzież szkolna 1 650 zł 50

5. PUŁK INŻYNIERYJNY- SZCZECIN PODJUCHY



255

Szkolenie w ramach programu 

"Certyfikowanych Klas 

Wojskowych".

cały rok

(1 dzień w miesiącu 

bez wakacji)

Górowo Iławeckie, 

Lidzbark Warmiński

- skierowanie instruktorów do przeprowadzenia zajęć,

- wydzielenie pojazdu Honker do przewozu instruktorów.
9. pułk rozpoznawczy

Biuro do Spraw 

Proobronnych, Liceum 

Ogólnokształcące przy 

Zespole Szkół Górowo 

Iławeckie,

klasy mundurowe 19 700 zł 572

256

Obóz szkoleniowy (zajęcia 

z musztry, topografii, taktyki, 

pierwszej pomocy przedmedycznej, 

szkolenie strzeleckie).

maj 

(5 dni) 

Łapkajny k/Łukty

- skierowanie 8 instruktorów do przeprowadzenia zajęć,

- wydzielenie pojazdu Honker do przewozu instruktorów.
9. pułk rozpoznawczy

Biuro do Spraw 

Proobronnych, Liceum 

Ogólnokształcące przy 

Zespole Szkół Górowo 

Iławeckie

klasy mundurowe 11 000 zł 320

257

Pilotażowy program wspierania 

szkół ponadgimnazjalnych 

prowadzących piony 

certyfikowanych wojskowych klas 

mundurowych" prowadzonego 

przez MON w roku szkolnym 

2019/2020 i 2020/2021.

cały rok

(bez wakacji) 

zajęcia teoretyczne 

1 godzina tygodniowo

- 3 razy w miesiącu

zajęcia praktyczne 

8 godzin 

- 1 raz w miesiącu 

Teren koszar 

/Strzelnica 

Garnizonowa

- wyznaczenie stałego koordynatora do współpracy ze szkołą,

- kierowanie do szkoły wykładowców/ instruktorów,

- użyczenie obiektów szkoleniowych, infrastruktury i sprzętu 

wojskowego jednostki wojskowej,

- wydzielenie 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 zajęć na terenie wojskowym.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

14. pułk 

przeciwpancerny

24. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy, Wojskowa 

Komenda Uzupełnień w 

Suwałkach

Biuro do Spraw 

Proobronnych, Liceum 

Ogólnokształcące 

w Białymstoku 

z siedzibą 

w Suwałkach

młodzież z klas 

mundurowych
14 520 zł 110

258

Pilotażowy programu wspierania 

szkół ponadgimnazjalnych 

prowadzących piony 

certfikowanych wojskowych klas 

mundurowych" prowadzonego 

przez MON w roku szkolnym 

2019/2020.

4 - 8.05 

(10 godzin dziennie)

Teren koszar

Organizacja 5-dniowego obozu szkoleniowego na terenie jednostki 

wojskowej w formule stacjonarnej wraz z zakwaterowaniem na 

terenie wojskowym,

- dostęp do infrastruktury socjalnej (umywalnie, prysznice, toalety - 

przenośne lub stacjonarne),

- użyczenie obiektów szkoleniowych, infrastruktury i sprzętu 

wojskowego,

- wydzielenie instruktorów i osób funkcyjnych z jednostki 

wojskowej niezbędnych do przeprowadzenia zajęć,

 - zabezpieczenie transportu do zabezpieczenia procesu szkolenia 

w ramach zajęć na terenie wojskowym.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

14. pułk 

przeciwpancerny

24. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy 

Biuro do Spraw 

Proobronnych, Liceum 

Ogólnokształcące 

w Białymstoku 

z siedzibą 

w Suwałkach

młodzież z klas 

mundurowych
6 600 zł 200

259

Zajęcia uzupełniające ze szkolenia 

wojskowego w ramach zajęć

z edukacji wojskowej i szkolenia 

fizycznego z młodzieżą klas 

mundurowych.

cały rok

(bez wakacji) 

zajęcia 2 razy 

w miesiącu

po 2 godziny

Pomoc w organizacji i przeprowadzeniu zajęć. Wydzielenie 

instruktorów do przeprowadzenia zajęć z zakresu szkolenia na 

trenażerach, musztry, medycznego, wychowania fizycznego. 

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

14. pułk 

przeciwpancerny

Biuro do Spraw 

Proobronnych, Liceum 

Ogólnokształcące 

w Białymstoku 

z siedzibą 

w Suwałkach

młodzież z klas 

mundurowych
5 280 zł 160

260 Zajęcia poligonowe.

1 dzień w roku

(IV kwartał 7 godzin) 

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych

Umożliwienie uczniom klas mundurowych obserwacji ćwiczeń 

poligonowych, realizowanych przez 14. pułk przeciwpancerny.

14. pułk 

przeciwpancerny

Biuro do Spraw 

Proobronnych, Liceum 

Ogólnokształcące 

w Białymstoku 

z siedzibą 

w Suwałkach

młodzież z klas 

mundurowych
1 848 zł 56

14. PUŁK PRZECIWPANCERNY - SUWAŁKI



261
Rocznica uchwalenia Konstytucji

3. Maja. Piknik militarny.

3.05

Suwałki, Park 

Konstytucji 

3. Maja

Pokaz statyczny sprzętu wojskowego: wyrzutnia BRDM 9P133

(1 szt.), wóz dowodzenia  BRDM 1A (1 szt.), sprzęt łączności, rdst. 

TRC, broń strzelecka, sprzęt optyczny.

14. pułk 

przeciwpancerny

14. pułk 

przeciwpancerny oraz 

Stowarzyszenie 

Miłośników Historii 

i Tradycji Żołnierzy 

Suwalszczyzny

społeczność lokalna 3 300 zł 100

262 Święto Wojska Polskiego.
15.08

Suwałki

Pokaz statyczny sprzętu wojskowego: wyrzutnia BRDM 9P133

(1 szt.), wóz dowodzenia  BRDM 1A (1 szt.), sprzęt łączności, rdst. 

TRC, broń strzelecka, sprzęt optyczny.

14. pułk 

przeciwpancerny

14. pułk 

przeciwpancerny oraz 

Stowarzyszenie 

Miłośników Historii 

i Tradycji Żołnierzy 

Suwalszczyzny

społeczność lokalna 5 280 zł 160

263
Święto 14. Pułku 

Przeciwpancernego.

maj 

(1 dzień)

Suwałki 

Pokaz statyczny sprzętu wojskowego: wyrzutnia BRDM 9P133

(1 szt.), wóz dowodzenia  BRDM 1A (1 szt.), sprzęt łączności, rdst. 

TRC, broń strzelecka, sprzęt optyczny.

14. pułk 

przeciwpancerny

14. pułk 

przeciwpancerny oraz 

Stowarzyszenie 

Miłośników Historii 

i Tradycji Żołnierzy 

Suwalszczyzny

społeczność lokalna 6 600 zł 200

264 Święto Artylerzysty.

grudzień 

(1 dzień)

Suwałki

Pokaz statyczny sprzętu wojskowego: wyrzutnia BRDM 9P133

(1 szt.), wóz dowodzenia  BRDM 1A (1 szt.), sprzęt łączności, rdst. 

TRC, broń strzelecka, sprzęt optyczny.

14. pułk 

przeciwpancerny

14. pułk 

przeciwpancerny oraz 

Stowarzyszenie 

Miłośników Historii 

i Tradycji Żołnierzy 

Suwalszczyzny

społeczność lokalna 1 980 zł 60

265
Zajęcia poligonowe w ramach 

programu pilotażowego.

cały rok

(bez wakacji)

1 dzień 

w miesiącu

Białystok

Organizacja i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych 

i poligonowych zgodnie z programem i jego wymaganiami 

(7 żołnierzy).

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

18. pułk rozpoznawczy 

25. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy, 

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień 

w Białymstoku

Biuro do Spraw 

Proobronnych, Liceum 

Ogólnokształcące 

Centrum Szkół 

Mundurowych 

w Białymstoku

uczniowie klas 

o profilu 

wojskowym

18 480 zł 560

266

Edukacja wojskowa w ramach 

„Pilotażowego programu 

wspierania szkół 

ponadgimnazjalnych prowadzących 

piony certyfikowanych wojskowych 

klas mundurowych" prowadzonego 

przez Ministerstwo Obrony 

Narodowej.

zajęcia teoretyczne 

3 razy w miesiącu

(bez wakacji)

zajęcia praktyczne 

1 raz w miesiącu 

rejon szkoły

Elbląg, Skórcz

Wsparcie procesu nauczania młodzieży wojskowych klas 

mundurowych zgodnie z Programem nauczania dla szkół 

ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja wojskowa" 

w zakresie:

- kierowanie do szkoły wykładowców/instruktorów wraz 

z niezbędnym sprzętem wojskowym i pomocami

szkoleniowymi w celu przeprowadzenia zajęć,

- użyczenie obiektów szkoleniowych, infrastruktury i sprzętu 

wojskowego,

- zapewnienie transportu do zabezpieczenia procesu szkolenia.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

pułk wsparcia 

dowodzenia Dowództwa 

Wielonarodowej Dywizji 

Północny - Wschód

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień Gdańsk

Biuro do Spraw 

Proobronnych, Zespół 

Szkół 

Ponadgimnazjalnych

w Skórczu

nauczyciele 

i uczniowie szkoły  
28 000 zł 848

18. PUŁK ROZPOZNAWCZY - BIAŁYSTOK

PUŁK WSPARCIA DOWODZENIA DOWÓDZTWA WIELONARODWEJ DYWIZJI PÓŁNOCNY - WSCHÓD - ELBLĄG



267

 Edukacja wojskowa w ramach 

„Pilotażowego programu 

wspierania szkół 

ponadgimnazjalnych prowadzących 

piony certyfikowanych wojskowych 

klas mundurowych" prowadzonego 

przez Ministerstwo Obrony 

Narodowej.

zajęcia teoretyczne 

3 razy w miesiącu

(bez wakacji)

zajęcia praktyczne 

1 raz w miesiącu 

rejon szkoły

Elbląg

Wsparcie procesu nauczania młodzieży wojskowych klas 

mundurowych zgodnie z Programem nauczania dla szkół 

ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja wojskowa" 

w zakresie:

- kierowanie do szkoły wykładowców/instruktorów wraz 

z niezbędnym sprzętem wojskowym i pomocami szkoleniowymi

w celu przeprowadzenia zajęć,

- użyczenie obiektów szkoleniowych, infrastruktury i sprzętu 

wojskowego,

- zapewnienie transportu do zabezpieczenia procesu szkolenia.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

pułk wsparcia 

dowodzenia Dowództwa 

Wielonarodowej Dywizji 

Północny - Wschód

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień Elblag

Biuro do Spraw 

Proobronnych, Zespół 

Szkół Techniczno - 

Informatycznych 

w Elblągu

nauczyciele 

i uczniowie szkoły  
22 400 zł 400

268
Święto Pułku - Dzień Otwartych 

Koszar.

08.05

Elbląg

- prezentacja sprzętu i wyposażenia pułku,

- wydanie grochówki,

- zapoznanie z historia i tradycjami pułku,

- organizacja konkursów.

pułk wsparcia 

dowodzenia Dowództwa 

Wielonarodowej Dywizji 

Północny - Wschód

21. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy,

Oddział Żandarmerii 

Wojskowej

pułk wsparcia 

dowodzenia 

Dowództwa 

Wielonarodowej 

Dywizji Północny - 

Wschód

mieszkańcy Elbląga 

i regionu
30 000 zł 768

269 Narodowe Świeto Niepodległości.
11.11

Elbląg

 - zabezpieczenie nagłośnienia poprzez skierowanie urządenia 

rozgłoszeniowego "BARYTON" i platformy z nagłośnieniem 

polowym (1 x samochód ogólnego przezn. śred. ład. do przemarszu 

ulicami Elbląga,

- wydanie zupy grochowej - 2000 porcji- dla uczestników: KPŻ - 

100, moduł stołówkowy, samochód ciężarowy, samochód IVECO 

EUROCARGO,

- wystawienie stoiska promocyjnego,

- zabezpieczenie masztu i flagi,

- 10 żołnierzy do obsługi.

pułk wsparcia 

dowodzenia Dowództwa 

Wielonarodowej Dywizji 

Północny - Wschód

21. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

pułk wsparcia 

dowodzenia 

Dowództwa 

Wielonarodowej 

Dywizji Północny - 

Wschód, Urząd Miejski 

w  Elblągu

młodzież 

i mieszkańcy 

Elblaga 

i regionu 

2 400 zł 60

270 Dzień Otwartych Koszar.

cały rok

(ostatni piątek każdego 

miesiąca

z wyłączeniem lipca

i sierpnia)

Wrocław

Prezentacja bazy szkoleniowej Centrum:

Statyczny pokaz sprzętu wojskowego:

- roboty "INSPEKTOR" i "TALON",

- samochód HMMWV,

- samochód "Skorpion",

- drobny sprzęt saperski (wykrywacze min, kombinezon 

przeciwodłamkowy),

- BRDM,

- Topola-S.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Inżynieryjnych

i Chemicznych

Centrum Szkolenia 

Wojsk Inżynieryjnych

i Chemicznych

grupy 

zorganizowane ze 

szkół i przedszkoli

3 000 zł 80

271 Święto Wojsk Inżynieryjnych.

kwiecień

(1 dzień)

Wrocław

Prezentacja bazy szkoleniowej Centrum:

Statyczny pokaz sprzętu sWojskowego:

- roboty "INSPEKTOR" i "TALON", 

- wykrywacze min, 

- kombinezon przeciwodłamkowy.

Defilada z udziałem sprzętu wojskowego:

- samochód HMMWV,

- samochód "Skorpion",

- BRDM,

- Topola-S,

- UMI,

- SŁ-34,

- STAR z koparką,

- Jelcz  z łodzią rozpoznawczą,

- Jelcz z kutrem KCH 200.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Inżynieryjnych

i Chemicznych

Orkiestra 

Reprezentacyjna Wojsk 

Lądowych

Centrum Szkolenia 

Wojsk Inżynieryjnych

i Chemicznych

żołnierze 

i zaproszeni goście, 

grupy 

zorganizowane ze 

szkół 

6 000 zł 150

CENTRUM SZKOLENIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH I CHEMICZNYCH - WROCŁAW



272 Święto Wojsk Chemicznych.

czerwiec

(1 dzień)

Wrocław

Prezentacja bazy szkoleniowej Centrum:

Statyczny pokaz sprzętu sWojskowego:

- roboty "INSPEKTOR" i "TALON", 

- wykrywacze min, 

- kombinezon przeciwodłamkowy.

Defilada z udziałem sprzętu wojskowego:

- samochód HMMWV,

- samochód "Skorpion",

- BRDM,

- Topola-S,

- UMI,

- SŁ-34,

- STAR z koparką,

- Jelcz  z łodzią rozpoznawczą,

- Jelcz z kutrem KCH 200.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Inżynieryjnych

i Chemicznych

Orkiestra 

Reprezentacyjna Wojsk 

Lądowych

Centrum Szkolenia 

Wojsk Inżynieryjnych

i Chemicznych

żołnierze 

i zaproszeni goście, 

grupy 

zorganizowane ze 

szkół 

6 000 zł 150

273
Święto Centrum Szkolenia Wojsk 

Inżynieryjnych i Chemicznych.

grudzień

(1 dzień)

Wrocław

Prezentacja bazy szkoleniowej Centrum:

Statyczny pokaz sprzętu sWojskowego:

- roboty "INSPEKTOR" i "TALON", 

- wykrywacze min, 

- kombinezon przeciwodłamkowy.

Defilada z udziałem sprzętu wojskowego:

- samochód HMMWV,

- samochód "Skorpion",

- BRDM,

- Topola-S,

- UMI,

- SŁ-34,

- STAR z koparką,

- Jelcz  z łodzią rozpoznawczą,

- Jelcz z kutrem KCH 200.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Inżynieryjnych

i Chemicznych

Orkiestra 

Reprezentacyjna Wojsk 

Lądowych

Centrum Szkolenia 

Wojsk Inżynieryjnych

i Chemicznych

żołnierze 

i zaproszeni goście, 

grupy 

zorganizowane ze 

szkół 

6 000 zł 150

274

Pilotażowy programu wspierania 

szkół ponadgimnazjalnych 

prowadzących piony 

certfikowanych wojskowych klas 

mundurowych" prowadzonego 

przez MON w roku szkolnym 

2019/2020.

cały rok

(1 dzień

w miesiącu bez 

wakacji)

Wrocław

- wyznaczenie stałego koordynatora do współpracy ze szkołą

w ramach procesu nauczania młodzieży wojskowych klas 

mundurowych (z II edycji: 1 klasa wojskowa - 30 uczniów, z III 

edycji: 2 x klasy wojskowe - 48 uczniów) zgodnie z "Programem 

nauczania dla szkół ponadpodstawowych  z przedmiotu Edukacja 

wojskowa", zatwierdzonym przez MON oraz załączonym do 

programu diagramem szkolenia,

- wydzielanie instruktorów i osób funkcyjnych niezbędnych do 

przeprowadzenia zajęć na terenie obiektów szkoleniowych

(w terminach uzgodnionych ze szkołą),

- udostępnianie sprzętu wojskowego niezbędnego do 

przeprowadzenia zajęć.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Inżynieryjnych

i Chemicznych

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień Wrocław

Biuro do Spraw 

Proobronnych, Lotnicze 

Zakłady Naukowe we 

Wrocławiu

uczniowie klas 

mundurowych
8 200 zł 240



275

Obóz szkoleniowy w ramach 

programu "Certyfikowane Wojkowe 

Klasy Mundurowe"

maj

(5 dni)

Wrocław

- organizacja 5-dniowego obozu szkoleniowego na terenie JW., 

(poligonu) w formule: "zielonej szkoły" tj. przybywanie uczniów 

wraz z wyznaczonymi z ramienia szkoły opiekunami do JW. na 

zajęcia szkoleniowe każdego dnia,

- realizacja programu obozu zgodnie z diagramem szkolenia do 

"Programu nauczania dla szkół ponadpodstawowych przedmiotu 

Edukacja wojskowa",

- wydzielanie instruktorów i osób funkcyjnych niezbędnych do 

przeprowadzenia zajęć na terenie obiektów szkoleniowych,

- udostępnianie sprzętu wojskowego niezbędnego do 

przeprowadzenia zajęć.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Inżynieryjnych

i Chemicznych

2. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Biuro do Spraw 

Proobronnych, Lotnicze 

Zakłady Naukowe we 

Wrocławiu

uczniowie klas 

mundurowych
6 500 zł 200

276

Program nauczania dla szkół 

ponadgimnazjalnych

z przedmiotu "Edukacja Wojskowa" 

Trzecia edycja programu na lata 

2020/2021 szkolenia pilotażowego.

I półrocze

(po 2-3 dni

w miesiącu) 

Toruń

- użyczenie wybranych elementów bazy szkoleniowej,

- wyznaczenie instruktorów. 

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Centrum Szkolenia 

Artylerii i Uzbrojenia 

Biuro do Spraw 

Proobronnych,

Zespól Szkół 

Technicznych

w Toruniu

uczniowie 2 klas 

programu 

pilotażowego

                16 500 zł 450 

277
100. rocznica powrotu Torunia do 

Macierzy.

I kwartał

(1 dzień)

Toruń

- pokaz statyczny sprzetu.
Centrum Szkolenia 

Artylerii i Uzbrojenia 

Centrum Szkolenia 

Artylerii i Uzbrojenia, 

Urząd Miasta Torunia

uczniowie szkół, 

członkowie 

stowarzyszeń, 

związków, 

mieszkańcy Torunia 

i regionu.

                33 000 zł 1000

278

Program nauczania dla szkół 

ponadgimnazjalnych

z przedmiotu "Edukacja Wojskowa" 

Druga edycja programu na lata 

2020/2021 szkolenia pilotażowego. 

I półrocze

(po 2-3 dni

w miesiącu) 

Toruń

- użyczenie wybranych elementów bazy szkoleniowej,

- wyznaczenie instruktorów.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Centrum Szkolenia 

Artylerii i Uzbrojenia 

Biuro do Spraw 

Proobronnych,

Zespól Szkół 

Technicznych

w Toruniu

uczniowie 2 klas 

programu 

pilotażowego

                16 500 zł 450 

279 Akcja Żołnierska Pamięć.
cały rok

Garnizon Toruń

- opieka nad miejscami pochówków żołnierzy oraz poległych

i miejscami pamięci. Środek transportu - Honker

Centrum Szkolenia 

Artylerii i Uzbrojenia 

Centrum Szkolenia 

Artylerii i Uzbrojenia 

Komenda 

Garnizonu Toruń
9 420 zł 60

280
Organizacja zajęć dla studentów

w ramach Legii Akademickiej.

marzec i maj 

(po 2 dni) 

Toruń

- użyczenie placu musztry, sali szkolenia budowy broni strzeleckiej

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Centrum Szkolenia 

Artylerii i Uzbrojenia 

Centrum Szkolenia 

Artylerii i Uzbrojenia 

studenci 

Uniwersytetu 

Toruń

1500 zł. 26 

281

Dni Otwartych Koszar

w Centrum Szkolenia Artylerii 

i Uzbrojenia.

kwiecień, maj, sierpień 

i listopad

(po 1 dniu)

Toruń

- pokaz statyczny sprzętu wojskowego, pojazdy wojskowe, wozy 

bojowe, transportery opancerzone,

- zwiedzanie bazy szkoleniowej CSAiU Toruń.

Centrum Szkolenia 

Artylerii i Uzbrojenia 

Centrum Szkolenia 

Artylerii i Uzbrojenia 

uczniowie szkół, 

członkowie 

stowarzyszeń, 

związków, 

mieszkańcy Torunia 

i regionu

5 000 zł 150

282 Święto Narodowe 3 Maja.
03.05 

Toruń

- prezentacja sprzętu wojskowego np. broń strzelecka, artyleryjski 

sprzęt wojskowy, 

- pojazd sanitarny z obsługą - pokaz udzielania pierwszej pomocy.

Centrum Szkolenia 

Artylerii i Uzbrojenia 

Centrum Szkolenia 

Artylerii i Uzbrojenia 

uczniowie szkół, 

członkowie 

stowarzyszeń, 

związków, 

mieszkańcy Torunia 

i regionu

4 600 zł 138

CENTRUM SZKOLENIA ARTYLERII I UZBROJENIA - TORUŃ
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Obóz szkoleniowy - dochodzeniowy 

w ramach programu nauczania dla 

szkół ponadgimnazjalnych

z przedmiotu "Edukacja Wojskowa" 

Trzecia edycja programu na lata 

2019/2020 szkolenia pilotażowego. 

maj 

(3 dni)

Toruń

- użyczenie wybranych elementów bazy szkoleniowej,

- wyznaczenie instruktorów. 

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Centrum Szkolenia 

Artylerii i Uzbrojenia 

12. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy   

Biuro do Spraw 

Proobronnych,

Zespól szkół 

Technicznych

w Toruniu

uczniowie 2 klas 

programu 

pilotażowego

3 000 zł 60

284 Święto Wojska Polskiego.
15.08

Toruń
- pokaz statyczny 7 jednostek sprzętu wojskowego.

Centrum Szkolenia 

Artylerii i Uzbrojenia 

Centrum Szkolenia 

Artylerii i Uzbrojenia 

mieszkańcy regionu 

około 10 tyś. osób
4 200 zł 125

285

Obóz szkoleniowy - dochodzeniowy 

w ramach programu nauczania dla 

szkół ponadgimnazjalnych

z przedmiotu "Edukacja Wojskowa" 

Druga edycja programu na lata 

2019/2020 szkolenia pilotażowego. 

wrzesień (5 dni)

Toruń

- użyczenie wybranych elementów bazy szkoleniowej,

- wyznaczenie instruktorów. 

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Centrum Szkolenia 

Artylerii i Uzbrojenia 

12. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy   

Biuro do Spraw 

Proobronnych,

Zespól szkół 

Technicznych

w Toruniu

uczniowie 2 klas 

programu 

pilotażowego

5 000 zł 60

286
Narodowe Święto Odzyskania 

Niepodległości.

11.11 

Toruń

- prezentacja sprzętu wojskowego np. broń strzelecka, artyleryjski 

sprzęt wojskowy, 

- pojazd sanitarny z obsługą - pokaz udzielania pierwszej pomocy.

Centrum Szkolenia 

Artylerii i Uzbrojenia 

Centrum Szkolenia 

Artylerii i Uzbrojenia, 

Kujawsko - Pomorski 

Urząd Wojewódzki, 

Urzad Miasta Torunia

uczniowie szkół, 

członkowie 

stowarzyszeń, 

związków, 

mieszkańcy Torunia 

i regionu

4 600 zł 138

287

Pilotażowy programu wspierania 

szkół ponadgimnazjalnych 

prowadzących piony 

certfikowanych wojskowych klas 

mundurowych" prowadzonego 

przez MON w roku szkolnym 

2020/2021.

I półrocze

(1 dzień w miesiącu)

lipiec

(5 dni)

Poznań

- realizacja zajęć z edukacji wojskowej na terenie Centrum 

Szkolenia Wojsk Lądowych w certyfikowanych pionach 

wojskowych klas mundurowych zgodnie z "Programem Nauczania 

Dla Szkół Ponadgimnazjalnych Przedmiotu Edukacja Wojskowa".

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

Poznań 

Biuro do Spraw 

Proobronnych,

Zespół Szkół 

Technicznych 

i Ogólnokształcących 

im. Gen. dr. Romana 

Abrahama we Wrześni

 uczniowie klas 

mundurowych 
48 840 zł 370

288

Pilotażowy programu wspierania 

szkół ponadgimnazjalnych 

prowadzących piony 

certfikowanych wojskowych klas 

mundurowych" prowadzonego 

przez MON.

I półrocze

(1 dzień w miesiącu)

lipiec

(5 dni)

Poznań

- realizacja zajęć z edukacji wojskowej na terenie Centrum 

Szkolenia Wojsk Lądowych  w certyfikowanych pionach 

wojskowych klas mundurowych zgodnie z "Programem Nauczania 

Dla Szkół Ponadgimnazjalnych Przedmiotu Edukacja Wojskowa".

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

Poznań 

Biuro do Spraw 

Proobronnych,

Liceum  

Ogólnokształcące 

im. Jana III Sobieskiego

w Kaliszu

 uczniowie klas 

mundurowych 
48 840 zł 370

289

Pilotażowy programu wspierania 

szkół ponadgimnazjalnych 

prowadzących piony 

certfikowanych wojskowych klas 

mundurowych" prowadzonego 

przez MON.

I półrocze

(1 dzień w miesiącu)

lipiec

(5 dni)

Poznań

- realizacja zajęć z edukacji wojskowej na terenie Centrum 

Szkolenia Wojsk Lądowych  w certyfikowanych pionach 

wojskowych klas mundurowych zgodnie z "Programem Nauczania 

Dla Szkół Ponadgimnazjalnych Przedmiotu Edukacja Wojskowa".

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

Poznań 

Biuro do Spraw 

Proobronnych,

Zespół Szkół 

Mechanicznych 

im. KEN w Poznaniu  

 uczniowie klas 

mundurowych 
48 840 zł 370

CENTRUM SZKOLENIA WOJSK LĄDOWYCH I SZKOŁY PODOFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH - POZNAŃ 



290

Program „Paszport do współpracy 

pododdziałów proobronnych z 

jednostkami wojskowymi Sił 

Zbrojnych RP” w zakresie 

dowodzenia drużyną.

18 - 22.05

 Poznań

- zakwaterowanie i wyżywienie,

- zapewnienie transportu do zabezpieczenia szkolenia,

- użyczenie obiektów szkoleniowych i infrastruktury,

- zorganizowanie i prowadzenie na bazie Szkoły Podoficerskiej 

Wojsk Lądowych 5 dniowego kursu specjalistycznego dla 

dowódców drużyn/instruktorów/osób funkcyjnych pododdziałów 

do szczebla drużyna/załoga/zespół,

- udział 30 przedstawicieli organizacji proobronnych wytypowanych 

i zweryfikowanych przez Biuro do Spraw Proobronnych.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Szkoła Podoficerska 

Wojsk Lądowych

w Poznaniu 

Biuro do Spraw 

Proobronnych,

Organizacje 

Proobronne

kandydaci na 

dowódców drużyn

/instruktorów/

osób funkcyjnych 

pododdziałów do 

szczebla 

drużyna/załoga

/zespół

 organizacji 

proobronnych

3 960 zł 120

291

Święto Szkoły Podoficerskiej Wojsk 

Lądowych w Poznaniu - Dzień 

Otwartych Koszar.

26.06

Poznań

- uroczysta zbiórka,

- prezentacja sprzętu i wyposażenia, 

- pokazy wyszkolenia, bazy szkoleniowej.

Szkoła Podoficerska 

Wojsk Lądowych 

w Poznaniu

Szkoła Podoficerska 

Wojsk Lądowych 

w Poznaniu 

żołnierze Centrum, 

pracownicy resortu 

obrony narodowej

i ich rodziny, 

młodzież szkolna,

mieszkańcy 

Poznania

2 500 zł 50

292

Święto Centrum Szkolenia Wojsk 

Lądowych w Poznaniu - Dzień 

Otwartych Koszar.

27.09

Poznań

- uroczysta zbiórka,

- prezentacja sprzętu i wyposażenia, 

- pokazy: wyszkolenia, bazy szkoleniowej.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych  

w Poznaniu 

 

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych  

w Poznaniu 

żołnierze Centrum, 

pracownicy resortu 

obrony narodowej

i ich rodziny, 

młodzież szkolna,

mieszkańcy 

Poznania

10 000 zł 50

293

Program "Certyfikowane Wojskowe 

Klasy Mundurowe" prowadzony 

przez Ministerstwo Obrony 

Narodowej w roku szkolnym 

2020/2021

cały rok

(bez wakacji)

zajęcia teoretyczne 

1 godzina w miesiącu 

zajęcia praktyczne 

7 godzin w 1 dzień 

szkoleniowy 1 raz 

w miesiącu 

Poligon Drawski

- wsparcie procesu nauczania młodzieży wojskowych klas 

mundurowych z III edycji 26 x klasa wojskowa razem 26 uczniów, 

zgodnie z "Programem nauczania przedmiotu edukacja wojskowa 

w szkołach ponadpodstawowych prowadzących Certyfikowane 

Wojskowe Klasy Mundurowe" zatwierdzonym przez Ministerstwo 

Obrony Narodowej oraz załączonym do programu diagramie 

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,

- użyczenie obiektów szkoleniowych, infrastruktury 

i sprzętu wojskowego niazbędnych do prowadzenia zajęć,

- wydzielanie instruktorów i osób funkcyjnych niezbędnych do 

przeprowadzenia zajęć na terenie obiektów szkoleniowych,

- zapewnienie transportu ze szkoły do miejsca szkolenia /wg. 

odrębnych decyzji/ oraz w ramach zajęć na terenie wojskowym).

Szczegóły wsparcia i trminy realizacji przedwsięwzięć  do ustalenia 

między jednostką wojskową i szkołą.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

Drawsko

16. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy,

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień 

w Szczecinku

Biuro do Spraw 

Obronnych, Zespół 

Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

Kalisz Pomorski

uczniowie klas 

mundurowych
2 772 zł 84

CENTRUM SZKOLENIA WOJSK LĄDOWYCH - DRAWSKO
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Szkolenie ogólnowojskowe dla 

uczniów klasy pierwszej

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Kalisz Pomorski.

I, II, IV kwartał

( po 6 godzin 

lekcyjnych) na terenie 

poligonu

drawskiego w oparciu 

o obiekty wojskowe.

- użyczenie na Poligonie Drawskim strzelnicy piechoty - Studnica

po wcześniejszym (z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem)

w uzgodnieniu z Komendantem Centrum Szkolenia Wojsk 

Lądowych Drawsko,

- skierowanie na zajęcia 6 instruktorów oraz osoby funkcyjne 

zabezpieczające strzelanie,

- zabezpieczenie broni do strzelania: 7,62 mm kbk AKMS - 10 szt.,

9 mm pistolet PW - 6 szt., kbk AKMS - przekrój, 7,62 mm kbk AKMS 

szkolny, 5,56 mmm KBKS - 4 szt., 5,56 mm kbs BERYL - przekrój 

oraz szkolny, 9 mm PM wz. 63, 9 mm P-64 szkolny,

- wyznaczenie koordynatora strzelania,

- zabezpieczenie materiałowo-teczniczne poszczególnych punktów 

nauczania,

- transport uczniów - 1 x autobus.

Z limitu Departamentu Edukacji Kultury i Dziedzictwa MON: 7,62 

nb wz.43 ślepy - (1000 szt. + 500 szt. + 1000 szt.), 9 nb pistoletowy 

z poc. P (II kwartał - 500 szt.), 9 nb pistoletowy ślepy - (500 szt.+ 

500 szt.+ 500 szt.), 5,6 sport. długi. kraj. - (100 szt. + 1000 szt. + 

1000 szt.), petardy do pozoracji ognia ARD z lontem - 10 szt., ręczny 

granat dymny RGD-2 DB - (10 szt. + 10 szt. + 10 szt.).

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI 

i Nadleśnictwem Drawsko.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

Drawsko

16. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Biuro do Spraw 

Proobronnych, Zespół 

Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

Kalisz Pomorski

uczniowie klas 

mundurowych
4 752 zł 144

295

Obóz w ramach programu 

"Certyfikowane Wojskowe Klasy 

Mundurowe" prowadzonego przez 

Ministerstwo Obrony Narodowej

w roku szkolnym 2020/2021.

23 - 27.03

Poligon Drawski

- organizacja 5-dniowego obozu szkoleniowego w formie 

stacjonarnej tj. przebywanie uczniów wraz z opiekunami na 

Poligonie Drawskim wraz z zakwaterowaniem na terenie 

wojskowym (na obozowisku namiotowym lub budynkach),

- dostęp do infrastrukury 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 użyczenie obiektów szkoleniowych, 

infrastruktury i sprzętu wojskowego, a także wydzielenie 

instruktorów i osób funkcyjnych z ramienia jednostki wojskowej 

niezbędnych do przeprowadzenia zajęć,

- zapewnienie trasportu do zabezpieczenia procesu szkolenia

(w ramach dojazdu ze szkoły do miejsca obozu zgodnie z decyzją 

Dowódcy Jednostki Wojskowej oraz w ramach zajęć na terenie 

wojskowym),

- zabezpieczenie w broń kbkAk i amunicję ślepą oraz środki 

pozoracji pola walki do zajęć ze szkolenia strzeleckiego.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

Drawsko

16. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy,

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień

w Szczecinku

Biuro do Spraw 

Proobronnych, Zespół 

Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

Kalisz Pomorski

uczniowie klas 

mundurowych
3 960 zł 120

296

Przeprowadzenie szkolenia 

praktycznego w ramach 

wojskowego dnia szkoleniowego

z przedmiotu "Edukacja wojskowa". 

23.01 

rejon poligonu

Nowa Dęba

- użyczenie obiektu poligonowego, sali wykładowej,

- przeprowadzenie szkolenia instruktażowego w zakresie 

bezpiecznego korzystania z poligonu,

- wydzielenie instruktorów do przeprowadzenia praktycznych 

zagadnień szkoleniowych,

- zapewnienie zabezpieczenia materiałowego. 

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych - Dęba

Biuro do Spraw 

Proobronnych, 

Liceum 

Ogólnokształcące 

im. ks. Kard. Stefana 

Wyszyńskiego 

w Staszowie  

uczniowie klasy

o profilu 

mundurowym

240 zł 8

OŚRODEK SZKOLENIA POLIGONOWEGO WOJSK LĄDOWYCH - DĘBA 
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Przeprowadzenie szkolenia 

praktycznego w ramach 

wojskowego dnia szkoleniowego

z przedmiotu "Edukacja wojskowa".  

20.02

rejon poligonu

Nowa Dęba

- użyczenie obiektu poligonowego, sali wykładowej,

- przeprowadzenie szkolenia instruktażowego w zakresie 

bezpiecznego korzystania z poligonu,

- wydzielenie instruktorów do przeprowadzenia praktycznych 

zagadnień szkoleniowych,

- zapewnienie zabezpieczenia materiałowego. 

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych - Dęba

Biuro do Spraw 

Proobronnych, 

Liceum 

Ogólnokształcące 

im. ks. Kard. Stefana 

Wyszyńskiego 

w Staszowie  

uczniowie klasy

o profilu 

mundurowym

240 zł 8

298 Dzień otwartych koszar.

maj /czerwiec

(1 dzień)

OSPWL Wędrzyn

Zapoznanie z bazą szkoleniową poligonu, Pokaz działania 

Wojskowej Straży Pożarnej. Wydzielenie instruktora w roli 

przewodnika.

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Wędrzyn

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Wędrzyn,

Szkoły Podstawowe 

z Sulęcina, Zespołu 

Szkół Licealnych

i Zawodowych 

w Sulęcinie

młodzież szkolna, 

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

500 zł 15

299 Dzień otwartych koszar.

maj/czerwiec 

lub wrzesień/

październik

(1 dzień)

OSPWL Wędrzyn

Zapoznanie z bazą szkoleniową poligonu, Salą Tradycji.

Pokaz działania Wojskowej Straży Pożarnej.

Przewidywana liczba uczestników ok. 200 osób.

Wydzielenie instruktora w roli przewodnika. 

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Wędrzyn

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Wędrzyn, 

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

w Witkowie 

uczniowie klas

o profilu 

mundurowym 

500 zł 15

300

Zajęcia w ramach programu 

"Certyfikowane Wojskowe Klasy 

Mundurowe".

I kwartał

(1 dzień)

Orzysz

- umożliwienie obserwacji zajęć dziennych i nocnych ćwiczących 

jednostek wojskowych na poligonie - w dwóch grupach po około

60 osób.

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

Biuro do Spraw 

Proobronnych,

Liceum 

Ogólnokształcące dla 

Młodzieży Centrum 

Edukacji Mundurowej 

WSFiZ Ełk im. mjr. 

Władysława Raginisa

uczniowie liceum 132 zł 4

301

Zajęcia w ramach programu 

"Certyfikowane Wojskowe Klasy 

Mundurowe".

luty 

(1 dzień)

Orzysz

- umożliwienie obserwacji zajęć dziennych i nocnych ćwiczących 

jednostek wojskowych na poligonie - w dwóch grupach po około

60 osób.

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

Biuro do Spraw 

Proobronnych,

Liceum 

Ogólnokształcące dla 

Młodzieży Centrum 

Edukacji Mundurowej 

WSFiZ Ełk im. mjr. 

Władysława Raginisa

uczniowie liceum 132 zł 4

302

Zajęcia w ramach programu 

"Certyfikowane Wojskowe Klasy 

Mundurowe".

marzec 

(1 dzień)

Orzysz

- umożliwienie obserwacji zajęć dziennych i nocnych ćwiczących 

jednostek wojskowych na poligonie - w dwóch grupach po około

60 osób.

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

Biuro do Spraw 

Proobronnych,

Liceum 

Ogólnokształcące dla 

Młodzieży Centrum 

Edukacji Mundurowej 

WSFiZ Ełk im. mjr. 

Władysława Raginisa

uczniowie liceum 132 zł 4

OŚRODEK SZKOLENIA POLIGONOWEGO WOJSK LĄDOWYCH - WĘDRZYN 

OŚRODEK SZKOLENIA POLIGONOWEGO WOJSK LĄDOWYCH - ORZYSZ
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Jednodniowe szkolenie wojskowe 

uczniów klas objętych programem 

"Certyfikowane Wojskowe Klasy 

Mundurowe".

okres 

marzec - maj 

(2 dni)

- użyczenie obiektów szkoleniowych i infrastruktury niezbędnych 

do przeprowadzenia zajęć dla 45 uczniów.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

21. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy,

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień Elbląg,

9. Brygada Kawalerii 

Pancernej,

4. batalion obrony 

terytorialnej,

43. batalion lekkiej 

piechoty

Biuro do Spraw 

Proobronnych,

Zespół Szkół 

Budowlanych 

w Braniewie

uczniowie klas 

mundurowych 
264 zł 8

304

Jednodniowe szkolenie wojskowe 

uczniów klas objętych programem 

"Certyfikowane Wojskowe Klasy 

Mundurowe".

kwiecień

(1 dzień)

Orzysz

- umożliwienie obserwacji zajęć dziennych i nocnych ćwiczących 

jednostek wojskowych na poligonie - w dwóch grupach po około

60 osób.

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

Biuro do Spraw 

Proobronnych,

Liceum 

Ogólnokształcące dla 

Młodzieży Centrum 

Edukacji Mundurowej 

WSFiZ Ełk im. mjr. 

Władysława Raginisa

uczniowie liceum 132 zł 4

305 Akcja Żołnierska Pamięć.

30.04, 14.08, 09.11

Milewo-Glinki, 

Kowalewo

- uprzątnięcie grobów żołnierzy, pomników i miejsc pamięci,

- zapalenie zniczy i złożenie wiązanek kwiatów.

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

społeczeństwo 

garnizonu Orzysz
2 130 zł 60

306

Obóz szkoleniowy, dla uczniów klas 

objętych programem 

"Certyfikowane Wojskowe Klasy 

Mundurowe".

maj 

(5 dni)

Orzysz

- użyczenie części terenu do zorganizowania obozowiska 

namiotowego do zakwaterowania około 75 uczestników obozu,

- udostępnienie węzłów sanitarnych w budynku koszarowym,

- użyczenie obiektów szkoleniowych do prowadzenia zajęć 

programowych.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

15. Brygada 

Zmechanizowana,

4. batalion obrony 

terytorialnej,

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień Ełk,

24. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Biuro do Spraw 

Proobronnych,

Liceum 

Ogólnokształcące dla 

Młodzieży Centrum 

Edukacji Mundurowej 

WSFiZ Ełk im. mjr. 

Władysława Raginisa

uczniowie liceum 1 235 zł 20

307

Zajęcia w ramach programu 

"Certyfikowane Wojskowe Klasy 

Mundurowe".

maj 

(1 dzień)

Orzysz

- umożliwienie obserwacji zajęć dziennych i nocnych ćwiczących 

jednostek wojskowych na poligonie - w dwóch grupach po około

60 osób.

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

Biuro do Spraw 

Proobronnych,

Liceum 

Ogólnokształcące dla 

Młodzieży Centrum 

Edukacji Mundurowej 

WSFiZ Ełk im. mjr. 

Władysława Raginisa

uczniowie liceum 132 zł 4

308

Zajęcia w ramach programu 

"Certyfikowane Wojskowe Klasy 

Mundurowe".

czerwiec 

(1 dzień)

Orzysz

- umożliwienie obserwacji zajęć dziennych i nocnych ćwiczących 

jednostek wojskowych na poligonie - w dwóch grupach po około

60 osób.

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

Biuro do Spraw 

Proobronnych,

Liceum 

Ogólnokształcące dla 

Młodzieży Centrum 

Edukacji Mundurowej 

WSFiZ Ełk 

im. mjr. Władysława 

Raginisa

uczniowie liceum 132 zł 4
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Zajęcia w ramach programu 

"Certyfikowane Wojskowe Klasy 

Mundurowe".

wrzesień 

(1 dzień)

Orzysz

- umożliwienie obserwacji zajęć dziennych i nocnych ćwiczących 

jednostek wojskowych na poligonie - w dwóch grupach po około

60 osób.

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

Biuro do Spraw 

Proobronnych,

Liceum 

Ogólnokształcące dla 

Młodzieży Centrum 

Edukacji Mundurowej 

WSFiZ Ełk im. mjr. 

Władysława Raginisa

uczniowie liceum 132 zł 4

310

Święto Ośrodka Szkolenia 

Poligonowego Wojsk Lądowych 

Orzysz

04 - 05.09

Bemowo Piskie

- przygotowanie i wydanie poczęstunku żołnierskiego dla 

uczestników uroczystości,

- organizacja pikniku wojskowego,

- prezentacja sprzętu wojskowego oraz sprzętu partnerów 

społecznych uczestniczących w pikniku,

- organizacja konkursów sprawnościowo - obronnych.

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

15. Brygada 

Zmeczanizowana,

24. Oddział 

Gospodarczy

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz,

Stowarzyszenie 

"Podwodnik",

Stowarzyszenie 

"Mazury Paralotnie",

Fundacja "Combat 

Alert", Gmina Orzysz,

Stowarzyszenie "Piska 

Pozycja Ryglowa".

rodziny żołnierzy 

i pracowników 

Ośrodka Szkolenia 

Poligonowego 

Wojsk Lądowych 

Orzysz

6 200 zł 200

311

Dzień Otwartych Koszar 

w ramach obchodów Święta 

Ośrodka Szkolenia Poligonowego 

Wojsk Lądowych Orzysz

04.09

Bemowo Piskie

- prezentacja sprzętu i wyposażenia Ośrodka,

- zapoznanie z bazą szkoleniową Ośrodka,

- zapoznanie z historią i tradycjami - zwiedzanie Sali Tradycji,

- wydzielenie instruktora w roli przewodnika.

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

społeczeństwo 

garnizonu Orzysz
1 972 zł 60

312

Obóz wojskowo-szkoleniowy, 

zakończony zawodami użyteczno - 

bojowymi dla uczniów klas objętych 

programem "Certyfikowane 

Wojskowe Klasy Mundurowe".

2 turnusy

14 - 16.10

19 - 22.10

Orzysz

- użyczenie części terenu do zorganizowania obozowiska 

namiotowego do zakwaterowania około 184 uczestników obozu,

- udostępnienie węzłów sanitarnych w budynku koszarowym,

- użyczenie obiektów szkoleniowych do prowadzenia zajęć 

programowych,

- pobranie sprzętu kwaterunkowego i mundurowego do organizacji 

obozowiska namiotowego dla około 184 osób,

- udzielenie pomocy przy rozstawieniu i organizacji obozowiska 

namiotowego,

- skierowanie 10 instruktorów do prowadzenia zajęć 

programowych.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

24. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Biuro do Spraw 

Proobronnych,

Zespół Szkół 

Zawodowych Nr 2 

im. 5 Pułku Ułanów 

Zasławskich 

w Ostrołęce, 

Stowarzyszenie 

Krajowe Koło 

Weteranów ich Rodzin

i Przyjaciół 

5. Pułku Ułanów 

w Ostrołęce

uczniowie klas 

mundurowych
13 860 zł 420

313

Zajęcia w ramach programu 

"Certyfikowane Wojskowe Klasy 

Mundurowe".

listopad 

(1 dzień)

Orzysz

- umożliwienie obserwacji zajęć dziennych i nocnych ćwiczących 

jednostek wojskowych na poligonie - w dwóch grupach po około

60 osób.

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

Biuro do Spraw 

Proobronnych,

Liceum 

Ogólnokształcące dla 

Młodzieży Centrum 

Edukacji Mundurowej 

WSFiZ Ełk 

im. mjr. Władysława 

Raginisa

uczniowie liceum 132 zł 4
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Manewry wojskowo - obronne  

"Pamięci Żołnierzy Wyklętych".

01.03

Komorowo
  - wydzielenie instruktorów.

22. Wojskowy Ośrodek 

Kartograficzny

22. Wojskowy Ośrodek 

Kartograficzny,

Zespół Szkół Nr 1 

w Ostrowi 

Mazowieckiej

uczniowie klas                           

o profilu 

mundurowym

1 056 zł 32

315

Szkolenie Klas Mundurowych 

z zakresu regulaminów 

wojskowych.

 kwiecień

(1dzień) 

październik

  (1dzień)

Komorowo

 - wydzielenie instruktorów.
22. Wojskowy Ośrodek 

Kartograficzny

22. Wojskowy Ośrodek 

Kartograficzny,

Zespół Szkół Nr 1 

w Ostrowi 

Mazowieckiej

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

1 056 zł 32

316
Rocznica zakończenia II wojny 

światowej.

08.05 

Komorowo

- zabezpieczenia nagłośnienia, 

- zabezpieczenie serwisu fotograficznego.

22. Wojskowy Ośrodek 

Kartograficzny

22. Wojskowy Ośrodek 

Kartograficzny

kadra zawodowa, 

pracownicy resortu 

obrony narodowej

157 zł 5

317
Rocznica Bitwy Warszawskiej 1920r. 

- Święto Wojska Polskiego.

15.08 

Komorowo

- zabezpieczenie nagłośnienia uroczystości,

- wydzielenie żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej 

do wydawania posiłku. 

22. Wojskowy Ośrodek 

Kartograficzny

22. Wojskowy Ośrodek 

Kartograficzny

kombatanci, władze 

samorządowe, 

mlodzież, kadra 

zawodowa, 

pracownicy resortu 

obrony narodowej

1 122 zł 34

318
Rocznica wybuchu II wojny 

światowej.

01.09

Komorowo

- zabezpieczenie nagłośnienia, 

- zabezpieczenie serwisu fotograficznego.

22. Wojskowy Ośrodek 

Kartograficzny

22. Wojskowy Ośrodek 

Kartograficzny

kadra zawodowa, 

pracownicy resortu 

obrony narodowej

157 zł 5

319
Święto 22. Wojskowego Ośrodka 

Kartograficznego.

15.11

Komorowo

- zabezpieczenie nagłośnienia uroczystości,

- zabezpieczenie serwisu fotograficznego.

22. Wojskowy Ośrodek 

Kartograficzny

22. Wojskowy Ośrodek 

Kartograficzny

władze 

samorządowe, 

kadra zawodowa, 

emeryci wojskowi

i emerytowani 

pracownicy resortu 

obrony narodowej,  

pracownicy resortu 

obrony narodowej

324 zł 12

320
Rocznica wybuchu Powstania 

Listopadowego.

29.11

Komorowo

- przewóz i zabezpieczenie  nagłośnienia w Alei pomników 

bohaterów Powstania Listopadowego,

- zabezpieczenie serwisu fotograficznego.

22. Wojskowy Ośrodek 

Kartograficzny

22. Wojskowy Ośrodek 

Kartograficzny

młodzież, władze 

samorządowe, 

kadra zawodowa, 

pracownicy resortu 

obrony narodowej

355 zł 11

321 Akcja Żołnierska Pamięć.

14.08

 01.11

10.11

teren Garnizonu 

Ostrów Mazowiecka

- przewóz realizujących Program,

- uporządkowanie mogił i zapalenie zniczy na mogiłach żołnierzy,

- zabezpieczenie serwisu fotograficznego.

22. Wojskowy Ośrodek 

Kartograficzny

22. Wojskowy Ośrodek 

Kartograficzny

społeczeństwo 

garnizonu Ostrów 

Mazowiecka

528 zł

528 zł

528 zł

16

16 

16 

SZEFOSTWO ROZPOZNANIA GEOPRZESTRZENNEGO - WARSZAWA 



322 Dzień Otwartych Koszar.

15.08

14.11

Komorowo

- prezentacja sprzętu Dalmierz, Tachimetr, Teodolit optyczny, 

Niwelator, trenażer "Cyklop",

 - zapoznanie z historią garnizonu  w Sali Tradycji, 

- zwiedzanie alei pomników, 

- zapoznanie z bazą produkcyjną, 

- zabezpieczenie serwisu fotograficznego.

22. Wojskowy Ośrodek 

Kartograficzny

52. batalion lekkiej 

piechoty 5. Brygady 

Obrony Terytorialnej,

Skład Komorowo 

2. Regionalnej Bazy 

Logistycznej

22. Wojskowy Ośrodek 

Kartograficzny

młodzież, 

społeczeństwo 

powiatu 

ostrowskiego

1650 zł

1650 zł

50

50

323

Zajęcia szkoleniowe zapoznające 

uczniów

z charakterem i zadaniami

oddziału.

luty

(1 dzień)

Leszno

- prezentacja sprzętu i wyposażenia oddziału, 

- zapoznanie z bazą szkoleniową,

- zadania i charakter zawodowej służby wojskowej,

- przeprowadzenia pokazu statycznego i dynamicznego sprzętu 

specjalistycznego do pomiarów terenowych: Dalmierz, Tachimetr, 

Teodolit optyczny, Niwelator, Analizator widma, kontener roboczy.

19. Samodzielny Oddział 

Geograficzny

19. Samodzielny 

Oddział Geograficzny

młodzież Zespołu 

Szkół nr 2 

w Lesznie

(klasa mundurowa).

792 zł 24

324

Dzień Otwartych Koszar 

w ramach 66. rocznicy powstania 

19. Samodzielnego Oddziału 

Geograficznego.

11.09 

Leszno

- prezentacja sprzętu specjalistycznego do pomiarów terenowych: 

Tachimetr, Teodolit optyczny, Niwelator, Analizator widma, 

kontener roboczy, 

- zapoznanie z bazą szkoleniową.

19. Samodzielny Oddział 

Geograficzny

19. Samodzielny 

Oddział Geograficzny

młodzież

Zespołu Szkół 

nr 2 w Lesznie,

 Zespołu Szkół 

nr 4 w Lesznie, 

I Zespołu Szkół we 

Wschowie, Zespołu 

Szkół Geodezyjno-

Drogowych 

w Poznaniu

1 980 zł 60

325

Zajęcia szkoleniowe

zapoznające uczniów

z charakterem i zadaniami

oddziału.

październik

(1 dzień)

Leszno

- prezentacja sprzętu i wyposażenia oddziału, 

- zapoznanie z bazą szkoleniową,

- zadania i charakter zawodowej służby wojskowej,

- przeprowadzenia pokazu statycznego i dynamicznego sprzętu 

specjalistycznego do pomiarów terenowych: Dalmierz, Tachimetr, 

Teodolit optyczny, Niwelator, Analizator widma, kontener roboczy.

19. Samodzielny Oddział 

Geograficzny

19. Samodzielny 

Oddział Geograficzny

młodzież Zespołu 

Szkół nr 4 

w Lesznie,        

Zespołu Szkół 

Geodezyjno-

Drogowych                       

w Poznaniu

(klasy mundurowe)

792 zł 24

326

Zajęcia szkoleniowe zapoznające 

uczniów

z charakterem i zadaniami

oddziału.

listopad 

(1dzień) 

Leszno

- prezentacja sprzętu i wyposażenia oddziału, 

- zapoznanie z bazą szkoleniową,

- zadania i charakter zawodowej służby wojskowej,

- przeprowadzenia pokazu statycznego i dynamicznego sprzętu 

specjalistycznego do pomiarów terenowych:Dalmierz, Tachimetr, 

Teodolit optyczny, Niwelator, Analizator widma, kontener roboczy.

19. Samodzielny Oddział 

Geograficzny

19. Samodzielny 

Oddział Geograficzny

młodzież I Zespołu 

Szkół we Wchowie

(klasa mundurowa)

792 zł 24

327 Dzień Otwartych Koszar.

czerwiec

(1 dzień)

Toruń

- prezentacja sprzętu Tachimetr, Teodolit optyczny, Niwelator, 

Analizator widma, kontener roboczy, 

- zapoznanie z bazą produkcyjną jednostki przy wytwarzaniu 

produktów geograficznych, 

- zwiedzanie Sali Tradycji.

6. Samodzielny Oddział 

Geograficzny

6. Samodzielny Oddział 

Geograficzny

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym 

w Toruniu

792 zł 24



328

„Paszport do współpracy 

pododdziałów proobronnych 

z jednostkami wojskowymi Sił 

Zbrojnych RP” - szkolenie kursowe

z zakresu medycyny pola walki CLS

7 - 11.09

Wojskowe Centrum 

Kształcenia 

Medycznego

- zorganizowanie i przeprowadzenie 5-dniowego kursu 

z zakresu medycyny pola walki CLS dla przedstawicieli organizacji 

proobronnych,

- wyznaczenie instruktorów do przeprowadzenia kursu,

- użyczenie obiektów szkoleniowych, infrastruktury, sprzętu 

wojskowego Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego 

w tym KTO Rosomak WEM na jeden dzień szkoleniowy 

z kierowca, zgodnie z planem szkolenia. 

- nieodpłatne zapewnienie transportu do zabezpieczenia procesu 

szkolenia tj. przewóz uczestników w rejonach szkolenia. 

- nieodpłatne zakwaterowanie. 

Szczegółowe terminy oraz zakres wsparcia realizacji przedsięwzięć 

do ustalenia pomiędzy Wojskowym Centrum Kształcenia 

Medycznego i  Biurem do Spraw Proobronnych.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Wojskowe Centrum 

Kształcenia Medycznego

31. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Biuro do Spraw 

Proobronnych

przedstawiciele 

organizacji 

proobronnych

37 134 zł 134

329

Udział przedstawicieli organizacji 

proobronnych uczestniczących 

w programie „Paszport do 

współpracy pododdziałów 

proobronnych z jednostkami 

wojskowymi Sił Zbrojnych RP”  kurs 

zakresu SERE, na poziomie 

doskonałym, terenoznawstwa, 

podstaw kulturoznawstwa oraz 

MPHKZ.

I połowa sierpnia

CPdMZ w Kielcach

- zorganizowanie i przeprowadzenie 4-dniowego kursu 

z zakresu SERE, terenoznawstwa, podstaw kulturoznawstwa oraz 

MPHKZ dla przedstawicieli organizacji proobronnych na terenie 

obiektów szkoleniowych CPdMZ w Kielcach,

- wyznaczenie instruktorów do przeprowadzenia kursu,

- użyczenie obiektów szkoleniowych, infrastruktury, sprzętu 

wojskowego Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych 

niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia,

- nieodpłatne zapewnienie transportu do zabezpieczenia procesu 

szkolenia tj. przewóz uczestników w rejonach szkolenia,

- nieodpłatne zakwaterowanie, nieodpłatne wyżywienie 

(w formule odrębnie ustalonej przez Biuro do Spraw Proobronnych 

w MON). 

Szczegółowe terminy oraz zakres wsparcia realizacji przedsięwzięć 

do ustalenia pomiędzy Centrum i Biurem do Spraw Proobronnych 

w systemie planowania krótkookresowego.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Centrum Przygotowań 

do Misji Zagranicznych

33. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy 

 Biuro do Spraw 

Proobronnych

pluton/grupa 

szkoleniowa 

w składzie do 30 

strzelców 

/przedstawicieli 

organizacji 

proobronnych

5 500 zł 100

330

Realizacja nauczania przedmiotu 

"Edukacja wojskowa" w ramach 

programu "Certyfikowane 

Wojskowe Klasy Mundurowe" 

prowadzonego przez Ministerstwo 

Obrony Narodowej w roku 

szkolnym 2019/2020 oraz 

2020/2021. 

cały rok, zajęcia 

teoretyczne: 

3 razy w miesiącu, 

1 godzina tygodniowo, 

zajęcia praktyczne

8 godzin 

w 1 dzień szkoleniowy, 

1 raz w miesiącu,

rejon szkoły lub JW.

- wyznaczenie stałego koordynatora do współpracy, 

- kierowanie instruktorów wraz ze sprzętem wojskowym,

- użyczenie obiektów szkoleniowych, infrastruktury i sprzętu 

wojskowego,

- zapewnienie transportu do zabezpieczenia procesu szkolenia.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

100. batalion łączności

16. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy,

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień w Pile

Biuro do Spraw 

Proobronnych,

Centrum Kształcenia 

"Nauka" w Pile 

uczniowie 

certyfikowanych 

wojskowych klas 

mundurowych

21 000 zł 540

331

Obóz szkoleniowy w ramach 

programu "Certyfikowane 

Wojskowe Klasy Mundurowe".

maj 

(5 dni)

Wałcz

- organizacja obozu na terenie JW. (poligonu),

- wydzielenie instruktorów w celu zabezpieczenia szkolenia,

- zapewnienie transportu uczniom klas mundurowych.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

100. batalion łączności

16. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy,

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień w Pile

Biurodo Spraw 

Proobronnych,

Centrum Kształcenia 

"Nauka" w Pile 

uczniowie 

certyfikowanych 

wojskowych klas 

mundurowych

4 015 zł 112

BRYGADA WSPARCIA DOWODZENIA WKP-W - STARGARD

WOJSKOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO - ŁÓDŹ

CENTRUM PRZYGOTOWAŃ DO MISJI ZAGRANICZNYCH - KIELCE
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Obóz szkoleniowy kwalifikujący 

pierwsze klasy mundurowe do 

następnej klasy.

czerwiec

 (7 dni)

Pruchnówko

- wydzielenie instruktorów w celu zabezpiecznia szkolenia,

- udostępnienie sprzętu wojskowego,

- zapewnienie transportu do zabezpiecznia procesu szkolenia.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

100. batalion łączności

16. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy,

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień w Pile

Biurodo Spraw 

Proobronnych,

Centrum Kształcenia 

"Nauka" w Pile 

uczniowie 

certyfikowanych 

wojskowych klas 

mundurowych

4 543 zł 128

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).

Wnioskodawca 

przedsięwzięcia

Docelowa grupa 

odbiorców.

  Koszt użycia sił

 i środków  

(określony 

w porozumieniu

z OG/WOG). 

 Liczba 

przepracowanych 

godzin  przez kadrę

 i pracowników RON.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

333
Szkolenie proobronne młodzieży 

szkolnej klas mundurowych.

cały rok

(wybrane 3 dni)

Leszno

BEZPŁATNIE: 

- zajęcia teoretyczne z zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się 

bronią i środkami bojowymi,

- zajęcia teoretyczne z budowy podstawowych jednostek broni

i środków bojowych,

- zajęcia praktyczne ze szkolenia strzeleckiego z użyciem 

trenażerów i symulatorów,

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

4. pułk przeciwlotniczy
Zespół Szkół im. Jana 

Pawła II w Jutrosinie

uczniowie wraz 

z opiekunami
660 zł 20

334
Szkolenie proobronne młodzieży 

szkolnej klas mundurowych.

cały rok

(3 wybrane dni)

Leszno

BEZPŁATNIE: 

- zajęcia o podstawowych zasadach musztry indywidualnej 

i zespołowej, 

- zajęcia przybliżające zawód żołnierza, funkcjonowanie systemu 

obronnego w wojsku,

- zajęcia sprawnościowe, 

- wyznaczenie instruktorów i użyczenie bazy szkoleniowej. 

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

4. pułk przeciwlotniczy
Zespół Szkół im. Jana 

Pawła II w Jutrosinie

uczniowie wraz 

z opiekunami
660 zł 20

335
Szkolenie proobronne młodzieży 

szkolnej klas mundurowych.

cały rok

(1 wybrany dzień)

Leszno

BEZPŁATNIE: 

- przeprowadzenie szkolenia strzeleckiego - zajęcia teoretyczne.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

4. pułk przeciwlotniczy
Zespół Szkół im. Jana 

Pawła II w Jutrosinie

uczniowie wraz 

z opiekunami
330 zł 10

336
Szkolenie proobronne młodzieży 

szkolnej klas mundurowych.

cały rok

(1 dzień w miesiącu)

Czerwieńsk

BEZPŁATNIE: 

- przeprowadzenie zajęć, zgodnych z tematyką ujętą 

w "Minimum Programowym" Programu Szkolenia Podstawowego 

SZRP dla szkół i organizacji pozarządowych.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

4. pułk przeciwlotniczy

Centrum Kształcenia 

Zawodowego 

i ustawicznego 

"Elektryk" w Nowej Soli

uczniowie wraz 

z opiekunami
990 zł 30

337
Szkolenie proobronne młodzieży 

szkolnej klas mundurowych.

1 dzień w kwartale

Międzyrzecz

Września

BEZPŁATNIE:

- zorganizowanie i przeprowadzenie jednodniowego szkolenia  

wojskowego.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.                                               

17. Brygada 

Zmechanizowana

Zespół Szkół 

Technicznych 

i Odzieżowych 

we Wrześni

uczniowie klas

o profilu 

mundurowym

2 838 zł 86

338
Szkolenie proobronne młodzieży 

szkolnej klas mundurowych.

1 dzień w kwartale

Zbąszynek

BEZPŁATNIE:

- zorganizowanie i przeprowadzenie jednodniowego szkolenia  

wojskowego.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

17. Brygada 

Zmechanizowana

Centrum Kształcenia 

Zawodowego 

i Ustawicznego  

w Zbąszynku

uczniowie klas

o profilu 

mundurowym

2 310 zł 70

11. DYWIZJA KAWALERII PANCERNEJ - ŻAGAŃ

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 programów, o których mowa w pkt 1 niniejszych wytycznych inicjowane przez partnerów społecznych

CZĘŚĆ DRUGA



339
Szkolenie proobronne młodzieży 

szkolnej klas mundurowych.

1 dzień w kwartale

Wędrzyn

Rogoziniec

BEZPŁATNIE:

- zorganizowanie i przeprowadzenie jednodniowego szkolenia  

wojskowego.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

17. Brygada 

Zmechanizowana

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych-Wędrzyn 

Zespół Szkół Leśnych

w Rogozińcu

uczniowie Zespołu 

Szkół Leśnych
9 900 zł 300

340
Cykl szkoleń rotacyjnych  „Aktywny 

Rezerwista”. 

1 dzień w kwartale

Międzyrzecz

Wędrzyn 

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie karetki i ratownika medycznego do przeprowadzenia 

szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej,

- użyczeniee wyposażenia sprzętu wojskowego i broni na 

podstawie zapotrzebowania stosownie do tematyki szkolenia,

- wydzielenie żołnierzy jako instruktorów,

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

17. Brygada 

Zmechanizowana

45. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy,

  Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych-Wędrzyn

Stowarzyszenie Obrona 

Narodowa.pl (Lubuska 

Kompania Obrony 

Narodowej) 

członkowie 

stowarzyszenia
3 960 zł 120

341 Szkolenia podstawowe.

cały rok

(1 raz 

w miesiącu)

Świętoszów

BEZPŁATNIE:

- wyznaczenie instruktorów do prowadzenia zajęć, 

- użyczenie bazy szkoleniowej i sprzętu.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

10. Brygada Kawalerii

Pancernej

Samodzielna Jednostka 

Strzelecka 3006 Nowa 

Sól

członkowie 

stowarzyszenia 

"Strzelec"

11 550 zł 360

342 Szkolenia podstawowe.

luty/marzec 

(1 dzień) 

Świętoszów

BEZPŁATNIE:

- wyznaczenie instruktorów do prowadzenia zajęć, 

- użyczenie bazy szkoleniowej i sprzętu.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

10. Brygada Kawalerii

Pancernej

Samodzielna Jednostka 

Strzelecka 3006 Nowa 

Sól

członkowie 

stowarzyszenia 

"Strzelec"

990 zł 30

343
Szkolenie proobronne młodzieży 

szkolnej klas mundurowych.

luty/

grudzień

(1 raz w miesiącu)

BEZPŁATNIE:

- zorganizowanie i przeprowadzenie jednodniowego szkolenia  

wojskowego z taktyki rodzajów wojsk oraz szkolenia strzeleckiego, 

a także musztry i ceremoniału dla uczniów klas mundurowych,

- wydzielenie instruktorów z niezbędnym sprzętem wojskowym

i wyposażeniem żołnierza na stan osobowy ćwiczących do 

przeprowadzenia cyklu zajęć, 

- wydzielenie broni do przeprowadzenia zajęć (amunicja do 

zabezpieczenia szkolenia z limitu Departamentu Edukacji Kultury

i Dziedzictwa MON),

- umożliwienie pobytu i obserwacji szkolenia z forsowania 

przeszkody wodnej na ośrodku szkolenia „Biała Góra”,

- przeprowadzenia szkolenia typu: strzelnice i ośrodki 

specjalistyczne szkolenia oraz obiekty szkoleniowe sportowe.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

 5. batalion saperów   
44. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Stowarzyszenie 

Strzelecko – Obronne 

Gubiński Klub Sportowy 

PIONIER,

Zespół Szkół  

Ogólnokształcących 

w Gubinie,

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych 

w Krośnie Odrzańskim

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

9 240 zł 280

344 Zawody użyteczno-bojowe.

marzec

(1 dzień) 

Bolesławiec

BEZPŁATNIE:

- użyczenie obiektów sportowych oraz wydzielenie 10 instruktorów 

do zabezpieczenia punktów sprawnościowych,

- przygotowanie i organizacja punktu wydawania posiłków dla 

uczestników zawodów przygotowanych przez organizatora.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

23. pułk artylerii

Stowarzyszenie Byłych 

Żołnierzy

62. KS „Commando” 

Bolesławiec

żołnierze 

23. pułku artylerii, 

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

2 640 zł 80

345
Szkolenie proobronne młodzieży 

szkolnej klas mundurowych.

20-24.04 

Wędrzyn

BEZPŁATNIE: 

- wydzielenie instruktorów ze sprzętem wojskowym niezbędnym 

do przeprowadzenia zajęć,

- wydzielenie i zabezpieczenie SCT - 2 szt., instruktorzy do 

prowadzenia szkolenia,

- przeprowadzenie szkolenia typu Sirvival.

ODPŁATNIE:   

- zabezpieczenie zakwaterowania. 

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

17. Brygada 

Zmechanizowana

45. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy,   

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych-Wędrzyn 

Stowarzyszenie 

Strzelecko-obronne 

"Pionier" 

w Gubinie

uczniowie klas

o profilu 

mundurowym

1 650 zł 50



346 "LONGSHOT 2020".
23 - 26.04

Wędrzyn

BEZPŁATNIE:

- zorganizowania i przeprowadzenia zawodów strzelców 

wyborowych, 

- zabezpieczenie transportu na terenie obiektów i strzelnic: 

2 samochody C-T, 1 autobus, 2 pojazdy terenowe,

- wydzielenie i zabezpieczenie: 1 agregat prądotwórczy + lina, 120 

szt. ekranów strzeleckich 800 x 800, 8 szt., duże siatki maskujące - 

4 szt., małe siatki maskujące,

- wydzielenie i rozstawienie namiotów i infrastruktury dla 

zawodników w zależności od potrzeb,

- organizacja punktu żywienia (kucharze i obsługa punktu 

żywieniowego).

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

17. Brygada 

Zmechanizowana

45. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy,   

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych-Wędrzyn 

 Stowarzyszenie Klub 

Strzelectwa 

Praktycznego DELTA

członkowie 

organizacji 

proobronnych

6 600 zł 200

347
Manewry organizacji proobronnych 

"Obrońca 2020".

kwiecień

(3 dni) 

Świętoszów

BEZPŁATNIE: 

- wyznaczenie instruktorów oraz żołnierzy wraz 

z wyposażeniem do udziału w manewrach, 

- udostępnienie sprzętu wojskowego: namioty wojskowe, hełmy, 

radiostacje, 

- wydzielenie broni: karabinki Beryl wraz z odrzutnikami oraz 

dodatkowymi magazynkami, karabiny UKM wraz 

z odrzutnikami i dodatkowymi magazynkami (w dyspozycji 

instruktorów),

- amunicja do zabezpieczenia zajęć - z limitu Departamentu 

Edukacji Kultury i Dziedzictwa MON.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

10. Brygada Kawalerii

Pancernej

Samodzielna Jednostka 

Strzelecka 3006 Nowa 

Sól

członkowie 

stowarzyszenia 

"Strzelec"

2 970 zł 90

348
Szkolenie proobronne młodzieży 

szkolnej klas mundurowych.

kwiecień 

(1 dzień)

Wędrzyn

wrzesień 

(1 dzień) 

Wędrzyn

BEZPŁATNIE:

- cykl szkoleń  dotyczący zagadnień z taktyki, szkolenia ogniowego 

medycznego, terenoznawstwa, ochrony obiektów i inż.-sap.,

- użyczenie wyposażenia sprzętu wojskowego i broni na podstawie 

zapotrzebowania stosownie do tematyki szkolenia,

- wydzielenie żołnierzy jako instruktorów,

- użyczenie obiektów szkoleniowych do przeprowadzenia szkolenia 

typu: strzelnice i ośrodki specjalistyczne szkolenia oraz obiekty 

szkoleniowe sportowe użytkowane przez brygadę.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

17. Brygada 

Zmechanizowana

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych-Wędrzyn 

Gorzowskie 

Towarzystwo 

Strzeleckie 

młodzież szkolna,

członkowie 

towarzystwa

1 980 zł 60

349 Rajd "Szlakiem Stalowych Kopuł. 08-10.05  Międzyrzecz

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie pojazdu c-t do zabezpieczenia rajdu,

- organizacja punktu żywienia (kucharze i obsługa punktu 

żywieniowego),

- udostępnienie sprzętu nagłaśniającego.

17. Brygada 

Zmechanizowana

45. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Komenda Hufca

Międzyrzecz ZHP
młodzież szkolna 6 600 zł 200



350
Popularyzacja wiedzy o Wojsku 

Polskim.

12.05

09.06

24.09

26.10

Świętoszów

BEZPŁATNIE:

- zwiedzanie obiektów,

- uczestnictwo w wybranych przedsięwzięciach szkoleniowych

(np. przejazd sprzętem będącym na wyposażeniu jednostki), 

- wsparcie dla realizacji programów prowadzonych szkoleń 

obronnych (np. udostępnienie bazy szkoleniowej,

- udostępnianie sprzętu wojskowego, uzbrojenia, trenażerów oraz 

innych pomieszczeń i obiektów przydatnych do realizacji programu 

szkolenia obronnego). 

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

10. Brygada Kawalerii

Pancernej

 1. Brygada Pancerna,

 2. pułk rozpoznawczy,

 2. Skrzydło Lotnictwa 

Taktycznego,

 3. Flotylla Okrętów,

 3. Skrzydło Lotnictwa 

Transportowego, 

 4. Skrzydło Lotnictwa 

Szkolnego,

 25 Brygada Kawalerii 

Powietrznej,

 31. Baza Lotnictwa 

Taktycznego,

 32. Baza Lotnictwa 

Taktycznego,

 Centrum Przygotowań 

do Misji Zagranicznych

Stowarzyszenie „Ruch 

Wspólnot Obronnych

członkowie 

stowarzyszenia, 

urzędnicy 

administracji 

rządowej szczebla 

centralnego, kadra 

kierownicza 

oraz wybrani 

pracownicy 

przedsiębiorstw 

o szczególnym 

znaczeniu 

gospodarczo-

obronnym

3 960 zł 120

351

XIX Turniej Strzelecki o Puchar 

Starosty i Burmistrza Krosna 

Odrzańskiego. 

16.05

Krosno 

Odrzańskie

BEZPŁATNIE: 

- zabezpieczenie turnieju strzeleckiego, w tym: karabinek - 

6 szt., pistolet wojskowy - 6 szt., tarcze, namioty NS-10 - 2 kpl., 

wydzielenie osób funkcyjnych do prowadzenia i zabezpieczenia 

strzelań.

5. batalion saperów 
44. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Towarzystwo 

Miłośników Ziemi 

Krośnieńskiej

młodzież szkolna

 /mieszkańcy
3 300 zł 100

352 Podróż wojskowo - historyczna.  

maj/czerwiec

(1 dzień) 

Muzeum Historii 

i Militariów 

w Jeleniej Górze, 

Osówka 

BEZPŁATNIE:

- pomoc organizacyjna i merytoryczna,

- wydzielenie autokaru z kierowcą  do transportu uczestników 

podróży na trasie  Bolesławiec -  Jelenia Góra - Osówka i z 

powrotem.

23. pułk artylerii

Stowarzyszenie 

Polskich Artylerzystów 

Oddział Bolesławiec

członkowie 

Stowarzyszenie 

Polskich 

Artylerzystów 

Oddział 

Bolesławiec,

żołnierze 23. pułku 

artylerii

330 zł 10

353 Piknik sportowo-obronny.

maj/czerwiec

(1 dzień)

Bolesławiec 

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie 10 instruktorów w celu zabezpieczenia punktów 

sprawnościowych,

- organizacja punktu wydawania posiłku dla uczestników pikniku.

23. pułk artylerii

Stowarzyszenie Byłych 

Żołnierzy

62. KS „Commando” 

Bolesławiec

dzieci żołnierzy, 

pracowników 

resortu obrony 

narodowej oraz 

instytucji 

garnizonowych 

podległych MON

1 980 zł 60

354
Szkolenie proobronne młodzieży 

szkolnej klas mundurowych.

maj/czerwiec

(1 dzień)

Gubin

wrzesień/

październik 

(1 dzień)

Gubin

BEZPŁATNIE: 

- wydzielenie 10 instruktorów ze środkami opchem, sprzętem inż. 

sap (miny szkolne, itp.) busolami i mapami oraz przenośnymi 

środkami łączności do pomocy w zorganizowaniu i 

przeprowadzeniu zajęć na obiektach szkoleniowych 

stowarzyszenia.

5. batalion saperów 
44. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

 "Stowarzyszenie 

Strzelecko - obronne, 

Gubiński Klub Sportowy 

"Pionier" 

w Gubinie,

 Zespół Szkół  

Ogólnokształcących 

w Gubinie, Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych 

w Krośnie Odrzańskim

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym
1 980 zł 60



355 Szkolenie ogniowe.

maj/czerwiec

(1 dzień)

Świętoszów

BEZPŁATNIE: 

- zorganizowanie szkolenia strzeleckiego oraz taktycznego, 

- wydzielenie instruktorów i osób funkcyjnych do strzelania,

- użyczenie sprzętu wojskowego: hełmy, radiostacje, 

- wydzielenie broni: karabinki Beryl wraz z odrzutnikami oraz 

dodatkowymi magazynkami, karabiny UKM wraz 

z odrzutnikami oraz dodatkowymi magazynkami (w dyspozycji 

instruktorów),

- amunicja do zabezpieczenia zajęć - z limitu Departamentu 

Edukacji Kultury iDziedzictwa MON, 

- użyczenie obiektów szkoleniowych i strzelnicy do 

przeprowadzenia szkolenia,  

- wydzielenie obsługi strzelnicy. 

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

10. Brygada Kawalerii

Pancernej

43. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Samodzielna Jednostka 

Strzelecka 3006 Nowa 

Sól

członkowie 

stowarzyszenia 

"Strzelec"

1 980 zł 60

356
Szkolenie proobronne młodzieży 

szkolnej klas mundurowych. 

01 - 10.06

Kaplin

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie 4 instruktorów oraz 1 ratownika medycznego do 

prowadzenia zajęć ze szkolenia przedmedycznego. 

17. Brygada 

Zmechanizowana

Zespół Szkół 

Technicznych

i Ogólnokształcących 

w Gorzowie Wlkp.

uczniowie klas

o profilu 

mundurowym

11 550 zł 350

357
Młodzieżowy Obóz Proobronny 

2020.

29.06 - 11.07

Świętoszów

BEZPŁATNIE: 

- wydzielenie instruktorów,

- zwiedzanie obiektów oraz bazy szkoleniowej wojska, 

- pokaz zasadniczego sprzętu wojskowego,

- uczestnictwo w wybranych zajęciach (strzelnica bojowa, 

symulatory, place ćwiczeń), 

- szkolenie medyczne, szkolenie taktyczne. 

Zakwaterowanie w jednostce wojskowej.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

10. Brygada Kawalerii

Pancernej

Stowarzyszenie 

Proobronne „Tarcza

Stowarzyszenie 

Proobronne „Tarcza”,

Stowarzyszenie 

„Centrum Formacji 

Rodziny im. Jana Pawła 

II” w Lubinie

młodzież męska 

skupiona 

w prowadzonej 

przez 

Stowarzyszenie 

Salezjańskiej Grupie 

„Wilki”.

6 600 zł 200

358
Szkolenie proobronne dla młodzieży 

szkolnej.

czerwiec/

sierpień

(6 dni)

Wędrzyn

BEZPŁATNIE:

- użyczenie obiektów szkoleniowych do przeprowadzenia szkolenia 

typu: strzelnice  i ośrodki specjalistyczne szkolenia oraz obiekty 

szkoleniowe sportowe użytkowane przez brygadę,

- czterech instruktorów ze sprzętem wojskowym do zabezpieczenia 

szkolenia.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

17. Brygada 

Zmechanizowana

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych-Wędrzyn

Lubuski Oddział 

Kawalerii

uczniowie klas

o profilu 

mundurowym

11 550 zł 350

359 Szkolenie bojowe. 

październik

(1 dzień)

Świętoszów

BEZPŁATNIE:

- przeprowadzenia treningu strzeleckiego na symulatorze 

strzeleckim „Śnieżnik”, 

- oddelegowanie instruktorów,

- umożliwienie zwiedzania Ośrodka Szkolenia Leopard 

i zapoznanie uczniów z etapami i zasadami przeprowadzanych 

szkoleń.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

10. Brygada Kawalerii

Pancernej

Liceum 

Ogólnokształcące

im. Stanisława Staszica

w Zespole Szkół 

w Rzepinie

uczniowie klas I 990 zł 30

360

Międzynarodowe szkolenia 

ratownictwa medycznego 

i technicznego o charakterze 

cywilnym i wojskowym. Jedenasta 

edycja.

październik

(2 dni)

Międzyrzecz

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie zespołu ewakuacji medycznej z KTO ROSOMAK WEM, 

pluton ochrony 21 żołnierzy, pojazd HONKER, pojazd IVECO 

EUROCARGO, namioty NSz ogrzewaniem i wyposażeniem, 

oświetleniem  - 2 szt., agregat prądotwórczy wraz z obsługą.

17. Brygada 

Zmechanizowana

Rejonowa Sztab 

Ratownictwa 

Społecznej Krajowej 

Sieci Ratunkowej

w Międzyrzeczu

młodzież szkolna

i społeczność 

lokalna

3 300 zł 100



361 Szkolenie strzeleckie i taktyczne.

październik

listopad 

(1 dzień 

w miesiącu)

Świętoszów

BEZPŁATNIE:  

- zorganizowanie na bazie obiektów szkoleniowych szkolenia 

strzeleckiego oraz taktycznego,

- wydzielenie instruktorów i osób funkcyjnych do strzelania, 

- użyczenie sprzętu wojskowego, wydzielenie broni, amunicja do 

zabezpieczenia zajęć,

- wydzielenie obsługi strzelnicy.

Limit amunicji do zabezpieczenia zajęć - zatwierdzony przez 

Departament Edukacji Kultury i Dziedzictwa MON.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

10. Brygada Kawalerii

Pancernej

43. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Samodzielna Jednostka 

Strzelecka 3006 Nowa 

Sól

członkowie 

stowarzyszenia 

"Strzelec"

3 960 zł 120

362
Spotkanie opłatkowe osób 

niepełnosprawnych.

I kwartał

(1 dzień) 

Bolesławiec

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie kuchni polowej z obsługą.
23. pułk artylerii

43. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Starostwo Powiatowe 

Bolesławiec

osoby 

niepełnosprawne

z powiatu 

bolesławieckiego

792 zł 24

363

V bieg dla uczczenia pamięci 

żołnierzy wyklętych "Dla wyklętych 

1963".

luty/marzec

(1 dzień)

Bolesławiec

BEZPŁATNIE:

- pomoc organizacyjna,

- wydzielenie 10 instruktorów do zabezpieczenia trasy biegu,

- przygotowania miasteczka biegowego,

- nagłośnienie,

- przygotowanie punktu wydanie  posiłku dla uczestników biegu.

23. pułk artylerii

Stowarzyszenie Byłych 

Żołnierzy 62. KS 

„Commando” 

Bolesławiec

żołnierze 

23. pułku artylerii,

żołnierze USA, 

uczniowie klas 

mundurowych

1 980 zł 60

364
XXXV Dni Ułana - Święto 15. Pułku 

Ułanów Poznańskich.

24 - 26.04

Poznań

BEZPŁATNIE: 

- wydzielenie kuchni polowej wraz z obsługą - 2 szt., namiot NS - 12 

szt., łóżko polowe - 72 szt., nagrzewnica do namiotu 12 szt., 

drużyna zabezpieczenia - 10 żołnierzy, samochód C-T - 3 szt., SOT - 

2 szt.

17. Brygada 

Zmechanizowana

Dowództwo Garnizonu 

Poznań, Centrum 

Szkolenia Wojsk 

Lądowych

Towarzystwo Byłych 

Żołnierzy i Przyjaciół

15. Pułku Ułanów 

Poznańskich

młodzież szkolna

i społeczność 

lokalna

2 277 zł 69

365 Rajd Militarny.

07 - 08.05

Walim

pow. Wałbrzyski

BEZPŁATNIE:

- instruktorzy (zwiadowcy 12 żołnierzy),

- samochody typu Honker wraz z kierowcami,

- materiały pirotechniczne, mapy terenowe, wyposażenie 

maskujące  indywidualne żołnierza,

- sprzęt łączności radiowej. 

10. Brygada Kawalerii

Pancernej

 Fundacja im. Księżnej 

Daisy, Starostwo 

Powiatu Wałbrzyskiego 

władze 

i mieszkańcy 

Powiatu 

Wałbrzyskiego,

harcerze oraz 

młodzież

6 600 zł 200

366
Festyn militarny „Wojsko 

w naszym mieście”.

sierpień 

(1 dzień)

Bolesławiec

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie 10 instruktorów do przygotowania punktów 

sprawnościowych oraz pokazu wyposażenia i uzbrojenia 

wojskowego,

- przygotowanie i organizacja punktu wydawania posiłków dla 

uczestników zawodów.

Pokaz statyczny sprzętu wojskowego: 

- 2 x WR40 Langusta, 1 x RM-70, 2 x AHS DANA, RZRA Liwiec, stacja 

BAR, ZWD.

23. pułk artylerii       

Stowarzyszenie Byłych 

Żołnierzy

62. KS „Commando” 

Bolesławiec

społeczeństwo 

miasta 

i powiatu 

bolesławieckiego

2 640 zł 80

367

Uroczystość upamiętnienia Rocznicy 

wybuchu II Wojny 

Światowej i szarży ułańskiej.

wrzesień

(1 dzień)

Krojanty

BEZPŁATNIE:

- prezentacja sprzętu wojskowego i indywidualnego wyposażenia 

żołnierzy podczas pokazu statycznego i dynamicznego,

- KTO Rosomak 30P - 4 szt.,

- drużyna zmotoryzowana z wyposażeniem i bronią,

- zabezpieczenie transportu 1 x poj. C-T.

17. Brygada 

Zmechanizowana

Fundacja "Szarża pod 

Krojantami"

młodzież szkolna

i społeczność 

lokalna

3 960 zł 120

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 -  z wyłączeniem 

przedsięwzięć o charakterze rekreacyjnym lub rozrywkowym,



368
Rocznica powstania 62. KS 

COMMANDO.

wrzesień

(2 dni)

Bolesławiec

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie 10 instruktorów do zabezpieczenia logistycznego 

zlotu,

- zabezpieczenie mistrzostw strzeleckich (kierownik strzelania, 

amunicyjny, 2 obserwatorów) - broń i amunicję zabezpiecza 

organizator.

- wydzielenie 20 miejsc do zakwaterowania uczestników,

- organizacja punktu wydawania posiłków dla uczestników 

zawodów przygotowanych przez organizatora.

Użyczenie nieruchomośćido zakwaterowania uczestników na 

podstawie umowy z RZI.

23. pułk artylerii

Stowarzyszenie Byłych 

Żołnierzy

62. KS „Commando” 

Bolesławiec

byli żołnierze

62. KS Commando,

środowiska 

wojskowe 

jednostek 

specjalnych

1 980 zł 60

369 Harcerska Akcja Zimowa.

I kwartał

(1 dzień)

Międzyrzecz

BEZPŁATNIE:

- udostępnienie ścianki wspinaczkowej do przeprowadzenia zajęć 

sportowych,

- wydzielenie instruktora.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

17. Brygada 

Zmechanizowana

Komenda Hufca

Międzyrzecz ZHP
młodzież szkolna 660 zł 20

370 Zawody sportowe Judo.

cały rok

(raz w miesiącu)

Międzyrzecz

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie instruktorów do przeprowadzenia zawodów,     

- wsparcie w organizacji zawodów i pokazów judo dzieci. 

17. Brygada 

Zmechanizowana

Klub Sportowy 

Spartakus 

w Międzyrzeczu

młodzież szkolna 2 970 zł 90

371 Bieg Leśny.
21.09

Kliczków 

BEZPŁATNIE:

- zabezpieczeniu trasy podczas biegu.

10. Brygada Kawalerii

Pancernej

Starostwo Powiatowe 

w  Bolesławcu

Gminny Ośrodek 

Sportu i Rekreacji 

w Osiecznicy    

uczestnicy projektu 1 980 zł 60

372

Szkolenie ogólnowojskowe 

młodzieży szkolnej klas o profilu 

wojskowym.

cały rok 

 1 raz w miesiącu 

po 2 godziny 

(za wyjątkiem  

lipca i sierpnia)

Lębork

BEZPŁATNIE:

- użyczenie obiektów jednostki wojskowej,

- wydzielenie do zajęć szkoleniowych 2 instruktorów.              

Udostępnienie do szkolenia specjalistycznego (statycznie): BWP, 

pojazd sanitarny, pojazd OT HONKER, pojazd CT Star 266, wóz 

dowodzenia ZWD-3. 

Pokazy: broń strzelecka będąca na wyposażeniu drużyny 

zmechanizowanej, ISOPS, radiostacja małej mocy.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

7. Brygada

 Obrony Wybrzeża 

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień Słupsk, 

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury Gdynia

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących

nr 2 Lębork

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

1 320 zł 40

373

Szkolenie ogólnowojskowe 

młodzieży szkolnej klas o profilu 

wojskowym.

cały rok

(bez miesięcy 

wakacyjnych)

3 godziny

w miesiącu

Kołobrzeg, 

Gościno

 BEZPŁATNIE:

Sierowanie 2 instruktorów wraz z niezbędnym sprzętem 

wojskowym i pomocami naukowymi w celu przeprowadzania 

wybranych zajęć, użyczenie obiektów szkoleniowych, infrastruktury 

i sprzętu wojskowego JW niezbędnych do pzreprowadzenia zajęć 

(w terminach uzgodnionych ze szkołą).

Użyczenie obiektów i infrastruktury na podstawie umowy z RZI.

8. batalion remontowy 

Kołobrzeg

17. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Zespół Szkół im. 

Macieja Rataja 

w Gościnie

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

1 782 zł 54

12. DYWIZJA ZMECHANIZOWANA - SZCZECIN

c) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej — przedsięwzięcia rozwijające aktywność fizyczną z wyłączeniem przedsięwzięć o charakterze turystycznym, rekreacyjnym i rozrywkowym,

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 programów, o których mowa w pkt 1 niniejszych wytycznych inicjowane przez partnerów społecznych



374

Szkolenie ogólnowojskowe 

młodzieży szkolnej klas o profilu 

wojskowym.

cały rok

(bez miesięcy 

wakacyjnych)

(7 godzin

w miesiącu)

Szczecin

BEZPŁATNIE:

Prowadzenie zajęć według "Programu szkolenia klas wojskowych", 

udostępnienie pomieszczeń do przeprowadzenia zajęć na 

podstawie umowy użyczenia, wydzielenie 14 instruktorów do 

prowadzenia zajęć z uczniami.

Użyczenie obiektów i infrastruktury na podstawie umowy z RZI.

12. batalion

dowodzenia
12. Brygada 

Zmechanizowana

Zachodniopomorskie 

Centrum Edukacji 

Morskiej 

i Politechnicznej

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

29 106 zł 882

375

Szkolenie ogólnowojskowe 

młodzieży szkolnej klas o profilu 

wojskowym.

cały rok

1 raz w miesiącu po 

5 godzin

(za wyjątkiem

lipca i sierpnia)

Słupsk

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie do zajęć szkoleniowych 6 instruktorów,

- użyczenie obiektów jednostki wojskowej,

- użyczenie symulatora Śnieznik wraz z wyposażeniem. 

Udostępnienie do szkolenia specjalistycznego (statycznie): BWP, 

pojazd sanitarny, pojazd OT HONKER, pojazd CT Star 266, wóz 

dowodzenia ZWD-3. 

Pokazy: broń strzelecka będąca na wyposażeniu drużyny 

zmechanizowanej, ISOPS, radiostacja małej mocy. 

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

7. Brygada

 Obrony Wybrzeża 

Batalion Ochrony Bazy 

Redzikowo, Rejonowy 

Zarząd Infrastruktury 

Gdynia

Zespół Szkół  

Mechanicznych 

i Logistycznych 

Słupsk

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

9 900 zł 300

376

Szkolenie ogólnowojskowe 

młodzieży szkolnej klas o profilu 

wojskowym.

cały rok

1 raz w miesiącu po 

5 godzin

(za wyjątkiem

lipca i sierpnia)

Słupsk

BEZPŁATNIE:

- użyczenie obiektów jednostki wojskowej,

- wydzielenie do zajęć szkoleniowych 6 instruktorów. 

Udostępnienie do szkolenia specjalistycznego (statycznie): BWP, 

pojazd sanitarny, pojazd OT HONKER, pojazd CT Star 266, wóz 

dowodzenia ZWD-3. 

Pokazy: broń strzelecka będąca na wyposażeniu drużyny 

zmechanizowanej, ISOPS, radiostacja małej mocy.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

7. Brygada

 Obrony Wybrzeża 

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury Gdynia

Zespół Szkół 

 Akademickich

Słupsk

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

9 900 zł 300

377

Szkolenie ogólnowojskowe 

młodzieży szkolnej klas o profilu 

wojskowym.

cały rok 

 1 raz w miesiącu po 

5 godzin 

(za wyjątkiem 

lipca i sierpnia)

Trzebiatów

BEZPŁATNIE:

- użyczenie obiektów jednostki wojskowej,

- wydzielenie do zajęć szkoleniowych 5 instruktorów.               

Udostępnienie do szkolenia specjalistycznego (statycznie): BWP, 

pojazd sanitarny, pojazd OT HONKER, pojazd CT Star 266, wóz 

dowodzenia ZWD-3. 

Pokazy: broń strzelecka będąca na wyposażeniu drużyny 

zmechanizowanej, ISOPS, radiostacja małej mocy.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

7. Brygada

 Obrony Wybrzeża 

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury Gdynia

Zespół Szkół 

im. Zbigniewa Herberta 

Trzebiatów 

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

8 250 zł 250

378

Szkolenie ogólnowojskowe 

młodzieży szkolnej klas o profilu 

wojskowym.

cały rok

1 raz w miesiącu po 

5 godzin

(za wyjątkiem

 lipca i sierpnia)

Słupsk

BEZPŁATNIE:

- użyczenie obiektów jednostki wojskowej,

- wydzielenie do zajęć szkoleniowych 5 instruktorów.               

Udostępnienie do szkolenia specjalistycznego (statycznie): BWP, 

pojazd sanitarny, pojazd OT HONKER, pojazd CT Star 266, wóz 

dowodzenia ZWD-3. 

Pokazy: broń strzelecka będąca na wyposażeniu drużyny 

zmechanizowanej, ISOPS, radiostacja małej mocy.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

7. Brygada

 Obrony Wybrzeża 

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury Gdynia

Liceum 

Ogólnokształcącego 

im. Wacława 

Sierpińskiego 

Słupsk

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

3 300 zł 100
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Szkolenie ogólnowojskowe 

młodzieży szkolnej klas o profilu 

wojskowym.

cały rok

1 raz w miesiącu po 

5 godzin

(za wyjątkiem 

lipca i sierpnia) 

Słupsk

BEZPŁATNIE:

- użyczenie obiektów jednostki wojskowej,

- wydzielenie do zajęć szkoleniowych 5 instruktorów.               

Udostępnienie do szkolenia specjalistycznego (statycznie): BWP, 

pojazd sanitarny, pojazd OT HONKER, pojazd CT Star 266, wóz 

dowodzenia ZWD-3. 

Pokazy: broń strzelecka będąca na wyposażeniu drużyny 

zmechanizowanej, ISOPS, radiostacja małej mocy.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

7. Brygada

 Obrony Wybrzeża 

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury Gdynia

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych 

Bytów

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

8 250 zł 250

380

Szkolenie ogólnowojskowe 

młodzieży szkolnej klas o profilu 

wojskowym.

cały rok

1 raz w miesiącu po

5 godzin 

(za wyjątkiem  

lipca i sierpnia)

Lębork

BEZPŁATNIE:

- użyczenie obiektów jednostki wojskowej,

- wydzielenie do zajęć szkoleniowych 5 instruktorów.               

Udostępnienie do szkolenia specjalistycznego (statycznie): BWP, 

pojazd sanitarny, pojazd OT HONKER, pojazd CT Star 266, wóz 

dowodzenia ZWD-3. 

Pokazy: broń strzelecka będąca na wyposażeniu drużyny 

zmechanizowanej, ISOPS, radiostacja małej mocy.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

7. Brygada

 Obrony Wybrzeża

Jednostka Wojskowa 

4653 Siemirowice, 

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury Gdynia

Powiatowe Centrum 

Edukacyjne Lębork

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

9 900 zł 300

381

Szkolenie ogólnowojskowe 

młodzieży szkolnej klas o profilu 

wojskowym.

cały rok

1 raz w miesiącu po 

2 godziny 

(za wyjątkiem  

lipca i sierpnia) Lębork

BEZPŁATNIE:

- użyczenie obiektów jednostki wojskowej,

- wydzielenie do zajęć szkoleniowych 5 instruktorów.               

Udostępnienie do szkolenia specjalistycznego (statycznie): BWP, 

pojazd sanitarny, pojazd OT HONKER, pojazd CT Star 266, wóz 

dowodzenia ZWD-3. 

Pokazy: broń strzelecka będąca na wyposażeniu drużyny 

zmechanizowanej, ISOPS, radiostacja małej mocy.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

7. Brygada

 Obrony Wybrzeża 

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień Słupsk,

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury Gdynia

Zespół Szkół  

Ogólnokształcących

nr 2 Lębork

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

1 320 zł 40

382

Szkolenie z przedmiotów 

ogólnowojskowych klas 

o profilu wojskowym.

I półrocze oraz

 III kwartał

(3 godziny 

w miesiącu)

Sulechów, Sława

BEZPŁATNIE:

- organizacja zajęć oraz wydzielenie 4 instruktorów do prowadzenia 

zajęć teoretycznych i praktycznych, 

- użyczenie obiektów jednostki wojskowej, 

- udostępnienie pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji 

przedsięwzięcia.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

5. pułk artylerii

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury Zielona 

Góra

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych 

w Sławie 

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

3 168 zł 96

383

Szkolenie z przedmiotów 

ogólnowojskowych klas 

o profilu wojskowym.

I półrocze oraz

 III kwartał

(3 godziny 

w miesiącu)

Sulechów

BEZPŁATNIE:

- organizacja zajęć oraz wydzielenie 4 instruktorów do prowadzenia 

zajęć teoretycznych i praktycznych, 

- użyczenie obiektów jednostki wojskowej, 

- udostępnienie pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji 

przedsięwzięcia.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

5. pułk artylerii

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury Zielona 

Góra

Zespół Szkół 

Technicznych

w Grodzisku 

Wielkopolskim

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

3 168 zł 96

384

Szkolenie z przedmiotów 

ogólnowojskowych klas 

o profilu wojskowym.

I półrocze oraz

 III kwartał

(3 godziny 

w miesiącu)

Sulechów

BEZPŁATNIE:

- organizacja zajęć oraz wydzielenie 4 instruktorów do prowadzenia 

zajęć teoretycznych i praktycznych, 

- użyczenie obiektów jednostki wojskowej, 

- udostępnienie pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji 

przedsięwzięcia.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

5. pułk artylerii

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury Zielona 

Góra

Zespół Szkół 

Technicznych

w Zielonej Górze 

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

3 168 zł 96
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Szkolenie ogólnowojskowe uczniów 

klasy o profilu mundurowym.

I półrocze oraz

 III kwartał

(3 godziny 

w miesiącu)

Choszczno

BEZPŁATNIE: 

- wydzielenie 4 instruktorów do szkolenia wojskowego, 

4 x maska MP-4, 5 x odzież FOO-1, 2 x DP-75, 2 x PCHR54M, 

2 x kolorymetr PK56, 2 x dozymetr, 6 x telefon AP-82, 

2 x radiostacja TRC 9200, 2 x łącznica polowa, 5 x 5,56 mm kbs 

Beryl, 4 x 7,62 mm UKM-2000P.  

12. Brygada 

Zmechanizowana 

Zespół Szkół 

  Nr 1 w Choszcznie

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

9 504 zł 288

386
Szkolenie ogólnowojskowe uczniów 

klasy o profilu mundurowym.

czerwiec, 

wrzesień, październik, 

listopad,

(4 godziny 

w miesiącu) 

Stargard

BEZPŁATNIE:

- udzielenie pomocy merytorycznej poprzez oddelegowanie 

2 instruktorów i udostępnienie sali metodycznej wraz 

z wyposażeniem do zabezpieczenia zajęć.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

12. Brygada 

Zmechanizowana 

II Liceum 

Ogólnokształcące im. 

C.K.Norwida ze 

Stargardu

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

1 320 zł 40

387

Szkolenie ogólnowojskwe 

dla członków klubu, żołnierzy

i ich rodzin.

cały rok

(3 godziny 

w miesiącu) 

Szczecin

BEZPŁATNIE: 

- wydzielenie 2 instruktorów do prowadzenia szkolenia.

12. Brygada 

Zmechanizowana 

Klub Kawaleryjski im. 

12. Pułku Ułanów 

Podolskich

żołnierze 

12. Brygady 

Zmechanizowanej i 

ich rodziny

2 376 zł 72

388
Szkolenie ogólnowojskowe uczniów 

klasy o profilu  mundurowym.

cały rok

(14 godzin

w miesiącu) 

Szczecin

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie 6 instruktorów do szkolenia wosjkowego, 

- udostępnienie: trenażer ,,ŚNEŻNIK'', 2 x trenażer ,,CYKLOP'', 

5 x 5,56 mm kbs Beryl, 4 x 7,62 mm UKM-2000P, 3 x 40mm 

RPG-7-W, 4 x 9 mm P-83, 4 x maska MP-4, 5 x odzież FOO-1, 

2 x DP-75, 2 x PCHR54M, 2 x kolorymetr PK56, 2 x dozymetr, 

6 x telefon AP-82, 2 x radiostacja TRC 9200, 2 x łącznica polowa.

12. Brygada 

Zmechanizowana 

Zespół Szkół  im. 

Ignacego Łukasiewicza 

w Policach

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

27 720 zł 840

389
Zajęcia z walki wręcz dla uczniów 

klas o profilu mundurowym.

cały rok

(2 godziny

w miesiącu)

Szczecin

BEZPŁATNIE:

- oddelegowanie 2 instruktorów do prowadzenia zajęć 

z uczniami na terenie szkoły.

12. batalion

dowodzenia

Zachodniopomorskie 

Centrum Edukacji 

Morskiej

i Politechnicznej

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

1584 zł 48

390

Szkolenie ogólnowojskowe dla 

uczniów klas o profilu 

mundurowym.

cały rok

1 dzień w miesiącu

po 2 godziny

(bez miesięcy 

wakacyjnych)

Koszalin

BEZPŁATNIE:

- organizacja zajęć oraz wydzielenie 4 instruktorów do prowadzenia 

zajęć teoretycznych i praktycznych, 

- użyczenie obiektów jednostki wojskowej, 

- udostępnienie pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji 

przedsięwzięcia.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

8. pułk 

przeciwlotniczy

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury Szczecin

VI Liceum 

Ogólnokształcące 

Koszalin

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

2 376 zł 72

391

Przeprowadzenie zajęć 

z samoobrony dla uczniów klas 

o profilu mundurowym.

I kwartał

(8 razy w miesiącu

po 2 godziny)

Biały Bór

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie 2 instruktorów do prowadzenia szkolenia 

z wychowania fizycznego.

8. pułk 

przeciwlotniczy

Zespół Szkół  Nr 7

w Białym Borze

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

3 168 zł 96

392

Szkolenie ogólnowojskowe 

młodzieży szkolnej klas 

o profilu wojskowym.

cały rok

(4 godziny 

w miesiącu)

Biały Bór

BEZPŁATNIE: 

- wydzielenie 2 instruktorów do prowadzenia szkolenia oraz 

wydzielenie materiałów i sprzętu wojskowego niezbędnych do 

przeprowadzenia zajęć ze szkolenia strzeleckiego, łączności oraz 

inżynieryjno-saperskiego.

8. pułk 

przeciwlotniczy

Zespół Szkół  Nr 7

w Białym Borze

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

2640 zł  80



393

Warsztaty szkoleniowe z zajęć 

praktycznych dla uczniów klas o 

profilu mundurowym.

marzec

(1 dzień) 

Koszalin 

BEZPŁATNIE:

- organizacja zajęć oraz wydzielenie 4 instruktorów do prowadzenia 

zajęć teoretycznych i praktycznych, 

- użyczenie obiektów jednostki wojskowej, 

- udostępnienie pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji 

przedsięwzięcia.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

8. pułk 

przeciwlotniczy

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury Szczecin

Zespół Szkół Nr 7

w Białym Borze

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

792 zł 24

394
Zajęcia z musztry indywidualnej 

i zespołowej.

luty, marzec, 

październik, listopad  

(4 godziny

w miesiącu)

Złocieniec

BEZPŁATNIE:

- wydzielanie 4 instruktorów niezbędnych do przeprowadzenia 

zajęć.

2. Brygada 

Zmechanizowana

Zespół Szkół  

Ponadgimnazjalnych 

w Złocieńcu

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

2 112 zł 64

395 Harcerska Akcja Zimowa.
10 - 14.02

Złocieniec

BEZPŁATNIE:

- zakwaterowanie w koszarach,

- wydzielenie 6 instruktorów do przeprowadznia zajęć ze szkolenia 

ogólnowojskowego. 

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

2. Brygada 

Zmechanizowana

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury Szczecin

Hufiec Związku 

Harcerstwa Polskiego

w Złocieńcu

harcerze 10 560 zł 320

396
V Ogólnopolskie Mistrzostwa klas 

mundurowych.

marzec

(1 dzień) 

CSWL Drawsko 

Pomorskie

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie 10 instruktorów z wyposażeniem oraz służbowym 

pojazdem do przeprowadzenia konkurencji mistrzostw według 

oddzielnego planu w zakresie: strzelanie z kbks, orientacji 

topograficznej, rzutu granatem ćwiczebnym, walki wręcz, 

rozkładania i składania broni strzeleckiej, nauki celowania za 

pomocą mis 52 i Cyklop oraz szkolenie z ISOPS, użyczenie polowego 

ciągu wydawczego do zabezpieczenia wydawania posiłku wraz

z obsługą.

2. Brygada 

Zmechanizowana

Wydział Żandarmerii 

Wojskowej Oleszno, 

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

Drawsko Pomorskie, 

16. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy, 12. Baza 

Bezzałogowych Statków 

Poietrznych

Zespół Szkół  

Ponadgimnazjalnych 

w  Kaliszu Pomorskim

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

4 455 zł 135

397

Projekt biegowo-edukacyjny 

"Tropem Wilczym. Bieg Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych" VIII edycja.

01.03

Słupsk

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie do do zabezpieczenia trasy biegu 10 żołnierzy, 

- organizacja pokazu sprzętu wojskowego (statycznie) oraz 

zabezpieczenie nagłośnienia.

7. Brygada

 Obrony Wybrzeża 

Fundacja Wolność

i Demokracja 

Warszawa

mieszkańcy 

powiatu Słupskiego  
4 150 zł 96

398

Projekt biegowo-edukacyjny 

"Tropem Wilczym. Bieg Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych" VIII edycja.

01.03

Bytów

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie do do zabezpieczenia trasy biegu 8 żołnierzy.  

7. Brygada

 Obrony Wybrzeża 

Fundacja 

Wolność i Demokracja 

Warszawa

mieszkańcy 

powiatu 

Bytowskiego 

1 320 zł 40

399

Projekt biegowo-edukacyjny 

"Tropem Wilczym. Bieg Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych" VIII edycja.

01.03

Szczecin

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie 4 namiotów NS-8 oraz zabezpieczenie nagłośnienia.

12. Brygada 

Zmechanizowana 

Fundacja Wolność 

i Demokracja 

Warszawa

mieszkańcy 

Szczecina
1 188 zł 36

400
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy 

Wyklętych”.

01.03 

Sulechów

BEZPŁATNIE: 

- prezentacja sprzętu i wyposażenia pułku.

- wydzielenie 30 żołnierzy do zabezpieczenia organizacji biegu 

Wilczym Tropem.

5. pułk artylerii Gmina Sulechów

kombatanci, 

młodzież, 

społeczeństwo 

Sulechowa

2 640 zł 80

401
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy 

Wyklętych”.

03.03 

Koszalin

BEZPŁATNIE: 

- wydzielenie 2 instruktorów do prowadzenia wykładu 

z pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej.

8. pułk przeciwlotniczy

Dom Pomocy 

Społecznej

,, Zielony Taras '' 

w Koszalinie

seniorzy Domu 

Pomocy Społecznej 

,,Zielony Taras'' 

132 zł 4 

402

Mistrzostwa 5. pułku artylerii

w półmaratonie w ramach III 

Półmaraton Świebody i Sulecha. 

marzec

(1 dzień) 

Sulechów

BEZPŁATNIE: 

- organizacja biegu, 

- wydzielenie 30 zołnierzy do zabezpieczenia biegu.

5. pułk artylerii

Ośrodek Sportu 

i Rekreacji 

w Sulechowie

żołnierze 5. pułku 

artylerii, uczestnicy 

półmaratonu

4 950 zł 150



403 Zajęcia ze szkolenia saperskiego.

marzec 

(1 dzień)

 Stargard

BEZPŁATNIE: 

- wydzielenie 2 instruktorów z niezbędnym wyposażeniem 

potrzebnym do zabezpieczenia materiałowego zajęć,

- użyczenie sali metodycznej.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

12. Brygada 

Zmechanizowana 

II Liceum 

Ogólnokształcące

im. C.K.Norwida

ze Stargardu

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

528 zł 16

404 Treningi oraz zawody strzeleckie.

21.03

18.04

27.06

10.10

Stargard

BEZPŁATNIE:

- użyczenie strzelnicy garnizonowej na czas zawodów, 

- wydzielenie do zajęć szkoleniowych 2 instruktorów.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

12. Brygada 

Zmechanizowana 

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury Szczecin

Zachodniopomorska 

Organizacja 

Wojewódzka Ligi 

Obrony Kraju 

w Szczecinie

członkowie Ligi 

Obrony Kraju 

w Szczecinie

1 584 zł 48

405

Szkolenie ogólnowojskowe dla 

uczniów klas o profilu 

mundurowym.

 marzec, maj, 

wrzesień, październik

(po 2 godziny 

w miesiącu) 

Koszalin 

BEZPŁATNIE: 

- wydzielenie 2 instruktorów do prowadzenia szkolenia 

z musztry indywidualnej i zespołowej.

8. pułk 

przeciwlotniczy

VI Liceum 

Ogólnokształcące 

Koszalin

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

528 zł 16

406

Zawody strzeleckie z okazji 

zakończenia Walk na Ziemi 

Złocienieckiej oraz 21. rocznicy 

przystąpienia Polski do NATO.

kwiecień

(1 dzień)

Złocieniec

BEZPŁATNIE: 

Użyczenie strzelnicy na podstawie umowy z RZI. 

Wydzielenie instruktora do obsługi strzelnicy.

2. Brygada 

Zmechanizowana

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury

Szczecin

Stowarztszenie 

strzelecko-

kolekciopnerskie 

"Bractwo sokoła" 

w Złocieńcu

żołnierze i byli 

żołnierze,

środowisko cywilne 

oraz wojskowe 

Garnizonu 

Złocieniec

264 zł 8 

407
Szkolenie  z zakresu sportów walki  

klas o profilu wojskowym.

kwiecień, maj, 

październik, 

listopad          

(po 2 godziny 

w miesiącu)

Słupsk

BEZPŁATNIE:

- użyczenie hali sportowej,

- wydzielenie do prowadzenia zajęć 5 instruktorów.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

7. Brygada

 Obrony Wybrzeża

Rejonowy Zarząd 

Iinfrastruktury Gdynia

Zespół Szkolno-

Przedszkolny (Liceum 

Ogółnokształcące) 

Redzikowo

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

1 320 zł 40

408
Treningi strzeleckie Stowarzyszenia 

"TOPAS".

17.04

15.05

19.06

18.09 

 (1 raz w miesiącu)

Słupsk

BEZPŁATNIE:                                                                        

- użyczenie strzelnicy garnizonowej,

- wydzielnie 6 instruktorów do przeprowadzenia i obsługi 

strzelania,

- zabezpieczenie: kb Beryl - 4 szt. pistolet - 4 szt., 26 mm pistolet 

sygnałowy PS - 2 szt.,  amunicja limit Departamentu Edukacji 

Kultury i Dziedzictwa MON: 5,56 nb pocisk stalowy - 575 szt., 9 nb 

pistoletowy z poc. P - 575 szt., 26 mm nb sygnałowy - 2 kpl., - figura 

bojowa 23 p - 100 szt.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

7. Brygada

 Obrony Wybrzeża

Rejonowy Zarząd 

Iinfrastruktury Gdynia

Stowarzyszenie 

"TOPAS" Słupsk

członkowie 

Stowarzyszenia 

"TOPAS" 

6 100 zł 72

409 Zajęcia ze szkolenia strzeleckiego.

kwiecień, maj, 

wrzesień 

(1 raz w miesiącu)

Stargard

BEZPŁATNIE:

- oddelegowanie 3 instruktorów do prowadzenia zajęć oraz 

użyczenie trenażera "CYKLOP".

12. Brygada 

Zmechanizowana 
Związek "Strzelec"

członkowie 

"Związku Strzelec" 

Stargard

396 zł 12

410

Treningi oraz zawody strzeleckie 

pracowników Rejonowego Zarządu 

Iinfrastruktury.

25.04, 

06.06, 

12.09.

Szczecin

BEZPŁATNIE:

- użyczenie strzelnicy garnizonowej na czas zawodów.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

12.Brygada 

Zmechanizowana 

Rejonowy Zarząd 

Iinfrastruktury Szczecin

Zachodniopomorska 

Organizacja 

Wojewódzka Ligi 

Obrony Kraju 

w Szczecinie

członkowie Lig 

Obrony Kraju 

w Szczecinie.

1 188 zł 36



411
Wojewódzkie Zawody Sportowo - 

Obronne "Sprawni jak Żołnierze".

kwiecień

(1 dzień)

Manowo

BEZPŁATNIE:

- wydzielnie 12 instruktorów do przeprowadzenia i obsługi 

strzelania oraz zawodów sportowych oraz 2 żołnierzy do wydania 

posiłku. 

- zabezpieczenie: kbs - 10 szt., 26 mm pistolet sygnałowy PS - 2 szt., 

amunicja: 5,6 nb 1000 szt., 26 mm nb sygnałowy - 2 kpl. z limitu 

JW, figura bojowa 23 p - 100 szt., namiot NS-8 z wyposażeniem, 

samochód ciężarowy x 2, kuchnia polowa KPŻ 200.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

8. pułk 

przeciwlotniczy

Centrum Szkolenia Sil 

Powietrznych,

17. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Zachodniopomorskie

Kuratorium Oświaty, 

Zarząd Rejonowy Ligi 

Oobrony Kraju 

w Koszalinie

uczniowie biorący 

udział 

w zawodach

3 696 zł 112

412
Zajęcia z samoobrony dla uczniów 

klas o profilu mundurowym.

kwiecień - maj

 (4 dni w miesiącu 

po 2 godziny)

Koszalin

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie 2 instruktorów do prowadzenia szkolenia 

z wychowania fizycznego.

8. pułk 

przeciwlotniczy

VI Liceum 

Ogólnokształcące 

Koszalin

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

1 056 zł 32

413 Trening strzelecki.

 maj

(1 dzień)

Złocieniec

BEZPŁATNIE:

- wydzielanie 6 instruktorów do przeprowadzenia szkolenia 

strzeleckiego,

- użyczenie strzelnicy, 

- użyczenie 4 szt. kbks, (amunicja 200 szt. 5,6 mm nb kb ślepy

z limitu Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa  MON), 

- trenażer CYKLOP.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

2. Brygada 

Zmechanizowana

Rejonowy Zarząd 

Iinfrastruktury Szczecin,                            

16. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Zespół Szkół  

Ponadgimnazjalnych 

w Złocieńcu 

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

471 zł 15

414

Zajęcia wychowania fizycznego - 

zapoznanie z Ośrodkiem 

Sprawności Fizycznej.

 maj

 (1 dzień)

Złocieniec

BEZPŁATNIE:

- użyczenie ośroda sprawności fizycznej,

- wydzielanie 6 instruktorów do przeprowadzenia szkolenia na 

terenie jednostki wojskowej.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

2. Brygada 

Zmechanizowana

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury Szczecin                            

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

w Złocieńcu 

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

396 zł 12  

415

Aranżacja ekspozycji zewnętrznej

w Muzeum Lotnictwa i Techniki 

Wojskowej w Rogowie.

maj

(1 dzień)

Kołobrzeg, Rogowo

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie zestawu niskopodwoziowego na trasie Kołobrzeg - 

Rogowo (36 km).

8. batalion

 remontowy 

Muzeum Oręża 

Polskiego                                                                                            

w Kołobrzegu

mieszkańcy rejonu 

oraz turyści
1 120 zł 8

416

Aranżacja ekspozycji zewnętrznej

w Muzeum Lotnictwa i Techniki 

Wojskowej w Rogowie.

maj

(1 dzień)

Świdwin, Rogowo

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie zestawu niskopodwoziowego na trasie Świdwin - 

Rogowo (70 km).

8. batalion remontowy 

Muzeum Oręża 

Polskiego                                                           

w Kołobrzegu

mieszkańcy rejonu 

oraz turyści
3 630 zł 10

417

Okręgowe Mistrzostwa Pierwszej 

Pomocy Polskiego Czerwonego 

Krzyża.

12.05 

Szczecin

BEZPŁATNIE: 

- wydzielenie do zabezpieczenia przedsięwzięcia: kuchni polowej 

(wraz z obsługą - 6 żołnierzy), namiotów NS-10 - 3 szt., 8 stolików, 

30 taboretów, 

- wydanie grochówki z kuchni polowej.

12. Brygada 

Zmechanizowana

15. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Zechodniopomorski 

Oddział Okręgowy 

Polskiego Czerwonego 

Krzyża 

w Szczecinie

młodzież szkolna, 

członkowie PCK
1 188 zł 36



418 Obóz szkoleniowo-kondycyjny.
25 - 29.05

Złocieniec

BEZPŁATNIE:

- przeprowadzenie zajęć w obiektach kompleksu koszarowego,

- zakwaterowanie w namiotach NS na cztery noclegi dla 45 uczniów 

wraz z opiekunami,

- wyznaczenie 11 instruktorów do przeprowadzenia zajęć 

ogólnowojskowych,

- wydzielenie sprzętu do przeprowadzenia zajęć: granaty 

ćwiczebne, broń strzelecka kbk AK i Beryl, amunicja szkolna, 

trenażery, mapy, busole, środki łączności, indywidualne 

wyposażenie medyczne, pomoce dydaktyczne,

- udostępnienie strzelnicy, placu ćwiczeń taktycznych, OSF 

oraz wydzielenie 5 x Star 266, 3 x BWP-1.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

2. Brygada 

Zmechanizowana

16. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy,

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury Szczecin

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

w Złocieńcu

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

81 300 zł 2400 

419

Powiatowa Olimpiada Pierwszej 

Pomocy Przedmedycznej Szkół 

Powiatu Słupskiego.

28.05

Słupsk

BEZPŁATNIE:

- wydanie grochówki z kuchni polowej (koszty przygotowania zupy 

grochowej pokrywa organizator),

- wydzielenie do zabezpieczenia przedsięwzięcia: samochodu 

ciężarowego, kuchni polowej KPŻ-170 z obsługą, namiot 

NS-10 - 4 szt.

7. Brygada Obrony 

Wybrzeża 

6. Wojskowy

Oddział Gospodarczy

Zespół Szkół 

Agrotechnicznych 

im. W. Reymonta 

Słupsk

uczniowie szkół 

powiatu Słupskiego 
1 046 zł 24

420
Obóz szkoleniowy młodzieży 

szkolnej klas o profilu wojskowym.

 maj

 (3 dni)

Słupsk

BEZPŁATNIE: 

- zakwaterowanie na terenie jednostki wojskowej, na podstawie 

umowy z Rejonowym Zarządem Infrastruktury Gdynia (opłata za 

media).

7. Brygada Obrony 

Wybrzeża 

batalion ochrony bazy 

Redzikowo

Zespół Szkolno-

Przedszkolny (Liceum 

Ogółnokształcące) 

Redzikowo

uczniowie klas 

mundurowych
45 zł 0

421

Piknik Wojskowy z okazji Dnia Flagi 

Rzeczpospolitej Polskiej oraz Święta 

Narodowego 

3 Maja.

02 - 03.05

Sulechów

BEZPŁATNIE: 

- pokaz sprzętu wojskowego: WR 40 Langusta, 152 mm ahs Dana, 

Zestaw BAR, 155 mm hs KRAB, uzbrojenie i wyposażenie 

indywidualne żołnierza, wystawienie stoiska promocyjnego.                                                                                                        

5. pułk artylerii
 44. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy
Gmina Sulechów                     

społeczeństwo 

Gminy Sulechów
2 800 zł 80

422
Szkolenie praktyczne 

w zakresie obronności.

maj 

(1 dzień)

Sulechów

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie do szkolenie Zespołu Ratownictwa Medycznego oraz 

3 instruktorów.

5. pułk artylerii

Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej 

w Sulechowie

pracownicy 

Samodzielny 

Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

w Sulechowie, 

żołnierze 5. pułku 

artylerii

396 zł 12

423

Szkolenie ogólnowojskowe 

młodzieży szkolnej klas 

o profilu wojskowym.

maj

(1 dzień) 

Koszalin

BEZPŁATNIE: 

- wydzielenie 2 instruktorów do prowadzenia szkolenia 

z musztry indywidualnej i zespołowej.

8. pułk przeciwlotniczy

VI Liceum 

Ogólnokształcące 

Koszalin

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

333 zł 10

424
Zajęcia nt. "Bytowanie w terenie 

lesisto-jeziornym".

czerwiec

(1 dzień)

Złocieniec

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie 6 instruktorów oraz 2 x pojazd Star 266,

- użyczenie placu ćwiczeń taktycznych.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

2. Brygada 

Zmechanizowana

16. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

w Złocieńcu

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

2 572 zł 64

425 Szkolenie ogólnowojskowe.

czerwiec

(6 godzin)

Zielona Góra

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie 15 instruktorów do przeprowadzenia zajęć 

(terenoznastwo, logistyka, łączność, działania taktyczne, szkolenie 

medyczne) ze sprzetem oraz pojazdem.

5. pułk artylerii

Chorągiew Ziemi 

Lubuskiej Zwiazku 

Harcerstwa Polskiego 

Zielona Góra                 

harcerze Chorągwi 

Ziemi Lubuskiej
3 246 zł 90



426
Wojewódzkie zawody strzeleckie 

Klubów Żołnierzy Rezerwy.

20.06

Szczecin

BEZPŁATNIE:

- użyczenie strzelnicy garnizonowej.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

12. Brygada 

Zmechanizowana 

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury Szczecin

Zachodniopomorska 

Organizacja 

Wojewódzka Ligi 

Obrony Kraju 

w Szczecinie

członkowie Ligi 

Obrony Kraju 

w Szczecinie

396 zł 12

427

Obóz szkolenia wojskowego 

dla uczniów klas o profilu 

mundurowym.

24 - 26.06

Choszczno

BEZPŁATNIE: 

- wydzielenie 10 instruktorów do przeprowadzenia zajęć 

(terenoznastwo, logistyka, łączność, działania taktyczne, szkolenie 

medyczne) wraz ze sprzetem.

12. Brygada 

Zmechanizowana 

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury Szczecin

Zespół Szkół Nr 1 

w Choszcznie

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

4 752 zł 144

428
Obóz szkoleniowy młodzieży 

szkolnej klas o profilu wojskowym.

czerwiec

(5 dni) 

Ustka

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie 5 instruktorów.

7. Brygada Obrony 

Wybrzeża 

Centralny Poligon Sił 

Powietrznych,

6. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Zespół Szkół 

Akademickich

Słupsk

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

6 600 zł 200

429

Szkolenie ogólnowojskowe dla 

uczniów klas o profilu 

mundurowym.

czerwiec

(2 dni) 

Koszalin

BEZPŁATNIE:

- użyczenie obiektów jednostki wojskowej,

- wydzielenie 4 instruktorów do prowadzenia szkolenia 

z wychowania fizycznego.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

8. pułk 

przeciwlotniczy

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury Szczecin

VI Liceum 

Ogólnokształcącego 

Koszalin

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

528 zł 16

430 Święto Wojska Polskiego.
15.08

Sulechów

BEZPŁATNIE:

- pokaz sprzętu wojskowego: WR 40 Langusta, 152 mm ahs Dana, 

zestaw BAR, 155 mm hs KRAB, uzbrojenie i wyposażenie 

indywidualne żołnierza, 

- wystawienie stoiska promocyjnego.                                                                                                    

5. pułk artylerii
Gmina Sulechów                             

żołnierze i byli 

żołnierze,

mieszkańcy 

Garnizonu 

Sulechów

2 640 zł 80

431 Święto Wojska Polskiego.

15.08

Złocieniec

BEZPŁATNIE:

- pokaz broni strzeleckiej: kbk AK, RPG - 7, TRG, km PK 

- pokaz sprzętu: Honda TRX – quad, BRDM - wóz rozpoznawczy, 

samochód sanitarny IVECO. 

2. Brygada 

Zmechanizowana
Gmina Złocieniec

żołnierze i byli 

żołnierze,

mieszkańcy 

Garnizonu 

Sulechów

660 zł 20 

432
Obóz szkoleniowy młodzieży 

szkolnej klas o profilu wojskowym.

wrzesień 

(5 dni) 

Ustka

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie 7 instruktorów.

7. Brygada

 Obrony Wybrzeża

 Centrum Szkolenia 

Marynarki Wojennej,

Centralny Poligon Sił 

Powietrznych, 

6. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Zespół Szkół 

Mechanicznych

i Logistycznych 

Słupsk

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

9 800 zł 280

433
Przeprowadzenia zajęć nt. "Zawod 

żołnierz" 

wrzesień

(6 x 2 godziny)

 powiaty: 

zielonogórski, 

grodziski, wolsztyński

BEZPŁATNIE:

- wydzielanie 2 instruktorów.
5. pułk artylerii

szkoły powiatów: 

zielongórskiego, 

grodziskiego, 

wolsztyńskiego

dzieci i młodzież 792 zł 24

434

V Bieg Sulecha połączony 

z biegiem o puchar dowódcy 

Garnizonu Sulechów

wrzesień

(1 dzień)

Sulechów

BEZPŁATNIE:

- pomoc w zabezpieczeniu trasy zawodów (20 żołnierzy), 

- wystawienie namiotu promocyjego. 

5. pułk artylerii

Ośrodek Sportu

i Rekreacji 

"Sulechowianka" 

w Sulechowie

żołnierze i byli 

żołnierze,

mieszkańcy 

Garnizonu 

Sulechów

2 178 zł 66

435
Szkolenie ogólnowojskowe uczniów 

klasy o profilu mundurowym

wrzesień, 

październik

(6 godzin w miesiącu)

Biały Bór

BEZPŁATNIE: 

- wydzielenie 2 instruktorów do prowadzenia szkolenia oraz 

sprzętu wojskowego niezbędnych do przeprowadzenia zajęć 

z topografii wojskowej.

8. pułk 

przeciwlotniczy

Zespół Szkół Nr 7

w Białym Borze

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

792 zł 24



436
Zawody strzeleckie organizowane 

przez Stowarzyszenie "TOPAS".

 09.10

(1 dzień)

Słupsk

BEZPŁATNIE:

- użyczenie strzelnicy garnizonowej,

- wyznaczenie do obsługi zawodów kierownika strzelania, dwóch 

instruktorów oraz żołnierzy do obsługi strzelnicy (amunicyjnych, do 

wymiany tarczy oraz obserwatorów),

- zabezpieczenie: broń kbs Beryl - 8 szt., 26 mm pistolet sygnałowy 

PS – 2 szt., amunicja (limit Departamentu Edukacji Kultury

i Dziedzictwa MON): 5,56 nb pocisk stalowy - 910 szt., 26 mm nb 

sygnałowy – 2 kpl., figura bojowa 23 p - 100 szt., 

- zabezpieczenie nagłośnienia, wydanie grochówki.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

7. Brygada

 Obrony Wybrzeża 
6. Wojskowy

Oddział Gospodarczy 

Stowarzyszenie 

"TOPAS" Słupsk

uczestnicy 

zawodów    
1 540 zł 40

437 Ogólnopolski Zlot Klas Wojskowych.

październik

(2 dni) 

Nowa Dęba

ODPŁATNIE:

- użyczenie autokaru do przewozu uczestników konkursu na trasie 

Szczecin - Nowa Dęba - Szczecin (1468 km).

12. batalion

dowodzenia

Zachodniopomorskie 

Centrum Edukacji 

Morskiej 

i Politechnicznej

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

14 268 zł 32

438
 Rajd młodziezowy "Start 

Harcerski".

październik 

(2 dni) 

Złocieniec

BEZPŁATNIE: 

- pokaz statyczny sprzętu wojskowego - broń strzelecka,

- pokaz ratownictwa medycznego, pojazd IVECO "S", 

- wydzielenie Honker Baryton.

2. Brygada 

Zmechanizowana

Komenda Hufca 

Związku Harcerstwa 

Polskiego Złocieniec

harcerze 990 zł 30

439

Szkolenie dla uczniów szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych.

październik

(1 dzień)

Koszalin

BEZPŁATNIE: 

- użyczenie sali wykładowej,

- wydzielnie 2 instruktorów do przeprowadzenia szkolenia.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

8. pułk 

przeciwlotniczy

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury

Szczecin

Fundacja Wspierania 

Obronności

i Bezpieczeństwa 

Firmare 4 LIFE

uczniowie 333 zł 10

440

Szkolenie ogólnowojskowe dla 

uczniów szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych. 

październik

(1 dzień) 

Koszalin 

BEZPŁATNIE:

- użyczenie sali wykładowej,

- wydzielnie 4 instruktorów do przeprowadzenia szkolenia 

z musztry indywidualnej i zespołowej.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

8. pułk 

przeciwlotniczy

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury

Szczecin

Fundacja Wspierania 

Obronności

i Bezpieczeństwa 

Firmare 4 LIFE

uczniowie 666 zł 20

441

Szkolenie ogólnowojskowe dla 

uczniów klas o profilu 

mundurowym.

październik,

listopad

(1 dzień w miesiącu 

po 2 godziny)

Koszalin

BEZPŁATNIE: 

- wydzielenie 2 instruktorów do prowadzenia szkolenia 

z musztry indywidualnej i zespołowej.

8. pułk 

przeciwlotniczy

 Liceum

Ogólnoksztalcące 

"Computer College”

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

264 zł 8

442

Zajęcia nt. „Międzynarodowe 

Prawo Humanitarne Konfliktów 

Zbrojnych”, „Patriotyczne Podstawy 

Wychowania Wojskowego”.

grudzień 

(2 godziny)

Złocieniec

BEZPŁATNIE:

- wydzielanie 2 instruktorów.

2. Brygada 

Zmechanizowana

16. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

w Złocieńcu

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

132 zł 4

443

Przeprowadzenie zajęć nt. 

"Organizacja i zasady współpracy 

cywilno- wojskowej".

październik

(4 godziny)

Sulechów

BEZPŁATNIE: 

- wydzielanie 2 instruktorów.
5. pułk artylerii Urząd Gminy Sulechów                                                   

pracownicy Urzędu 

Miasta
264 zł 8

444
Rocznica pierwszych masowych 

wywózek Polaków na Sybir.

I kwartał

(1 dzień)

Szczecin

BEZPŁATNIE: 

- nagłośnienie uroczystości, 

- użyczenie i przewiezienie 40 krzeseł oraz mównicy.

12. Dywizja 

Zmechanizowna 

Dowództwo Garnizonu 

Warszawa

(Orkiestra Wojskowa)

Zachodniopomorski 

Związek Sybiraków

społeczeństwo 

Szczecina
132 zł 4 

445
Rekonesans tras przebiegu

„Baja Poland 2020”. 

cały rok

(2 razy w miesiącu)

Szczecin 

Choszczno

BEZPŁATNIE: 

- użyczenie terenu do przeprowadzenia rekonesansu.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

12. Brygada 

Zmechanizowana
Fundacja Baja Poland

młodzież, entuzjaści 

sportów 

motorowych

 i ekstremalnych 

0 zł 0

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  - z wyłączeniem przedsięwzięć o charakterze rekreacyjnym lub rozrywkowym,



446

Projekt biegowo-edukacyjny 

,,Tropem Wilczym.Bieg Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych'' VIII edycja.

01.03

Choszczno, Szczecin

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie 20 żołnierzy dla zabezpieczenia trasy.

12. Brygada 

Zmechanizowana 

 Fundacja Wolność 

i Demokracja 

młodzież, żołnierze, 

byli żołnierze, 

entuzjaści 

aktywności 

fizycznej

2 772 zł 84

447
Międzynarodowy Dzień Pamięci 

Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

14.04

Szczecin

BEZPŁATNIE:

- nagłośnienie uroczystości, 

- użyczenie i przewiezienie 40 krzeseł oraz mównicy.

12. Dywizja 

Zmechanizowna 

Dowództwo Garnizonu 

Warszawa

(Orkiestra Wojskowa)

Instytut Pamięci 

Narodowej

oddział Szczecin,

Stowarzyszenie "Katyń"

społeczeństwo 

Szczecina
132 zł 4 

448
Rocznica forsowania Odry 

w rejonie Siekierek i Gozdowic.

kwiecień

(1 dzień)

Siekierki - Gozdowice

BEZPŁATNIE:

- organizacja pokazu statycznego sprzętu i wyposażenia 

wojskowego, 

- wydanie grochówki z kuchni polowej, 

- wystawienie stoiska promującego zawodową służbę wojskową,

- wydzielenie do zabezpieczenia przedsięwzięcia: KTO Rosomak -

3 szt., zestaw przeciwlotniczyt Hibneryt - 1 szt., uzbrojenie

i wyposażenie drużyny zmechanizowanej, STAR 266 - 2 szt., kuchnia 

polowa wraz z obsługą - 6 żołnierzy, 6 instruktorów, namiot 

promocyjny, 2 namioty NS-10, 2 stoliki, 4 taborety, mównica oraz 

nagłośnienie uroczystości.

12. Brygada 

Zmechanizowana,

12. batalion dowodzenia 

15. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy,

Dowództwo Garnizonu 

Warszawa

(Orkiestra Wojskowa)

Zachodniopomorski 

Urząd Wojewódzki, 

Urząd Miasta 

Mieszkowice, Związek 

Kombatantów 

Rzeczypospolitej 

Polskiej 

i Byłych Więźniów 

Politycznych 

w Szczecinie

społeczeństwo oraz 

kombatanci

Województwa 

Zachodniop.

32 760 zł 630 

449
Rocznica śmierci Marszałka Józefa 

Piłsudskiego.

12.05

Szczecin

BEZPŁATNIE:

- nagłośnienie uroczystości.

12. batalion

dowodzenia

Związek Piłsudczyków

Oddział Szczecin

społeczeństwo 

Szczecina
66 zł 2 

450

Międzyszkolny Konkurs Pieśni 

Żołnierskiej i Patriotycznej 

"Rogatywka".

maj

(1 dzień)

Szczecin

BEZPŁATNIE:

- użyczenie sprzętu akustycznego oraz wydzielenie żołnierza do 

obsługi nagłośnienia.

12. batalion

dowodzenia

Orkiestra Wojskowa 

Szczecin

Szkoła

 Podstawowa nr 68 

w Szczecinie

społeczeństwo 

Szczecina
264 zł 8

451
Uroczyste obchody dnia patrona 

szkoły 12. Pułku Ułanów Podolskich.

maj

(1 dzień)

Szczecin

BEZPŁATNIE:

- użyczenie sprzętu akustycznego oraz wydzielenie żołnierza do 

obsługi nagłośnienia oraz wystawienie stoiska promocyjnego.

12. batalion

dowodzenia

Orkiestra Wojskowa 

Szczecin

Szkoła

 Podstawowa nr 68 

w Szczecinie

społeczeństwo 

Szczecina
594 zł 18

452
Święto Stowarzyszenia "Zawsze 

Gotowi".

05 - 06.06

Kołobrzeg,

Trzebiatów

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie samochodu cieżarowego oraz 4 żołnierzy do obsługi 

kuchni polowej celem wydania grochówki.

8. batalion remontowy 

Kołobrzeg

17. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Stowarzyszenie 

"Zawsze Gotowi".

władze miasta 

i powiatu 

kołobrzeskiego, 

wolontariusze, 

młodzież 

z kołobrzeskich 

szkół, członkowie 

Stowarzyszenia 

"Zawsze Gotowi" 

oraz ich rodziny.

1 700 zł 30

453

Obchody Narodowego Dnia Pamięci 

Ofiar Nazistowskich Obozów 

Koncentracyjnych.

14.06

Szczecin

BEZPŁATNIE: 

- nagłośnienie uroczystości, 

- użyczenie i przewiezienie 40 krzeseł oraz mównicy.

12. Dywizja 

Zmechanizowna 

Dowództwo Garnizonu 

Warszawa

(Orkiestra Wojskowa)

Polski Związek Byłych 

Więźniów Politycznych 

Hitlerowskich Więzień 

i Obozów 

Koncentracyjnych 

Oddział 

w Szczecinie

społeczeństwo 

Szczecina
132 zł 4 



454
VI Ogólnopolskie Manewry 

Kawalerii "Puszcza Wkrzańska".

20 - 23.06

Szczecin

ODPŁATNE:

- wydzielenie samochodu ciężarowo-terenowego wraz 

z kierowcą.

BEZPŁATNIE:

- użyczenie wyposażenia: namioty 5 szt., łóżka polowe 50 szt., 

stoliki 10 szt., taborety 50 szt..

12 batalion

dowodzenia

Klub Kawaleryjski 

im. 12 Pułku Ułanów 

Podolskich

społeczeństwo 

Szczecina
2 560 zł 48

455
I Przegląd Orkiestr Dętych 

i Wojskowych.

czerwiec

(1 dzień)

Sulechów

BEZPŁATNIE:

- wsparcie organizacyjne: wydzielenie 20 żołnierzy oraz

 1 pojazdu ciężarowo-terenowego.

5. pułk artylerii Gmina Sulechów
społeczeństwo 

Ziemi Lubuskiej
5 640 zł 160

456
Koncert z okazji rocznicy wybuchu 

Powstania Warszawskiego. 

01.08

Sulechów

BEZPŁATNIE:

- wsparcie organizacyjne 10 żołnierzy.
5. pułk artylerii

Chorągiew Ziemi 

Lubuskiej ZHP Zielona 

Góra

mieszkańcy miasta

i gminy Sulechów
600 zł 20

457 XXII Gra Terenowa Selekcja.
18 - 23.08

Jaworze

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie KTO Rosomak wraz z drużyną celem pozoracji działań 

(800 szt. amunicja ślepa, 12 granatów dymnych),

- pokaz sprzętu: KTO Rosomak, drużyna piechoty zmotoryzowanej.

12. Brygada 

Zmechanizowana

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Drawsko Pom.

Fundacja 

„Edukacja dla 

Społeczeństwa” - 

Warszawa

młodzież, entuzjaści 

sportów 

proobronnych

 i ekstremalnych

3 926 zł 24

458 "Festyn Komandosa". 
21 - 23.08

Dziwnów 

ODPŁATNE: 

- wydzielenie pojazdu Ford Transit. 

BEZPŁATNIE:

- zorganizowanie stoiska promocyjnego.

12. Brygada 

Zmechanizowana

Stowarzyszenie na 

rzecz kultury 

i edukacji

młodzież, 

mieszkańcy 

Dziwnowa, turyści

z całego kraju.

3 168 zł 96

459
XLIII Rajd Konny Pamięci Bohaterów 

Września.

24.08 - 01.09

Szczecin

ODPŁATNE:

- wydzielenie samochodu ciężarowo-terenowego  (210 km)

wraz z kierowcą.

12. batalion

dowodzenia

Klub Kawaleryjski

im. 12 Pułku Ułanów 

Podolskich

społeczeństwo 

Szczecina
3 780 zł 56

460 Rajd „Baja Poland 2020”. 

sierpień – wrzesień

(3 dni)

Szczecin

BEZPŁATNIE:

- użyczenie terenu do rozegrania odcinków specjalnych rajdu

i stref serwisowych.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

12. Brygada 

Zmechanizowana

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury

Szczecin

Fundacja Baja Poland

młodzież, entuzjaści 

sportów 

motorowych

 i ekstremalnych 

0 zł 0

461
Rocznica wybuchu II Wojny 

Światowej i Dnia Weterana.

01.09

Szczecin

BEZPŁATNIE:

- nagłośnienie uroczystości,

- użyczenie i przewiezienie 40 krzeseł i mównicy.

12. Dywizja 

Zmechanizowna 

Dowództwo Garnizonu 

Warszawa

(Orkiestra Wojskowa)

Prezydent Szczecina

Zarząd Wojewódzki 

Związku Kombatantów 

Rzeczypospolitej 

Polskiej 

i Byłych więźniów 

Politycznych 

w Szczecinie

społeczeństwo 

Szczecina
132 zł 4 

462
Rocznica agresji sowieckiej na 

Polskę. Dzień Sybiraka.

17.09

Szczecin

BEZPŁATNIE:

- nagłośnienie uroczystości,

- użyczenie i przewiezienie 40 krzeseł i mównicy.

12. Dywizja 

Zmechanizowna

Dowództwo Garnizonu 

Warszawa

(Orkiestra Wojskowa)

Zachdniopomorski 

Związek Sybiraków

społeczeństwo 

Szczecina
132 zł 4 

463
Rocznica powstania Podziemnego 

Państwa Polskiego.

27.09

Szczecin

BEZPŁATNIE:

Nagłośnienie uroczystości, użyczenie i przewiezienie 40 krzeseł, 

mównicy.

12. Dywizja 

Zmechanizowna 

Dowództwo Garnizonu 

Warszawa

(Orkiestra Wojskowa)

Światowy Związek 

Żołnierzy Armii 

Krajowej - Zarząd 

Okręgu 

w Szczecinie

społeczeństwo 

Szczecina
132 zł 4 



464 "Ułańska pogoń za lisem".
17.10

 Szczecin 

BEZPŁATNIE:

- użyczenie terenu przy koszarch 12. Brygady Zmechanizowanej.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

12. Brygada 

Zmechanizowana 

Klub Kawaleryjski 

im. 12. Pułku Ułanów 

Podolskich

mieszkańcy 

Szczecina, żołnierze 

12. Brygady 

Zmechanizowanej

0 zł 0

465
X bieg przełajowy "Bohaterom spod 

Arnhem" - w 76 rocznicę bitwy.

październik

(1 dzień) 

Kościno/k. Szczecina

BEZPŁATNIE:

- pokaz sprzętu wojskowego: 1 x KTO Rosomak, drużyna piechoty 

zmotoryzowanej,

- wydanie grochówki z kuchni polowej,

- wydzielenie do zabezpieczenia przedsięwzięcia STAR 266, KPŻ – 

100 wraz z obsługą - 4 żołnierzy.

12. Brygada 

Zmechanizowana 

15. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Stowarzyszenie Na 

Rzecz Rozwoju 

Sołectwa Dołuje

społeczeństwo 

Szczecina
3 690 zł 90 

466 Święto Niepodległości.
10 - 11.11

Złocieniec

BEZPŁATNIE:

- pokaz broni strzeleckiej  kbkAK, RPG - 7, TRG, km PK,

- pokaz sprzętu wojskowego: Honda TRX – quad, BRDM - wóz 

rozpoznawczy, samochód sanitarny IVECO.

2. Brygada 

Zmechanizowana

Urząd Gminy Złocieniec

Szkoła Podstawowa

Nr 1

w Złocieńcu

żołnierze i byli 

żołnierze,

mieszkańcy 

Garnizonu 

Złocieniec

660 zł 20 

467 Święto Niepodległości.
11.11

Trzebiechowów

BEZPŁATNIE: 

- pokaz sprzętu: ZWD-1, armatohaubica DANA, APDR, 2 x lornetka 

7 x 45z, 2 x MP-5, 

- pokaz ratownictwa medycznego (fantom + żołnierz), 

- wystawienie stoiska promocyjnego,

- wydanie grochówki z KP-340 (2 żołnierzy).

5. pułk artylerii

Trzebiechowski 

Ośrodek Kultury

im. Tadeusza Wojtera

mieszkańcy gminy 

Trzebiechów
1 800 zł 40

468
Rocznicy urodzin Marszałka Józefa 

Piłsudskiego.

05.12

Szczecin

BEZPŁATNIE:

- nagłośnienie uroczystości.

12. batalion

dowodzenia

Związek Piłsudczyków

Oddział Szczecin

społeczeństwo 

Szczecina
66 zł 2 

469

III Mistrzostwa Powiatu 

Choszczeńskiego w biegu na 

orientację.

04 - 05.04.

Choszczno

BEZPŁATNIE: 

- pomoc w zabezpieczeniu tras biegu - 10 żołnierzy.

12. Brygada 

Zmechanizowana

Starostwo Powiatowe 

Choszczno

młodzież, żołnierze, 

byli żołnierze, 

entuzjaści 

aktywności 

fizycznej

2 640 zł 80

470

I Mistrzostwa Polski Służb 

Mundurowych w sztafecie 

2x2 z przeszkodami.

09.05

 Szczecin

BEZPŁATNIE: 

- pomoc w wytyczeniu i zabezpieczeniu tras biegu w postaci: 

2 x STAR 266, 2 x KTO Rosomak, 1 x UMI, wydzielenie drużyny 

piechoty zmotoryzowanej do pokazu sprzętu.

12. Brygada 

Zmechanizowana

Stowarzyszenie Klub 

Biegowy „DZIK” Police

młodzież, żołnierze, 

byli żołnierze, 

entuzjaści 

aktywności 

fizycznej

4 054 zł 112

471

Majówka na sportowo. 

5. Terenowy Bieg Przetrwania. Bieg 

o Puchar dowódcy Garnizonu. 

09.05

Choszczno

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie 1 pojazdu CT, 1 x namiot NS-10,

- pomoc w zabezpieczeniu trasy biegu - 20 żołnierzy, 

- zabezpieczenie obsługi sędziowskiej - 3 żołnierzy.

12. Brygada 

Zmechanizowana 

Starostwo Powiatowe 

Choszczno

młodzież, żołnierze, 

byli żołnierze, 

entuzjaści 

aktywności 

fizycznej

3 432 zł 104

472

Gminne zawody sportowo- obronne 

w ramach programu "Edukacja 

Wojskowa". 

czerwiec

(1 dzień) 

 Sulechów

BEZPŁATNIE:

- pomoc organizacyjna w przeprowadzeniu zawodów, 

- wydzielenie 8 instruktorów do pomocy w prowadzeniu 

konkurencji, 

- wystawienie stoiska promocyjno-informacyjnego, 

- pokaz sprzętu wojskowego: WR- 40 Langusta x 1 oraz 

indywidualne wyposażenie żołnierza.

5. pułk artylerii Gmina Sulechów                     
młodzież szkolna 

Gminy Sulechów
3 991 zł 120

c) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - przedsięwzięcia rozwijające aktywność fizyczną z wyłączeniem przedsięwzięć o charakterze turystycznym, rekreacyjnym i rozrywkowym,



473
"Wakacjada z mundurem" zajęcia 

dla dzieci z gminy Trzebiechów.

lipiec, 

(4 x po 3 godziny)

Trzebiechów

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie 5 instruktorów do zajęć z wychowania fizycznego

i ratownictwa medycznego, 

- wystawienie stoiska promocyjnego, 

- wydzielenie pojazdu STAR 266.

- pokaz sprzętu: ZWD-3, 3 x lornetka 7 x 45, 3 x MP-5.

5. pułk artylerii

Trzebiechowski 

Ośrodek Kultury

im. Tadeusza Wojtera

dzieci i młodzież 

Gminy Trzebiechów
1 700 zł 30

474

VI Mistrzostwa Polski Służb 

Mundurowych na 7,5 km 

z przeszkodami.

VI Mistrzostwa Polski Starażaków 

na 10 km.

21 - 23.08

Police

BEZPŁATNIE: 

- udostępnienie 3 namiotów NS-10 wraz z wyposażeniem,

- pomoc w zabezpieczeniu biegu: wydzielenie  20 żołnierzy, 2 

pojazdów STAR 266, 1 x Cross, 1 x Iveco Stralis, 1 x Honker, 2 x KTO 

Rosomak, 1 x UMI, 

- pokaz statyczny uzbrojenia i wyposażenia drużyny 

zmechanizowanej.

12. Brygada 

Zmechanizowana 

Stowarzyszenie Klub 

Biegowy „DZIK” Police

młodzież, żołnierze, 

byli żołnierze, 

entuzjaści 

aktywności 

fizycznej

4 253 zł 112

475 Półmaraton Szczecin.
30.08

Szczecin

BEZPŁATNIE: 

Pomoc w zabezpieczeniu tras biegu w postaci: 30 żołnierzy, 

wydzielenie 2 x KMO RAK do pokazu.

12. Brygada 

Zmechanizowana

Stowarzyszenie K2 

Partners

młodzież, żołnierze, 

byli żołnierze, 

entuzjaści 

aktywności 

fizycznej

4 280 zł 120

476 X Bieg na K2 Szczecin.
18-20.09

Szczecin

BEZPŁATNIE: 

- pomoc w wytyczeniu i zabezpieczeniu tras biegu w postaci: 30 

żołnierzy.

12. Brygada 

Zmechanizowana 

Stowarzyszenie K2 

Partners

młodzież, żołnierze, 

byli żołnierze, 

entuzjaści 

aktywności 

fizycznej

1 980 zł 60

477
Powiatowe zawody strzeleckie 

służb mundurowych.

październik 

(1 dzień)

Złocieniec

BEZPŁATNIE: 

- użyczenie strzelnicy,

- wydzielenie instruktora do obsługi strzelnicy.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

2. Brygada 

Zmechanizowana

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury

Szczecin

Stowarztszenie 

strzelecko -

kolekciopnerskie 

"Bractwo sokoła" 

w Złocieńcu

żołnierze i byli 

żołnierze, 

mieszkańcy 

Garnizonu 

Złocieniec

380 zł 8

478

Bal charytatywny na rzecz 

rehabilitacji rannych żołnierzy 

z 12. Brygady Zmechanizowanej

i Garnizonu Szczecin. 

01.02 

Szczecin

BEZPŁATNIE: 

- wydzielenie 14 żołnierzy do pomocy organizacyjnej,

- pokaz sprzętu - 4 x KTO Rosomak.

- wydzielenie 1 x pojazd Star 266, 1 x Honker.

12. Brygada 

Zmechanizowana

Stowarzyszenie 

Rannych 

i Poszkodowanych 

w Misjach Poza 

Granicami Kraju

ranni 

i poszkodowani 

w misjach poza 

granicami kraju

3 880 zł 16

479
Udział w Święcie Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych.

15.05

Drawsko Pomorskie

ODPŁATNIE:

- wydzielenie pojazdu z kierowcą do przewozu 7 weteranów na 

trasie Koszalin - Drawsko - Koszalin (240 krn).

8. pułk 

przeciwlotniczy

17. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Stowarzyszenie 

Kombatantów Misji 

Pokojowcy ONZ

członkowie 

Stowarzyszenia 

Kombatantów Misji 

Pokojowcy ONZ

1 146 zł 10

480

Garnizonowe Obchody

Dnia Weterana

i Międzynarodowego Dnia

Uczestników Misji Pokojowych 

ONZ.

29.05

Koszalin

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie 4 żołnierzy do obsługi kuchni polowej do wydania 

grochówki.

8. pułk 

przeciwlotniczy

17. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Stowarzyszenie 

Kombatantów Misji 

Pokojowych ONZ

członkowie 

Stowarzyszenia 

Kombatantów Misji 

Pokojowcy ONZ

2 112 zł 64

481

Zawody strzeleckie weteranów 

działań poza granicami państwa

w strzelaniu z pistoletu 

wojskowego.

23.10

Koszalin

BEZPŁATNIE:

- użyczenie strzelnicy wojskowej,

- wydzielnie 6 instruktorów do przeprowadzenia i obsługi 

strzelania, 

- zabezpieczenie: P-83 -5 szt, amunicja 9 mm - 400 szt.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

8. pułk 

przeciwlotniczy

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury Szczecin,

Centrum Szkolenia Sił 

Powietrznych 

Stowarzyszenie 

Kombatantów Misji 

Pokojowcy ONZ

członkowie 

Stowarzyszenia 

Kombatantów Misji 

Pokojowcy ONZ

1 386 zł 42

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



482 Spotkanie Świąteczne.

grudzień

(1 dzień )

Koszalin 

BEZPŁATNIE:

- użyczenie obiektów jednostki wojskowej,

- zabezpieczenie nagłośnienia.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

8. pułk 

przeciwlotniczy

Centrum Szkolenia Sił 

Powietrznych,

17. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy,

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury Szczecin

Stowarzyszenie 

Żołnierzy 8 Dywizji im. 

Bartosza Głowackiego

członkowie 

stowarzyszenia 
132 zł 4

483

Organizacja szkolenia klas 

mundurowych Zespołu Szkół 

Budowlanych w Braniewie.      

cały rok

(wybrane 3 dni)

Braniewo 

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie 2 żołnierzy i 1 ratownika medycznego w roli 

instruktorów do prezentacji sprzętu i wyposażenia wojskowegow 

trakcie zajęć:

- "Edukacja wojskowa",

- "Edukacja dla bezpieczeństwa",                                                                      

- "Pierwsza pomoc przedmedyczna".

9. Brygada Kawalerii 

Pancernej
 

Zespół Szkół 

Budowlanych

w Braniewie

uczniowie klas 

mundurowych
3 960 zł 120 

484
Programowe szkolenie klasy 

mundurowej.

cały rok   

1 dzień w miesiącu

(bez miesiący 

wakacyjnych)                    

Orzysz

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie 3 instruktorów do pomocy nauczania przedmiotów 

ogólnowojskowych, 

- zabezpieczenie niezbędnego sprzętu wojskowego (broni 

strzeleckiej, indywidualnego wyposażenia żołnierza i inego sprzetu 

wojskowego) do zajęć 1 raz w miesiącu.

15. batalion saperów

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

Zespoł Szkół 

Ogólnokształcących

w Orzyszu

uczniowie klas 

mundurowych
1 980 zł 60

485
Programowe szkolenie klasy 

mundurowej.

cały rok   

1 dzień w miesiącu

(bez miesiący 

wakacyjnych)                    

Orzysz

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie 3 instruktorów do przeprowadzenia zajęć 

z musztry, wydzielnie instruktorów do przeprowadzenia zajęć ze 

szkolenia ogniowego;

- wydzielenie 5 egzemplarzy broni strzeleckiej 

do nauki KBS beryl). 

15. batalion saperów

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

Liceum 

Ogólnokształcące 

w Piszu Zakładu 

Doskonalenia 

Zawodowego 

w Białymstoku

uczniowie klas 

mundurowych
1 980 zł 60

486
Programowe szkolenie klasy 

mundurowej.

cały rok   

1 dzień w miesiącu

(bez miesiący 

wakacyjnych)                    

Orzysz

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie 5 instruktorów do pomocy nauczania przedmiotów 

ogólnowojskowych.

15. batalion saperów

Zespół Szkół 

Ogólnokształcęcych

w Orzyszu

uczniowie klasy 

mundurowej
8 250 zł 250

487

Szkolenie w zakresie

posługiwania się bronią

i strzelanie (kbk AK, kbs „Beryl” lub 

kbks).

cały rok   

1 dzień w miesiącu

(bez miesiący 

wakacyjnych)                    

Orzysz

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie strzelnicy (użyczenie na podstawie umowy

z RZI) do wykonania strzelania z kbks (zapotrzebowano

z limitu Departamentu Edukacji Kultury i Dziedzictwa MON),

- wyznaczenie kierownika strzelania i 3 instruktorów na punkty 

nauczania, 

- wykonywanie strzelań raz w kwartale w ramach zajęć 

programowych przysposobienia obronnego.

15. batalion saperów

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

Zespół Szkół 

Ogólnokształcęcych

w Orzyszu

uczniowie klasy 

mundurowej
1 980 zł 60

16. DYWIZJA ZMECHANIZOWANA - BIAŁOBRZEGI

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 programów, o których mowa w pkt 1 niniejszych wytycznych inicjowane przez partnerów społecznych



488

Strzelania z kbks Liceum 

Ogólnokształcącego Zakładu 

Doskonalenia Zawodowego

w Białymstoku z siedzibą

w Giżycku.

I kwartał

(1 dzień)

 Giżycko

BEZPŁATNIE:

- strzelanie szkolne na celność i skupienie,

- wydzielenie strzelnicy do wykonania strzelań (użyczenie na 

podstawie umowy z RZI),

- wyznaczenie kierownika strzelania i 5 instruktorów 

na podpunkty nauczania, 

- zabezpieczenie amunicji, każda grupa to 40 uczniow po 16 szt. na 

osobę - 640 szt. amunicji do kbks (z limitu Departamentu Edukacji 

Kultury i Dziedzictwa MON) 

- przygotowanie podpunktów ze szkolenia ogólnowojskowego.

15. Brygada 

Zmechanizowana

Liceum 

Ogólnokształcące 

Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego

w Białymstoku

z siedzibą w Giżycku

uczniowie liceum

(klasa IA)
2 000 zł 25

489

Strzelania z kbks Liceum 

Ogólnokształcącego Zakładu 

Doskonalenia Zawodowego

w Białymstoku z siedzibą

w Giżycku.

I kwartał

(1 dzień)

 Giżycko

BEZPŁATNIE:

- strzelanie szkolne na celność i skupienie,

- wydzielenie strzelnicy do wykonania strzelań (użyczenie na 

podstawie umowy z RZI),

- wyznaczenie kierownika strzelania i 5 instruktorów na podpunkty 

nauczania na podstawie umowy z RZI,

- zabezpieczenie amunicji. Każda grupa to 40 uczniow po 16 szt. na 

osobę - 640 szt. amunicji do kbks (z limitu Departamentu Edukacji 

Kultury i Dziedzictwa MON).

- przygotowanie podpunktów ze szkolenia ogólnowojskowego.

15. Brygada 

Zmechanizowana

Liceum 

Ogólnokształcące 

Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego

w Białymstoku

z siedzibą w Giżycku

uczniowie liceum

(klasa IB)
2 000 zł 25

490

Szkolenie ogólnowojskowe dla 

uczniów klas o profilu wojskowym 

Liceum Ogólnokształcącego Zakładu 

Doskonalenia Zawodowego 

w Białymstoku z siedzibą 

w Giżycku.

I kwartał

(1 dzień)

 Giżycko

BEZPŁATNIE:

- skierowanie 5 instrukrorów do przeprowadzenia zajęć 

z samoobrony i sztuk walki.

15. Brygada 

Zmechanizowana

Liceum 

Ogólnokształcące 

Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego

w Białymstoku

z siedzibą w Giżycku

uczniowie liceum 825 zł 25

491

Szkolenie uczniów klas 

mundurowych ze Szkolenia 

medycznego.

I kwartał

(2 dni)

Węgorzewo 

BEZPŁATNIE:                                                                                                                       

- oddelegowanie wykładowców wraz z pomocami dydaktycznymi,                                                                                     

- udostępnienie sali wykładowej na terenie jednostki - użyczenie na 

podstawie umowy z RZI.

11. pułk artylerii

Zespół Szkół

Ogólnokształcących

w Węgorzewie 

uczniowie zespołu 

szkół
300 zł 10

492

Obóz szkoleniowy uczniów klas 

mundurowych z edukacji 

wojskowej.

I kwartał

(4 dni)

Węgorzewo

BEZPŁATNIE:                                                                                                                      

- oddelegowanie instruktorów do szkolenia medycznego,

OPBMR, terenoznawstwa, taktyki oraz łączności,

- użyczenie pomocy dydaktycznych (indywidualne środki

ochrony przed skażeniami, maski pgaz, busole, mapy terenu, 

indywidualne wyposażenie medyczne, środki łączności 

bezprzewodowej i przewodowej). 

11. pułk artylerii

Zespół Szkół

Ogólnokształcących

w Węgorzewie

uczniowie zespołu 

szkół
2 400 zł 80

493

Przeprowadzenie zajęć zgodnie

z programem edukacja obronna

w Zespole Szkół Zawodowych

w klasie technik logistyk

o specjalności edukacja obronna.

cały rok

(bez miesięcy 

wakacyjnych)

2 godziny dziennie

2 razy 

w miesiącu

Gołdap

BEZPŁATNIE:                                                                                 

- wydzielenie 6 żołnierzy-instruktorów celem przeprowadzenia 

zajęć  o tematyce wojskowej.                       

15. pułk przeciwlotniczy

Zespół Szkół 

Zawodowych 

w Gołdapi

uczniowie zespołu 

szkół
7 200 zł 240

494

Przeprowadzenie zajęć z walki 

wręcz w Zespole Szkół 

Zawodowych.

cały rok

(bez miesięcy 

wakacyjnych)

(1 godzina dziennie raz 

w miesiącu)

Gołdap

BEZPŁATNIE: 

- wydzielenie 1 żołnierza-instruktora celem przeprowadzenia zajęć 

z walki wręcz.

15. pułk przeciwlotniczy

Zespół Szkół 

Zawodowych 

w Gołdapi

uczniowie zespołu 

szkół
400 zł 10



495

Musztra uczniów klas 

mundurowych pod kierunkiem 

zawodowego żołnierza (realizacja 

programu nauczania Edukacja 

wojskowa).

cały rok

(bez miesięcy 

wakacyjnych)

(10 dni)

Olecko

BEZPŁATNIE: 

- wydzielenie żołnierza- instruktora celem przeprowadzenia zajęć

z zakresu musztry.

15. pułk przeciwlotniczy

Zespół Szkół Licealnych 

i Zawodowych 

w Olecku

uczniowie zespołu 

szkół
400 zł 10

496

Zajęcia dydaktyczno-szkoleniowe 

dla uczniów klas Technik-Logistyk 

z innowacją wojskową.

kwiecień, październik, 

grudzień

(po 2 godziny

w miesiącu)

Elbląg

BEZPŁATNIE:

- przeprowadzenie zajęć z zakresu zabezpieczenia logistycznego,

- przeprowadzenia szkolenia z udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej.

16. pułk logistyczny

Zespół Szkół 

Ekonomicznych 

i Ogólnokształcących 

w Elblągu

uczniowie zespołu 

szkół
528 zł 16

497

Szkolenie ogólnowojskowe dla 

uczniów klas o profilu wojskowym 

Zespołu Szkót Ogólnokształcących 

w Sejnach.

I kwartał

(1 dzień)

Sejny

BEZPŁATNIE:

- skierowanie 3 instruktorów do przeprowadzenia zajęć 

z terenoznawstwa (transport żołnierzy na trasie Giżycko - Sejny - 

Giżycko  zabezpiecza JW - 210km),

- wydzielenie niezbędnego sprzętu i materiałów do 

przeprowadzenia zajęć: kompasy, 10 szt., busole 10 szt.

15. Brygada 

Zmechanizowana

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących

w Sejnach

uczniowie klasy 

mundurowej
800 zł 18

498

Organizacja szkolenia strzeleckiego 

klas mundurowych Zespołu Szkół 

Budowlanych w Braniewie.      

I,II półrocze

(1 dzień) Braniewo

BEZPŁATNIE:

- użyczenie strzelnicy przykoszarowej,

- wydzielenie 3 żołnierzy w roli instruktorów 

do przeprowadzenia szkolenia strzeleckiego oraz 1 pracownika do 

zabezpieczenia strzelnicy,

- sprzęt:- pojazd osobowo-terenowy HONKER - 1 szt.

Użyczenie obiektów na podstawie umowy z RZI.

9.  Brygada Kawalerii 

Pancernej

Zespół Szkół 

Budowlanych 

w Braniewie

uczniowie klas 

mundurowych
1 150 zł 35 

499 Zimowy Combat Alert 2020.

01.02

Ośrodek Szkolenia 

Combat Alert Zastruże

BEZPŁATNIE:

- pokaz statyczny: KTO ROSOMAK - 2 szt., quad - 2 szt., 

indywidualne wyposażenie żołnierzy, broń strzelecka, 

przeciwlotniczy zestaw rakietowy GROM, przeciwpancerny zestaw 

kierowany Spike,

- przygotowanie 4 grup dydaktycznych z 15 instruktorami do 

zrealizowania szkolenia ogólnowojskowego.

15. Brygada 

Zmechanizowana
24. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Fundacja na Rzecz 

Obronności 

i Bezpieczeństwa

Kraju

Combat Alert 

członkowie fundacji 10 000 zł 180

500

Programowe szkolenie na 

trenażerach wojskowych: śnieżnik 

Liceum Ogólnokształcącego Zakładu 

Doskonalenia Zawodowego 

w Białymstoku z siedzibą

w Giżycku.

luty

(1 dzień)

 Giżycko

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie 4 instruktorów, użyczenie urządzeń treningowych do 

strzelań: Śnieżnik.

Użyczenie na podstawie umowy z RZI.

15. Brygada 

Zmechanizowana

Liceum 

Ogólnokształcące 

Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego

w Białymstoku

z siedzibą w Giżycku

uczniowie liceum 660 zł 20

501

Strzelania z kbks Liceum 

Ogólnokształcącego Zakładu 

Doskonalenia Zawodowego

w Białymstoku z siedzibą

w Giżycku.

luty

(1 dzień)

 Giżycko

BEZPŁATNIE:

- strzelanie szkolne na celność i skupienie,

- użyczenie strzelnicy do wykonania strzelań - użyczenie na 

podstawie umowy z RZI, 

- wyznaczenie kierownika strzelania i 5 instruktorów 

na podpunkty nauczania, 

- zabezpieczenie amunicji, 

- każda grupa to 40 uczniow po 16 szt. na osobę - 640 szt. amunicji 

do kbks  (z limitu Departamentu Edukacji Kulturyi Dziedzictwa 

MON).

15. Brygada 

Zmechanizowana

Liceum 

Ogólnokształcące 

Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego

w Białymstoku

z siedzibą w Giżycku

uczniowie liceum 2 000 zł 25



502

Szkolenie ogólnowojskowe.

dla uczniów klas o profilu 

wojskowym‚ Liceum 

Ogolnokształcącego, Zakładu 

Doskonalenia Zawodowego

w Białymstoku z siedzibą

w Giżycku.

luty

(1 dzień)

 Giżycko

BEZPŁATNIE:

- skierowanie 3 instruktorów do przeprowadzenia zajęć 

z terenoznawstwa.

15. Brygada 

Zmechanizowana

Liceum 

Ogólnokształcące 

Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego

w Białymstoku

z siedzibą w Giżycku

uczniowie liceum 495 zł 15

503

Szkolenie ogólnowojskowe 

dla uczniów klas o profilu 

wojskowym Liceum 

Ogólnokształcącego Zakładu 

Doskonalenia Zawodowego 

w Białymstoku z siedzibą 

w Giżycku.

luty

(1 dzień)

 Giżycko

BEZPŁATNIE:

- skierowanie 5 instrukrorów do przeprowadzenia zajęć 

z samoobrony i sztuk walki.

15. Brygada 

Zmechanizowana

Liceum 

Ogólnokształcące 

Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego

w Białymstoku

z siedzibą w Giżycku

uczniowie liceum 825 zł 25

504

Szkolenie z Obrony Przed Bronią 

Masowego Rażenia oraz 

Powszechnej Obrony 

Przeciwlotniczej.

luty

(4 dni)

Węgorzewo 

BEZPŁATNIE:                                                                                                                        

- oddelegowanie wykładowców wraz z pomocami dydaktycznymi,

- użyczenie sali wykładowej na terenie jednostki.

Użyczenie na podstawie umowy z RZI.

11. pułk artylerii

Zespół Szkół

Ogólnokształcących

w Węgorzewie

uczniowie klas 

mundurowych
600 zł 20

505 Zajęcia szkoleniowo-dydaktyczne.

luty

(3 godziny)

Elbląg

BEZPŁATNIE:

- zapoznanie z historią i tradycjami oręża polskiego,

- przeprowadzenie zajęć z musztry,

- przeprowadzenie szkolenia z udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej.

Użyczenie obiektów na podstawie umowy z RZI.

16. pułk logistyczny
Szkoła podstawowa 

nr 4 w Elblągu

uczniowie szkoły 

podstawowej
396 zł 12

506

Szkolenie ogólnowojskowe dla 

uczniów klaso profilu wojskowym 

Liceum Ogólnokształcącego Zakładu 

Doskonalenia Zawodowego

w Białymstoku z siedzibą

w Giżycku.

marzec

(1 dzień)

 Giżycko

BEZPŁATNIE:

- skierowanie 5 instruktorów do przeprowadzenia zajęć 

z samoobrony i sztuk walki.

15. Brygada 

Zmechanizowana

Liceum 

Ogólnokształcące 

Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego

w Białymstoku

z siedzibą w Giżycku

uczniowie liceum 825 zł 25

507

Strzelania z kbks Liceum 

Ogólnokształcącego Zakładu 

Doskonalenia Zawodowego

w Białymstoku z siedzibą

w Giżycku.

marzec

(1 dzień)

Giżycko

BEZPŁATNIE:

- strzelanie szkolne na celność i skupienie,

- użyczenie strzelnicy do wykonania strzelań - użyczenie strzelnicy 

na podstawie umowy z RZI,

- wyznaczenie kierownika strzelania i 5 instruktorów na podpunkty 

nauczania, 

- zabezpieczenie amunicji,

- każda grupa to 40 uczniow po 16 szt. na osobę - 640 szt. amunicji 

do kbks  (z limitu Departamentu Edukacji Kultury i Dziedzictwa),

- przygotowanie podpunktów: rzut granatem, przenoszenie 

rannego, przenoszenie skrzynki amunicyjnej, składanie

i rozkładanie broni.

15. Brygada 

Zmechanizowana

Liceum 

Ogólnokształcące 

Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego

w Białymstoku

z siedzibą w Giżycku

uczniowie liceum 2 000 zł 25



508
Teoretyczne szkolenie

wojskowe.

 

pierwsza połowa

marca

(10 dni)

Toporzysko 

BEZPŁATNIE:

- przeprowadzenie cyklu szkoleń ogólnowojskowych (strzeleckie,

medyczne, topograficzne, łączność),

- skierowanie 4 żołnierzy batalionu dowodzenia w roli instruktorów 

w celu przeprowadzenia szkoleń,

- wydzielenie zabezpieczenia: cyklop, fantom + plecaki medyczne, 

busole, kompasy, mapy, sprzęt łączności, ASG Beryl - 20 szt.

15. Brygada 

Zmechanizowana

Stowarzyszenie 

KAWALERIA, Szwadron 

Toporzysko 

w barwach Pułku

3. Strzelców Konnych

Toporzysko 

członkowie 

stowarzyszenia
12 000 zł 360

509

Odbycie szkolenia ogólno-

wojskowego uczniów klasy 

mundurowej Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Sejnach.

07.03

Sejny

BEZPŁATNIE:

- skierowanie 3 instruktorów do przeprowadzenia zajęć ze 

szkolenia ogniowego i OPBMR.

- transport żołnierzy zabezpiecza JW (210 km). 

15. Brygada 

Zmechanizowana

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących

w Sejnach

uczniowie klasy 

mundurowej
800 zł 18

510

Egzamin dla uczniów kończących III 

klasę o profilu wojskowymw 

Zespole Szkół Ogólnokształcących w 

Sejnach.

28.03

Sejny

BEZPŁATNIE:

- skierowanie 3 żołnierzy zawodowych z niezbędnym sprzętem do 

przeprowadzenia egzaminów z musztry i wiedzy ogólno-wojskowej.

- transport żołnierzy zabezpiecza JW (210 km). 

15. Brygada 

Zmechanizowana

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących

w Sejnach

uczniowie klasy 

mundurowej
800 zł 18

511

Szkolenie z Ochrony i obrony 

obiektów, Rozpoznania i armii 

innych państw oraz Ochrony 

środowiska oraz Szkolenia 

ogniowego (strzeleckiego).

marzec

(2 dni) Węgorzewo 

BEZPŁATNIE:

- oddelegowanie wykładowców i  instruktorów wraz

z pomocami dydaktycznymi,

- użyczenie strzelnicy garnizonowej oraz sali wykładowej na terenie 

jednostki,

- użyczenie broni sportowej kbks, broni palnej 5,56 mm Beryl, mini 

Beryl oraz sprzętu do nauki celowania,

- zabezpieczenie środków bojowych z limitu Departamentu 

Edukacji Kultury i Dziedzictwa MON (800 szt. 5,6 nb. sport krótki

pr. kraj. JIM:1305PL0062061 /do kbks-u/ 800 szt. 9 nb. pist. z poc. 

P JIM:1305PL0052634 /do PW/, 800 szt. 5,56 nb. z poc. stalowy 

JIM: 1305PL0096562 /do Beryla/). 

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

11. pułk artylerii

Zespół Szkół

Ogólnokształcących

w Węgorzewie

uczniowie klasy 

mundurowej
1500 zł 30

512

Szkolenie sanitarne dla uczniów klas 

o profilu wojskowym  Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Sejnach.

09.04

Sejny

BEZPŁATNIE:

- skierowanie 3 instruktorów do przeprowadzenia zajęć 

z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w warunkach pola 

walki,

- zabezpieczenie na potrzeby szkolenia 1 x pojazd zabezpieczenia 

medycznego - sanitarka z wyposażeniem medycznym.

15. Brygada 

Zmechanizowana

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących

w Sejnach

uczniowie klasy 

mundurowej
800 zł 18

513

Szkolenie z Ochrony i obrony 

obiektów, Rozpoznania i armii 

innych państw oraz Ochrony 

środowiska. 

marzec

(2 dni) Węgorzewo 

BEZPŁATNIE:

- oddelegowanie wykładowców wraz z pomocami dydaktycznymi,

- udostępnienie sali wykładowej na terenie jednostki. 

Użyczenie na podstawie umowy z RZI.

11. pułk artylerii

Zespół Szkół

Ogólnokształcących

w Węgorzewie

uczniowie klasy 

mundurowej
330 zł 10

514

Organizacja zajęć ze szkolenia 

wojskowego harcerzy Hufca 

Związku Harcerstwa Polskiego 

w Braniewie.

 II,III,IV kwartał

(1 dzień)

Braniewo

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie 4 żołnierzy w roli instruktorów 

do przeprowadzenia zajęć oraz 1 pracownika 

do przeprowadzenia konkursu wiedzy,

- użyczenie sal wykładowych i obiektów szkoleniowych

w garnizonie.

Użyczenie obiektów na podstawie umowy z RZI.

9.  Brygada Kawalerii 

Pancernej

Zwiazek Harcerstwa 

Polskiego,                               

Hufiec Braniewo

harcerze Hufca 

Związku 

Harcerstwa 

Polskiego

w Braniewie 

942 zł 40 



515 Powiatowa Giełda Szkół.

kwiecień 

(1 dzień)

Braniewo

BEZPŁATNIE:

- pomoc organizacyjna i logistyczna  w przygotowaniu  

i przeprowadzeniu Powiatowej Giełdy Szkół,

- wydzielenie 4 żołnierzy i 2 pracowników celem prowadzenia 

pokazów i prezentacji sprzętu,

- sprzęt: trenażer Cyklop - 1 szt., PW-83 - 1 szt., 5,56 mm kbs 

"Beryl" - 1 szt., namiot promocyjny - 1 szt., samochód C-T - 1 szt., 

samochód osobowo-terenowy Honker - 1 szt., aparat AP-82 - 1 szt., 

radiostacja UKF TRC 9200 - 1 szt.,- OP-1 -2 szt., maska MP-5 - 3 szt., 

przyrządy dozymetryczne - 1 szt. 

9.  Brygada Kawalerii 

Pancernej

Starostwo Powiatowe 

w Braniewie

uczniowie szkół 

srednich powiatu 

braniewskiego

1 118 zł 36 

516

Szkolenie ogólnowojskowe

dla uczniów klas o profilu 

wojskowym Liceum 

Ogólnokształcącego

Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego.

kwiecień

(1 dzień)

 Giżycko

BEZPŁATNIE:

- skierowanie 3 instruktorów do przeprowadzenia zajęć 

z terenoznawstwa,

- busole - 5 szt., marsz według mapy.

15. Brygada 

Zmechanizowana

Liceum 

Ogólnokształcące 

Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego

w Białymstoku

z siedzibą w Giżycku

uczniowie liceum 500 zł 15

517

Programowe szkolenie

 na trenażerach wojskowych: 

śnieżnik Liceum Ogólnokształcącego 

Zakładu Doskonalenia Zawodowego 

w Białymstokuz siedzibą 

w Giżycku.

kwiecień

(2 dni)

 Giżycko

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie 4 instruktorów, udostępnienie urządzeń 

treningowych do strzelań: Śnieżnik (użyczenie na podstawie 

umowy z RZI)

15. Brygada 

Zmechanizowana

Liceum 

Ogólnokształcące 

Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego

w Białymstoku

z siedzibą w Giżycku

uczniowie liceum 1 320 zł 40

518

Dni Otwarte Szkoły Liceum 

Ogólnokształcącego Zakładu 

Doskonalenia Zawodowego 

w Białymstoku z siedzibą 

w Giżycku.

kwiecień

(1 dzień)

Giżycko

BEZPŁATNIE:

- pokaz statyczny sprzętu wojskowego: QUAD, BRDM, „Rosomak” 

oraz sekcji strzelców wyborowych z wyposażeniem (broń 

strzelecka) na terenie szkoły.

15. Brygada 

Zmechanizowana

Liceum 

Ogólnokształcące 

Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego

w Białymstoku

z siedzibą w Giżycku

uczniowie liceum 1 650 zł 50

519

Zawody w wieloboju strzeleckim

o puchar Dowódcy 15. batalionu 

saperów z okazji obchodów święta 

wojsk inżynieryjnych oraz dla 

uczczenia Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

II - III dekada kwietnia

(1 dzień)

Orzysz

BEZPŁATNIE:

- zabezpiecznie 10 żołnierzy do regulacji ruchu i pomocy,

- zabezpieczenie pojazdu wojskowego STAR 266 wraz

z kierowcą, 

- zabezpieczenie broni: kbs BERYL - 5 szt., PW P - 83 - 5 szt., 

wystawienie stanowiska promocyjnego 15. batalionu saperów, 

- zabezpieczenie amunicji: 5,56 mm x 45 NATO - 1000 szt., 5,56 

sportowa (22LR) - 1000 szt., 7,62 mm x 39 mm - 1000 szt., 9 mm 

Makarow (9x18) - 1000 szt., 9 mm Parabellum (9x19) - 1000 szt.

(z limitu Departamentu Edukacji Kultury i Dziedzictwa MON),

- zabezpieczenie sprzętu i uzbrojenia do pokazu statycznego,

- zabezpieczenie stanowiska prezantacji broni strzeleckij oraz 

sprzętu wojskowego.

15. batalion saperów

Stowarzyszenie 

kolekcjonerów broni 

palnej i pasjonatów 

strzelectwa 

sportowego ZAWISZA

mieszkańcy 

regionu, 

organizacje 

działające 

w rejonie, 

reprazentacja 

Policji,

15. Brygady 

Zmechanizowanej,

15. batalionu 

sapeów, 

samorządów, straży 

pożarnej oraz szkół 

mundurowych

4 000 zł 120

520
Spotkanie z żołnierzami 

uczestnikami misji wojskowych.

kwiecień, październik

(1 dzień)

Nidzica

BEZPŁATNE:

- zorganizowanie spotkania z uczestnikami, weteranami misji 

wojskowych,

- zabezpieczenie transportu na trasie Bartoszyce-Nidzica-

Bartoszyce.

20. Brygada 

Zmechanizowana

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień  Olsztyn

Zespół Szkół 

Zawodowych 

i Ogólnokształcących

w Nidzicy 

opiekunowie,

uczniowie klasy 

wojskowej

1 200 zł 8



521

Szkolenie z SERE (szkolenie 

personelu narażonego na izolację) 

oraz szkolenia ogniowego 

(strzeleckiego).

kwiecień 

(2 dni) Węgorzewo 

BEZPŁATNIE:                                                                                                                    

- oddelegowanie instruktorów wraz z pomocami dydaktycznymi,

- użyczenie strzelnicy garnizonowej oraz sali wykładowej na terenie 

jednostki,

- użyczenie broni sportowej kbks, broni palnej 5,56 mm Beryl, mini 

Beryl, P-83 oraz sprzętu do nauki celowania,

- zabezpieczenie środków bojowych z limitu Departamentu 

Edukacji Kultury i Dziedzictwa MON (800 szt. 5,6 nb. sport krótk

pr. kraj. JIM:1305PL0062061 /do kbks-u/, 800 szt. 9 nb. pist. z poc. 

P JIM:1305PL0052634 /do PW/, 800 szt. 5,56 nb. z poc. stalowy 

JIM:1305PL0096562 /do Beryla/). 

Użyczenie na podstawie umowy z RZI.

11. pułk artylerii

Zespół Szkół

Ogólnokształcących

w Węgorzewie

uczniowie klas 

mundurowych
2 800 zł 60

522

Praktyki zawodowe uczniów klasy 

Technik – Logistyk z innowacją 

wojskową.

kwiecień

(4 tyg.)

Elbląg

BEZPŁATNIE:

- odbycie praktyk zawodowych w komórkachi pododdziałach 

logistycznych 16. pułku logistycznego.

16. pułk logistyczny

Zespół Szkół 

Ekonomicznych 

i Ogólnokształcących 

w Elblągu

uczniowie zespołu 

szkół
6 600 zł 200

523 Zajęcia szkoleniowo-dydaktyczne.

kwiecień

(1 dzień, 3 godz.)

Elbląg

BEZPŁATNIE:

- zapoznanie z historią i tradycjami 16. pułku logistycznego,

- przeprowadzenie zajęć z musztry,

- przeprowadzenie zajęć z łączności.

Użyczenie obiektów na podstawie umowy z RZI.

16. pułk logistyczny
Szkoła podstawowa 

nr 4 w Elblągu

uczniowie szkoły 

podstawowej
396 zł 12

524
Obóz kondycyjno - szkoleniowy 

"Zostać prawdziwym żołnierzem".

04- 06.05

Giżycko 

Orzysz

BEZPŁATNIE:

- pokaz uzbrojenia i sprzętu wojskowego: MID, BLG 67, BAT, PTS – 

M, MTLB – TRI, Sł 3, UMI 9.50 TIER II, lekki robot rozpoznawczy LRR 

1507,

- wydzielenie 3 instruktorów do pomocy nauczania przedmiotów 

wojskowych,

- użyczenie obiektów wojskowych na terenie jednostki wojskowej 

w Orzyszu. 

Użyczenie obiektów na podstawie umowy z RZI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

15. batalion saperów

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

II Społeczne Liceum 

Ogólnokształcące 

w Ostrołęce

uczniowie klas 

liceów 

o poszerzonym 

profilu edukacji 

obywatelskiej

8 000 zł 240

525

Szkolenie z działania artylerii na 

współczesnym polu walki dla 

studentów kierunku 

Wojskoznawstwo UWM

w Olsztynie (uczestników programu 

"Legia Akademicka").

06-07.05

Węgorzewo 

BEZPŁATNIE:                                                                                                                    

- oddelegowanie wykładowców wraz z pomocami dydaktycznymi,                                                                                    

-  pokaz statyczny sprzętu artyleryjskiego będącego 

na wyposażeniu (WR-40 LANGUSTA, LIWIEC),                                                                                       

- użyczenie placu musztry, przykoszarowego placu ćwiczeń oraz sali 

wykładowej na terenie jednostki.

Użyczenie obiektów i pomieszczeń na podstawie umowy z RZI.                                                                          

11. pułk artylerii

Uniwersytet 

Warmińsko-Mazurskiw 

Olsztynie

studenci 

uniwersytetu
2 800 zł 30

526
Spotkanie przygotowawcze - Letni 

Combat Alert 2020.

09.05

16.05

23.05

30.05

Ośrodek Szkolenia 

Combat Alert Zastruże

BEZPŁATNIE:

- przygotowanie 4 grup dydaktycznych z instruktorami do 

przeprowadzenia zajęć ogólnowojskowych,

- wydzielenie STAR 266 - 3 szt., BRDM -1 szt.).

15. Brygada 

Zmechanizowana
24. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy 

Fundacja na Rzecz 

Obronności 

i Bezpieczeństwa

Kraju

Combat Alert 

członkowie fundacji 17 000 zł 480



527

Zawody strzeleckie członków 

Elbląskiego Stowarzyszenia 

Generałów i Oficerów Starszych 

Wojska Polskiego.

23. 05

 Braniewo

BEZPŁATNIE:

- pomoc organizacyjna i logistyczna  w przygotowaniu

 i przeprowadzeniu zawodów strzeleckich,

- wydzielenie 3 żołnierzy i 1 pracownika do przygotowania

i przeprowadzenia zawodów,

- użyczenie strzelnicy garnizonowej,

- zabezpieczenie obsługi strzelnicy,

- sprzęt: pojazd osobowo-terenowy HONKER - 1 szt.

Użyczenie obiektów na podstawie umowy z RZI.

9.  Brygada Kawalerii 

Pancernej

Elbląskie 

Stowarzyszenie 

Generałów

i Oficerów Starszych 

Wojska Polskiego

byli żołnierze 

z jednostek 

wojskowych

16. Dywizji 

Zmechanizowanej

598 zł 
18 

528

Obóz szkoleniowy uczniów 

I klasy (po gimnazjum) Zespołu 

Szkół Ekonomicznych

i Technicznych w Pasłęku. 

maj 

(4 dni)

Braniewo

BEZPŁATNIE:

- pomoc w organizacji obozu szkoleniowego,

- wydzielenie 5 żołnierzy w roli instruktorów 

do przeprowadzenia zajęć z zakresu: szkolenia z musztry, łączności, 

szkolenia chemicznego, strzeleckiego, wychowania fizycznego,

- użyczenie: strzelnicy, placu ćwiczeń taktycznych, OSF, hali 

sportowej, sal wykładowych, Sali tradycji - użyczenie obiektów na 

podstawie umowy z RZI w Olsztynie,

- sprzęt: przewód PKL- 2- 200 m, aparat  AP-82 – 3 szt., radiostacja 

UKF TRC 9200 – 1 szt., OP-1 – 15 szt., maska MP-5 – 15 szt., 

przyrządy dozymetryczne – 3 szt., ratownik medyczny,

- umożliwienie zakwaterowania w budynku koszarowym. 

Użyczenie pomieszczeń na podstawie umowy z RZI w Olsztynie.

9.  Brygada Kawalerii 

Pancernej

Departament Edukacji, 

Kultury

i Dziedzictwa 

Ministerstwa Obrony 

Narodowej

Zespół Szkół 

Ekonomicznych

i Tecznicznych  

w Pasłęku

uczniowie klasy 

mundurowej

3 710 zł
112 

529

Obóz szkoleniowy uczniów 

I klasy (po szkole podstawowej) 

Zespołu Szkół Ekonomicznych 

i Technicznych w Pasłęku.

maj 

(4 dni)

Braniewo

BEZPŁATNIE:

- pomoc w organizacji obozu szkoleniowego,

- wydzielenie 5 żołnierzy w roli instruktorów 

do przeprowadzenia zajęć z zakresu: szkolenia z musztry, łączności, 

szkolenia chemicznego, strzeleckiego, wychowania fizycznego,

- użyczenie: strzelnicy, placu ćwiczeń taktycznych, OSF, hali 

sportowej, sal wykładowych, Sali tradycji - użyczenie obiektów na 

podstawie umowy z RZI w Olsztynie,

- sprzęt: przewód PKL- 2- 200 m, aparat  AP-82 – 3 szt., radiostacja 

UKF TRC 9200 – 1 szt., OP-1 – 15 szt., maska MP-5 – 15 szt., 

przyrządy dozymetryczne – 3 szt., ratownik medyczny,

- umożliwienie zakwaterowania w budynku koszarowym.

Użyczenie pomieszczeń na podstawie umowy z RZI w Olsztynie.

9.  Brygada Kawalerii 

Pancernej

Departament Edukacji, 

Kultury

i Dziedzictwa 

Ministerstwa Obrony 

Narodowej

Zespół Szkół 

Ekonomicznych

i Tecznicznych  

w Pasłęku

uczniowie klasy 

mundurowej 

3 710 zł
112 

530

Obóz szkoleniowy uczniów 

II klasy Zespołu Szkół 

Ekonomicznych i Technicznych

w Pasłęku.

maj

(4 dni)

Braniewo

BEZPŁATNIE:

- pomoc w organizacji obozu szkoleniowego,

- wydzielenie 5 żołnierzy w roli instruktorów do przeprowadzenia 

zajęć z zakresu: szkolenia z musztry, łączności, szkolenia 

chemicznego, strzeleckiego, wychowania fizycznego,

- udostępnienie: strzelnicy, placu ćwiczeń taktycznych, OSF, hali 

sportowej, sal wykładowych, Sali tradycji,    

- sprzęt: przewód PKL- 2- 200 m, aparat  AP-82 – 3 szt., radiostacja 

UKF TRC 9200 – 1 szt., OP-1 – 15 szt., maska MP-5 – 15 szt., 

przyrządy dozymetryczne – 3 szt.,

- umożliwienie zakwaterowania w budynku koszarowym.

Użyczenie obiektów i pomieszczeń na podstawie umowy z RZI.

9.  Brygada Kawalerii 

Pancernej

Departament Edukacji, 

Kultury

i Dziedzictwa 

Ministerstwa Obrony 

Narodowej

Zespół Szkół 

Ekonomicznych

i Tecznicznych  

w Pasłęku

uczniowie klasy 

mundurowej
3 710 zł 112 



531

Manewry Techniczno-obronne

dla harcerzy z Hufca Związku 

Harcerstwa Polskiego

w Braniewie.

maj

(2 dni)

Braniewo

BEZPŁATNIE:

- pomoc organizacyjna i logistyczna przeprowadzenia manewrów 

techniczno-obronnych,

- wydzielenie 1 ratownika medycznego oraz 10 żołnierzy 

w roli instruktorów na punktach: ratownictwa przedmedycznego, 

przeciwpożarowego, terenoznawstwa, nauki strzelania,  

saperskiego,

- użyczenie Placu Ćwiczeń Taktycznych i Ogniowych -użyczenie 

obiektów na podstawie umowy z RZI.  

- sprzęt: pojazd osobowo-terenowy HONKER - 1 szt.,namiot NS-97 - 

5 szt.           

9.  Brygada Kawalerii 

Pancernej

Departament Edukacji, 

Kultury

i Dziedzictwa 

Ministerstwa Obrony 

Narodowej

Zwiazek Harcerstwa 

Polskiego,                               

Hufiec Braniewo 

harcerze Hufca 

Zwiazku 

Harcerstwa 

Polskiego

w Braniewie 

3 658 zł 110 

532

Strzelania z kbks Liceum 

Ogólnokształcącego Zakładu 

Doskonalenia Zawodowego

w Białymstoku z siedzibą

w Giżycku. 

maj

(1 dzień)

Giżycko

BEZPŁATNIE:

- strzelanie szkolne na celność i skupienie,

- użyczenie strzelnicy do wykonania strzelań,

- wyznaczenie kierownika strzelania i 5 instruktorów 

na podpunkty nauczania, 

- zabezpieczenie amunicji: każda grupa to 40 uczniow po 16 szt. na 

osobę - 640 szt. amunicji do kbks, (z limitu Departamentu Edukacji, 

Kultury i Dziedzictwa MON),

- przygotowanie podpunktów: rzut granatem, przenoszenie 

rannego, przenoszenie skrzynki amunicyjnej, składanie

i rozkładanie broni.

Użyczenie strzelnicy na podstawie umowy z RZI.

15. Brygada 

Zmechanizowana

Liceum 

Ogólnokształcące 

Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego

w Białymstoku

z siedzibą w Giżycku

uczniowie liceum

(klasa IA)
825 zł 25

533

Strzelania z kbks Liceum 

Ogólnokształcącego Zakładu 

Doskonalenia Zawodowego

w Białymstoku z siedzibą

w Giżycku.

maj

(1 dzień)

Giżycko

BEZPŁATNIE:

- strzelanie szkolne na celność i skupienie,

- użyczenie strzelnicy do wykonania strzelań, 

- wyznaczenie kierownika strzelania i 5 instruktorów 

na podpunkty nauczania,

- zabezpieczenie amunicji: każda grupa to 40 uczniow po 16 szt. na 

osobę - 640 szt. amunicji do kbks (z limitu Departamentu Edukacji 

Kultury i Dziedzictwa MON).

Użyczenie strzelnicy na podstawie umowy z RZI.

15. Brygada 

Zmechanizowana

Liceum 

Ogólnokształcące 

Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego

w Białymstoku

z siedzibą w Giżycku

uczniowie liceum

(klasa IB)
825 zł 25

534

Szkolenie ogólnowojskowe dla 

uczniów klas o profilu wojskowym 

Liceum Ogólnokształcącego Zakładu 

Doskonalenia Zawodowego

w Białymstoku z siedzibą

w Giżycku.

maj

(1 dzień)

Giżycko

BEZPŁATNIE:

- skierowanie 5 instruktorów do przeprowadzenia zajęć 

z samoobrony i sztuk walki.

15. Brygada 

Zmechanizowana

Liceum 

Ogólnokształcące 

Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego

w Białymstoku

z siedzibą w Giżycku

uczniowie liceum 825 zł 25

535

Szkolenie ogólnowojskowe dla 

uczniów klas o profilu wojskowym 

Liceum Ogólnokształcącego Zakładu 

Doskonalenia Zawodowego

w Białymstoku z siedzibą

w Giżycku.

maj

(1 dzień)

Giżycko

BEZPŁATNIE:

- przeprowadzenie w ramach „Edukacji dla bezpieczeństwa”,

- zajęć z dziedziny „czerwonej taktyki”,

- udostępnienie: sprzętu opatrunkowego, fantornu, zestawu do 

sztucznego oddychania AMBU lub ZEM do przeprowadzenia 

szkolenia.

15. Brygada 

Zmechanizowana

Liceum 

Ogólnokształcące 

Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego

w Białymstoku

z siedzibą w Giżycku

uczniowie liceum 825 zł 25



536

Obóz szkoleniowo - kondycyjny

Liceum Ogólnokształcącego Zakładu 

Doskonalenia Zawodowego

w Białymstoku z siedzibą w Giżycku.

maj

 (5 dni)

Giżycko

BEZPŁATNIE:

- skierowanie 5-10 instruktorów do prowadzenia zajęć 

ogólnowojskowych, 

- zabezpieczenie broni strzeleckiej, środków pozoracji pola walki

i amunicji ślepej: 5,56 mm kbkAK - 4 szt., petardy - 40 szt., ręczny 

granat dymny - 20 szt., 5,56 nb. kb. ślepy - 1280 szt., UKM2000 - 

2000 szt. (z limitu Departamentu Edukacji Kultury i Dziedzictwa 

MON),

- zorganizowanie obozu szkoleniowego według programu szkolenia 

podstawowego żołnierzy zawodowych z możliwością 

zakwaterowania (bez wyżywienia) na terenie 15. Brygady 

Zmechanizowanej, 

- użyczenie terenu poligonu oraz sprzętu do bytowania - teren pod 

obozowisko włącznie z namiotami, pomoc jednostki przy 

organizacji obozowiska,

- wydzielenie pojazdów C-T -2 szt. do przewozu na obiekty 

szkoleniowe, 

- użyczenie urządzeń treningowo szkoleniowych (Czantoria),

- przeprowadzenie szkolenia taktycznego i strzeleckiego

z wykorzystaniem granatów ćwiczebnych oraz ASG Beryl.

Użyczenie nieruchomości i sprzętu na podstawie umowy z RZI.

15. Brygada 

Zmechanizowana

Liceum 

Ogólnokształcące 

Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego

w Białymstoku

z siedzibą w Giżycku

uczniowie liceum 26 400 zł 1000

537

Programowe szkolenie ogólno-

wojskowe uczniów klas 

mundurowych Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Sejnach.

23.05

Sejny

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie i oddelegowanie 3 żołnierzy do przeprowadzenia 

zajęć z walki wręcz.

- transport żołnierzy zabezpiecza JW (210 km). 

15. Brygada 

Zmechanizowana

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących

w Sejnach

uczniowie klasy 

mundurowej
800 zł 18

538 16. Rotariańska Majówka Lotnicza.
24.05  

Olsztyn

BEZPŁATNIE:

'Pokaz statyczny sprzętu: 1 x PT -91, 1 x Rosomak,

(transport PT-91 z wykorzystaniem zestawu niskopodwoziowego),

- przemieszczenie SpW do pokazu na trasie Giżycko - Olsztyn - 

Giżycko - 206 km.

15. Brygada 

Zmechanizowana

Aeroklub Warmińsko-

Mazurski

mieszkańcy 

województwa 

warmińsko - 

mazurskiego 

15 120 zł 72

539

Szkolenie uczniów klas 

mundurowych z działów: 

Profilaktyka pożarowa oraz 

Łączność. 

maj

(2 dni)

Węgorzewo 

BEZPŁATNIE:                                                                                                                     

- oddelegowanie wykładowców wraz z pomocami dydaktycznymi,

- użyczenie sali wykładowej na terenie jednostki.   

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

11. pułk artylerii

Zespół Szkół

Ogólnokształcących

w Węgorzewie

uczniowie zespołu 

szkół
165 zł 5

540

Szkolenie uczniów klas 

mundurowych z działów: 

Profilaktyka pożarowa, Łączność 

oraz Szkolenie ogniowe 

(strzeleckie).

maj

(2 dni)

Węgorzewo 

BEZPŁATNIE:

 - oddelegowanie wykładowców i instruktorów wraz

z pomocami dydaktycznymi,

- użyczenie strzelnicy garnizonowej oraz sali wykładowej na terenie 

jednostki,

- użyczenie broni sportowej kbks, broń palna 5,56 mm Beryl, mini 

Beryl, P-83 oraz sprzętu do nauki celowania,

- zabezpieczenie środków bojowych z limitu Departamentu 

Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON (800 szt. 5,6 nb. sport krótki 

pr. kraj. JIM:1305PL0062061 /do kbks-u/ 800 szt., 9 nb. pist. z poc. 

P JIM:1305PL0052634 /do PW/, 800 szt., 5,56 nb. z poc. stalowy 

JIM:1305PL0096562 /do Beryla/).

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

11. pułk artylerii

Zespół Szkół

Ogólnokształcących

w Węgorzewie

uczniowie zespołu 

szkół
1400 zł 30



541

Strzelania z kbks Liceum 

Ogólnokształcącego Zakładu 

Doskonalenia Zawodowego

w Białymstoku z siedzibą

w Giżycku.

czerwiec

(1 dzień)

Giżycko

BEZPŁATNIE:

- strzelanie szkolne na celność i skupienie,

- wyznaczenie kierownika strzelania i 5 instruktorów 

na podpunkty nauczania, 

- zabezpieczenie amunicji. Każda grupa to 40 uczniow po 16 sztuk 

na osobę - 640 szt. amunicji do kbks (limit z Departamentu 

Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON)

- podpunkty nauczania ogólnowojskowego.

Użyczenie strzelnicy na podstawie umowy z RZI.

15. Brygada 

Zmechanizowana

Liceum 

Ogólnokształcące 

Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego

w Białymstoku

z siedzibą w Giżycku

uczniowie liceum 2 000 zł 25

542

Programowe szkolenie 

na trenażerach wojskowych Liceum 

Ogólnokształcącego Zakładu 

Doskonalenia Zawodowego

w Białymstoku z siedzibą w Giżycku.

czerwiec

(1 dzień)

Giżycko

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie 4 instruktorów, udostępnienie urządzeń 

treningowych do strzelań: Śnieżnik.

- Użyczenie obiektu na podstawie umowy z RZI.

15. Brygada 

Zmechanizowana

Liceum 

Ogólnokształcące 

Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego

w Białymstoku

z siedzibą w Giżycku

uczniowie liceum 660 zł 20

543

Programowe szkolenie 

na trenażerach wojskowych Liceum 

Ogólnokształcącego Zakładu 

Doskonalenia Zawodowego

w Białymstoku z siedzibą w Giżycku.

czerwiec

(1 dzień)

Giżycko

BEZPŁATNIE:

- zapoznanie z historią i tradycjami 15. Brygady Zmechanizowanej 

(Sala tradycji).

15. Brygada 

Zmechanizowana

Liceum 

Ogólnokształcące 

Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego

w Białymstoku

z siedzibą w Giżycku

uczniowie liceum 50 zł 2

544

Szkolenia w zakresie specjalności 

przydatnych w wojsku 

(płetwonurek, ratownik wodny, 

kwalifikowana pierwsza pomoc, 

sternik motorowodny).

czerwiec

(10 dni)

Giżycko

ODPŁATNIE:

Użyczenie na podstawie umowy z RZI Olsztyn:

- pomieszczenia do prowadzenia zajęć teoretycznych,

- pomieszczenia na magazyn sprzętu,

- pomostu, miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli

i terenu w jego okolicach,

- zapewnienie zasilania w energię elektryczną.

15. Brygada 

Zmechanizowana
24. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy 

PODWODNIK Szkoła 

Ratownictwa, Sportów 

Wodnych 

i Obronnych

Strzelniki 

uczniowie szkoły 300 zł 4

545
Szkolenie uczniów klas 

mundurowych z Terenoznawstwa.

czerwiec

(2 dni)

Węgorzewo

BEZPŁATNIE:                                                                                                                      

- oddelegowanie wykładowcy oraz 3 instruktorów wraz 

z pomocami dydaktycznymi.

11. pułk artylerii

Zespół Szkół

Ogólnokształcących

w Węgorzewie

uczniowie zespołu 

szkół
330 zł 10

546
Obóz szkoleniowy uczniów klas 

mundurowych.

czerwiec

(4 dni)

Węgorzewo

BEZPŁATNIE:                                                                                                               

- oddelegowanie instruktorów do szkolenia medycznego,

OPBMR, terenoznawstwa, taktyki oraz łączności,

- użyczenie pomocy dydaktycznych (indywidualne środki

ochrony przed skażeniami, maski pgaz, busole, dostęp do 

strzelnicy,  dostęp do rzutni granatów, mapy terenu, indywidualne 

wyposażenie medyczne, środki łączności bezprzewodowej

i przewodowej).

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.              

11. pułk artylerii

Zespół Szkół

Ogólnokształcących

w Węgorzewie

uczniowie zespołu 

szkół
2400 zł 80

547
Spotkanie z żołnierzami 

uczestnikami misji wojskowych.

czerwiec, wrzesień

(1 dzień)

Ostróda

BEZPŁATNE:

- zorganizowanie spotkania z uczestnikami, weteranami misji 

wojskowych.

- zabezpieczenie transportu na trasie Bartoszyce-Ostróda-

Bartoszyce.

20. Brygada 

Zmechanizowana

 Zespół Szkół 

Zawodowych  

w Ostródzie

uczniowie zespołu 

szkół
500 zł 8



548 Letni Combat Alert 2020. 

08-12.07

Ośrodek Szkolenia 

Combat Alert Zastruże

BEZPŁATNIE:

- pokaz statyczny sprzętu i wyposażenia: (BWP — 1 szt., PT-91 - 1 

szt., BROM — 1 szt., GOŻDZIK — 1 szt., PTS — 1 szt., MTLB MORS - 

1 szt., WZT - 1 szt., ROSOMAK - 2 szt., quad - 1szt., pojazd saperów - 

1 szt., armata przeciwlotnicza ZU - 1 szt., indywidualne 

wyposażenie żołnierzy, broń strzelecka, przeciwlotniczy zestaw 

rakietowy GROM, przeciwpancerny zestaw kierowany Spike),

- przygotowanie 6 grup dydaktycznych z 15 instruktorami do 

przeprowadzenia szkolenia ogólnowojskowego,

- wydzielenie do pokazu (STAR 266 6 szt., BWP - 2 szt., PT91 - 2 szt., 

BRDM - 2 szt., Honker - 2 szt.), 

- zabezpieczenie namiotów N510 - 10 szt., wieszak wielokołowy - 

10 szt., siatka maskująca czoigowa - 4 szt., łóżko 100 szt., materac 

100 szt., krzesło - 100 szt., stół - 25 szt.

15. Brygada 

Zmechanizowana

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz,

24. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy 

Fundacja na Rzecz 

Obronności 

i Bezpieczeństwa

Kraju

Combat Alert 

członkowie fundacji 10 000 zł 180

549
Obóz Kawaleryjski 

dla członków Szwadronu.

 III dekada lipca

I dekada sierpnia

 (10 dni)

Ośrodek Sportów

Wodnych Giżycko

BEZPŁATNIE:

- zabezpieczenie obozu: namioty NS 10 - 5 szt., łóżka - 40 szt., 

taboret polowy - 40 szt., środki transportu 2 X STAR 266,

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI Olsztyn.

15. Brygada 

Zmechanizowana

Stowarzyszenie 

KAWALERIA, Szwadron 

Toporzysko 

w barwach Pułku  

Strzelców Konnych

Toporzysko 454

członkowie 

stowarzyszenia
12 000 zł 330

550

Zawody strzeleckie o puchar 

DOWÓDCY z okazji

Święta 15.  Brygady

Zmechanizowanej oraz 

dla uczczenia zwycięstwa 

w bitwie pod Grunwaldem.

II-III dekada

lipca

(1 dzień)

Orzysz

Strzelnica

Stowarzysz.

ZAWISZA

BEZPŁATNIE:

- skierowanie 10 żołnierzy do regulacji ruchu i pomocy,

- pojazd wojskowy z kierowcą - Star 266,

- zabezpieczenie broni: kbs Beryl - 5 szt., PW P-83 5 szt.,

- zabezpieczenie amunicji:

amunicja 5,56 mm X 45 mm NATO w ilości - 1000 szt.,

amunicja 7,62 mm x 39mm w ilości - 1000szt.,

amunicja 5,6 mm sportowa( 22LR) w ilości - 1000 szt.,

amunicja 9 mm Makarow (9x 18) w ilości - 1000 szt.,

amunicja 9 mm parabellum (9x19) w ilości - 1000 szt.,

- stanowisko promocyjne brygady,

- sprzęt uzbrojenie do pokazu statycznego: KTO ROSOMAK

- 1 szt., ZU-23-2 - 1sz.t, stanowisko prezentacji broni strzeleckiej. 

15. Brygada 

Zmechanizowana

Stowarzyszenie 

Kolekcjonerów

Broni Palnej 

i Pasjonatów 

Strzelectwa

Sportowego ZAWISZA

mieszkańcy, 

przedstawiciele: 

policji, 

pododdziałów 

brygady, 

samorządów, straży 

pożarnej oraz szkół 

mundurowych

4 000 zł 120



551

Walka czołgów IV -impreza

towarzysząca obchodom święta

15. Brygady Zmechanizowanej.

18. 07 

Poligon Ośrodka

Szkolenia

Poligonowego

Wojsk Lądowych

Orzysz

w Bemowie

Piskim

BEZPŁATNIE:

- pokaz statyczny sprzętu wojskowego w ilości: BWP 1 szt, T-72 - 1 

szt., BRDM 1 szt., GOŹDZIK 1 szt., PTS - 1 szt., MTLB MORS - 1 szt., 

WZT -1szt., ROSOMAK - 1 szl., CYKLOP - szt., quad - 1 szt., pojazd 

saperów - 1 szt., indywidualne wyposażenie żołnierzy, broń 

strzelecka w tym zestaw przeciwlotniczy ZUR 23-2 - 1 szt.,

- przygotowanie 6 grup dydaktycznych (przeciwlotniczy zestaw 

rakietowy GROM, przeciwpancerny zestaw kierowany Spike + 

indywidualne wyposażenie żołnierzy, przygotowanie węzła zapór

i niszczeń, zakładanie grupy min, obsługa podstawowego sprzętu 

łączności, (call for fire), 

- wydzielenie pojazdów: STAR 266 - 2 szt., Honker - 2 szt. Honker

z systemem naglośnienia 1 szt. do realizacji przedsięwzięcia na 

poligonie, zabezpieczenie Wozu dowodzenia jako PK,

- zabezpieczenie dwóch agregatów prądotwórczych z obsługą, 

- zapewnienie mobilnego nagłośnienia,

- wysławienie 6 posterunków regulacji ruchu,

- organizacja stoiska promującego służbę w Wojsku Polskim oraz 

15. Brygadzie Zmechanizowanej.

15. Brygada 

Zmechanizowana

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego

Wojsk Lądowych Orzysz

w Bemowie

Piskim,

Fundacja na Rzecz 

Obronności

i Bezpieczeństwa Kraju 

Combat Alert,

11. pułk artylerii,

1. Brygada Lotnictwa

Wojsk Lądowych,

25. Brygada Kawalerii 

Powietrznej,

1. Brygada Pancerna,

9. pułk  rozpoznawczy,

15. pułk przeciwlotniczy,

Wydział żandarmerii 

Wojskowej

w Bemowie Piskim;

24. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy.

Urząd Gminy Orzysz

mieszkańcy 

województwa

warmińsko-

mazurskiego

180 000 zł 3000

552

Doroczne spotkanie z okazji Święta 

WP oraz 7. rocznicy powstania 

Węgorzewskiego Stowarzyszenia 

Żołnierzy Wojska Polskiego.

13.08

Węgorzewo

BEZPŁATNIE:                                                                                                                      

- zabezpieczenie zawodów strzeleckich  (oddelegowanie 

kierownika strzelania i instruktorów),                                                                                       

- użyczenie strzelnicy garnizonowej,                                                                                 

- wydzielenie środka transportu do przewozu uczestników. 

Autobus na trasie jednostka w Węgorzewie na Strzelnicę 

Garnizonową w Węgorzewie (15 km).

Użyczenie strzelnicy na podstawie umowy z RZI.                                                                                                                                 

11. pułk artylerii
24. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Węgorzewskie

Stowarzyszenie

Żołnierzy Wojska

Polskiego

członkowie 

stowarzyszenia
1400 zł 30



553

Uroczystości upamiętniające

81. rocznicę wybuchu II wojny 

światowej oraz Bitwy pod Mławą.

28.08

Centrum Mławy

BEZPŁATNE:

- wystawienie stoiska promocyjnego,

- pokaz sprzętu wojskowego: czołg PT-91 Twardy, czołg 2A5 

Leopard, AHS Krab, samobieżna armato-haubica DANA, WR 40 

LANGUSTA, KTO ROSOMAK, SMK 120mm RAK, BRDM- 2 szkol., 

Quad, PPK-SPIKE, BWP -1,

- sekcja strzelców wyborowych,

- zabezpieczenie pojazdów do przewozu żołnierzy, sprzętu

i wyposażenia.

20. Brygada 

Zmechanizowana

15. Brygada

Zmechanizowana,

1. Brygada Pancerna,

11. pułk artylerii,

2. Ośrodek

Radioelektroniczny,

2. pułk saperów,

Orkiestra Wojskowa

w Siedlcach,

WKU w Ciechanowie,

5. Brygada OT,

21. WOG,

Pułk Reprezentacyjny

Wojska Polskiego,

Inspektorat Wsparcia Sił 

Zbrojnych,

Centrum Szkolenia

Artylerii i Uzbrojenia,

25. Brygada Kawalerii

Powietrznej,

9. pułk rozpoznawczy,

2. Regionalna Baza

Logistyczna,

2. pułk inżynieryjny,

Reprezentacyjny Zespół

Artystyczny Wojska 

Polskiego

Urząd Miasta Mława mieszkańcy Mławy 80 000 zł 360

554

Zawody strzeleckie o puchar

ZAWISZY z okazji święta Wojska 

Polskiego i dla upamiętnieniu Bitwy 

Warszawskiej (Rodzinny Piknik 

Strzelecki).

I-II dekada sierpnia

(1 dzień)

Giżycko

Strzelnica

Stowarzysz.

ZAWISZA

BEZPŁATNIE: 

- 10 żołnierzy do regulacji ruchu i pomocy, pojazd wojskowy 

z kierowcą - Star 266, zabezpieczenie broni: PW P-83 - 5 szt. 

- zabezpieczenie amunicji: amunicja 5,6 mm sportowa (22LR)

w 1000 szt., amunicja 9 mm Makarow (9x18) w ilości 1000 szt., 

amunicja Qmm parabellum (9x19) w 1000 szt.,

- stanowisko promocyjne Brygady,

- sprzęt i uzbrojenie do pokazu statycznego:

ZU-23-2 - 1 szt, HIBNERYT -1 szt, stanowisko promocyjne 

z bronią strzelecką.

15. Brygada 

Zmechanizowana

Stowarzyszenie 

Kolekcjonerów

Broni Palnej 

i Pasjonatów 

Strzelectwa

Sportowego ZAWISZA

mieszkańcy, 

przedstawiciele: 

policji, 

pododdziałów 

brygady, 

samorządów, straży 

pożarnej oraz klas 

mundurowych

4 000 zł 120



555 Obóz strzelecko - kondycyjny.

sierpień

(4 dni)

Orzysz

Strzelnica

Stowarzysz.

ZAWISZA

BEZPŁATNIE:

Pomoc w organizacji obozowiska dla 32 uczestników obozu 

poprzez:

- zabezpieczenie logistyczne: łóżka polowe - 35 szt., materace - 35 

szt., koce - 35 szt., poduszki - 35 szt., namiot typu NS

z oświetleniem - 4 szt., taboret polowy - 35 szt. oświetlenie do 

namiotów, wieszaki wielokołkowe- 6 szt., przewody z osprzętem 

do oświetlenia namiotów napięciem 220 V, agregat prądotwórczy 

o mocy min 2kw wraz z obsługą,

- wydzielenie 5 żołnierzy do regulacji ruchu,

- wydzielenie pojazdu wojskowego z kierowcą - star 266 do 

przewozu uczestników obozu,

- wydzielenie pojazdu wojskowego z kierowcą - HONKER do 

przewozu uczestników obozu,

- użyczenie, trenażera CYKLOP”, 

zabezpieczenie amunicji: 5,56 mm x 45 mm NATO w ilości 500 szt., 

7,62 mm x 39 mm w ilości 1000 szt., 5,6 mm sportowa ( 22LR)

w ilości 1000 szt., 9 mm Makarow (9x18) w ilości 1000 szt., 9 mm 

parabellum (9x19) w ilości 1000 szt.,

- stanowisko promocyjne Brygady, 

- sprzęt i uzbrojenie do pokazu statycznego: kbs beryl -

1 szt., km UKW2000p -1 szt.

15. Brygada 

Zmechanizowana

Stowarzyszenie 

Kolekcjonerów

Broni Palnej

i Pasjonatów 

Strzelectwa

Sportowego ZAWISZA

członkowie 

stowarzyszenia
4 000 zł 120

556
Piknik Historyczno-Militarny.

01.09

Bulwary Nadwiślańskie

im. Księcia Sambora II 

w Tczewie

BEZPŁATNE:

- statyczny pokaz sprzętu: BWP 1, samobieżnej haubicy 2S1 

Goździk, wyposażenia indywidualnego żołnierza.

- zabezpieczenie transportu na trasie Morąg-Tczew-Morąg (240 

km).

20. Brygada 

Zmechanizowana

1 .Skrzydło

Lotnictwa

Taktycznego,

1. Brygada

Lotnictwa Wojsk

Lądowych,

7. Brygada Obrony

Terytorialnej,

Krajowa

Administracja

Skarbowa,

Straż Ochrony

Kolei,

9. Brygada

Kawalerii

Pancernej

Fabryka Sztuk 

w Tczewie
mieszkańcy regionu 16 000 zł 96

557

Inscenizacja Szarży 18. Pułku 

Ułanów Pomorskich pod Krojantami 

z dnia 1 września 1939 roku.

06.09 

Krojanty Pomnik 

i pole szarży

BEZPŁATNE:

- siły i środki pozoracji pola walki do zabezpieczenia inscenizacji: 

pozoranci z 6 kbk AK - 6 żołnierzy, pozoranci z 4 km PK - 4 żołnierzy, 

amunicja ślepa 7,62 wz. 43 do kbk AK - 3000 szt., 

 amunicja ślepa 7,62 do km PK - 2000 szt., petardy z lontem lub 

zapalnikiem tarcicowym - 20 szt., granaty dymne: RGD 2 db - 10 

szt., RGD 2 dcz - 8 szt., świeca dymna DM - 11 - 3 szt.

- użyczenie i zabezpieczenie transportu 200 łóżek i 5 namiotów do 

Krojant,  

- zabezpieczenie autobusu do przewiezienia Orkiestry Wojskowej,

- sprzęt: 3 x Bojowy Wóz Piechoty BWP 1, 3 x obsługa BWP - 

dowódca, kierowca-mechanik, działonowy.

- zabezpieczenie transportu do przewozu sprzętu na trasie Morąg-

Krojanty-Morąg. 

20. Brygada 

Zmechanizowana

16. Dywizja

Zmechanizowana,

Jednostka Wojskowa 

25. Brygada Kawalerii 

Powietrznej

Orkiestra Wojskowa 

według decyzji Dowódcy 

Garnizonu Warszawa

Fundacja "Szarża pod 

Krojantami"

mieszkańcy 

pobliskich 

miejscowości, 

pasjonaci historii, 

turyści

50 000 zł 216



558
Spotkania przygotowawcze - 

Zimowy Combat Alert 2021. 

05.09

12.09

19.09

26.09

Ośrodek Szkolenia 

Combat Alert Zastruże

BEZPŁATNIE:

- przygotowanie 4 grup dydaktycznych z 10 instruktorami do 

przeprowadzenia szkolenia ogólnowojskowego,

- wydzielenie: STAR 266 - 3 szt., BRDM -1 szt.

15. Brygada 

Zmechanizowana

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

Fundacja na Rzecz 

Obronności 

i Bezpieczeństwa

Kraju

Combat Alert 

członkowie fundacji 17 000 zł 480

559

Zawody strzeleckie z dla młodzieży 

ze szkół regionu warmińsko-

mazurskiego realizujących szkolenie 

wojskowe z okazji Święta

9. Brygady Kawalerii Pancernej.

wrzesień

(1 dzień)

Braniewo

BEZPŁATNIE:

- pomoc organizacyjna w przeprowadzeniu zawodów strzeleckich,

- wydzielenie 1 pracownika cywilnego do przygotowania strzelnicy,

- użyczenie strzelnicy i uzbrojenia.

Użyczenie na podstawie umowy z RZI Olsztyn.

9.  Brygada Kawalerii 

Pancernej

Kwidzyńskie 

Stowarzyszenie 

Sportowo- 

Kolekcjonerskie 

"Gward" w Kwidzynie 

młodzież ze szkół 

regionu warmińsko-

mazurskiego

100 zł 4 

560

Obóz szkoleniowy uczniów 

III klasy Zespołu Szkół 

Ekonomicznych i Technicznych

w Pasłęku.

wrzesień

(4 dni)

Braniewo

BEZPŁATNIE:

- pomoc w organizacji obozu szkoleniowego,

- wydzielenie 5 żołnierzy w roli instruktorów do przeprowadzenia 

zajęć z zakresu: szkolenia z musztry, łączności, szkolenia 

chemicznego, strzeleckiego, wychowania fizycznego,

- użyczenie: strzelnicy, placu ćwiczeń taktycznych, OSF, hali 

sportowej, sal wykładowych, Sali tradycji - użyczenie 

nieruchomości na podstawie umowy z RZI w Olsztynie,

- sprzęt: przewód PKL- 2- 200 m, aparat  AP-82 – 3 szt., radiostacja 

UKF TRC 9200 – 1 szt., OP-1 – 15 szt. maska MP-5 – 15 szt., 

przyrządy dozymetryczne – 3 szt.,

- zakwaterowanie w budynku koszarowym na podstawie umowy

z RZI Olsztyn.

9.  Brygada Kawalerii 

Pancernej

Departament Edukacji 

Kultury i Dziedzictwa 

Ministerstwa Obrony 

Narodowej

 Zespół Szkół 

Ekonomicznych                 

i Tecznicznych  

w Pasłęku

uczniowie klasy 

mundurowej
3 710 zł 112 

561
Festiwal zdrowia

w Braniewie. 

wrzesień

(1 dzień)

Braniewo

BEZPŁATNIE:

- pomoc organizacyjna w przygotowaniu i przeprowadzeniu 

Festiwalu zdrowia,

- wydzielenie 10 żołnierzy oraz 2 pracowników,

- sprzęt: namiot promocyjny 9. Brygady Kawalerii Pancernej - 1 szt., 

BRDM - 1 szt., CYKLOP - 1 szt., pojazd ciężarowo-terenowy STAR 

266 - 1 szt., namiot NS - 6 szt.

9.  Brygada Kawalerii 

Pancernej

Powiatowe Centrum 

Medyczne 

w Braniewie 

 mieszkancy 

Braniewa, 

ratownicy medyczni

z jednostki,  lekarze 

Powiatowego 

Centrum 

Medycznego          

w Braniewie

1 578 zł 48 

562

Strzelania z kbks Liceum 

Ogólnokształcącego Zakładu 

Doskonalenia Zawodowego

w Białymstoku z siedzibą

w Giżycku.

wrzesień 

(1 dzień)

Giżycko

BEZPŁATNIE:

- strzelanie szkolne na celność i skupienie,

- wydzielenie strzelnicy do wykonania strzelań - użyczenie na 

podstawie umowy z RZI, 

- wyznaczenie kierownika strzelania i 5 instruktorów

 na podpunkty nauczania, 

- zabezpieczenie amunicji 640 szt. do kbks (z limitu Departamentu 

Edukacji Kultury i Dziedzictwa MON).

15. Brygada 

Zmechanizowana

Liceum 

Ogólnokształcące 

Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego

w Białymstoku

z siedzibą w Giżycku

uczniowie liceum 825 zł 25

563

Szkolenia w zakresie specjalności 

przydatnych w wojsku 

(płetwonurek, ratownik wodny, 

kwalifikowana pierwsza pomoc, 

sternik motorowodny).

wrzesień

(10 dni)

Ośrodek

Szkolenia

Fizycznego

BEZPŁATNIE:

Użyczenie na podstawie umowy z RZI Olsztyn:

-pomieszczenia do prowadzenia zajęć teoretycznych,

- pomieszczenia na magazyn sprzętu, pomostu,

- miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli

i terenu w jego okolicach, zapewnienie zasilania

w energię elektryczną. 

15. Brygada 

Zmechanizowana

24. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy 

PODWODNIK Szkoła 

Ratownictwa, Sportów 

Wodnych 

i Obronnych

Strzelniki

uczniowie szkoły 500 zł 16



564

Zawody „WieIobój Przeciwlotnika” 

z okazji Swięta Wojsk Obrony 

Przeciw Lotniczej oraz dla 

upamiętnienia rocznicy wybuchu II 

Wojny Światowej.

I-II dekada

września

(1 dzień)

Giżycko

Strzelnica

Stowarzysz.

ZAWISZA

BEZPŁATNIE:

- 10 żołnierzy do regulacji ruchu i pomocy, pojazd wojskowy 

z kierowcą - star 266,

- zabezpieczenie broni: PW P-83 - 5 szt.,

- zabezpieczenie amunicji: 5,6 rnm sportowa( 22LR) w ilości - 1000 

szt., 9 mm Makarow (9x 18) w ilości - 1000 szt., 9 mm parabellum 

(9x19) w ilości 1000 szt. (z limitu Departamentu Edukacji Kultury

i Dziedzictwa MON),

- stanowisko promocyjne Brygady,

- sprzęt i uzbrojenie do pokazu statycznego: ZU-23-2 - 1 szt., 

IIBNERYT -1 szt.,

- stanowisko z bronią strzelecką do pokazu.

15. Brygada 

Zmechanizowana

Stowarzyszenie 

Kolekcjonerów

Broni Palnej 

i Pasjonatów 

Strzelectwa

Sportowego ZAWISZA

 mieszkańcy, 

przedstawiciele 

policji, 

pododdziałów 

Brygady, 

samorządów, straży 

pożarnej oraz szkół 

mundurowych

2 500 zł 80

565

Strzelania z kbks Liceum 

Ogólnokształcącego Zakładu 

Doskonalenia Zawodowego

w Białymstoku z siedzibą

w Giżycku.

październik

(1 dzień)

Giżycko

BEZPŁATNIE:

- strzelanie szkolne na celność i skupienie,

- użyczenie strzelnicy do wykonania strzelań, 

- wyznaczenie kierownika strzelania i 5 instruktorów 

na podpunkty nauczania, 

- zabezpieczenie amunicji: - 640 szt. do kbks (z limitu 

Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON), 

- przygotowanie podpunktów: rzut granatem, przenoszenie 

rannego, przenoszenie skrzynki amunicyjnej, składanie

i rozkładanie broni.

Użyczenie strzelnicy na podstawie umowy z RZI.

15. Brygada 

Zmechanizowana

Liceum 

Ogólnokształcące 

Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego

w Białymstoku

z siedzibą w Giżycku

uczniowie liceum 825 zł 25

566

Strzelania z kbks Liceum 

Ogólnokształcącego Zakładu 

Doskonalenia Zawodowego

w Białymstoku z siedzibą

w Giżycku.

październik

(1 dzień)

Giżycko

BEZPŁATNIE:

- strzelanie szkolne na celność i skupienie,

- użyczenie strzelnicy do wykonania strzelań, 

- wyznaczenie kierownika strzelania i 5 instruktorów 

na podpunkty nauczania, 

- zabezpieczenie amunicji:  640 szt. do kbks (z limitu Departamentu 

Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON), 

- przygotowanie podpunktów: rzut granatem, przenoszenie 

rannego, przenoszenie skrzynki amunicyjnej, składanie

i rozkładanie broni.

Użyczenie strzelnicy na podstawie umowy z RZI.

15. Brygada 

Zmechanizowana

Liceum 

Ogólnokształcące 

Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego

w Białymstoku

z siedzibą w Giżycku

uczniowie liceum 825 zł 25

567

Programowe szkolenie Liceum 

Ogólnokształcącego Zakładu 

Doskonalenia Zawodowego 

w Białymstoku z siedzibą

w Giżycku.

październik

(1 dzień)

Giżycko

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie 4 instruktorów, użyczenie urządzenia treningowego 

do strzelań: Śnieżnik.

Użyczenie na podstawie umowy z RZI.

15. Brygada 

Zmechanizowana

Liceum 

Ogólnokształcące 

Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego

w Białymstoku

z siedzibą w Giżycku

uczniowie liceum 660 zł 20

568

Programowe szkolenie klasy 

mundurowej Liceum 

Ogólnokształcącego Zakładu 

Doskonalenia Zawodowego

w Białymstoku z siedzibą

w Giżycku.

październik

(1 dzień)

Giżycko

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie instruktora do przeprowadzenia zajęć

z OPBMR.

15. Brygada 

Zmechanizowana

Liceum 

Ogólnokształcące 

Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego

w Białymstoku

z siedzibą w Giżycku

uczniowie liceum 660 zł 20



569

Szkolenie ogólnowojskowe dla 

uczniów klaso profilu wojskowym 

Liceum Ogólnokształcącego Zakładu 

Doskonalenia Zawodowego 

w Białymstoku z siedzibą 

w Giżycku.

październik

(1 dzień)

Giżycko

BEZPŁATNIE:

- skierowanie 5 instrukrorów do przeprowadzenia zajęć 

z samoobrony i sztuk walki.

15. Brygada 

Zmechanizowana

Liceum 

Ogólnokształcące 

Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego

w Białymstoku

z siedzibą 

w Giżycku

uczniowie liceum 825 zł 25

570

Szkolenie uczniów klas 

mundurowych z przedmiotu 

Regulamin ogólny SZ RP.

październik 

(2 dni)

Węgorzewo

BEZPŁATNIE:                                                                                                                     

- oddelegowanie instruktorów,                                                                          

- użyczenie placu musztry. 

Użyczenie placu na podstawie umowy z RZI.

11. pułk artylerii

Zespół Szkół

Ogólnokształcących

w Węgorzewie

uczniowie zespołu 

szkół
330 zł 10

571 Zajęcia szkoleniowo-dydaktyczne.

październik

(2 godz.)

Elbląg

BEZPŁATNIE:

- przeprowadzenie zajęć z musztry,

- przeprowadzenie zajęć z terenoznawstwa.

16. pułk logistyczny
Szkoła podstawowa 

nr 4 w Elblągu

uczniowie szkoły 

podstawowej
198 zł 6

572

Programowe szkolenie Liceum 

Ogólnokształcącego Zakładu 

Doskonalenia Zawodowego

w Białymstoku z siedzibą

w Giżycku.

listopad

(1 dzień)

Giżycko

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie 4 instruktorów, udostępnienie urządzeń 

treningowych do strzelań: Śnieżnik.

15. Brygada 

Zmechanizowana

Liceum 

Ogólnokształcące 

Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego

w Białymstoku

z siedzibą w Giżycku

uczniowie liceum 660 zł 20

573

Strzelania z kbks Liceum 

Ogólnokształcącego Zakładu 

Doskonalenia Zawodowego

w Białymstoku z siedzibą

w Giżycku.

listopad

(2 dni)

 Giżycko

BEZPŁATNIE:

- strzelanie szkolne na celność i skupienie,

- użyczenie strzelnicy do wykonania strzelań - użyczenie na 

podstawie umowy z RZI,

- wyznaczenie kierownika strzelania i 5 instruktorów 

na podpunkty nauczania, 

- zabezpieczenie amunicji: 1280 szt.  do kbks (limit

z Departamentu Edukacji Kultury i Dziedzictwa MON),

- przygotowanie podpunktów: rzut granatem, przenoszenie 

rannego, przenoszenie skrzynki amunicyjnej, składanie 

i rozkładanie broni.

15. Brygada 

Zmechanizowana

Liceum 

Ogólnokształcące 

Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego

w Białymstoku

z siedzibą w Giżycku

uczniowie liceum 1 650 zł 25

574

Programowe szkolenie klasy 

mundurowej Liceum 

Ogólnokształcącego Zakładu 

Doskonalenia Zawodowego

w Białymstoku z siedzibą

w Giżycku.

listopad

(1 dzień)

 Giżycko

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie instruktora ze sprzętem chemicznym 

do przeprowadzenia zajęć obrony przeciwchemicznej.

15. Brygada 

Zmechanizowana

Liceum 

Ogólnokształcące 

Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego

w Białymstoku

z siedzibą w Giżycku

uczniowie liceum 660 zł 20

575

Szkolenie ogólnowojskowe 

dla uczniów klaso profilu 

wojskowym Liceum 

Ogólnokształcącego Zakładu 

Doskonalenia Zawodowego 

w Białymstoku z siedzibą 

w Giżycku.

listopad

(1 dzień)

 Giżycko

BEZPŁATNIE:

- skierowanie 5 instrukrorów do przeprowadzenia zajęć 

z samoobrony i sztuk walki.

15. Brygada 

Zmechanizowana

Liceum 

Ogólnokształcące 

Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego

w Białymstoku

z siedzibą w Giżycku

uczniowie liceum 825 zł 25



576

Zajęcia ze szkolenia wojskowego dla 

uczniów klaso profilu wojskowym 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

w Sejnach.

24.10

Sejny

BEZPŁATNIE:

- oddelegowanie trzech żołnierzy ze sprzętem (podręczne 

radiostacje) w roli instruktorów do przeprowadzenia zajęć 

z łączności,

- transport na trasie Gizycko - Sejny - Giżycko zabezpiecza JW (210 

km).

15. Brygada 

Zmechanizowana

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących

w Sejnach

uczniowie klasy 

mundurowej
800 zł 18

577

Zawody strzeleckie o puchar

NIEPODLEGŁOŚCI z okazji Święta 

Niepodległości 11 listopada.

I-II dekada listopada

(1 dzień)

Orzysz

Strzelnica

Stowarzysz.

ZAWISZA

BEZPŁATNIE:

- 10 żołnierzy do regulacji ruchu i pomocy, pojazd wojskowy 

z kierowcą - star 266,

- zabezpieczenie broni: kbs Beryl - 5 szt., PW P-83 - 5 szt.,

- zabezpieczenie amunicji: 5,56 mm 45 mm NATO w ilości 1000 szt., 

7,62 mm x 39 mm w ilości 1000 szt., 5,6 mm sportowa

(22LR) w ilości 1000 szt., 9 mm Makarow (9x 18) w ilości 1000 szt., 

Qmm parabellum (9x19) w ilości 1000 szt.

(z limitu Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON),

- stanowisko promocyjne Brygady,

- sprzęt i uzbrojenie do pokazu statycznego:TCO ROSOMAK - 1 szt., 

ZIJ-23-2 - 1 szt.,

- stanowisko z bronią strzelecką do pokazu.

15. Brygada 

Zmechanizowana

Stowarzyszenie 

Kolekcjonerów

Broni Palnej 

i Pasjonatów 

Strzelectwa

Sportowego ZAWISZA

mieszkańcy, 

przedstawiciele 

policji, 

pododdziałów 

Brygady, 

samorządów, straży 

pożarnej oraz szkół 

mundurowych

2 500 zł 80

578
Organizacja szkolenia

ogólnowojskowego.

listopad

grudzień

(10 dni)

Toporzysko

BEZPŁATNIE:

- skierowanie 4 instruktorów z batalionu dowodzenia

15. Brygady Zmechanizowanej do przeprowadzania szkolenia dla 

członków Stowarzyszenia,

- zabezpieczenie sprzętowe: cyklop, fantom + plecaki medyczne, 

busole, kompasy, mapy, sprzęt łączności, ASG Beryl - 20 szt., 

- transport żołnierzy na szkolenie zabezpiecza Brygada na trasie 

Giżycko - Toporzysko - Giżycko (510  km).

ODPŁATNIE:

- koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywa Stowarzyszenie 

KAWALERIA, Szwadron Toporzysko.

Użyczenie obiektów i nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

15. Brygada 

Zmechanizowana

Stowarzyszenie

KAWALERIA,

Szwadron

Toporzysko

w barwach Pułku

Strzelców

Konnych

uczniowi szkół 

regionu Toprzysko, 

członkowie 

stowarzyszenia

12 000 zł 360

579

Szkolenie uczniów klas 

mundurowych z działu Kształcenie 

obywatelskie oraz Profilaktyka

i dyscyplina wojskowa.

listopad

(2 dni)

Węgorzewo

BEZPŁATNIE:                                                                                                                     

- oddelegowanie wykładowców wraz z pomocami dydaktycznymi 

do przeprowadzenia zajęć,

- użyczenie sali wykładowej na terenie jednostki.

Użyczenie sali na podstawie umowy z RZI.

11. pułk artylerii

Zespół Szkół

Ogólnokształcących

w Węgorzewie

uczniowie zespołu 

szkół
330 zł 10

580 Zajęcia szkoleniowo-dydaktyczne.

listopad

(2 godz.)

Elbląg

BEZPŁATNIE:

- przeprowadzenie zajęć z musztry,

- przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem urządzenia 

treningowego CYKLOP.

- 3 instruktorów.                                                                                    

Użyczenie obiektów na podstawie umowy z RZI.

16. pułk logistyczny
Szkoła podstawowa 

nr 4 w Elblągu

uczniowie szkoły 

podstawowej
198 zł 6



581

Programowe szkolenie 

na trenażerach wojskowych: 

śnieżnik, Liceum 

Ogólnokształcącego Zakładu 

Doskonalenia Zawodowego 

w Białymstoku z siedzibą 

w Giżycku.

grudzień

(2 dni)

Giżycko

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie 4 instruktorów do przeprowadzenia zajęć,

- użyczenie urządzeń treningowych do strzelań: Śnieżnik, 

- transport uczniów zapewnia szkoła.

Użyczenie na podstawie umowy z RZI.

15. Brygada 

Zmechanizowana

Liceum 

Ogólnokształcące 

Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego

w Białymstoku

z siedzibą w Giżycku

uczniowie liceum 1 320 zł 20

582

Szkolenie uczniów klas 

mundurowych ze Szkolenia 

medycznego.

grudzień

(2 dni)

Wegorzewo

BEZPŁATNIE:                                                                                                                      

- oddelegowanie wykładowców wraz z pomocami dydaktycznymi,

- udostępnienie sali wykładowej na terenie jednostki.

Użyczenie sali na podstawie umowy z RZI.

11. pułk artylerii

Zespół Szkół

Ogólnokształcących

w Węgorzewie

uczniowie zespołu 

szkół
330 zł 10

583

Doroczne spotkanie pokoleń 

artyleryjskich garnizonu 

Węgorzewo.

I kwartał

(1 dzień)

Węgorzewo

BEZPŁATNIE: 

- prelekcja o osiągnięciach pułku,

- pokaz statyczny sprzętu i uzbrojenia pułku,

- zabezpieczenie zawodów strzeleckich z PW (oddelegowanie 

kierownika strzelania i instruktorów),

- zabezpieczenie 400 szt. 9 nb pist. z poc. P (z limitu Departamentu 

Edukacji Kultury i Dziedzictwa MON),                                                        

- wydzielenie środka transportu do przewozu uczestników 

Autobus.

Trasa z jednostki w Węgorzewie na Strzelnicę Garnizonową

w Węgozrewie (10 km).

Użyczenie strzelnicy na podstawie umowy z RZI.                                                                                                                                

11. pułk artylerii
24. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Węgorzewskie

Stowarzyszenie

Żołnierzy Wojska

Polskiego 

członkowie 

stowarzyszenia 
1 400 zł 30

584

Zapoznanie z tradycjami 

i codzienną służbą żołnierzy

15. Brygady Zmechanizowanej. 

Odbycie szkolenia ogólno-

wojskowego.

14-16.02

Giżycko

BEZPŁATNIE:

- zapewnienie 3 instruktorów do zajęć ogólnowojskowych, 

- przeprowadzenie zajęć z Tradycji i Historii Brygady, 

- użyczenie placu ćwiczeń do przeprowadzenia zajęć 

z musztry indywidualnej i zespołowej, placu do zajęć 

ogólnowojskowych, hali sportowej do przeprowadzenia 

sprawdziany sprawności fizycznej uczniów.

Użyczenie obiektów wojskowych na podstawie umowy

z RZI.   

15. Brygada 

Zmechanizowana

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących

w Sejnach

uczniowie klasy 

mundurowej
6 000 zł 160

585

Zabezpieczenie udziału 

w uroczystościach związanych ze 

świętem

żołnierzy wyklętych. 

marzec

(1 dzień)

Miłomłyn

BEZPŁATNIE:

- przewóz klasy wojskowej na uroczystość w m. Miłomłyn.

20. Brygada 

Zmechanizowana

 Zespół Szkół 

Zawodowych  

w Ostródzie

uczniowie zespołu 

szkół
1 700 zł 8

586

Projekt biegowo edukacyjny 

"Tropem Wilczym. Bieg Żołnierzy 

Wyklętych".

01.03

Dobre Miasto 

Ośrodek Sportu

 i Rekrutacji 

w Dobrym Mieście

BEZPŁATNE:

- zabezpieczenie organizacyjne: obstawa trasy - 10 osób.

- zabezpieczenie transportu na trasie Bartoszyce - Dobre Miasto-

Bartoszyce (80 km).

20. Brygada 

Zmechanizowana

Fundacja Wolność 

i Demokracja 

pasjonaci sportów 

biegowych, 

uczestnicy biegu

                   1 200 zł 80

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 - z wyłączeniem 

przedsięwzięć o charakterze rekreacyjnym lub rozrywkowym,



587

Projekt biegowo-edukacyjny

„Tropem Wilczym. Bieg

Pamięci Źolnierzy Wyklętych”.

VIII edycja. 

01.03

Mrągowo

BEZPŁATNIE:

- zabezpieczenie trasy - 6 żołnierzy regulacja ruchu 

- transport żolnierzy na trasie Gizycko - Mrągowo - Giżycko (80km) 

zabezpiecza JW.

15. Brygada 

Zmechanizowana

Stowarzyszenie

Patriotyczne

Mrągowo

pasjonaci sportów 

biegowych, 

uczestnicy biegu

18 000 zł 32

588

Projekt biegowo-edukacyjny

„Tropem Wilczym. Bieg

Pamięci Źolnierzy Wyklętych”.

VIII edycja. 

01.03 

Pisz

BEZPŁATNIE:

- zabezpieczenie organizacyjne: obstawa trasy - 6 żołnierzy.

- transport żolnierzy na trasie Orzysz - Pisz - Orzysz (60 km) 

zabezpiecza JW.

15. Brygada 

Zmechanizowana

Powiatowa

Akademia

Sportu 

i Rekreacji 

w Piszu

pasjonaci sportów 

biegowych, 

uczestnicy biegu

18 000 zł 32

589

Projekt biegowo-edukacyjny 

"Tropem Wilczym. Bieg Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych".

01.03

Drogosze

BEZPŁATNIE:                                                                                                                      

- zabezpieczenie organizacyjne, obstawa trasy, pomoc 

w rozstawieniu miasteczka biegowego - 10 osób,                                                                                        

- pokaz statyczny sprzętu wojskowego: wyrzutnia rakietowa WR-40 

LANGUSTA,

- wydzielenie pojazdu z kierowcą do przewozu uczestników 

(samochód ciężarowy IVECO, trasa z JW w Węgorzewie do 

Drogosze - 72 km).  

11. pułk artylerii
Fundacja Wolność 

i Demokracja

pasjonaci sportów 

biegowych, 

uczestnicy biegu

3 500 zł 100

590

Projekt biegowo-edukacyjny 

"Tropem Wilczym. Bieg Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych".

marzec 

(1 dzień)

Węgorzewo

Plac Wolności 

BEZPŁATNIE:   

- wystawienie stoiska promocyjnego pułku,

- wydzielenie pojazdu z kierowcą do przewozu uczestników 

(samochód ciężarowy IVECO, trasa z JW w Węgorzewie na Plac 

Wolnosci w Węgorzewie - 5 km). 

11. pułk artylerii
24. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Ośrodek Sportu

 i Rekreacji 

w Węgorzewie 

mieszkańcy 

regionu, turyści, 

zaproszeni goście 

3 500 zł 100

591

Podróż historyczna „Szlakiem

3. Pułku szwoleżerów 

Mazowieckich Armii Krajowej 1940r 

– 1945r. oraz żołnierzy niezłomnych 

3 Pułku szwoleżerów Mazowieckich 

Armii Krajowej Obywatelskiej 

1945r. – 1952r.

II dekada

marzec

(2 dni)

Augustów

Suwałki

BEZPŁATNIE:

- udział żołnierzy i zabezpieczenie podróży historycznej (poczet 

sztandarowy z repliką sztandaru 3 PSM wraz z asystą do 

pomników)

- transport zabezpiecza JW. Na trasie Orzysz- Augustów - Suwałki - 

Orzysz (211km)

15. Brygada 

Zmechanizowana

Stowarzyszenie 

Szwadron Honorowy 

3. Pułku Szwoleżerów 

Mazowieckich 

im. płk. Jana 

Kozietulskiego

członkowie 

stowarzyszenia, 
35 000 zł 100

592
Święto Pułkowe 3. Pułku Strzelców 

Konnych.

26.04

Śniadowo

BEZPŁATNIE:

- udział 150 żołnierzy w uroczystości,

- pokaz musztry paradnej,

- pokaz sprzętu wojskowego: JELCZ OAS, JELCZ Jaśmin, KTO WRT, 

KTO RAK, 2 x KTOM3, PT91, MMSD, HONKER, HARRIS, Motocykl 

KAWASAKI, 2 x HONKER, broń strzelecka oraz indywidualne 

uzbrojenie wyposażenie żołnierza.

- transport żołnierzy zabezpiecza JW (trasa Giżycko - Śniadowo - 

Giżycko (230 km).

15. Brygada 

Zmechanizowana
Urząd Gminy Śniadowo 

mieszkańcy 

województwa

podlaskiego

70 000 zł 1200

593
Udział Jednostki Wojskowej

 w Dniu Otwartym Szkoły.

kwiecień

(1 dzień)

 Morąg

BEZPŁATNE:

- pokaz idywidalnego wyposażenia żołnierza,

- pokaz walki wręcz.

- zabezpieczenie transportu na terenie miasta Morąg.

20. Brygada 

Zmechanizowana

Zespół Szkół 

Zawodowych 

i Ogólnokształcących

i Poradni 

Psychologiczno-

Pedagogicznej

w Morągu

uczniowie szkoły 1 200 zł 18



594 Warszawskie Dni Kawaleryjskie.

I dekada

maj

(3 dni)

Łazienki Królewskie, 

Warszawa

BEZPŁATNIE:

- zabezpieczenie nagłośnienia, wykonanie pokazu musztry, pokaz 

sprzętu wojskowego (broń strzelecka, makieta PPK SPIKE, wozy 

bojowe gąsienicowe i kołowe),

- zabezpieczenie strzelnicy ASG, stanowisko promocyjne Brygady, 

organizacja kuchni polowej,

- 15 żołnierzy do zabezpieczenia uroczystości oraz zawodów 

jeździeckich, 

- udostępnienie samochodu ciężarowego wraz z kierowcą,  

- transport żołnierzy na trasie Orzysz - Warszawa - Orzysz 

zabezpiecza JW (540 km).

15. Brygada 

Zmechanizowana

Stowarzyszenie 

Szwadron Honorowy 

3. Pułku Szwoleżerów 

Mazowieckich 

im. płk. Jana 

Kozietulskiego

mieszkańcy 

Warszawy, turyści, 

pasjonaci historii

22 000 zł 640

595

105. rocznica szarży pod Rokitną. 

Święto 2. Pułku Szwoleżerów 

Rokitniańskich.

13-14.06

Starogard Gdański

BEZPŁATNIE:

- pomoc organizacyjna w przygotowaniu i przeprowadzeniu Święta,

- wydzielenie 15 żołnierzy i 3 pracowników do przeprowadzenia 

pokazów oraz prezentacji,

- wydzielenie wyposażenia oraz sprzętu: namiot promocyjny, czołg 

PT-91,  BWP-1, pojazd do przewozu sprzętu ciężkiego - 2 szt., 

CYKLOP, pojazd ciężarowo-terenowy STAR 266,  autobus do 

przewozu żołnierzy, namiot NS - 12 szt., namiot remontowy - 3 szt., 

siatka maskująca - 12 szt.,  7,62 mm km PK - 2 szt., kbk AKMS - 20 

szt.

TRASA: Braniewo-Starogard Gdański - Braniewo 224 km.

9. Brygada Kawalerii 

Pancernej

21. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy 

Stowarzyszenie 

"Szwadron Kawalerii 

im. 2 Pułku 

Szwoleżerów 

Rokitniańskich"

mieszkańcy 

Starogardu 

Gdańskiego
17 353 zł

184 

596
105. Rocznica Szarży pod Rokitną  

Szwalożerów Rokitniańskich.

13-14.06

Starogard Gdański

BEZPŁATNIE: 

- wydzielenie i dostarczenie na zestawie niskopodwoziowym 

zestawu rakietowego KUB wraz z obsługą,

- wydzielenie i dostarczenie zestawu artyleryjsko-rakietowego ZUR-

23,2 KG wraz z obsługą,

- wydzielenie i dostarczenie stacji radiolokacyjnej typu NUR wraz

z systemem dowodzenia ZENIT wraz z obsługą.

15. pułk przeciwlotniczy

Stowarzyszenie 

"Szwadron Kawalerii 

im.2.Pułku 

Szwoleżerów 

Rokitniańskich"

społeczeństwo 

miasta 

i powiatu Starogard 

Gdański

14 000 zł 90

597

XVIII Piknik Militarny.

Z okazji 100 Rocznicy przysięgi 203 

Ochotniczego Pułku Ułanów.

20-21.06

 Kalisz

BEZPŁATNIE:  

- pomoc organizacyjna w przygotowaniu i przeprowadzeniu 

pikniku,

- wydzielenie 2 żołnierzy do obsługi czołgu PT-91 w pokazie 

statycznym,

- sprzęt: czołg PT-91, pojazd specjalny do przewozu czołgów, pojazd 

osbowo-terenowy HONKER. 

TRASA: Braniewo-Kalisz - Braniewo (852 km).

9. Brygada Kawalerii 

Pancernej

16. batalion 

remontu Lotnisk, 

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

w Poznaniu, 

2. Pułk Inżynieryjny 

w Inowrocławiu

Stowarzyszenie 

Strzeleckie "Bellona" 

w Kaliszu

mieszkańcy Kalisza
16 729 zł

54 

598 Obóz szkoleniowo- kondycyjny.

czerwiec

(1 dzień)

Giżycko, Orzysz

BEZPŁATNIE: 

- wydzielenie 10 instruktorów do przeprowadzenia zajęć 

z rzutu granatem, szkolenia taktycznego i ogniowego

- zabezpieczenie 2 x  samochodów CT  do zabezpieczenia 

transportu w czasie obozu.

Użyczenie obiektów i nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

15. batalion saperów

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących

w Orzyszu

uczniowie Zespołu 

Szkół
45 000 zł 90



599

Przegląd Wojskowych Zespołów 

Rockowych w ramach Festiwalu 

Rockowego Węgorzewo 2020 - 

prezentacja Laureatów Manewrów 

Artystycznych Wojska Polskiego.

10-12.07

Węgorzewo

 BEZPŁATNIE:                                                                                                                       

- użyczenie pomieszczenia w klubie 11. pułku artylerii 

na Biuro Organizacyjne. Użyczenie pomieszczenia w klubie

i placu na podstawie umowy z RZI,

- użyczenie placu jednostki na organizację imprezy masowej,

- wydzielenie pojazdów z kierowcami do przewozu uczestników, 

obsługi i wyposażenia: samochód terenowy HONKER i samochód 

ciężarowy IVECO, trasa z Klub pułku do Parku Helwinga

w Węgorzewie (1 km),

- pomoc organizacyjna. 

Użyczenie obiektów infrastruktury na podstawie umow z RZI.                                                                                                                

ODPŁATNIE:                                                                                                                  

- pokrycie kosztów zużycia mediów.  

11. pułk artylerii
24. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Wojskowe 

Stowarzyszenie 

Społeczno-Kulturalne 

Węgorapa 

mieszkańcy 

regionu, turyści
3 600 zł 120

600

Walka Czołgów IV - impreza 

towarzysząca obchodom Święta 15. 

Brygady Zmechanizowanej.

18.07

Poligon Ośrodka 

Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz 

w Bemowie Piskim

BEZPŁATNIE:                                                                                                                       

- pokaz statyczny sprzętu wojskowego: haubica KRAB oraz 

wyrzutnia rakietowa WR-40 LANGUSTA,                                                                                      

- wystawienie stoiska promocyjnego pułku.

Samochód ciężarowy IVECO, trasa z JW w Węgorzewie na OSPWL 

Orzysz - 120 km.   

11. pułk artylerii

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Orzysz, 

Fundacja na rzecz 

Obronności 

i Bezpieczeństwa Kraju 

Combat Alert,                      

15. pułk przeciwlotniczy,                   

1. Brygada Lotnictwa 

Wojsk Lądowych,                

25. Brygada Kawalerii 

Powietrznej,                         

1. Brygada Pancerna,          

9. pułk rozpoznawczy

Urząd Gminy Orzysz          
mieszkańcy 

regionu, turyści
3 300 zł 10

601
WALKA CZOŁGÓW - tradycja

i współczesność.

18.07

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego  Wojsk 

Lądowych Orzysz 

BEZPŁATNIE: 

- wydzielenie zastawu KUB oraz zestawu niskopodwoziowego,

- wydzielenie żolnierzy do organizacji stoiska promującego slużbę

w 15. pułku przecwlotniczym.

Samochód ciężarowy IVECO TRACKER, FIAT DUCATO, trasa JW

w Gołdapi na OSPWL Orzysz - 100 km.

15. pułk przeciwlotniczy
Urząd Miejski 

w Orzyszu

społeczeństwo 

miasta 

i powiatu Orzysz

8 000 zł 84

602
Organizacja szkolenia 

ogólnowojskowego.
22-24.07 

Osowe Grzędy 

BEZPŁATNIE: 

- skierowanie 8 instruktorów do przeprowadzenia nauczania ze 

szkolenia ogólnowojskowego,

- zabezpieczenie do szkolenia BERYL ASG,

- transport żołnierzy na trasie Giżycko - Ossowe Grzędy - Giżycko 

JW (200 km).

15. Brygada 

Zmechanizowana

Towarzystwo

Przyjaciół 9. Pułku 

Strzelców Konnych 

w Grajewie

członkowie 

towarzystwa
3 000 zł 80

603

"Spotkanie z żywą historią" 

Wizyta w miejscu walk 9. Pułku 

Strzelców Konnych Armii Krajowejw 

7/8.09.1944r.

22-24.07

Osowe Grzędy 

BEZPŁATNIE: 

- przeprowadzenie zajęć z harcerzami w zakresie sprawności 

fizycznej i służby w Wojsku Polskim,

- prezentacja uzbrojenia indywidualnego żołnierzy,

- transport żołnierzy na trasie Giżycko - Ossowe Grzędy - Giżycko 

zabezpiecza JW (200 km).

15. Brygada 

Zmechanizowana

Towarzystwem 

Przyjaciół 9. Pułku 

Strzelców Konnych 

w Grajewie

mieszkańcy 

województwa

podlaskiego

6 000 zł 160



604
Mierzeja Patriotycznie -

III Piknik Militarno-historyczny.

26.07

Mikoszewo

BEZPŁATNIE:

- pomoc organizacyjna i logistyczna  w przygotowaniu  

i przeprowadzeniu pikniku,

- wydzielenie 3 żołnierzy celem prowadzenia pokazów

 i prezentacji sprzętu,

- sprzęt: PT 91 Twardy, samochód osobowo-terenowy Honker, 

pojazd specjalny do przewozu czołgu.

TRASA: Braniewo - Mikoszewo - Braniewo (170 km).

9. Brygada Kawalerii 

Pancernej

49. Baza Lotnicza,                              

7. Brygada Obrony 

Trytorialnej

Gminny Osrodek 

Kultury w Stegnie

mieszkańcy 

Mikoszewa

i Stegny

3 903 zł 24 

605
Święto 1. Pułku Ułanów 

Krechowieckich.

26.07

Augustów

BEZPŁATNIE:                                                                                                                     

-  pokaz statyczny sprzętu wojskowego: wyrzutnia rakietowa WR-

40 LANGUSTA,                                                                                         

- wystawienie stoiska promocyjnego pułku,

- wydzielenie pojazdu z kierowcą do przewozu uczestników 

Samochód ciężarowy IVECO, trasa z JW w Węgorzewie do 

Augustowa -260 km.            

11. pułk artylerii

władze 

wojewódzkie 

i samorządowe, 

kombatanci, 

harcerze 

i młodzież szkolna, 

mieszkańcy

i turyści   

1 900 zł 50

606

Rocznica powstania 201. Pułku 

Szwoleżerów i wymarszu 

na front.

III dekada lipca lub I 

dekada sierpnia

(1 dzień)

Katedra Polowa WP

Warszawa

BEZPŁATNIE: 

- udział 6 instruktorów i pomoc szkoleniowa w zajęciach 

ogólnowojskowych i musztry,

- pokaz wyposażenia drużyny piechoty batalionu,

- transport żołnierzy na trasie Orzysz - Warszawa - Orzysz zapewnia 

JW (500 km).

15. Brygada 

Zmechanizowana

Stowarzyszenie 

Szwadron Honorowy 

3. Pułku Szwoleżerów 

Mazowieckich 

im. płk. Jana 

Kozietulskiego

mieszkańcy 

Warszawy, turyści, 

pasjonaci historii

45 000 zł 90

607
Obóz Kawaleryjski dla członków 

Szwadronu oraz młodzieży.

lipiec/sierpień

(2 dni)

Jakubowo

BEZPŁATNIE: 

- udział 8 instruktorów i pomoc szkoleniowa w zajęciach 

ogólnowojskowych i musztry,

- pokaz wyposażenia drużyny piechoty,

- transport żołnierzy na trasie Orzysz - Jakubowo - Orzysz zapewnia 

JW (500 km).

15. Brygada 

Zmechanizowana

Stowarzyszenie 

Szwadron Honorowy 

3. Pułku Szwoleżerów 

Mazowieckich 

im. płk. Jana 

Kozietulskiego

członkowie 

stowarzyszenia
2 500 zł 64

608 100. rocznica Bitwy Warszawskiej.
02.08

Śniadowo

BEZPŁATNIE:

- pokaz musztry paradnej,

- pokaz sprzętu wojskowego: JELCZ OAS, JELCZ Jaśmin, KTO WRT, 

KTO RAK, 2 x KTOM3, PT91, MMSD, HONKER,  HARRIS, Motocykl 

KAWASAKI, 2 x HONKER,

- broń strzelecka oraz indywidualne uzbrojenie wyposażenie 

żołnierza,

- transport żołnierzy na trasie Giżycko - Śniadowo - Giżycko 

zapewnia JW (300 km).

15. Brygada 

Zmechanizowana
Urząd Gminy Śniadowo

mieszkańcy 

województwa

podlaskiego

70 000 zł 1200

609

MAMRY MUSIC FESTIVAL 

Węgorzewo 2020 - koncert 

laureatów manewrów 

artystycznych WP - w ramach 

obchodów Święta Wojska Polskiego 

w Garnizonie Węgorzewo. Finał Gry 

Terenowej w 100. rocznicę Bitwy 

Warszawskiej. 

08-09.08            

Wegorzewo Plaża 

Mamry

BEZPŁATNIE:                                                                                                                             

- pomoc w prowadzeniu  Biura Organizacyjnego,                                                       

- udostępnienie środków transportowych wraz z kierowcami: 

samochód terenowy HONKER i samochód ciężarowy IVECO, trasa z 

Klub pułku do Plaży Miejskiej w Węgorzewie (10 km),                                                                                       

- wystawienie stoiska promocyjnego pułku.                                                                                    

11. pułk artylerii
24. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Wojskowe 

Stowarzyszenie 

Społeczno-Kulturalne 

Węgorapa 

młodzież w wieku

18-28 lat, turyści, 

żołnierze, 

mieszkańcy regionu

4 800 zł 160



610

Garnizonowe Orzyskie Dni

Święta Wojska Polskiego.

15-16.08

Poligon Ośrodka

Szkolenia

Poligonowego

Wojsk Lądowych

Orzysz

w Bemowie

Piskim

BEZPŁATNIE:

- organizacja wystawy broni strzeleckiej i indywidualnego 

uzbrojenia i wyposażenia żołnierza,

- pokaz SpW i uzbrojenia (2 x RAK, TOPOLA-S, Quad),

- udostępnienie siatek maskujących, agregatów prądotwórczych 

wraz z obsługą,

- 15.08: Zabezpieczenie pojazdu 1 x Star/Jelcz do transportu 

sędziów na zawody sportowo-obronne dla młodzieży

i dorosłych X Biegu Tygrysa,

- zabezpieczenie 20 żołnierzy do zabezpieczenia trasy/sędziowie, 

- 6 x pojazdy (wg. uznania dowódcy)  jako przeszkody na trasie 

biegu.

Użyczenie obiektów i terenu wojskowego na podstawie umowy

z RZI.

ODPŁATNIE:

- zabezpieczenie 1 x koparki, 1 x HIAB do przygotowania przeszkód 

na trasie w dniu 15.08.

15. Brygada 

Zmechanizowana

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego

Wojsk Lądowych Orzysz

w Bemowie

Piskim

Urząd Gminy Orzysz
mieszkańcy gminy 

Orzysz
140 000 zł 2000

611
Uroczyste obchody 100. lecia Bitwy 

Warszawskiej na polach Ossowa.

15.08

Ossów

BEZPŁATNIE:

- udostępnienie namiotów i składanych łóżek,

- pokaz sprzętu wojskowego: Czołg PT-91, KTO Rak, KTO Rosomak.

15. Brygada 

Zmechanizowana

Stowarzyszenie 

Miłośników Kawalerii

im. 1. Pułku Ułanów 

Krechowieckich

mieszkańcy 

województwa 

Mazowieckiego

i regionu

4 000 zł 120

612

100. rocznica Bitwy Warszawskiej 

1920 r. Bitwa pod Sarnowa Górą 

1920 r.

16.08

 Sarnowa Góra

BEZPŁATNIE:

- pomoc w organizacji i przeprowadzeniu rekonstrukcji 

historycznej,

- wydzielenie 4 żołnierzy i 2 pracowników do prowadzenia pokazów 

i prezentacji,

- sprzęt: namiot promocyjny, czołg PT-91 Twardy, BWP-1, pojaz do 

przewozu sprzętu ciężkiego - 2 szt., km PK, kbk AKM, pojazd 

osobowo-terenowy Honker.

TRASA: Braniewo - Sarnowa Góra - Braniewo (468 km).

9. Brygada Kawalerii 

Pancernej

1. Brygada Pancerna,                           

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień Ciechanów,

2. Ośrodek 

radioelektroniczny,                       

18. Dywizja 

Zmechanizowana,                                                

5. Brygada Obrony 

terytorialnej         

Gmina Sońsk
mieszkańcy gminy 

Sońsk
18 649 zł  72 

613
Wydmlński Piknik Militarno-

Kawaleryjski.

23.08

Wydminy

BEZPŁATNIE: 

- pokaz uzbrojenia i sprzętu wojskowego: KTO Rak, KTO Rosomak, 

KTO MK, broń i uzbrojenie indywidualne żołnierzy.

15. Brygada 

Zmechanizowana

Stowarzyszenie

„Dla Niepodległej”

mieszkańcy 

województwa

warmińsko-

mazurskiego

4 000 zł 120

614

Uroczystości upamiętniające

81. rocznicę wybuchu II wojny 

światowej oraz Bitwy pod Mławą.

28.08                     

Mława

BEZPŁATNIE:                                                                                                                    

- wystawienie stoiska promocyjnego 11. pułku artylerii,                                    

- pokaz statyczny sprzętu wojskowego: wyrzutnia rakietowa WR-40 

LANGUSTA.

- wydzielenie pojazdu z kierowcą do przewozu uczestników 

Samochód ciężarowy IVECO, trasa z JW w Węgorzewie do Mławy 

(420 km).  

11. pułk artylerii
16. Dywizja 

Zmechanizowana
Miasto Mława

mieszkańcy Mławy, 

turyści
2 100 zł 50



615

Programowe szkolenie klasy 

mundurowej Liceum 

Ogolnokształcącego Zakładu 

Doskonalenia Zawodowego

w Białymstoku z siedzibą w Gizycku 

zapoznanie z historią i tradycjami 

Brygady.

wrzesień 

(1 dzień)

Giżycko

BEZPŁATNIE:

- zapoznanie z historią i tradycjami 15. Brygady Zmechanizowanej. 

(Sala tradycji).

15. Brygada 

Zmechanizowana

Liceum 

Ogólnokształcące 

Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego

w Białymstoku

z siedzibą w Giżycku

uczniowie liceum 50 zł 2

616

Piknik Militarno-historyczny 2020 z 

okazji 81. Rocznicy wybuchu II 

Wojny Światowej.

01.09

 Tczew

BEZPŁATNIE:

- pomoc organizacyjna i logistyczna  w przygotowaniu  

i przeprowadzeniu pikniku,

- wydzielenie 3 żołnierzy celem prowadzenia pokazów

 i prezentacji sprzętu,

- sprzęt: PT 91 Twardy, BRDM, samochód osobowo-terenowy 

Honker, pojazd specjalny do przewozu czołgu i BRDM - 1 szt.

TRASA: Braniewo - Tczew - Braniewo (190 km).         

9. Brygada Kawalerii 

Pancernej

1. Brygada Lotnictwa 

Wojsk Lądowych;                 

1. Skrzydło Lotnictwa 

Taktycznego;                        

7. Brygada Obrony 

Trytorialnej

Fabryka Sztuk przy 

Urzędzie m. Tczew
mieszkańcy Tczewa 6 112 zł 24 

617

Uroczystości upamiętniające

81. rocznicę wybuchu II wojny 

światowej i szarży 18. Pułku Ułanów 

Pomorskich pod Krojantami.

 06.09

Krojanty

k. Chojnic

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie 6 żołnierzy do obsługi czołgów PT-91 w pokazie 

statycznym i dynamicznym,

- sprzęt: czołg PT-91 - 3 szt., pojazd specjalny do przewozu czołgów - 

3 szt., pojazd osbowo-terenowy HONKER.

TRASA: Braniewo - Krojanty - Braniewo (358 km).                                                                                                                                                                    

9. Brygada Kawalerii 

Pancernej

16.  Dywizja 

Zmechanizowana,              

20. Brygada 

Zmechanizowana

Fundacja

"Szarża Pod 

Krojantami"

mieszkańcy

województwa 

zachodniopom.

24 333 zł 84 

618
IV Sztafeta Szlakiem Żołnierzy 

Wyklętych.

13.09

Wydminy

BEZPŁATNIE: 

- pokaz sprzętu wojskowego: KTO RAK, KTO MK, BRDM, uzbrojenie 

i wyposażenie indywidualne drużyny XXI wieku, 

- transport żołnierzy Giżycko - Wydminy - Giżycko (50 km).

15. Brygada 

Zmechanizowana

"Teraz Stowarzyszenie 

Sucholaski”

Związek Stowarzyszeń 

„Sztafeta PokoleńT” 

Fundacja Kwartalnika 

„Wyklęci”

członkowie 

stowarzyszeń
4 000 zł 120

619

Szkolenie z musztry paradnej 

uczniów klas wojskowych Zespołu 

Szkół Ogólnoksztatcących

w Sejnach.

18.09

Sejny

BEZPŁATNIE:

- oddelegowanie 3 instruktorów do przeprowadzenia zajęć 

z musztry paradnej,

- transport żołnierzy zabezpiecza JW (210 km). 

15. Brygada 

Zmechanizowana

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących

w Sejnach

uczniowie klasy 

mundurowej
800 zł 18

620 Wojskowy obóz integracyjny.
23 - 25.09

Orzysz     

BEZPŁATNIE:

- pokaz uzbrojenia i sprzętu wojskowego na terenie jednostki: MID, 

BLG 67, BAT, PTS – M, MTLB – TRI, Sł 34, UMI 9.50 TIER II, lekki 

robot rozpoznawczy LRR 1507,

- wydzielenie określonej 6 instruktorów do pomocy nauczania 

przedmiotów wojskowych,

- użyczenie obiektów wojskowych na terenie jednostki wojskowej 

w Orzyszu.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI. 

15. batalion saperów

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

II Społeczne Liceum 

Ogólnokształcące

w Ostrołęce

uczniowie liceum 14 000 zł 360



621 Piknik Wojskowo Historyczny.

27.09

Budy Zosine

gmina Jaktorów

BEZPŁATNE:

- zaprezentowanie podczas pokazu sprzętu i wyposażenia 

wojskowego przez żołnierzy instruktorów, broń strzelecka, 

umundurowanie, wyposażenia, samochód osobowo terenowy 

HUMMVEE, BWP-1, BRDM-2,

- wystawienie namiotu z materiałami informacyjnymi

promocyjnymi dotyczących Brygady oraz zawodowej służby 

wojskowej.

Zabezpieczenie transportu na trasie Morąg - Budy Zosine - Morąg 

(506 km).

20. Brygada 

Zmechanizowana

Dowództwo Generalne 

Rodzajów Sił Zbrojnych,

1. Brygada Pancerna

Komenda Główna 

Żandarmerii Wojskowej,

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień Warszawa 

Ochota,

 11. Dywizja Kawalerii 

Pancernej

 17. Brygada 

Zmechanizowana

Batalionowa Grupa 

Bojowa USA,

Inspektorat Wsparcia Sił  

Zbrojnych

Stowarzyszenie 

Miłośników Broni

 i Techniki

Wojskowo 

Aeronautycznej 

„BITWA”

mieszkańcy gminy 16 000 zł 180

622 Rocznica bitwy pod Olszewem.

wrzesień

(3 dni)

Olszewo

BEZPŁATNIE: 

- zabezpieczenie nagłośnienia, pokaz musztry paradnej, 

- pokaz sprzętu wojskowego: broń strzelecka - Beryl, PK, PW, TOR, 

BOR, PM,  makieta PPK SPIKE, eFP, KTO RAK, KTO WRT,

- zabezpieczenie strzelnicy ASG,

- stoisko promocyjne Bygady,

- rozwinięcie kuchni polowej,

- udział żołnierzy w zabezpieczeniu uroczystości,

- transport żołnierzy zabezpiecza JW: trasa: Orzysz - Olszewo - 

Orzysz (270 km).

15. Brygada 

Zmechanizowana

Stowarzyszenie 

Szwadron Honorowy 

3. Pułku Szwoleżerów 

Mazowieckich 

im. płk. Jana 

Kozietulskiego

pmieszkańcy 

okolicznych 

miejscowości, 

pasjonaci historii, 

turyści

70 000 zł 1200

623
Programowe szkolenie klasy 

mundurowej.

wrzesień

(1 dzień) 

Orzysz

BEZPŁATNIE:

- użyczenie Sali tradycji 15. batalionu saperów, rejonów 

zakwaterowania jednostki,

- zapoznanie z historią i tradycjami, 

- pokaz stacjonarny sprzętu wojskowego: MID, BLG 67, BAT, PTS – 

M, MTLB – TRI, Sł 34, UMI 9.50 TIER II, Lekki robot rozpoznawczy 

LRR 1507.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI. 

15. batalion saperów

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

Liceum 

Ogólnokształcące 

w Piszu, Zakład 

Doskonalenia 

Zawodowego 

w Białymstoku

uczniowie klasy 

mundurowej
3 000 zł 90

624

Programowe szkolenie klasy 

mundurowej Liceum 

Ogolnokształcącego

Zakładu Doskonalenia Zawodowego 

w Białymstoku z siedzibą w Giżycku.

listopad

(1 dzień)

 Giżycko

BEZPŁATNIE:

- zapoznanie z historią i tradycjami 15. Brygady Zmechanizowanej 

(Sala Tradycji).

15. Brygada 

Zmechanizowana

Liceum 

Ogólnokształcące 

Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego

w Białymstoku

z siedzibą w Giżycku

uczniowie liceum 50 zł 2

625
Udział w 81. Rocznicy Ostatniej

Bitwy Września 1939 roku.

02 - 04.10

Wola Gułowska

BEZPŁATNIE: 

- udział 150 żołnierzy w uroczystości,

- zabezpieczenie nagłośnienia, pokaz musztry paradnej, 

- transport żołnierzy na trasie Giżycko - Wola Gułowska - Giżycko 

zabezpiecza JW (600 km). 

15. Brygada 

Zmechanizowana

Stowarzyszenie

KAWALERIA,

Szwadron

Toporzysko

w barwach Pułku

3. Strzelców

Konnych

mieszkańcy 

województwa

podlaskiego

70 000 zł 1200



626

Zajęcia ze szkolenia wojskowego dla 

uczniów klaso profilu wojskowym 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

w Sejnach.

24.10

Sejny

BEZPŁATNIE:

- oddelegowanie trzech żołnierzy ze sprzętem (podręczne 

radiostacje) w roli instruktorów do przeprowadzenia zajęć 

z łączności,

- transport żołnierzy zabezpiecza JW (210  km). 

15. Brygada 

Zmechanizowana

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących

w Sejnach

uczniowie klasy 

mundurowej
800 zł 18

627

Szkolenie operatorów WZT-2 

członków Stowarzyszenia Sportowo-

kolekcjonerskiego "Gward"

w Kwidzynie, na których zostały 

nałożone świadczenia osobiste

i rzeczowe na rzecz obronności.

październik

(3 dni)

Braniewo

BEZPŁATNIE:

- pomoc organizacyjna i logistyczna w przygotowaniu 

i przeprowadzeniu szkolenia operatorów WZT-2 na Placu Cwiczeń 

w Braniewie,                            

- sprzęt: WZT-2  - 1 szt.

Użycznie obiektów na podstawie umowy z RZI.

9. Brygada Kawalerii 

Pancernej
 

Kwidzyńskie 

Stowarzyszenie 

Sportowo- 

Kolekcjonerskie 

"Gward" w Kwidzynie

członkowie 

stowarzyszenia

2 433 zł
21

628 Dzień Niepodległości.
10.11

Giżycko

BEZPŁATNIE: 

- zapoznanie uczniów z Historią i Tradycją Brygady,

- pokaz SpW - uzbrojenie i wyposażenie indywidualne żołnierza. 

15. Brygada 

Zmechanizowana
Urząd Gminy Wydminy mieszkańcy gminy 9 000 zł 280

629

Zajęcia ze szkolenia wojskowego dla 

uczniów klas o profilu wojskowym 

Zespół Szkół Ogólnokształcących

w Sejnach.

14-15.11

Giżycko

BEZPŁATNIE:

- zapoznanie ze sprzętem bojowym i uzbrojeniem będącym 

na wyposażeniu Brygady na terenie jednostki,

- wydzielenie 5 instruktórów do przeprowadzenia zajęć 

ogólnowojskowych,

- użyczenie obiektów wojskowych: hala sportowa, plac musztry.

Użyczenie obiektów na podstawie umowy z RZI Olsztyn.

15. Brygada 

Zmechanizowana

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących

w Sejnach

uczniowie klasy 

mundurowej
800 zł 18

630
Obchody rocznicy Bitwy pod 

Somosierrą.

30.11

Orzysz

ODPŁATNIE:

- zapewnienie noclegu i wyżywienia dla uczestników uroczystości

z Szwadronu honorowego 3. Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. 

płk. Jana Kozietulskiego w terminie 29 - 30.11.

Użyczenie obiektów na podstawie umowy z RZI Olsztyn.

Wyżywnienie na podstawie umowy z 24. Wojskowym Oddziałem 

Gospodarczym.

15. Brygada 

Zmechanizowana

Stowarzyszenie 

Szwadron Honorowy 

3. Pułku Szwoleżerów 

Mazowieckich 

im. płk. Jana 

Kozietulskiego

mieszkańcy 

okolicznych 

miejscowości, 

pasjonaci historii, 

turyści

10 000 zł 240

631

Zajęcia z preorientacji zawodowej - 

Zawód żołnierz „dla uczniów klas 

VIII".

listopad

(1 dzień)

Augustów

BEZPŁATNIE: 

- skierowanie dwóch żołnierzy do przeprowadzenia zajęć 

przybliżającyc specyfikę zawodu żołnierza w Brygadzie.

15. Brygada 

Zmechanizowana

Szkoła Podstawowa

Nr 3 im. 1. Pułku 

Ułanów 

Krechowieckich 

w Augustowle 

uczniowie szkoły 700 zł 16

632
Szkolenie w Centrum Wyszkolenia 

Kawalerii Ochotniczej.

raz na kwartał

(10 dni)

Umiastów

BEZPŁATNIE: 

 - udział 10 instruktorów do przeprowadzenia nauczania 

z zajęć ogólnowojskowych,

- zabezpieczenie wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia 

szkolenia.

- zabezpieczenie żołnierzy na trasie Orzysz - Umiastów - Orzysz 

zabezpiecza JW (480 km).

15. Brygada 

Zmechanizowana

Stowarzyszenie 

Szwadron Honorowy 

3. Pułku Szwoleżerów 

Mazowieckich 

im. płk. Jana 

Kozietulskiego

członkowie 

stowarzyszenia
10 000 zł 320

633
Międzynarodowy JUDO CAMP 

juniorów i juniorów młodszych.

I kwartał

(4 dni) 

Elbląg

BEZPŁATNIE:

- udział 15 żołnierzy w przygotowaniu JUDO CAMP,

- wydzielenie dwóch pojazdów średniej ładowności, wysokiej 

mobilności do przewozu sprzętu do zabezpieczenia JUDO CAMP 

oraz do przewozu żołnierzy.

16. pułk logistyczny
Klub Spotrowy 

OLIMPIA JUDO Elbląg

kibice i zawodnicy 

biorący udział

w JUDO CAMP

5 000 zł 150

c) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej — przedsięwzięcia rozwijające aktywność fizyczną - z wyłączeniem przedsięwzięć o charakterze turystycznym, rekreacyjnym i rozrywkowym,



634

„Biegi Majowe” z okazji Dnia Flagi 

oraz rocznicy uchwalenia 

Konstytucji 3-go Maja.

02.05 

Węgorzewo 

Plac Wolności

BEZPŁATNIE:   

- pomoc w zabezpieczeniu trasy biegów poprzez oddelegowanie

42 żołnierzy na punkty ujęte w planie zabezpieczenia imprezy, 

- przygotowanie punktów odpoczynku i depozytu  na bazie 

namiotów wojskowych,

- pokaz statyczny sprzętu wojskowego: wyrzutnia rakietowa WR-40 

LANGUSTA, armatohaubica DANA, trenażer CYKOLP, broń 

strzelecka oraz indywidualne wyposażenie żołnierza,

- wystawienie stoiska promocyjnego pułku,

- transport żołnierzy na trasę biegów,

- wydzielenie samochodu ciężarowego JELCZ, trasa z Placu 

Wolności w Węgorzewie do Zwierzyniecki Róg, Trygort (50 km).

11. pułk artylerii
24. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Ośrodek Sportu 

i Rekreacji 

w Węgorzewie 

 mieszkańcy 

regionu, turyści, 

zaproszeni goście

11 400 zł 300

635
XIII  Mistrzostwa Wojska Polskiego  

w Wędkarstwie Spławikowym.

15-17.05

Węgorzewo,

Kanał Mazurski

BEZPŁATNIE:

- użyczenie pomieszczenia w Klubie,

- pomoc w prowadzenie Biura Zawodów,

- wydzielenie pojazdów z kierowcami do przewozu uczestników

i obsługi - samochód terenowy HONKER i samochód ciężarowy 

IVECO, trasa z Klub pułku do Przystani na Kanale Mazurskim

(20 km).

Użyczenie pomieszczeń na podstawie umowy z RZI.

11. pułk artylerii

Wojskowe 

Stowarzyszenie 

Społeczno-Kulturalne 

Węgorapa 

żołnierze, byli 

żołnierze, 

pracownicy wojska

6 000 zł 160

636

XVII Ogólnopolskie Mistrzostwa 

Mazur w Pływaniu 

Długodystansowym - Puchar Polski 

Mastera - Puchar Dowódcy 15. 

Brygady Zmechanizowanej.

26.07

Wilkasy

(plaża gminna)

BEZPŁATNIE: 

- pokaz SpW - Motocykl, Quad, broń strzelecka, namiot promocyjny 

Brygady,

- zabezpieczenie medali i pucharów w kategorii Puchar Dowódcy 

Brygady,

- wsparcie w zakresie zorganizowania zawodów, (namioty, 

nagłośnienie).

15. Brygada 

Zmechanizowana

Gminny Ośrodek

Kultury i Rekreacji

w Wilkasach

mieszkańcy 

województwa

warmińsko-

mazurskiego

8 000 zł 32

637

Zawody Sprawnościowo – Obronne 

Klas Mundurowych Województwa 

Warmińsko – Mazurskiego z okazji 

Narodowego Święta Niepodległości.

06.11

Węgorzewo

BEZPŁATNIE:

- pomoc w organizacji Biura Zawodów w Klubie pułku,

- zorganizowanie toru przeszkód na placu ćwiczeń,

- użyczenie strzelnicy i zorganizowanie zawodów strzeleckich

z pist. pneumatycznego (500 sztuk amunicji kbks z limitu 

Departamentu Edukacji Kultury i Dziedzictwa MON),

- wydzielenie pojazdów z kierowcami do przewozu uczestników

i obsługi (samochód terenowy HONKER i samochód ciężarowy 

IVECO, trasa z jednostki Węgorzewo na Przykoszarowy Plac 

Ćwiczeń w Węgorzewie (10 km).

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

11. pułk artylerii
24. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Wojskowe 

Stowarzyszenie 

Społeczno-Kulturalne 

Węgorapa

młodzież szkół 

średnich

 i podstawowych 

(klasy VIII)

1400 zł 30

638

„Jesienne Święto Biegów” 

w ramach Narodowego Święta 

Niepodległości.

listopad 

(1 dzień)

Ogonki

Lasy Leśnictwa Ogonki

BEZPŁATNIE:   

- przygotowanie punktów odpoczynku i depozytu, na bazie 

namiotów wojskowych (5 szt. NS-10), 

- wystawienie stoiska promocyjnego pułku,

- wydzielenie pojazdu z kierowcą do przewozu uczestników 

(samochód ciężarowy IVECO, trasa z JW w Węgorzewie do Ogonki - 

18 km).                                                                                                                  

11. pułk artylerii
24. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Ośrodek Sportu 

i Rekreacji 

w Węgorzewie 

mieszkańcy 

regionu, turyści, 

zaproszeni goście

(ok. 500 osób)

6 000 zł 160



639
Festyn Garnizonowy z okazji Dnia 

Weterana.

30.05

Węgorzewo

BEZPŁATNIE:                                                                                                                

- pomoc w prowadzeniu Biura Organizacyjnego,                                                   

- użyczenie pomieszczenia w Klubie,                                                                        

- wystawienie stoiska promocyjnego pułku,                                                                                                                          

- wydzielenie pojazdów z kierowcami: samochód terenowy 

HONKER i samochód ciężarowy IVECO, trasa z Klub pułku do 

Węgorzewo, Park Helwinga (1 km).                                                                                                       

Użyczenie pomieszczeń na podstawie umowy z RZI.                                                                                                                                                                                                                      

11. pułk artylerii
24. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Wojskowe 

Stowarzyszenie 

Społeczno-Kulturalne 

Węgorapa 

mieszkańcy miasta, 

młodzież, 

środowisko rodzin 

żołnierzy, turyści

(ok. 500 osób)

                   6 000 zł 160

640

Zawody strzeleckie o puchar 

ZAWISZY z okazji Dnia Weterana 

działań poza granicami państwa. 

II - III dekada

czerwca

(1 dzień)

Orzysz

BEZPŁATNIE: 

- zabezpiecznie 10 żołnierzy do regulacji ruchu i pomocy, 

zabezpieczenie pojazdu wojskowego STAR 266 wraz z kierowcą,

- zabezpieczenie broni: kbs BERYL - 5 szt; PW P - 83 - 5 szt.,

- wystawienie stanowiska promocyjnego batalionu, 

- zabezpieczenie amunicji 5,56 mm x 45 NATO - 1000 szt., 5,56 

sportowa (22LR) - 1000 szt., 7,62 mm x 39 mm - 1000 szt., 9 mm 

Makarow (9x18) - 1000 szt., 9 mm Parabellum (9x19) - 1000 szt.

(z limitu Departamentu Edukacji Kultury i Dziedzictwa MON),

- zabezpieczenie sprzętu i uzbrojenia do pokazu statycznego: MID, 

BLG 67, BAT; PTS – M, MTLB – TRI, UMI 9.50 TIER II, Lekki robot 

rozpoznawczy LRR 1507,

- zabezpieczenie stanowiska prezantacji broni strzeleckiej oraz 

sprzętu wojskowego. 

Użyczenie obiektów na podstawie umowy z RZI.          

15. batalion saperów

Stowarzyszenie 

kolekcjonerów broni 

palnej i pasjonatów 

strzelectwa 

sportowego ZAWISZA

mieszkańcy 

regionu, 

organizacje 

działające 

w rejonie, 

reprezentacja 

Policji,15. Brygada 

Zmechanizowana, 

15.batalion 

saperów, 

samorządy, straż 

pożarna oraz szkół 

prowadzących klasy 

mundurowe

4 000 zł 120

641

Szkolenie wojskowe

w ramach: Porozumienia

o współpracy między

1. Warszawską Brygadą Pancerną 

im. T. Kościuszki, a Zespolem Szkół 

w Wieliszewie, LO w Komornicy.

cały rok 

 1 dzień w miesiącu

po 4 godzin 

(za wyjątkiem 

lipca i sierpnia)

Wesoła

BEZPŁATNIE:

- przeprowadzenie 4 godzinnego specjalistycznego

szkolenia młodzieży,

- wydzielenie 6 instruktorów do przeprowadzenia zajęć:

1.budowa broni strzeleckiej,

2. przyjmowania postaw strzeleckich,

3. nauka celowania z wykorzystaniem trenażera Cyklop.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z SZI.

1. Brygada Pancerna      

Garnizon Wesoła

 Zespół Szkół

w Wieliszewie

uczniowie klas                          

o profilu wojkowym
15 000 zł 120

642 Paintballowa Gra scenariuszowa.

I kwartał

(2 dni)

Wesoła

BEZPŁATNIE:

- użyczenie pasa taktycznego.

Użyczenie pasa taktycznego na podstawie umowy z SZI oraz 

Nadleśnictwem Drewnica.

1. Brygada Pancerna
Stowarzyszenie 

Twierdza

członkowie 

stowarzyszenia
300 zł 3

643
Zawody otwarte Klubu 

Strzeleckiego "COVER".

cały rok

(raz w miesiącu -

1 dzień)

czerwiec

(2 dni)

Wesoła

BEZPŁATNE: 

- użyczenie obsługi strzelnicy Wesoła.

Użyczenie strzelnicy na podstawie umowy z SZI.

1. Brygada Pancerna
Klub Strzelecki 

"COVER"

członkowie klubu 

strzeleckiego
3 900 zł 48

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

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 programów, o których mowa w pkt 1 niniejszych wytycznych inicjowane przez partnerów społecznych

18. DYWIZJA ZMECHANIZOWANA - SIEDLCE



644

Zawody Strzeleckie o Puchar 

Prezesa Bractwa  Strzeleckiego 

"SALWA".

cały rok

(1 dzień w kwartale)

Wesoła

BEZPŁATNE: 

- użyczenie strzelnicy na podstawie umowy z SZI,

- zabezpieczenie obsługi strzelnicy Rembertów.

1. Brygada Pancerna

Stowarzyszenie 

Bractwo Strzeleckie 

"SALWA"

członkowie klubu 

strzeleckiego
1 900 zł 32

645
Trening z zakresu taktyki piechoty 

lekkiej.

I kwartał

(2 dni)

Wesoła

BEZPŁATNIE:

- użyczenie pasa taktycznego.

Użyczenie pasa taktycznego na podstawie umowy z SZI oraz 

Nadleśnictwem Drewnica.

1. Brygada Pancerna
Stowarzyszenie Obrona 

Narodowa

członkowie 

stowarzyszenia
300 zł 3

646

Obóz szkoleniowy w ramach 

programu „Certyfikowane 

Wojskowe klasy Mundurowe” 

prowadzonego przez Ministerstwo 

Obrony Narodowej w roku 

szkolnym 2019/2020.

marzec, maj, wrzesień, 

październik,

listopad

(1 dzień

w miesiącu)

Zamość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

BEZPŁATNE:

 Użyczenie do szkolenia: 

- 5  szt. 5.56 mm kbs „Beryl”,

- 2  szt. 7.62 mm km PK,

- 1  szt. 40 mm RPG- 7W,

- 2  szt. PW, 

- 5  szt. maska pgaz. MP-5,

- 3  kpl.. odzieży ochronnej OP-1,

- trenażer do prowadzenia ognia PPK,

- oddelegowanie 40 instruktorów do prowadzenia zajęć,

- użyczenie sali wykładowej w bloku szkolenia. 

Użyczenie na podstawie umowy z RZI Lublin. 

3. batalion 

zmechanizowany

Biuro do Spraw 

Proobronnych,

32. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Liceum 

Ogólnokształcące

Centrum Szkół 

Mundurowych Zamość

uczniowie klas

o profilu 

wojskowym

2 000 zł 40

647
Zajęcia z samoobrony i sztuki walki 

dla klas o profilu wojskowym.  

cały rok bez miesięcy 

wakacyjnych

(1 dzień

w miesiącu)

Jedlicze

BEZPŁATNIE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Zabezpieczenie do przeprowadzenia zajęć:

- atrapy karabinka - 10 sztuk,

- atrapy nóż – 10 sztuk,

- atrapy łopatek - 10 sztuk.

Skierowanie 2 instruktorów.

Wydzielenie pojazdu HONKER do przewozu instruktorów

i sprzętu na trasie Rzeszów - Jedlicze - Rzeszów. 

21. batalion dowodzenia 

Liceum 

Ogólnokształcące

im. M. Konopnickiej             

w  Jedliczu                       

uczniowie klas

o profilu 

wojskowym

1 800 zł 48

648
Zajęcia dla klas o profilu 

wojskowym.

cały rok

(1 dzień

w miesiącu

z wyjątkiem wakacji)

Łańcut, Rzeszów

BEZPŁATNIE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- wsparcie w przeprowadzeniu zajęć na terenie Zespołu Szkół Nr 2 

w Łańcucie i JW,

- wydzielenie 4 instruktorów i sprzętu do przeprowadzenia zajęć,

- wydzielanie instruktorów i osób funkcyjnych niezbędnych do 

przeprowadzenia zajęć na terenie obiektów szkoleniowych. 

Wydzielenie pojazdu do przewiezienia instruktorów

i zabezpieczenia materiałowego zajęć na trasie: Rzeszów - Łańcut - 

Rzeszów.

1. batalion strzelców 

podhalańskich

 Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury Lublin 

Zespół Szkół Nr 2

im. Jana 

Kochanowskiego

w Łańcucie

 uczniowie klas 

mundurowych
15 000 zł 210

649
Prelekcja "Historia i działalność 5. 

batalionu strzelców podhalańskich".

I kwartał

(1 dzień)

  Przemyśl

BEZPŁATNIE: 

- użyczenie sali wykładowej na czas szkolenia,

- zwiedzanie Sali Tradycji,

- zorganizowanie pokazu statycznego sprzętu wojskowego,

- prezentacja i konserwacja broni będącej na wyposażeniu JW,

- wydzielenie 4 prelegentów do przeprowadzenia zajęc. Użyczenie 

nieruchomości na podstawie umowy z RZI Lublin.

5. batalion strzelców 

podhalańskich Przemyśl

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury

w Lublinie

Jednostka Strzelecka 

2009

młodzież szkolna, 

klasy mundurowe, 

strzelcy

1 000 zł 10



650

Dni otwarte Zespołu Szkół Nr 2

im. Jana Kochanowskiego

w Łańcucie.

I kwartał

(2 dni)

Łańcut

BEZPŁATNIE: 

- wsparcie w organizacji Dni Otwartych Szkoły oraz pomoc

w przeprowadzeniu konkursu o tematyce wojskowej,

- pokaz sprzętu wojskowego: 98 mm moździerz, PPK SPIKE, drużyna 

zmechanizowana z etatowym uzbrojeniem i wyposażeniem, sekcja 

strzelców wyborowych,

- pojazd do przewiezienia wyposażenia i obsady na trasie: Rzeszów - 

Łańcut - Rzeszów.

1. batalion strzelców 

podhalańskich

Zespół Szkół Nr 2

im. Jana 

Kochanowskiego

w Łańcucie

 uczniowie klas 

mundurowych
2 100 zł 55

651
X Karnawałowy Raut Forteczny dla 

przyzjaciół i sympatyków wojska.

13.02

Łomża

BEZPŁATNIE:

Wsparcie logistyczne poprzez udostępnienie pojazdu marki Ford do 

przewiezienia sprzętu nagłaśniającego.

18. pułk logistyczny

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień Łomża , 

Batalion Obrony 

Terytorialnej

Stowarzyszenie KLUB 

FORT

społeczeństwo 

Łomży

i powiatu 

Łomżyńskiego

300 zł 1

652 Zajęcia ze szkolenia wojskowego.

luty, marzec, kwiecień, 

maj, październik

(1 dzień

w miesiącu)

Wesoła

BEZPŁATNIE:

- przeprowadzenie 4 godzinnego specjalistycznego

szkolenia młodzieży,

- wydzielenie 4 instruktorów do przeprowadzenia zajęć:

1. budowa broni strzeleckiej,

2. przyjmowania postaw strzeleckich,

3. nauka celowania z wykorzystaniem trenażera Cyklop.

Użyczenie pomieszczeń na podstawie umowy z SZI.

1. Brygada Pancerna                            

Garnizon Wesoła

 III Liceum 

Ogólnokształcące PUL 

im. 111. Eskadry 

Myśliwskiej                             

w Wołominie 

uczniowie klas

 o profilu 

wojskowym

4 200 zł 80                                                                

653 Zajęcia ze szkolenia wojskowego.

luty, marzec, kwiecień, 

maj, październik

(1 dzień

w miesiącu)

Wesoła

BEZPŁATNIE:

- przeprowadzenie 4 godzinnego specjalistycznego

szkolenia młodzieży,

- wydzielenie 4 instruktorów do przeprowadzenia zajęć:

1. budowa broni strzeleckiej,

2. przyjmowania postaw strzeleckich,

3. nauka celowania z wykorzystaniem trenażera Cyklop.

Użyczenie pomieszczeń na podstawie umowy z SZI.

1. Brygada Pancerna                            

Garnizon Wesoła

I Liceum 

Ogólnokształcące PUL 

im. 11.Pulku Ułanów 

Legionowych

w Ciechanowie

uczniowie klas

 o profilu 

wojskowym

4 200 zł 80                                                                

654 Zajęcia ze szkolenia wojskowego.

luty, marzec, kwiecień, 

maj, październik

(1 dzień

w miesiącu)

Wesoła

BEZPŁATNIE:

- przeprowadzenie 4 godzinnego specjalistycznego

szkolenia młodzieży,

- wydzielenie 4 instruktorów do przeprowadzenia zajęć:

1. budowa broni strzeleckiej,

2. przyjmowania postaw strzeleckich,

3. nauka celowania z wykorzystaniem trenażera Cyklop.

Użyczenie pomieszczeń na podstawie umowy z SZI.

1. Brygada Pancerna                            

Garnizon Wesoła

I Liceum 

Ogólnokształcącego 

PUL im. 4.Pułku 

Strzelców Konnych

w Płocku

uczniowie klas

 o profilu 

wojskowym

4 200 zł 80                                                                

655

Paintballowa Gra scenariuszowa. 

Turniej paitballowej drużyn 6-cio 

osobowych.

08, 15, 22, 29.02

Wesoła

BEZPŁATNIE:

Użyczenie pasa taktycznego na podstawie umowy z SZI oraz 

Nadleśnictwem Drewnica.

1. Brygada Pancerna
Stowarzyszenie 

Twierdza

członkowie 

stowarzyszenia
300 zł 3

656 Turniej karabinowy V edycji. 

29.02, 25.04,

26.09, 24.10, 

28.11            

Wesoła

BEZPŁATNIE:

- zabezpieczenie obsługi strzelnicy Wesoła,                                                     

- amunicja z limitu Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa 

MON.

Użyczenie strzelnicy na podstawie umowy z SZI.

1. Brygada Pancerna

Stowarzyszenie 

Bractwo Strzeleckie 

"SALWA"

członkowie klubu 

strzeleckiego
3 500 zł 38

657 Szkolenia ogniowe.

luty

(1 dzień)

Wesoła

BEZPŁATNIE:

- użyczenie strzelnicy,

- użyczenie rzutni granatem,

- użyczenie sali szkoleniowej,

- zabezpieczenie obsługi strzelnicy Wesoła.

Użyczenie obiektów szkoleniowych i infrastruktury na podstawie 

umowy z SZI.  

1. Brygada Pancerna

Jednostka Strzelecka 

5001                                      

im. Dywizjonu Huzarów 

Śmierci

Związek Strzelecki 

„Strzelec”

Józefa Piłsudskiego

strzelcy 264 zł 8



658 Szkolenie z zakresu evasion.

luty

(1 dzień)

Wesoła

BEZPŁATNIE:

Użyczenie pasa taktycznego na podstawie umowy z SZI oraz 

Nadleśnictwem Drewnica.

1. Brygada Pancerna
Fundacja Sportów 

Obronnych
członkowie fundacji 300 zł 3

659

Zajęcia na hali sportowej dla 

uczniów wyróżniających się

z klas o specjalności wojskowej

Cyklicznie raz

w miesiącu począwszy 

od lutego wg. ustaleń 

wraz

z Dowódcą

3. batalionu 

zmechaniz.

Zamość

BEZPŁATNE:

Oddelegowanie 2 instruktorów do prowadzenia zajęć.

Użyczenie hali sportowych (budynki nr 67 i 34) na podstawie 

umowy zawartej z RZI Lublin.

3. batalion 

zmechanizowany

32. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy Zamość

Liceum 

Ogólnokształcące

Centrum Szkół 

Mundurowych Zamość

uczniowie klas

o profilu 

wojskowym

1 500 zł 36

660
Zajęcia  dla klas o profilu 

wojskowym.

luty

(1 dzień)

OSG Trzcianiec

BEZPŁATNIE:

- przeprowadzenie zajęć praktycznych w terenie dla klas

o profilu wojskowym na temat: "Budowa broni strzeleckiej",

- koordynacja przeprowadzenia zajęć,

- użyczenie bazy szkoleniowej OSG Trzcianiec na czas szkolenia, 

- użyczenie sprzętu do przeprowadzenia zajęć (broń strzelecka).

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI Lublin.

5. batalion strzelców 

podhalańskich Przemyśl

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury

w Lublinie

Zespołu Szkół

w Birczy

uczniowie klas 

mundurowych
600 zł 10

661

Prelekcja "Udział żołnierzy 

21.Brygady Strzelców 

Podhalańskich w misjach".

luty

(1 dzień)

 Przemyśl

BEZPŁATNIE:

Koordynacja przeprowadzenia zajęć.

Użyczenie sali wykładowej na czas szkolenia.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI Lublin.

5. batalion strzelców 

podhalańskich Przemyśl

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury

w Lublinie

Jednostka Strzelecka 

2009

uczniowie klas 

mundurowych, 

strzelcy

500 zł 6

662
Paintballowa Gra scenariuszowa.

Manewry paintballowe Misim.

7, 14, 21, 28.03

Wesoła

BEZPŁATNIE:

Użyczenie pasa taktycznego na podstawie umowy z SZI oraz 

Nadleśnictwem Drewnica.

1. Brygada Pancerna
Stowarzyszenie 

Twierdza

członkowie 

stowarzyszenia
300 zł 3

663

Zawody strzeleckie "Powitanie 

Wiosny”. Dwubój O Puchar Prezesa 

BS "SALWA" (pistolet

i karabin).

28.03

Wesoła

BEZPŁATNIE:

- użyczenie strzelnicy na podstawie umowy z SZI.

- zabezpieczenie obsługi strzelnicy Rembertów.

1. Brygada Pancerna

Stowarzyszenie 

Bractwo Strzeleckie 

"SALWA"

członkowie klubu 

strzeleckiego
700 zł 8 

664 Szkolenie z zakresu resistance.

marzec

(1 dzień)

 Wesoła

BEZPŁATNIE:

- użyczenie pasa taktycznego.

Użyczenie pasa taktycznego na podstawie umowy z SZI oraz 

Nadleśnictwem Drewnica.

1. Brygada Pancerna
Fundacja Sportów 

Obronnych
członkowie fundacji 300 zł 3

665

Przeprowadzenie zajęć

z Regulaminów Wojskowych

w ramach innowacyjnych 

programów przysposobienia 

obronnego dla uczniów klas 

mundurowych.

marzec, październik

(8 dni)

Świdnik

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie instruktorów do przeprowadzenia zajęć,

- wydzielenie pojazdu do przewozu żołnierzy na trasie: Lublin - 

Świdnik - Lublin.

19. Brygada 

Zmechanizowana

Powiatowe Centrum 

Edukacji Obywatelskiej
uczniowie centrum 1 600 zł 32

666

Szkolenie z procedur łączności 

radiowej i obsługi radiostacji 

plecakowej.

marzec

(3 dni)

Lublin

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie radiostacji plecakowej wraz z instruktorem.

19. Brygada 

Zmechanizowana

XIV Liceum 

Ogólnokształcące

uczniowie klas 

mundurowych
1 200 zł 24

667

Zajęcia z uczniami klas wojskowych 

z regulaminów wojskowych, 

musztry, orientacji w terenie.

marzec, czerwiec

(2 dzień)

Bychawa

BEZPŁATNIE:

- skierowanie żołnierzy instruktorów do przeprowadzenia zajęć,

- wydzielenie pojazdu do przewozu instruktorów na trasie: Lublin - 

Bychawa - Lublin.

19. Brygada 

Zmechanizowana

Zespół Szkół

im. Ks. Kwiatkowskiego

w Bychawie

uczniowie klas 

mundurowych
500 zł 10



668
Zajęcia strzeleckie dla grup 

proobronnych.

marzec, czerwiec, 

wrzesień, listopad

(4 dni)

Lublin

BEZPŁATNIE:

- uzyczenie strzelnicy pistoletowej - na podstawie umowy

z RZI Lublin.

19. Brygada 

Zmechanizowana

Legia Akademicka 

Lublin

kadeci z Legii 

Akademickiej
300 zł 3

669
Zajęcia  dla klas o profilu 

wojskowym.

marzec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

(1 dzień)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Nowy Żmigród 

BEZPŁATNIE:

- organizacja i przeprowadzenie zajęć: ze szkolenia inżynieryjno - 

saperskiego,

- organizacja zajęć szkoleniowo-profilaktycznych przez żołnierzy 

patrolu rozminowania, 

- oddelegowanie 5 instruktorów wraz ze sprzętem saperskim  do 

ich przeprowadzenia.

21. batalion dowodzenia 

Liceum 

Ogólnokształcące

im. M. Kopernika

w Nowym Żmigrodzie  

uczniowie klas

o profilu 

wojskowym

2 000 zł 40

670
Zajęcia  dla klas o profilu 

wojskowym.

marzec

(1 dzień)

Jedlicze      

  BEZPŁATNIE:

- organizacja i przeprowadzenie zajęć: ze szkolenia inżynieryjno - 

saperskiego,

- organizacja zajęć szkoleniowo-profilaktycznych przez żołnierzy 

patrolu rozminowania,

- oddelegowanie  5 instruktorów wraz ze sprzętem saperskim  do 

ich przeprowadzenia.

21.batalion dowodzenia 

Liceum 

Ogólnokształcące

im. M. Konopnickiej             

w  Jedliczu

uczniowie klas

o profilu 

wojskowym

2 000 zł 40

671
Zajęcia  dla klas o profilu 

wojskowym.

marzec

(1 dzień) 

Trzcinica

  BEZPŁATNIE:

- organizacja i przeprowadzenie zajęć: ze szkolenia inżynieryjno - 

saperskiego,

- organizacja zajęć szkoleniowo-profilaktycznych przez żołnierzy 

patrolu rozminowania,

- oddelegowanie  5 instruktorów wraz ze sprzętem saperskim  do 

ich przeprowadzenia.

21.batalion dowodzenia 

Zespół Szkół 

Stowarzyszenie 

Absolwentów Szkół 

Rolniczych im. 

Tadeusza 

Marchlewskiego

w Trzcinicy

uczniowie klas

o profilu 

wojskowym

2 000 zł 40

672
Zajęcia dla klas o profilu 

wojskowym.

I półrocze

(1 dzień

w miesiącu)

OSG Trzcianiec

BEZPŁATNIE: 

- użyczenie bazy szkoleniowej OSG Trzcianiec na czas szkolenia,

- wydzielenie 2 instruktorów do przeprowadzenia zajęć,

- użyczenie sprzętu do przeprowadzenia zajęć,

Zapewnienie transportu dla instruktorów i wyposażenia.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI Lublin.

5. batalion strzelców 

podhalańskich Przemyśl

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury

w Lublinie

Zespół Szkół w Birczy
młodzież szkolna, 

klasy mundurowe
1 500 zł 10

673

Zajęcia praktyczne dla harcerzy na 

temat: "Budowa i eksploatacja 

broni strzeleckiej".

marzec

 (1 dzień) 

Przemyśl

BEZPŁATNIE:

- zabezpieczenie i wydzielenie środków do zajęć: 5,56 kbs Beryl- 8 

kpl, 5,56 kbs Beryl przekrój- 2 kpl, 5.56 kbs Mini Beryl- 4 kpl, 7,62 

km UKM- 4 kpl, RPG-7-2 kpl, 7,62 mm kbw TRG-21, 12,7 mm kbw 

TOR, amunicja szkolna strzelecka różnych rodzajów,

- prezentacja sprzętu bojowego będącego na wyposażeniu JW

w tym: BWP-1, BRDM-2, KTO Rosomak WEM.

Użyczenie sali wykładowej do przeprowadzenia zajęć na podstawie 

umowy z RZI Lublin.

5. batalion strzelców 

podhalańskich Przemyśl

Rejonowy Zarząd 

Infrastrukturyw Lublinie

Związek Harcerstwa 

Polskiego

5 Przemyska Drużyna 

Satrszoharcerska

młodzież szkolna, 

harcerze
2 000 zł 40

674

Trening sekcji paintballowej.

Paintballowa gra scenariuszowa.

Manewry taktyczne.

3,4,5,11,18,25,26.04

Wesoła

BEZPŁATNIE:

Użyczenie pasa taktycznego na podstawie umowy z SZI oraz 

Nadleśnictwem Drewnica.

1. Brygada Pancerna                           
Stowarzyszenie 

Twierdza

członkowie 

stowarzyszenia
2 100 zł 21

675
Zawody strzeleckie sekcji 

strzeleckiej CWKS Legia.

05.04

Wesoła

BEZPŁATNE: 

- wydzielenie obsługi strzelnicy Rembertów.

Użyczenie strzelnicy na podstawie umowy z SZI.

1. Brygada Pancerna CWKS Legia członkowie klubu 200 zł 4 

676
Szkolenie z zakresu walki

w terenie zurbanizowanym.

11.04              

Wesola

BEZPŁATNIE:

Użyczenie pasa taktycznego na podstawie umowy z SZI oraz 

Nadleśnictwem Drewnica.

1.Brygada Pancerna
Stowarzyszenie Obrona 

Narodowa

członkowie 

stowarzyszenia
300 zł 3



677
Trening strzelecki Towarzystwa 

Miłosników  Historii Wojskowości.

18.04  

Wesoła

BEZPŁATNE: 

- wydzielenie obsługi strzelnicy Rembertów.

Użyczenie strzelnicy na podstawie umowy z SZI.

1. Brygada Pancerna

Towarzystwo 

Miłośników Historii 

Wojskowości

członkowie 

stowarzyszenia
1 000 zł 8

678 Szkolenie taktyczne.

kwiecień 

(1 dzień) 

Wesola

BEZPŁATNIE:

Użyczenie pasa taktycznego na podstawie umowy z SZI oraz 

Nadleśnictwem Drewnica.

1. Brygada Pancerna

Jednostka Strzelecka 

5001                                      

im. Dywizjonu Huzarów 

Śmierci

Związek Strzelecki 

„Strzelec”

Józefa Piłsudskiego

strzelcy 300 zł 3

679 Wiosenne Zgrupowanie młodzieży.

16 - 17.04

20 - 21.05

Strzelnica

Sitaniec Wolica Plac 

Ćwiczeń

Taktycznych

Tor rozpoznawczy 

Sitaniec Wolica

BEZPŁATNIE: 

Użyczenie PCO Sitaniec - Wolica do przeprowadzenia zajęć na 

podstawie umowy z RZI Lublin w 2020r., 

- użyczenie 2 kompletów Czantoria,

- użyczenie I0 sztuk kbk Beryl, km PK - 3 sztuki, RPG 7 - 3 szt. kbw - 

2 szt. (do nauki składania i rozkładania broni), 5 sztuk granatów 

ćwiczebnych,

- oddelegowanie 5 instruktorów na plac ćwiczeń taktycznych.

3. batalion 

zmechanizowany

32. Wojskowy Odział 

Gospodarczy

Liceum 

Ogólnokształcące

Centrum Szkół 

Mundurowych Zamość

uczniowie klas

o profilu 

wojskowym

5 000 zł 80

680 Szkolenie taktyczne.

kwiecień

(1 dzień)

Sitaniec - Wolica

BEZPŁATNIE:

- użyczenieenie PCO Sitaniec - Wolica do przeprowadzenia zajęć 

oraz placu ćwiczeń taktycznych - Sitaniec – Wolica  na podstawie 

umowy z RZI Lublin w 2020r.

- oddelegowanie 3 instruktorów na plac ćwiczeń taktycznych do 

przeprowadzenia zajęć,

- użyczenie sprzętu: kbs Beryl  - 1 szt.,  km PK  - 1 szt., RPG-7  - 1 szt. 

3. batalion 

zmechanizowany

32. Wojskowy Odział 

Gospodarczy

Zespół Szkół

im. Henryka 

Sienkiewicza

w Grabowcu 

uczniowie klas

o profilu 

wojskowym

1 500 zł 24

681

Zajęcia teoretyczne wykładowej  dla 

uczniów z budowy i eksploatacji  

broni znajdującej się na 

wyposażeniu jednostki wojskowej.

16.04

Zamość

BEZPŁATNIE: 

- użyczenie do nauki składania i rozkładania broni:

- 2  szt. 5.56 mm kbs „beryl”,

- 2  szt. 7.62 mm km PK,

- 1  szt. 40 mm RPG- 7W,

- 2  szt. PW, 

- 5  szt. maska pgaz. MP-5,

- 5  kpl. odzieży ochronnej OP-1,

Oddelegowanie 2 instruktorów do prowadzenia zajęć z zakresu 

zasad bezpieczeństwa i oraz budowy i zasad posługiwania się 

bronią. Przeprowadzenie zajęć z zakresu posługiwania się ISOPS

i musztry. 

Użyczenie  sali wykładowej w bloku szkolenia, na podstawie 

umowy z RZI Lublin w 2020r.

3. batalion 

zmechanizowany

32. Wojskowy Odział 

Gospodarczy

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych

nr 2 im. Tadeusza 

KOŚCIUSZKI

w Zamościu

uczniowie klas

o profilu 

wojskowym

1 200 zł 16



682

Obóz szkoleniowy w OSG Trzcianiec 

dla strzelców z Jednostki Strzelców 

Nr 2021 Rzeszów.

kwiecień

(3 dni)

październik

(3 dni) 

 OSG TRZCIANIEC

BEZPŁATNIE:

- oddelegowanie kucharzy,

- skierowanie instruktorów z jednostkami broni do 

przeprowadzenia zajęć z użyciem amunicji ślepej, 

- zabezpieczenie materiałowo-techniczne: udostępnienie sprzętu 

wspinaczkowego, laserowe urządzenie szkolno-treningowe 

„CZANTORIA, 5,56 mm kbs „beryl” wz. 96 – 6 szt., 7,62 mm km 

UKM 2000P – 2 szt., 40 mm rgppanc. RPG-7 - 2 szt., 40 mm GPBO-

40 - 2 szt., 9 mm pw P-83 – 2 szt., 9 mm pw P-94 WIST - 2 szt.

Środki bojowe z limitu Departamentu Edukacji, Kultury

i Dziedzictwa MON.

Użyczenie Ośrodka Szkolenia Górskiego 21. Brygady Strzelców 

Podhalańskich  w Trzciańcu na podstawie umowy z RZ Lublin.

1. batalion strzelców 

podhalańskich

21. Brygada Strzelców 

Podhalańskich Rzeszów

34. Wojskowy Odział 

Gospodarczy

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury Lublin

OSG Trzcianiec

Związek Strzelecki 

„Strzelec”  
członkowie związku  

48 000 zł 720

683
Zajęcia  dla klas o profilu 

wojskowym.

kwiecień

(1 dzień) 

Nowy Żmigród 

 BEZPŁATNIE:

Organizacja i przeprowadzenie zajęć na temat: "Posługiwanie  się 

mapą",

- udostępnienie sprzętu do ich przeprowadzenia w tym:  busoli AK-

15 szt. mapy w skali 1:50000 siatka UTM-15 szt., GPS-1 szt.,

- musztra zespołowa,

- prowadzenie zajęć dotyczących działalności żołnierzy Wojska 

Polskiego oraz 21. batalionu dowodzenia w misjach pokojowych 

poza granicami kraju,

- skierowanie instruktorów do przeprowadzenia zajęć.

21. batalion dowodzenia 

Liceum 

Ogólnokształcące

im. M. Kopernika

w Nowym Żmigrodzie       

uczniowie klas

o profilu 

mundurowym 

3 000 zł 48

684
Turniej zastępów Związku 

Harcerstwa Polskiego.

kwiecień

(1 dzień) 

Kłodzko

BEZPŁATNIE:

- zabezpieczenie obsługi 8 konkurencji turnieju zgodnie

z regulaminem,

- zabezpieczenie nagłośnienia,

- prezentacja sprzętu i wyposażenia batalionu: wyposażenie 

drużyny piechoty, drużyny strzelców wyborowych, moździeż M-98, 

BWP-1 wraz z obsługą, WZT-2 wraz zobsługą.

22. batalionu piechoty 

górskiej 

Klub 22. batalionu 

piechoty górskiej

Hufiec Związku 

Harcerstwa Polskiego

w Kłodzku

młodzież

i podopieczni 

zaproszonych 

hufców

1 800 zł 25

685 Zajęcia dla strzelców.

kwiecień 

(1 dzień)

Przemyśl

BEZPŁATNIE:

Zajęcia praktyczne dla klas o profilu wojskowym na temat: "Obrona 

przed bronią masowego rażenia".

- koordynacja przeprowadzenia zajęć,

- zabezpieczenie  FOO-1 - 1 szt., MP-5 - 5 szt., IPP -2 szt., IZAS-05 - 2 

szt.,

- sale wykładowe do organizacji pięciu punktów nauczania.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI Lublin.

5. batalion strzelców 

podhalańskich Przemyśl

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury

w Lublinie

Jednostka Strzelecka 

2009

młodzież szkolna 

klas mundurowych, 

strzelcy

100 zł 12

686 Zajęcia dla strzelców.

kwiecień

(1 dzień) 

 Przemyśl

BEZPŁATNIE:

Zajęcia praktyczne dla klas o profilu wojskowym na temat: 

"Szkolenia medyczne CLS".

- koordynacja przeprowadzenia zajęć,

- użyczenie bazy szkoleniowej na czas szkolenia,

- w celu zabezpieczenia zajęć wydzielenie: staza medyczna - 5 szt., 

opatrunki do opatrywania odmy płucnej - 5 szt., rurki nosowo 

gardłowe - 5 szt., sztuczne rany. 

- sale wykładowe do organizacji dwóch punktów nauczania.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI Lublin.

5. batalion strzelców 

podhalańskich Przemyśl

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury

w Lublinie

Jednostka Strzelecka 

2009

młodzież szkolna 

klas mundurowych, 

strzelcy

3 500 zł 64



687

Inne projekty realizowane przez JW 

w ramach własnej działalności:

- patriotyczno - wychowawczej,

- szkoleniowo - dydaktycznej.

kwiecień - maj

(1 dzień)

Strzelnica 

Garnizonowa Nisko

BEZPŁATNIE:

Zorganizowanie i przeprowadzenie strzelania szkoleniowego na 

terenie strzelnicy w Nisku lub Nowej Dębie Szkolenie ogniowe:

- strzelanie z karabinka - strzelanie szkolne nr 1,

- skierowanie kierownika strzelania oraz instruktorów ,

- użyczenie strzelnicy,

- wydzielenie odpowiedniej ilości broni i sprzętu do zorganizowania 

strzelań i punktów nauczania,

- zabezpieczenie pojazdu do przewozu instruktorów

i amunicji (120 km).

Po uzyskaniu przez wnioskodawcę amunicji z limitu Departamentu 

Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI Lublin. 

1. batalion strzelców 

podhalańskich

 Rejonowy Zarząd 

infrastruktury Lublin 

Zespół Szkół Nr 2

im. Jana 

Kochanowskiego

w Łańcucie

 uczniowie klas 

mundurowych
10 000 zł 136

688 Szkolenie z zakresu escape.

kwiecień 

(1 dzień) 

Wesoła

BEZPŁATNIE:

Użyczenie pasa taktycznego na podstawie umowy z SZI oraz 

Nadleśnictwem Drewnica.

1. Brygada Pancerna
Fundacja Sportów 

Obronnych
członkowie fundacji 300 zł 3

689

Trening sekcji paintballowej.

Manewry  paintballowe - Milsim. 

Kurs działań specjalnych.

01,02,03,09,10,

16,17,23,24,30,

31.05.  

Wesoła

BEZPŁATNIE:

Użyczenie pasa taktycznego na podstawie umowy z SZI oraz 

Nadleśnictwem Drewnica. 

1.Brygada Pancerna
Stowarzyszenie 

Twierdza

członkowie 

stowarzyszenia
3 300 zł 30

690

XIV Spotkanie historyczno- 

militarne "VIVAT MAJ" 

organizowane z okazji: Święta Flagi 

RP, Konstytucji 3-go maja,

75 rocznicy zakończenia II wojny 

światowej.

02, 03, 08.05 Łomża, 

Piątnica

BEZPŁATNIE:

Wsparcie organizacyjne i logistyczne poprzez udostępnienie terenu 

przyległego do pomnika i pojazdu marki Ford do przejazdu do m. 

Piątnica.

18. pułk logistyczny

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień Łomża, 

Batalion Obrony 

Terytorialnej

Stowarzyszenie KLUB 

FORT

społeczeństwo 

Łomży

i powiatu 

Łomżyńskiego

500 zł 8

691

Zawody strzeleckie dla 

samorządowców Łomży i gmin 

powiatu Łomżyńskiego.

08.05

Piątnica

BEZPŁATNIE:  

Wsparcie logistyczne poprzez udostępnienie pojazdu marki Ford do 

przewiezienia sprzętu nagłaśniającego.

18. pułk logistyczny

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień Łomża, 

Batalion Obrony 

Terytorialnej

Stowarzyszenie KLUB 

FORT

Społeczeństwo 

Łomży

i powiatu 

Łomżyńskiego

100 zł 1

692
Zawody strzeleckie sekcji 

strzeleckiej CWKS Legia.

23.05

 Wesoła

BEZPŁATNIE:

- zabezpieczenie obsługi strzelnicy Rembertów.

Użyczenie strzelnicy na podstawie umowy z SZI.

1. Brygada Pancerna CWKS Legia
członkowie klubu 

strzeleckiego
600 zł 8 

693
Trening strzelecki Towarzystwa 

Miłośników  Historii Wojskowości.

24.05

Wesoła

BEZPŁATNIE:

- zabezpieczenie obsługi strzelnicy Rembertów.

Użyczenie strzelnicy na podstawie umowy z SZI.

1. Brygada Pancerna

Towarzystwo 

Miłośników Historii 

Wojskowości

członkowie 

stowarzyszenia
350 zł 5 

694
XIV. Międzynarodowy Wielobój 

Strzelecki. 

29 - 31.05

Wesoła

BEZPŁATNIE:

- zabezpieczenie obsługi strzelnicy Wesoła oraz Rembertów,

- amunicja z limitu Departamentu Edukacji, Kultury

i Dziedzictwa MON, 

- zabezpieczenie nagłośnienia podczas zawodów,

- wypożyczenie namiotów NS, łóżek, taboretów, materacy,

- użyczenie 4 egz. 7,62 mm km PK.

Użyczenie strzelnicy na podstawie umowy z SZI.

1. Brygada Pancerna
26. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Stowarzyszenie 

Bractwo Strzeleckie 

"SALWA"

członkowie klubu 

strzeleckiego
4 000 zł 72                                                



695 Szkolenie z zakresu ratownictwa.

maj

(1 dzień)

Wesoła

BEZPŁATNIE:

Użyczenie pasa taktycznego na podstawie umowy z SZI oraz 

Nadleśnictwem Drewnica. 

1. Brygada Pancerna
Fundacja Sportów 

Obronnych
członkowie fundacji 300 zł 3

696

Podróż wojskowo - historyczna 

"Śladami żołnierzy Samodzielnej 

Brygady Strzelców Karpackich".

maj  

(1 dzień) 

Kłodzko

BEZPŁATNIE:

- zabezpieczenie wizyty uczniów szkoły podstawowej,

- prezentacja sprzętu i wyposażenia batalionu,

- prezentacja eksponatów sali tradycji,

- wydanie pamiątkowych certyfikatów.

22. batalionu piechoty 

górskiej

Klub 22. batalionu 

piechoty górskiej

Stowarzyszenie "Ułana 

Karpackiego"

Szkoła Podstawowa

w Bukowskiej Woli

Uczniowie

i opiekunowie 

szkoły 

podstawowej

55 osób 

1 500 zł 20

697
Zajęcia  dla klas o profilu 

wojskowym. 

maj

(1 dzień)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Trzcinica

BEZPŁATNIE:

Organizacja i przeprowadzenie zajęć na temat: "Posługiwanie się 

mapą",

- udostępnienie sprzętu do ich przeprowadzenia w tym:  busoli AK-

15 szt. mapy w skali 1:50000 siatka UTM-15 szt., GPS-1 szt.,

- musztra zespołowa,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- prowadzenie zajęć dotyczących działalności żołnierzy Wojska 

Polskiego oraz 21. batalionu dowodzenia w misjach pokojowych 

poza granicami kraju.

- wydzielenie 48 instruktorów.

Zapewnienie transportu dla instruktorów i wyposażenia na trasie: 

Trzcinica - Laski Tartak - Trzcinicy.

21. batalion dowodzenia 

Zespół Szkół 

Stowarzyszenie 

Absolwentów Szkół 

Rolniczych

im. Tadeusza 

Marchlewskiego

w Trzcinicy

uczniowie klas

o profilu 

wojskowym

3 000 zł 48

698 Szkolenie klas mundurowych

maj  

(1 dzień)  

Dukla

BEZPŁATNIE:

- organizacja i przeprowadzenie szkolenia na temat:" Działanie 

żołnierzy WP w misjach pokojowych poza granicami kraju".

- zajęcia teoretyczne

- działanie na posterunkach,

- działanie plutonu podczas konwoju,

- działanie  plutonu w sytuacji zagrożenia.  

21. batalion logistyczny

Liceum 

Ogólnokształcące

w Dukli

uczniowie klas 

mundurowych
1 900 zł 36

699 Szkolenie klas mundurowych.

maj 

 (1 dzień) 

Sanok

BEZPŁATNIE:

- organizacja i przeprowadzenie zajęć w terenie dla klasy o profilu 

wojskowym  na temat: „Posługiwanie się mapą”,

- koordynacja przeprowadzenia zajęć,

- w celu przeprowadzenia zajęć wydzielenie: busola AK – 22 szt., 

mapa 1:50000 z siatką, UTM – 22 szt., GPS – 1 szt.

Zapewnienie transportu dla instruktorów i wyposażenia na trasie: 

Przemyśl - Sanok - Przemyśl.

5. batalion strzelców 

podhalańskich   

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury

w Lublinie

 Zespół Szkół nr 2

w Sanoku

młodzież szkolna, 

harcerze
1 000 zł 15



700

 Udział i wsparcie realizacji obozu 

szkoleniowego „Sprawni jak 

żołnierze” w roku szkolnym 

2019/2020.

maj

(5 dni)

Chełm

BEZPŁATNIE: 

Organizacja i przeprowadzenie 5-dniowego obozu szkoleniowego 

na terenie JW. (1.batalion zmechanizowany Chełm) w formule: 

- stacjonarnej tj. przebywanie uczniów wraz z opiekunami w JW

(na poligonie) przez 5 dni, wraz z zakwaterowaniem na terenie 

wojskowym (w obozowisku namiotowym), wydzielonym przez 32. 

WOG, dostęp do infrastruktury socjalnej (umywalnie, prysznice, 

toalety – stacjonarne),

- realizacja programu obozu zgodnie z diagramem szkolenia do 

„Autorskiego programu nauczania dla klas pierwszych i drugich 

technikum o profilu pro obronnym z przedmiotu Edukacja 

wojskowa”,

- w ramach obozu udostępnianie obiektów szkoleniowych, 

infrastruktury i sprzętu wojskowego, a także wydzielenie 

instruktorów i osób funkcyjnych z 1. batalionu zmechanizowanego 

Chełm) niezbędnych do przeprowadzenia zajęć,

- zapewnienie transportu do zabezpieczenia procesu szkolenia

w ramach zajęć na terenie wojskowym.

Użyczenie obiektów i nieruchomości do przeprowadzenia zajęć na 

podstawie umowy z RZI.

19. batalion 

zmechanizowany

32. Wojskowy Odział 

Gospodarczy

Zespół Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego

uczniowie klas

o profilu 

wojskowym

30 000 zł 400

701 Szkolenie z zakresu czarnej taktyki.

maj

(1 dzień) 

Wesoła

BEZPŁATNIE:

Użyczenie pasa taktycznego na podstawie umowy z SZI oraz 

Nadleśnictwem Drewnica. 

1. Brygada Pancerna
Stowarzyszenie Obrona 

Narodowa

członkowie 

stowarzyszenia
300 zł 3

702

Współorganizacja Biwaku 

Integracyjnego i Festynu 

Rodzinnego.

01- 02.06

Cyganka

BEZPŁATNIE:

- wyznaczenie instruktorów do przeprowadzenia 4 godzinnego 

szkolenia w zakresie pomocy medycznej, walki wręcz, musztry.

1. Brygada Pancerna

Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki

w Cygance

uczniowie klas

VII i VIII
1 800 zł 32                                                 

703

Trening sekcji paintballowej.

Taktyka zielona.

Kurs działań specjalnych.

06,07,13,20,27,

28.06

Wesoła

BEZPŁATNIE:

Użyczenie pasa taktycznego na podstawie umowy z SZI oraz 

Nadleśnictwem Drewnica. 

1. Brygada Pancerna
Stowarzyszenie 

Twierdza

członkowie 

stowarzyszenia
1 800 zł 18

704
Zajęcie z udzielania pierwszej 

pomocy.

04.06

Wesoła

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie 2 instruktorów -  ratowników medycznych.
1. Brygada Pancerna

Szkoła

Podstawowa nr 174

w Warszawie

uczniowie szkoły 300 zł 3

705
Zawody strzeleckie sekcji 

strzeleckiej CWKS Legia.

21.06

Wesoła

BEZPŁATNIE:

- zabezpieczenie obsługi strzelnicy Rembertów.

Użyczenie strzelnicy na podstawie umowy z SZI.

1. Brygada Pancerna CWKS Legia
członkowie klubu 

strzeleckiego
400 zł 5 

706 Szkolenie ogniowe.

czerwiec

(1 dzień)

Wesoła

BEZPŁATNIE:

- zabezpieczenie obsługi strzelnicy Wesoła.

Użyczenie strzelnicy oraz rzutni granatem i sali szkoleniowej na 

podstawie umowy z SZI.  

1. Brygada Pancerna

Jednostka Strzelecka 

5001                                      

im.

Dywizjonu Huzarów 

Śmierci

Związek Strzelecki 

„Strzelec”

Józefa Piłsudskiego

strzelcy 300 zł 4

707
Szkolenie z zakresu technik 

linowych.

czerwiec

(1 dzień)

Wesoła

BEZPŁATNIE:

Użyczenie pasa taktycznego na podstawie umowy z SZI oraz 

Nadleśnictwem Drewnica.

1. Brygada Pancerna
Fundacja Sportów 

Obronnych
członkowie fundacji 300 zł 3



708

Realizacja nauczania przedmiotu 

szkolenie wojskowe dla uczniow

I LO w Toruniu.

czerwiec 

(5 dni)

Wesoła

BEZPŁATNIE:

Organizacja i przeprowadzenie 5 dniowego obozu szkoleniowego 

na terenie JW. (poligonu) w formule stacjonarnej w zakresie:

- przebywanie uczniów wraz z wyznaczonymi z ramienia szkoły 

opiekunami w JW (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 dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu 

Edukacja wojskowa",

- w ramach obozu udostępnienie obiektów szkoleniowych, 

infrastruktury i sprzętu wojskowego, a także wydzielenie 

instruktorów i osób funkcyjnych z JW do prowadzenia zajęć, 

- zapewnienie  podczas obozu nieodpłatnego zakwaterowania

(4 noclegi) na terenie JW w trakcie obozu,

- zapewnienie transportu do zabezpieczenia procesu szkolenia.

Użyczenie obiektów na podstawie umowy z SZI.

1. Brygada Pancerna                            

Garnizon Wesoła

26. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy                      

Stołeczny Zarząd 

Infrastruktury

Zespół Szkól 

VI. Liceum 

Ogólnokształcące

im. Zesłańców Sybiru

w Toruniu

uczniowie klas

 o profilu 

mundurowym

8 000 zł 40                                               

709

Zajęcia praktyczne w terenie dla 

klas o profilu wojskowym na temat: 

"Wybór miejsca i wykonanie 

pojedynczego okopu do 

prowadzenia ognia w pozycji 

leżącej."

czerwiec

(1 dzień)

OSG Trzcianiec

BEZPŁATNIE: 

- koordynacja przeprowadzenia zajęć,

- użyczenie bazy szkoleniowej na czas szkolenia,

- w celu zabezpieczenia zajęć wydzielenie:  łopatki piechoty. 

Zapewnienie transportu dla instruktorów.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI Lublin.

5. batalion strzelców 

podhalańskich

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury

w Lublinie

Zespół Szkół w Birczy
młodzież szkolna 

klas mundurowych
1 000 zł 15

710

Obóz szkoleniowy w ramach 

programu „Certyfikowane 

Wojskowe klasy Mundurowe” 

prowadzonego przez Ministerstwo 

Obrony Narodowej w roku 

szkolnym 2019/2020.

czerwiec

(5 dni)

Kłodzko

BEZPŁATNIE:

 Organizacja i przeprowadzenie 5-dniowego obozu szkoleniowego 

na terenie jednostki wojskowej;

- realizacja programu obozu zgodnie z diagramem szkolenia do 

„Autorskiego programu nauczania dla klas pierwszychi drugich 

technikum o profilu proobronnym z przedmiotu Edukacja 

wojskowa”,

- w ramach obozu udostępnianie obiektów szkoleniowych, 

infrastruktury i sprzętu wojskowego, a także wydzielenie 

instruktorów i osób funkcyjnych z jednostki wojskowej  

niezbędnych do przeprowadzenia zajęć,

 - zapewnienie transportu do zabezpieczenia procesu szkolenia

w ramach zajęć na terenie wojskowym.

Użyczenie obiektów i infrastruktury na podstawie umowy z RZI.

22. batalion piechoty 

górskiej 

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień 

II Liceum 

Ogólnokształcące

w Zespole Szkół 

Rolniczych

w Prudniku

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych

nr 1

im. prof. Wacława 

Żenczykowskiego

w Kłodzku

uczniowie szkół 

pionów 

certyfikowanych 

wojskowych klas 

mundurowych

20 000 zł 350



711
Zajęcia dla klas o profilu 

wojskowym.                           

czerwiec

(1 dzień)

październik

(1 dzień)

Strzelnica 

Garnizonowa Nisko

BEZPŁATNIE: 

Szkolenie ogniowe:

- Strzelanie z karabinka. Strzelanie szkolne nr 1 – strzelanie na 

celność i skupienie,

- Strzelanie szkolne nr 2 – strzelanie w postawie leżącej,

- Strzelanie z pistoletu wojskowego Strzelanie szkolne nr 1 – 

strzelanie na celność i skupienie,

- skierowanie kierownika strzelania oraz instruktorów (5),

- użyczenie strzelnicy, broni do wykonania strzelania, laserowe 

urządzenie szkolno-treningowe „CZANTORIA”,

- organizacja i przeprowadzenie szkolenia na  dodatkowych 

punktach nauczania.

Amunicja z limitu Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa 

MON. Użyczenie obiektów na podstawie umowy z RZI.

1. batalion strzelców 

podhalańskich

21. batalion strzelców 

podhalańskich Rzeszów

34. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury Lublin

SG Nisko

Związek Strzelecki 

„Strzelec”  
członkowie związku  

45 000 zł 144

712
Zajęcia  dla klas o profilu 

wojskowym.

czerwiec

(1 dzień) 

Nowy Żmigród

BEZPŁATNIE: 

- organizacja i przeprowadzenie zajęć ze szkolenia medycznego,

- udostępnienie sprzętu do ich przeprowadzenia w tym: karetki 

medycznej wraz ze sprzętem pierwszej pomocy m.in. fantom, 

defibrylator, zestaw sztucznych ran, opatrunki osobiste.

21. batalion dowodzenia 

Liceum 

Ogólnokształcące

w Nowym Żmigrodzie  

uczniowie klas

o profilu 

mundurowym  

1 000 zł 16

713

Trening sekcji paintballowej.

Czarna taktyka.

Kurs działań specjalnych                          

- medavac.

04,11,18,25.07 

Wesoła

BEZPŁATNIE:

Użyczenie pasa taktycznego na podstawie umowy z SZI oraz 

Nadleśnictwem Drewnica.

1. Brygada Pancerna                            
Stowarzyszenie 

Twierdza

członkowie 

stowarzyszenia
300 zł 3

714 Szkolenie z zakresu walki wręcz.

lipiec

(1 dzień)

Wesoła

BEZPŁATNIE:

Użyczenie pasa taktycznego na podstawie umowy z SZI oraz 

Nadleśnictwem Drewnica.

1. Brygada Pancerna
Fundacja Sportów 

Obronnych
członkowie fundacji 300 zł 3

715
Zgrupowanie poligonowe jednostek 

strzeleckich w OSG Trzcianiec.

02-15.07 

 OSG Trzcianiec

BEZPŁATNIE:

- oddelegowanie 2  kucharzy,

- oddelegowanie instruktorów z jednostkami broni do 

przeprowadzenia zajęć z użyciem amunicji ślepej,

- udostępnienie Ośrodka Szkolenia Górskiego 21. batalionu 

strzelców podhalańskich w Trzciańcu dla 150 Strzelców,

- zabezpieczenie materiałowo-techniczne: laserowe urządzenie 

szkolno treningowe CZANTORIA, kbs Beryl wz. 96 - 6 szt., KM UKM 

2000 - 2 szt., środki pozoracji pola walki 5.56 nb ślepy 3000 szt., 

7.62 nb kb blank. taśm 2000 szt.

Użyczenie obiektów na podstawie umowy z RZI.

1. batalion strzelców 

podhalańskich

21 Brygada Strzelców 

Podhalańskich Rzeszów

34. Wojskowy Odział 

Gospodarczy

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury Lublin

OSG Trzcianiec

Związek Strzelecki 

„Strzelec”  
członkowie związku  

80 000 zł 1540

716

Turniej pintbalowy drużyn 6-cio 

osobowych. 

Trening strzelecki.

01,08,15,29.08 Wesoła

BEZPŁATNIE:

Użyczenie pasa taktycznego na podstawie umowy z SZI oraz 

Nadleśnictwem Drewnica.

1.Brygada Pancerna
Stowarzyszenie 

Twierdza

członkowie 

stowarzyszenia
1 200 zł 12

717 Szkolenie z zakresu survive.

sierpień 

(1 dzień) 

Wesoła

BEZPŁATNIE:

Użyczenie pasa taktycznego na podstawie umowy z SZI oraz 

Nadleśnictwem Drewnica.

1. Brygada Pancerna
Fundacja Sportów 

Obronnych
członkowie fundacji 300 zł 3



718 XI Bieg Jacka Siedleckiego.

sierpień

(2 dni)

Siedlce

BEZPŁATNIE:  

Wydzielenie 100 żołnierzy do zabezpieczenia biegu trasy. Pokaz 

sprzętu wojskowego.

18. Dywizja 

Zmechanizowana
18. batalion dowodzenia

Urząd Miasta i Gminy 

Siedlce

 społeczeństwo 

miasta

i  Gminy Siedlce 

oraz żołnierze

18. Dywizji 

Zmechanizowanej 

7 000 zł 120

719  Święto Wojska Polskiego.

sierpień

(5 dni)

Łomża

BEZPŁATNIE:

Wsparcie organizacyjne i logistyczne poprzez udostępnienie terenu 

przyległego do pomnika Żołnierzy 33. pułku piechoty i pojazdu 

marki Ford, wydzielenie 40 żołnierzy do zabezpieczenia 

przedsięwzięcia.

18. pułk logistyczny

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień Łomża, 

Batalion Obrony 

Terytorialnej

Stowarzyszenie KLUB 

FORT

społeczeństwo 

Łomży

i powiatu 

Łomżyńskiego

2 300 zł 40

720 Centralny Zlot Klas Mundurowych.

wrzesień

(6 dni) 

Nowa Dęba

BEZPŁATNE:

- użyczenie obiektów szkoleniowych, infrastruktury i sprzętu 

wojskowego JW.

Użyczenie obiektów szkoleniowych i infrastruktury na podstawie 

umowy z RZI.

21. Brygada Strzelców 

Podhalańskich

18. Dywizja 

Zmechanizowana

uczniowie klas

o profilu 

wojskowym

40 000 zł 600

721

Panitballowa Gra scenariuszowa. 

Turniej Sekcji Paintballowej.

Manewry Taktyczne.

05,12,13,18,19,

26,27.09

Wesoła

BEZPŁATNIE:

Użyczenie pasa taktycznego na podstawie umowy z SZI oraz 

Nadleśnictwem Drewnica.

1. Brygada Pancerna
Stowarzyszenie 

Twierdza

członkowie 

stowarzyszenia
300 zł 3

722
Trening strzelecki Towarzystwa 

Miłośników  Historii Wojskowości.

12.09

Wesoła

BEZPŁATNIE:

- zabezpieczenie obsługi strzelnicy Rembertów.

Użyczenie strzelnicy na podstawie umowy z SZI.

1. Brygada Pancerna

Towarzystwo 

Miłośników Historii 

Wojskowości

członkowie 

stowarzyszenia
300 zł 4

723
Zawody strzeleckie sekcji 

strzeleckiej CWKS Legia.

13.09.

Wesoła

BEZPŁATNIE:

- zabezpieczenie obsługi strzelnicy Rembertów.

Użyczenie strzelnicy na podstawie umowy z SZI.

1. Brygada Pancerna CWKS Legia
członkowie klubu 

strzeleckiego
300 zł 4

724 Szkolenie z zakresu evasion.

wrzesień

(1 dzień)

 Wesoła

BEZPŁATNIE:

Użyczenie pasa taktycznego na podstawie umowy z SZI oraz 

Nadleśnictwem Drewnica.

1. Brygada Pancerna
Fundacja Sportów 

Obronnych
członkowie fundacji 300 zł 3

725 Szkolenie taktyczne.
24.09

Sitaniec - Wolica

BEZPŁATNIE: 

- oddelegowanie 3 instruktorów na plac ćwiczeń taktycznych do 

przeprowadzenia zajęć,

Użyczenie sprzętu:

- 5 szt. kbk Beryl - 1 szt. km PK,                                                                                    

- 1 szt. RPG-7 - 1 szt. PW.

Użyczenie PCO Sitaniec - Wolica do przeprowadzenia zajęć oraz 

placu ćwiczeń taktycznych - Sitaniec – Wolica na podstawie umowy 

z RZI Lublin w 2020r.

3. batalion 

zmechanizowany

32. Wojskowy Odział 

Gospodarczy

Zespół Szkół

im. Henryka 

Sienkiewicza

w Grabowcu 

uczniowie klas

o profilu 

wojskowym

1 500 zł 24

726
Zajęcia  dla klas o profilu 

wojskowym.

wrzesień

(1 dzień)

Jedlicze  

BEZPŁATNIE: 

Organizacja i przeprowadzenie zajęć na temat: "Posługiwanie  się 

mapą",

- udostępnienie sprzętu do ich przeprowadzenia w tym: busoli AK-

15 szt. mapy w skali 1:50000 siatka UTM-15 szt.,GPS-1 szt.,

- musztra zespołowa,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- prowadzenie zajęć dotyczących działalności żołnierzy Wojska 

Polskiego oraz 21. batalionu dowodzenia w misjach pokojowych 

poza granicami kraju.

21. batalion dowodzenia 

Liceum 

Ogólnokształcące

w  Jedliczu

uczniowie klas

o profilu 

wojskowym

2 700 zł 48



727
Zajęcia  dla klas o profilu 

wojskowym.                   

marzec, maj, wrzesień,

październik, grudzień

(1 dzień

w miesiącu)

  Przemyśl

BEZPŁATNIE: 

Zajęcia teoretyczne i praktyczne w terenie dla klas o profilu 

wojskowym.

Użyczenie sali wykładowej i placu apelowego na czas szkolenia.

Sklierowanie istruktorów do prowadzenia zajeć.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI Lublin.

5. batalion strzelców 

podhalańskich Przemyśl

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury

w Lublinie

Jednostka Strzelecka 

2009

młodzież szkolna 

klas mundurowych, 

strzelcy

4 200 zł 74

728

Przeprowadzenie zajęć

z musztry wojskowej dla uczniów 

klas mundurowych.

październik 

(3 dni)

Lublin

BEZPŁATNIE:

- Wydzielenie instruktorów do przeprowadzenia zajęć.

19. Brygada 

Zmechanizowana

XIV Liceum 

Ogólnokształcące

uczniowie klas 

mundurowych
2 500 zł 48

729
Zajęcia  dla klas o profilu 

wojskowym.                           

październik 

(1 dzień)  

Jedlicze 

BEZPŁATNIE:

- organizacja i przeprowadzenie zajęć ze szkolenia medycznego,

- udostępnienie sprzętu do ich przeprowadzenia w tym:  karetki 

medycznej wraz ze sprzętem pierwszej pomocy m.in. fantom, 

defibrylator, zestaw sztucznych ran, opatrunki osobiste,

- skierowanie 2 instruktorów do prowadzenia zajęć.

21. batalion dowodzenia 

Liceum 

Ogólnokształcące

w  Jedliczu                       

uczniowie klas

o profilu 

wojskowym

1 000 zł 16

730
Zajęcia  dla klas o profilu 

wojskowym.

październik

(1 dzień) 

Trzcinica

BEZPŁATNIE:

- organizacja i przeprowadzenie zajęć ze szkolenia medycznego,

- udostępnienie sprzętu do ich przeprowadzenia w tym:  karetki 

medycznej wraz ze sprzętem pierwszej pomocy m.in. fantom, 

defibrylator, zestaw sztucznych ran, opatrunki osobiste,

- skierowanie 2 instruktorów do prowadzenia zajęć.

21. batalion dowodzenia 

Zespół Szkół 

Stowarzyszenie 

Absolwentów Szkół 

Rolniczych

im. Tadeusza 

Marchlewskiego

w Trzcinicy

uczniowie klas

o profilu 

wojskowym

1 000 zł 16

731

 Organizacja obozu szkoleniowo-

kondycyjnego dla uczniów klas o 

profilu mundurowym.

26-30.10

OSG Trzcianiec 

BEZPŁATNIE: 

- przeprowadzenia zajęć z: taktyki, inż. – sap, terenoznawstwa, 

wychowania fizycznego, regulaminów, szkolenia ogniowego, 

szkolenia z elementami Survivalu, 

- organizacja punktu żywieniowego.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI Lublin.

21. batalion dowodzenia 
34. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Liceum 

Ogólnokształcące

w Jedliczu,

Zespół Szkół 

Stowarzyszenie 

Absolwentów Szkół 

Rolniczych

w Trzcinicy,

Liceum 

Ogólnokształcące

w  Nowym Żmigrodzie

uczniowie klas

o profilu 

wojskowym

5 500 zł 100

732
Zawody użyteczno - bojowe klas 

mundurowych.

październik 

(2 dni)

Kłodzko

BEZPŁATNIE:

- zabezpieczenie obsługi 9 konkurencji zawodów zgdnie

z regulaminem zawodów,

- przygotowanie certyfikatów uczestnictwa,

- zabezpieczenie nagłośnienia,

- prezentacja sprzętu i wyposażenia batalionu:wyposażenie 

drużyny piechoty, drużyny strzelców wyborowych, moździeż M-98, 

BWP-1 wraz z obsługą, WZT-2 wraz zobsługą.

22. batalion piechoty 

górskiej

Klub 22. batalionu 

piechoty górskiej

Zespół Szkół 

Technicznych

w Kłodzku

Uczniowie klas 

mundurowych 

zaproszonych 

placówek 

dydaktycznych

3 000 zł 50

733
Szkolenie uczniów klas 

mundurowych.

październik

(1 dzień)

Duszniki Zdrój

BEZPŁATNIE:

- zabezpieczenie szkolenia wspinaczkowego,

- zabezpieczenie szkolenia medycznego.

22. batalion piechoty 

górskiej 

Zespół Szkół 

Technicznych

w Kłodzku

uczniowie klas 

mundurowych
1 200 zł 20



734
Szkolenie uczniów klas 

mundurowych.

październik

(1 dzień)

Przemyśl

BEZPŁATNIE: 

- koordynacja i przeprowadzenie zajęć z musztry,

- użyczenie sali wykładowej na czas szkolenia, 

- wydzielenie 3 instruktorów do prowadzenia zajęć. 

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI Lublin.

5. batalion strzelców 

podhalańskich

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury

w Lublinie

Jednostka Strzelecka 

2009

młodzież szkolna 

klas mundurowych, 

strzelcy

1 200 zł 20

735
Szkolenie uczniów klas 

mundurowych.

październik

(1 dzień)

OSG Trzcianiec

BEZPŁATNIE: 

- koordynacja przeprowadzenia zajęć z taktyki,

- użyczenie bazy szkoleniowej OSG Trzcianiec na czas szkolenia, 

- użyczenie sprzętu do przeprowadzenia zajęć,

- zapewnienie transportu dla instruktorów i wyposażenia.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI Lublin.

5.batalion strzelców 

podhalańskich   

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury

w Lublinie

Zespół Szkół w Birczy

młodzież szkolna 

klas mundurowych, 

strzelcy

1 400 zł 20

736
Szkolenie uczniów klas 

mundurowych.

październik

(1 dzień) 

Dukla

BEZPŁATNIE:

- organizacja i przeprowadzenie zajęć ze szkolenia medycznego,

- wydzielenie IVECO sanitarka.

21. batalion logistyczny

Liceum 

Ogólnokształcące

w Dukli

uczniowie klas 

mundurowych
1 800 zł 30

737
Szkolenie uczniów klas 

mundurowych.

październik

 (1 dzień) 

OSG Trzcianiec

 BEZPŁATNIE: 

- koordynacja przeprowadzenia zajęć z taktyki,

- użyczenie bazy szkoleniowej OSG Trzcianiec na czas szkolenia,

- w celu zabezpieczenia zajęć wydzielenie  oraz użyczenie sprzętu 

do ich przeprowadzenia: atrapy kbk - 8 sztuk i indywidualne środki 

przed bronią masowego rażenia - 8 kompletów,

Zapewnienie transportu dla instruktorów i wyposażenia.

Użyczenie obiektów na podstawie umowy z RZI.

5. batalion strzelców 

podhalańskich

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury

w Lublinie

Zespół Szkół nr 2

w Sanoku

młodzież szkolna, 

klasy mundurowe
900 zł 10

738

Gra scenariuszowa.

 Turniej Sekcji Paintballowej drużyn 

6-cio osobowych.

 Kurs działań specjalnych CQB.

03,10,17,24,

31.10. 

(5 dni)

Wesoła

BEZPŁATNIE:

- użyczenie pasa taktycznego na podstawie umowy

z SZI oraz Nadleśnictwem Drewnica.

1. Brygada Pancerna
Stowarzyszenie 

Twiredza

członkowie 

stowarzyszenia
300 zł 3

739
Zawody strzeleckie sekcji 

strzeleckiej CWKS Legia.

04.10

Wesoła

BEZPŁATNIE:

- zabezpieczenie obsługi strzelnicy Rembertów.

Użyczenie strzelnicy na podstawie umowy z SZI.

1. Brygada Pancerna CWKS Legia
członkowie klubu 

strzeleckiego
300 zł 4

740 Szkolenie taktyczne.

październik

(1 dzień)

Wesoła

BEZPŁATNIE:

Użyczenie pasa taktycznego na podstawie umowy z SZI oraz 

Nadleśnictwem Drewnica.

1. Brygada Pancerna

Jednostka Strzelecka 

5001                                      

im.

Dywizjonu Huzarów 

Śmierci

Związek Strzelecki 

„Strzelec”

Józefa Piłsudskiego

strzelcy 300 zł 3

741 Szkolenie z zakresu resistance.

październik

(1 dzień)

Wesoła

BEZPŁATNIE:

Użyczenie pasa taktycznego na podstawie umowy z SZI oraz 

Nadleśnictwem Drewnica.

1. Brygada Pancerna
Fundacja Sportów 

Obronnych
członkowie fundacji 300 zł 3



742

Jesienne Zajęcia Poligonowe

Młodzieży

22-23.10

25-26.11

Strzelnica Sitaniec 

Wolica

Plac Ćwiczeń 

Taktycznych Sitaniec 

Wolica

BEZPŁATNIE:

- użyczenie: 2 kompletów Czantoria, oraz użyczenie 10 sztuk kbk 

Beryl, krn PK - 3 sztuki, RPG -7 - 3szt., kbw. - 2 szt., 5 szt. granatów 

ćwiczebnych, 20 łopatek piechoty, 10 łopatek saperskich,

- oddelegowanie 5 instruktorów na plac ćwiczeń taktycznych.

Użyczenie PCO Sitaniec - Wolica do przeprowadzenia zajęć na 

podstawie umowy z RZI Lublin w 2020r. 

3. batalion 

zmechanizowany

32. Wojskowy Odział 

Gospodarczy

Liceum 

Ogólnokształcące

Centrum Szkół 

Mundurowych Zamość

uczniowie klas

o profilu 

wojskowym

9 000 zł 160

743

Zajęcia teoretyczne na Sali 

wykładowej dla uczniów z budowy

i eksploatacji broni znajdującej się 

na wyposażeniu jednostki 

wojskowej.

październik

(1 dzień)

Zamość

BEZPŁATNIE:

Użyczenie (celem nauki składania i rozkładania broni):

- 2  szt. 5.56 mm kbs „beryl”,

- 2  szt. 7.62 mm km PK,

- 1  szt. 40 mm RPG- 7W,

- 2  szt. PW, 

- 5  szt. maska pgaz. MP-5,

- 5  kpl. odzieży ochronnej OP-1, 

- trenażer prowadzenia ognia PPK  1 szt.

- oddelegowanie 2 instruktorów do prowadzenia zajęćz zakresu 

zasad bezpieczeństwa i oraz budowy i zasad posługiwania się 

bronią,

- zajęcia z zakresu posługiwania się ISOPS i musztry (zakres 

tematyczny zajęć ustalany będzie z instruktorami

z odpowiednim wyprzedzeniem).

Użyczenie  sali wykładowej w bloku szkolenia, na podstawie 

umowy z RZI Lublin w 2020r. 

3. batalion 

zmechanizowany

32. Wojskowy Odział 

Gospodarczy

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych

nr 2 im. Tadeusza 

KOŚCIUSZKI 

w Zamościu

uczniowie klas

o profilu 

wojskowym

1 100 zł 16

744
Obóz treningowy dla klas 

pierwszych. 

październik

(2 dni)

Plac Ćwiczeń 

taktycznych Sitaniec-

Wolica

BEZPŁATNIE:

Użyczenie:

- 3 szt. 5.56 mm kbs  wz. 96 „beryl”,

- 2 kompletów „Czantoria”, 

- 2 szt. PW kal. 9 mm,

- oddelegowanie 2 instruktorów do prowadzenia szkolenia

z zakresu bezpieczeństwa i zasad posługiwania się bronią 

strzelecką.

Użyczenie:  

- 5 szt. 5.56 mm kbs  wz. 96 „beryl”,

- 3 szt. Km PK  7,62 mm, 

- 3 szt. RPG -7 40 mm, 

- 5 szt. granatów ćwiczebnych, 13 łopatek piechoty, 13 łopatek 

saperskich,

- oddelegowanie 2 instruktorów na plac ćwiczeń taktycznych,

- przeprowadzenie pokazu BWP 1  i BRDM 2.

Użyczenie PCO Sitaniec - Wolica do przeprowadzenia zajęć oraz 

placu ćwiczeń taktycznych - Sitaniec – Wolica  na podstawie 

umowy z RZI Lublin w 2020r.

Pomoc w przeprowadzeniu zajęć strzeleckich i zajęć taktycznych. 

3. batalion 

zmechanizowany

32. Wojskowy Odział 

Gospodarczy

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych

nr 2 im. Tadeusza 

KOŚCIUSZKI

w Zamościu

uczniowie klas

o profilu 

wojskowym

4 000 zł 64

745

Zajęcia teoretyczne z budowy

i eksploatacji  pojazdów 

samochodowych znajdujących się 

na wyposażeniu jednostki 

wojskowej.

04.11

Zamość

BEZPŁATNIE: 

Zapoznanie ze sprzętem będącym na wyposażeniu Jednostki 

Wojskowej.

Szczegółowy zakres i tematyka zostaną uzgodnione

z Dowódcą jednostki z odpowiednim wyprzedzeniem.

3. batalion 

zmechanizowany

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych

nr 2 im. Tadeusza 

KOŚCIUSZKI

w Zamościu

uczniowie klas

o profilu 

wojskowym

1 000 zł 16



746
Zajęcia  dla klas o profilu 

wojskowym.

czerwiec

(1 dzień)

listopad

(1 dzień)

Nowa Dęba

BEZPŁATNIE:

- przeprowadzenie zajęć ze szkolenia strzeleckiego,

- wydzielenie 5 instruktorów do zajęć,

- wydzielenie stanowisk ogniowe na strzelnicy w Maleniskach.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI Lublin.

5. batalion strzelców 

podhalańskich Przemyśl

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury

w Lublinie

Jednostka Strzelecka 

2009

młodzież szkolna 

klas mundurowych, 

strzelcy

3 200 zł 22

747
Szkolenie uczniów klas 

mundurowych. 

listopad

(1 dzień)

 Przemyśl

BEZPŁATNIE: 

- koordynacja przeprowadzenia zajęć ze szkolenia strzeleckiego,

- użyczenie bazy szkoleniowej na czas szkolenia,

- w celu zabezpieczenia zajęć wydzielenie: broń szkolna.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI Lublin. 

5. batalion strzelców 

podhalańskich

Przemyśl

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury

w Lublinie

Zespół Szkół w Birczy

młodzież szkolna 

klas mundurowych, 

strzelcy

500 zł 8

748 Trening sekcji paintballowej.
07,08,14,21.11             

Wesoła

BEZPŁATNIE:

Użyczenie pasa taktycznego na podstawie umowy z SZI oraz 

Nadleśnictwem Drewnica.

1. Brygada Pancerna
Stowarzyszenie 

Twierdza

członkowie 

stowarzyszenia
300 zł 3

749
Szkolenie z zakresu taktyki piechoty 

lekkiej.

07.11           

Wesoła

BEZPŁATNIE:

Użyczenie pasa taktycznego na podstawie umowy z SZI oraz 

Nadleśnictwem Drewnica.

1. Brygada Pancerna
Stowarzyszenie Obrona 

Narodowa

członkowie 

stowarzyszenia
300 zł 3

750 Szkolenie z zakresu escape.

listopad

(1 dzień) 

Wesoła

BEZPŁATNIE:

Użyczenie pasa taktycznego na podstawie umowy z SZI oraz 

Nadleśnictwem Drewnica.

1. Brygada Pancerna
Fundacja Sportów 

Obronnych
członkowie fundacji 300 zł 3

751 Zimowa gra survivalowa.
05,12.12

Wesoła

BEZPŁATNIE:

Użyczenie pasa taktycznego na podstawie umowy z SZI oraz 

Nadleśnictwem Drewnica.

1. Brygada Pancerna
Stowarzyszenie 

Twierdza

członkowie 

stowarzyszenia
300 zł 3

752 Szkolenia z zakresu walki wręcz.

grudzień

(1 dzień)

Wesoła

BEZPŁATNIE:

Użyczenie pasa taktycznego na podstawie umowy z SZI oraz 

Nadleśnictwem Drewnica.

1. Brygada Pancerna
Fundacja Sportów 

Obronnych
członkowie fundacji 300 zł 3

753 Szkolenie z zakresu czarnej taktyki.
12.12

Wesoła

BEZPŁATNIE:

Użyczenie pasa taktycznego na podstawie umowy z SZI oraz 

Nadleśnictwem Drewnica.

1. Brygada Pancerna
Stowarzyszenie Obrona 

Narodowa

członkowie 

stowarzyszenia
300 zł 3

754
Wigilijne Zawody Strzeleckie

o Puchar Prezesa BS "SALWA".

12.12

Wesoła

BEZPŁATNIE:

- zabezpieczenie obsługi strzelnicy Rembertów.

Użyczenie strzelnicy na podstawie umowy z SZI.

1. Brygada Pancerna

Stowarzyszenie 

Bractwo Strzeleckie 

"SALWA"

członkowie klubu 

strzeleckiego
400 zł 5 

755

Zajęcia z walki wręcz na hali 

sportowej dla uczniów z klas

o profilu woskowym.

 listopad

(1 dzień –

 2 godziny) 

Chełm

BEZPŁATNE: 

Oddelegowanie 2 instruktorów do prowadzenia zajęć.

Użyczenie hali sportowej na podstawie umowy z RZI Lublin na 

2020r. Szczegółowy zakres i tematyka zajęć będą uzgodnione

z Dowódcą jednostki przed zajęciami z odpowiednim 

wyprzedzeniem.

3. batalion 

zmechanizowany

32. Wojskowy Odział 

Gospodarczy

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych

nr 2 im. Tadeusza 

KOŚCIUSZKI

w Zamościu

uczniowie klas

o profilu 

wojskowym, 

entuzjaści sportów

proobronnych

1 200 zł 20



756
Prelekcja "Historia i działalność 5. 

batalionu strzelców podhalańskich".

I kwartał

(1 dzień)

 Przemyśl

BEZPŁATNIE:

- koordynacja przeprowadzenia zajęć,

- użyczenie sali wykładowej na czas szkolenia,

- zwiedzanie Sali Tradycji,

- zorganizowanie pokazu statycznego sprzętu wojskowego,

- umożliwienie prezentacji i konserwacji broni będącej na 

wyposażeniu 5.batalionu strzelców podhalańskich.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI Lublin.

5. batalion strzelców 

podhalańskich

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury

w Lublinie

Jednostka Strzelecka 

2009

młodzież szkolna 

klas mundurowych, 

strzelcy

1 200 zł 20

757
Zajęcia praktyczne w terenie dla 

klas o profilu wojskowym.

I kwartał

(1 dzień)

OSG Trzcianiec

BEZPŁATNIE: 

- zajęcia praktyczne w terenie dla klas o profilu wojskowym na 

temat: "Prowadzenie rozpoznania w warunkach zimowych",

- koordynacja przeprowadzenia zajęć,

- użyczenie bazy szkoleniowej OSG Trzcianiec na czas szkolenia,

- wydzielenie oraz udostępnienie sprzętu: atrapy kbk - 8szt., środki 

maskujące - zimowe,

- zapewnienie transportu dla instruktorów i wyposażenia.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI Lublin.

5. batalion strzelców 

podhalańskich

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury

w Lublinie

Zespół Szkół w Birczy
młodzież szkolna, 

klasy mundurowe
600 zł 10

758 Orszak Trzech Króli.

I kwartał

(1 dzień)

Warszawa

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie 20 żołnierzy do pomocy organizacyjnej przy  

przemarszu Orszaku,

- zabezpieczenie dla żołnierzy środka transportu.

1. Brygada Pancerna
Fundacja Orszak Trzech 

Króli

młodzież, dzieci, 

dorośli 
4 400 zł 80                                           

759
Zajęcia praktyczne w terenie dla 

klas o profilu wojskowym.

luty

(1 dzień)

OSG Trzcianiec

BEZPŁATNIE: 

- zajęcia praktyczne w terenie dla klas o profilu wojskowym na 

temat: "Budowa broni strzeleckiej",

- koordynacja przeprowadzenia zajęć,

- użyczenie bazy szkoleniowej OSG Trzcianiec na czas szkolenia,

- w celu zabezpieczenia zajęć wydzielenie oraz udostępnienie 

sprzętu do ich przeprowadzenia zajęć (broń strzelecka). 

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI Lublin.

5. batalion strzelców 

podhalańskich

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury

w Lublinie

Zespół Szkół w Birczy
młodzież szkolna, 

klasy mundurowe
800 zł 10

760

Prelekcja "Udział żołnierzy

21. Brygady Strzelców 

Podhalańskich w misjach".

luty

(1 dzień)

  Przemyśl

BEZPŁATNIE: 

- koordynacja przeprowadzenia zajęć,

- użyczenie sali wykładowej na czas szkolenia.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI Lublin.

5. batalion strzelców 

podhalańskich

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury

w Lublinie

Jednostka Strzelecka 

2009

młodzież szkolna 

klas mundurowych, 

strzelcy

400 zł 6

761
VIII. Edycja "Tropem Wilczym. Bieg 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych".

03.03

Warszawa, Siedlce  

BEZPŁATNIE:

- wyznaczenie żołnierzy do pomocy przy zabezpieczeniu trasy 

biegu.

1. Brygada Pancerna                         
Fundacja Wolność                 

i Demokracja

uczestnicy 

przedsięwzięcia
1 200 zł 20                                              

762 X.Wiosenne Targi Pracy.
19.03

Wyszków

BEZPŁATNIE: 

- pokaz statyczny sprzętu - czołg Leopard 2A5 wraz z obsługą,

- wydzielenie zestawu niskopodwoziowego do przewozu czołgu.

1. Brygady Pancerna
Wojskowa Komenda 

Uzupełnień Wyszków

Urząd Gminy 

Wyszkowa

 młodzież szkół 

średnich oraz 

społeczność lokalna

7 500 zł 100                                          

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 -  z wyłączeniem 

przedsięwzięć o charakterze rekreacyjnym lub rozrywkowym,



763
Zajęcia praktyczne w terenie dla 

klas o profilu wojskowym.

marzec

(1 dzień)

OSG Trzcianiec

BEZPŁATNIE: 

- zajęcia praktyczne w terenie dla klas o profilu wojskowym na 

temat: "Orientowanie się w terenie bez mapy. Ćwiczeniaw 

wyznaczaniu azymutów",

- koordynacja przeprowadzenia zajęć,

- użyczenie bazy szkoleniowej OSG Trzcianiec na czas szkolenia,

- w celu zabezpieczenia zajęć wydzielenie oraz udostępnienie 

sprzętu do ich przeprowadzenia (sprzęt optyczny),

- zapewnienie transportu dla instruktorów i wyposażenia.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI Lublin.

5. batalion strzelców 

podhalańskich Przemyśl

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury

w Lublinie

Zespół Szkół w Birczy
młodzież szkolna, 

klasy mundurowe
800 zł 10

764

Projekt biegowo-edukacyjny 

"Tropem Wilczym. Bieg pamięci 

żołnierzy wyklętych" - VIII edycja.

marzec

(1 dzień)

Radecznica

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie 5 żołnierzy do zabezpieczenia trasy biegu, 

- pokaz wyposażenia i uzbrojenia  indywidualnego  drużyny, 

zmechanizowanej 8 żołnierzy.

3. batalion 

zmechanizowany

Stowarzyszenie GŁOS 

BOHATERA

środowisko lokalne, 

mieszkańcy oraz 

entuzjaści biegania

3 000 zł 52

765

Projekt biegowo-edukacyjny 

"Tropem Wilczym. Bieg pamięci 

żołnierzy wyklętych" - VIII edycja.

marzec

(1 dzień)

Lublin

BEZPŁATNIE:

- pomoc przy przygotowaniu miasteczka biegowego

- wydzielenie 10 żołnierzy do zabezpieczenia trasy biegu. 

- pokaz sprzętu wojskowego.

19. Brygada 

Zmechanizowana

Fundacja Wolność

i Demokracja

środowisko lokalne, 

mieszkańcy oraz 

entuzjaści biegania

5 280 zł 20

766

Projekt biegowo - edukacyjny 

"Tropem wilczym - bieg pamięci 

Żołnierzy Wyklętych.

marzec

(1 dzień)

Strzelin

BEZPŁATNIE:

- pomoc w rekrutacji do biegu,

- regulacja ruchu i pomoc techniczna  przewóz kwaterunku - 8 

żołnierzy,

- zabezpieczenie transportu do przewozu żołnierzy

i wyposażenia na trasie: Kłodzko-Strzelin- Kłodzko.

22. batalion piechoty 

górskiej

Klub 22. batalionu 

piechoty górskiej

Obywatelski Ruch 

Patriotyczny Ziemi 

Dzierżoniowskiej 

młodzież, żołnierze, 

byli żołnierze, 

zaproszeni goście

3 000 zł 50

767

VIII edycja "Biegu Tropem Wilczym - 

Biegu Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych".

marzec

(1 dzień)

Jarosław

BEZPŁATNIE: 

Zabezpieczenie trasy biegu (do 30 żołnierzy, 3 x namiot NS-10).

Wydanie grochówki wojskowej.

14. dywizjon artylerii 

samobieżnej
34. Wojskowy Oddział

 Gospodarczy

Urząd Miasta 

Jarosław/Starostwo 

Powiatu 

Jarosławskiego/ 

Fundacja Wolność

i Demokracja

dzieci, młodzież 

szkolna, studenci, 

społeczeństwo 

miasta i powiatu 

Jarosław oraz 

żołnierzy Garnizonu 

Jarosław

7 500 zł 45

768

Projekt biegowo - edukacyjny 

"Tropem wilczym - bieg pamięci 

Żołnierzy Wyklętych.

marzec

(1 dzień)

Jugowice

BEZPŁATNIE:

- pomoc w rekrutacji do biegu,

- regulacja ruchu i pomoc techniczna  - 10  żołnierzy,

- zabezpieczenie transportu do przewozu żołnierzy na trasie: 

Kłodzko-Jugowice-Kłodzko.

22. batalion piechoty 

górskiej

Klub 22. batalionu 

piechoty górskiej

Fundacja Wolność

i Demokracja

młodzież, żołnierze, 

byli żołnierze, 

zaproszeni goście

2 640 zł 50

769

Projekt biegowo - edukacyjny 

"Tropem wilczym - bieg pamięci 

Żołnierzy Wyklętych.

marzec

(1 dzień)

Głuszyca

BEZPŁATNIE:

- pomoc w rekrutacji do biegu,

- regulacja ruchu i pomoc techniczna - 20 żołnierzy,

- zabezpieczenie transportu do przewozu żołnierz na trasie: 

Kłodzko-Głuszyca-Kłodzko.

22. batalion piechoty 

górskiej

Klub 22. batalionu 

piechoty górskiej

Fundacja Wolność

i Demokracja

młodzież, żołnierze, 

byli żołnierze, 

zaproszeni goście

5 280 zł 80

770

Projekt biegowo - edukacyjny 

"Tropem wilczym - bieg pamięci 

Żołnierzy Wyklętych.

marzec

(1 dzień)

Dobrocin

BEZPŁATNIE:

- prezentacja sprzętu i wyposażenia batalionu: sprzęt

i wyposażenie drużyny zmechanizowanej,

- zabezpieczenie transportu do przewozu żołnierzy

i wyposażenia na trasie: Kłodzko-Dobrocin-Kłodzko.

22. batalion piechoty 

górskiej

Klub 22. batalionu 

piechoty górskiej

Fundacja Wolność

i Demokracja

młodzież, żołnierze, 

byli żołnierze, 

zaproszeni goście

3 000 zł 40



771

Projekt biegowo - edukacyjny 

"Tropem Wilczym. Bieg Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych." 

marzec

(1 dzień)

Przemyśl

BEZPŁATNIE: 

- wydzielenie 20 żołnierzy do zabezpieczenia trasy biegu,

- użyczenie nieodpłatne 2 namiotów NS - 97. 

5. batalion strzelców 

podhalańskich

Fundacja Wolność 

i Demokracja

Przemyski Klub 

Biegacza

społeczeństwo 

Miasta Przemyśla

i Regionu, żołnierze

5. batalionu 

strzelców 

podhalańskich

5 280 zł 20

772

Projekt biegowo - edukacyjny 

"Tropem Wilczym. Bieg Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych." 

marzec

(1 dzień)

Przemyśl

BEZPŁATNIE: 

- wydzielenie 20 żołnierzy do zabezpieczenia trasy biegu,

- użyczenie nieodpłatne 2 namiotów NS - 97. 

1. batalion czołgów

Fundacja Wolność 

i Demokracja

Przemyski Klub 

Biegacza

społeczeństwo 

Miasta Przemyśla

i Regionu, żołnierze

1. batalionu 

czołgów

2 640 zł 10

773
Zajęcia praktyczne w terenie dla 

klas o profilu wojskowym.

marzec

(1  dzień) 

Przemyśl

BEZPŁATNIE: 

- zajęcia praktyczne dla harcerzy na temat: "Budowa

i eksploatacja broni strzeleckiej",

- koordynacja przeprowadzenia zajęć,

- w celu zabezpieczenia zajęć wydzielenie: 5,56 kbs Beryl - 8 kpl., 

5,56 kbs Beryl przekrój - 2 kpl., 5.56 kbs Mini Beryl - 4 kpl., 7,62 km 

UKM - 4 kpl., RPG-7 - 2 kpl., 7,62 mm kbw TRG-21, 12,7 mm kbw 

TOR, amunicja szkolna strzelecka różnych rodzajów,

- prezentacji sprzętu bojowego będącego na wyposażeniu 

batalionu w tym: BWP-1, BRDM-2, KTO Rosomak WEM.

Użyczenie sali wykładowej do przeprowadzenia zajęć na podstawie 

umowy z RZI Lublin.

5. batalion strzelców 

podhalańskich

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury

w Lublinie

Związek Harcerstwa 

Polskiego

5 Przemyska Drużyna 

Staroharcerska

młodzież szkolna, 

harcerze
2 500 zł 40

774
Zajęcia praktyczne w terenie dla 

klas o profilu wojskowym. 

marzec          

 (1  dzień) 

Przemyśl

BEZPŁATNIE: 

- zajęcia praktyczne dla harcerzy na temat: "Budowa

i eksploatacja broni strzeleckiej",

- koordynacja przeprowadzenia zajęć,

- w celu zabezpieczenia zajęć wydzielenie: 5,56 kbs Beryl - 8 kpl., 

5,56 kbs Beryl przekrój - 2 kpl., 5.56 kbs Mini Beryl - 4 kpl., 7,62 km 

UKM - 4 kpl., RPG-7 - 2 kpl., 7,62 mm kbw TRG-21, 12,7 mm kbw 

TOR, amunicja szkolna strzelecka różnych rodzajów,

- prezentacji sprzętu bojowego będącego na wyposażeniu 

batalionu w tym: BWP-1, BRDM-2, KTO Rosomak WEM.

Użyczenie sali wykładowej do przeprowadzenia zajęć na podstawie 

umowy z RZI Lublin.

5. batalion strzelców 

podhalańskich

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury

w Lublinie

Jednostka Strzelecka 

2009

młodzież szkolna 

klas mundurowych, 

strzelcy

150 zł 15

775
"Artystyczna Wesoła" - przegląd 

młodych talentów.

02 i 03.04

Wesoła

BEZPŁATNIE: 

- obsługa akustyczna,

- użyczenie Sali widowiskowej oraz holu Klubu Kościuszkowca na 

podstawie umowy z SZI.   

1. Brygada Pancerna

Ośrodek Kultury 

Dzielnicy Wesoła                 

m. st. Warszawy

mieszkańcy 

dzielnicy Wesoła

Miasta Stołecznego 

Warszawy

500 zł 8 

776
Zajęcia praktyczne w terenie dla 

klas o profilu wojskowym. 

kwiecień 

(1 dzień)

Przemyśl

BEZPŁATNIE:  

- zajęcia praktyczne dla klas o profilu wojskowym na temat: 

"Obrona przed bronią masowego rażeni",

- koordynacja przeprowadzenia zajęć,

- w celu zabezpieczenia zajęć wydzielenie: 4 instruktorów (żołnierzy 

zawodowych), FOO-1 x 1 szt., MP-5 x 5 szt., IPP x 2, IZAS-05 x 2 szt. - 

użyczenie sal wykładowych do organizacji pięciu punktów 

nauczania. Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI 

Lublin.

5. batalion strzelców 

podhalańskich

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury

w Lublinie

Jednostka Strzelecka 

2009

młodzież szkolna 

klas mundurowych, 

strzelcy

900 zł 12



777
Zajęcia praktyczne w terenie dla 

klas o profilu wojskowym.

kwiecień

(1 dzień) 

 Przemyśl

BEZPŁATNIE: 

- zajęcia praktyczne dla klas o profilu wojskowym na temat: 

"Szkolenia medyczne CLS.",

- koordynacja przeprowadzenia zajęć,

- użyczenie bazy szkoleniowej na czas szkolenia,

- w celu zabezpieczenia zajęć wydzielenie: staza medyczna x 5szt, 

opatrunki do opatrywania odmy płucnej x 5 szt., rurki nosowo 

gardłowe x 5szt., sztuczne rany,

- użyczenie sal wykładowych do organizacji dwóch punktów 

nauczania.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI Lublin.

5. batalion strzelców 

podhalańskich

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury

w Lublinie

Jednostka Strzelecka 

2009

młodzież szkolna 

klas mundurowych, 

strzelcy

3 500 zł 64

778
Zajęcia praktyczne w terenie dla 

klas o profilu wojskowym.

kwiecień

(1 dzień)

OSG Trzcianiec

BEZPŁATNIE: 

- zajęcia praktyczne w terenie dla klas o profilu wojskowym na 

temat: "Bytowanie w warunkach bojowych",

- koordynacja przeprowadzenia zajęć,

- użyczenie bazy szkoleniowej OSG Trzcianiec na czas szkolenia, 

- w celu zabezpieczenia zajęć wydzielenie: sprzęt saperski.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI Lublin.

5. batalion strzelców 

podhalańskich

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury

w Lublinie

Zespół Szkół w Birczy
młodzież szkolna 

klas mundurowych, 
600 zł 8

779

Szkolenie członków organizacji 

proobronnych, pracowników 

administracji publicznej, 

przedsiębiorców prowadzących 

działalność o szczególnym 

znaczeniu gospodarczo - obronnym.

13.05, 17.06, 

16.09, 09.10

(1 dzień

w miesiącu)  

Wesoła

BEZPŁATNIE:

- przeprowadzenie zajęć teoretycznych,

- zapoznanie szkolonych  ze sprzętem wojskowym będącym na 

wyposażeniu pododdziałów Garnizonu Wesoła,

- użyczanie pomieszczeń na potzreby szkoleń, sali sportowej na 

podstawie umowy z SZI.

1. Brygada Pancerna
26. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Ruch Wspólnot 

Obronnych

członkowie 

organizacji pro 

obronnych, 

pracownicy 

administracji 

publicznej, 

przedsiębiorcy 

prowadzący 

działalność 

o szczególnym 

znaczeniu 

gospodarczo - 

obronnym

10 000 zł 160                                           

780
„Bitwa Wyrska - Bój o Gostyń

2020”- XVI edycja imprezy.

23.05

Gostyń

BEZPŁATNIE:

- pokaz statyczny sprzętu - czołg Leopard 2A5 wrazz obsługą,  

- wydzielenie zestawu niskopodwoziowego do przewozu czołgu.

1. Brygada Pancerna Urząd Gminy Wyry społeczność lokalna 7 500 zł 100                                          

781

Lekcje historyczne z dla dzieci 

dotkniętych ubóstwem

i wykluczeniem.

maj, czerwiec, 

wrzesień

(1 dzień)

Łęczna

BEZPŁATNIE:

- wyznaczenie oficera do przeprowadzenia zajęć,

- wydzielenie ZWD-3 z załogą.

19. Brygada 

Zmechanizowana

Stowarzyszenie 

"Schody życia"

dzieci i młodzież 

dotknięta 

ubóstwem

i wykluczeniem

2 000 zł 30

782
Zajęcia praktyczne w terenie dla 

klas o profilu wojskowym.

maj

(1 dzień)

OSG Trzcianiec

BEZPŁATNIE:

- zajęcia praktyczne  na temat: "Desantowanie z BWP-1",

- koordynacja przeprowadzenia zajęć,

- w celu zabezpieczenia zajęć wydzielenie: atrapy kbk - 16 szt., BWP-

1 - 1 szt.

Zapewnienie transportu dla instruktorów i wyposażenia.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

5. batalion strzelców 

podhalańskich

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury

w Lublinie

Związek Harcerstwa 

Polskiego

5 Przemyska Drużyna 

Staroharcerska

młodzież szkolna, 

harcerze
800 zł 10



783
Zajęcia praktyczne w terenie dla 

klas o profilu wojskowym. 

maj

 (1 dzień) 

Sanok

BEZPŁATNIE: 

- organizacja i przeprowadzenie zajęć w terenie dla klasy

o profilu wojskowym na temat: „Posługiwanie się mapą”, 

- koordynacja przeprowadzenia zajęć,

- w celu przeprowadzenia zajęć wydzielenie oraz udostępnienie 

sprzętu do ich przeprowadzenia, w tym: busola AK – 22 szt., mapa 

1: 50000 z siatką, UTM – 22 szt., GPS – 1 szt.

- zapewnienie transportu dla instruktorów i wyposażenia.

5. batalion strzelców 

podhalańskich

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury

w Lublinie

Zespół Szkół nr 2

w Sanoku

młodzież szkolna, 

harcerze
1 100 zł 15

784
Zajęcia praktyczne w terenie dla 

klas o profilu wojskowym. 

maj 

(1 dzień)

OSG Trzcianiec

BEZPŁATNIE:  

- zajęcia praktyczne w terenie dla klas o profilu wojskowym na 

temat: "Bytowanie w warunkach bojowych",

- koordynacja przeprowadzenia zajęć,

- użyczenie bazy szkoleniowej OSG Trzcianiec na czas szkolenia,

- w celu zabezpieczenia zajęć wydzielenie  oraz udostępnienie 

sprzętu do ich przeprowadzenia: Atrapy kbk - 8 szt., środki 

maskujące przyrządy obserwacyjne,

- zapewnienie transportu dla instruktorów.

Użyczenie nieruchomości – na podstawie umowy z RZI Lublin.

5. batalion strzelców 

podhalańskich

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury

w Lublinie

Zespół Szkół w Birczy
młodzież szkolna, 

klasy mundurowe
1 800 zł 30

785 Air Festiwal.

czerwiec

(2 dni)

Świdnik

BEZPŁATNIE:

- pokaz statyczny sprzętu - czołg Leopard 2A5 wraz z obsługą,

- zabezpieczenie zestawu niskopodwoziowego do przewozu czołgu.

1. Brygada Pancerna

19. Brygada 

Zmechanizowana

2. Lubelska Brygada 

Obrony Terytorialnej

Miejski Ośrodka 

Kultury w Świdniku
społeczność lokalna 35 000 zł 500

786
XVIII Piknik Militarny w Kaliszu.

czerwiec

(2 dni)

Kalisz

BEZPŁATNIE:

- pokaz statyczny sprzętu - czołg Leopard 2A5 wraz z obsługą,

- zabezpieczenie zestawu niskopodwoziowego do przewzu czołgu.

1. Brygada Pancerna

Stowarzyszenie 

Strzeleckie

BELLONA

dzieci, młodzież, 

społeczeństwo 

miasta Kalisza, 

mieszkańcy 

południowej 

Wielkopolski m.in. 

regionu kaliskiego, 

ostrowskiego, 

ostrzeszowskiego, 

pleszewskiego, 

sieradzkiego, 

tureckiego, jak

i województwa 

łódzkiego

i dolnośląskiego

13 000 zł 200                                          

787

Archidiecezjalna pielgrzymka 

ministrantów i lektorów pod 

hasłem "Zostań Żołnierzem 

Rzeczpospolitej".

czerwiec

(1 dzień)

Wąwolnica

BEZPŁATNIE:

Pokazy statyczne sprzętu wojskowego będącego na wyposażeniu 

pododdziałów 18. Dywizji Zmechanizowanej z Garnizonów:

- Wesoła: czołg Leopard 2A5, BWR, BergerPanzer wozy 

dowodzenia, broń strzelecka, trenażer Cyklop,

- Siedlce: ZU 23 - 2, REGA, broń strzelecka, wyposażenie 

indywidualne żołnierza kompanii rozpoznawczej i kompanii 

saperów. (ZU-23-2K HIBNERYT, ZWD 1 OR ŁOWCZA, ZDPSR SOŁA, 

POPRAD),

- zestawy niskopodwoziowe do zabezpieczenia przewozu SpW.

18. Dywizja 

Zmechanizowana

18. batalion dowodzenia

19. Brygada 

Zmechanizowana

1. Brygada Pancerna

21 Brygada Strzelców 

Podhalańskich

Archidiecezja Lubelska
Lokalna 

społeczność
15 000 zł 100



788
Zajęcia praktyczne w terenie dla 

klas o profilu wojskowym.

czerwiec

(1 dzień)

Nowa Dęba

BEZPŁATNIE: 

- zajęcia praktyczne dla klas o profilu wojskowym na temat: 

"Strzelanie szkolne nr 1 i 2 z broni strzeleckiej BERYL i UKM, PW

i mini BERYL",

- koordynacja i przeprowadzenie zajęć,

- przygotowanie stanowisk ogniowych na strzelnicy

w Maleniskach k. Jarosławia.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

5. batalion strzelców 

podhalańskich

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury

w Lublinie

Jednostka Strzelecka 

2009

młodzież szkolna, 

klasy mundurowe, 

strzelcy

3 300 zł 10

789 MILITARIADA 2020.
20-21.06

 Nowa Dęba

BEZPŁATNIE:  

- przeprowadzenie konkurencji biegu na orientację

w kompleksie leśnym, 

- przeprowadzenie konkurencji rzutu granatem (atrapa).

21. Brygada Strzelców 

Podhalańskich                 

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień w Nisku

Urząd Gminy Nowa 

Dęba

społeczeństwo  

Gminy Nowa Dęba 
8 500 zł 60

790 VI. Piknik militarny.
05.07

Mniszew

BEZPŁATNIE: 

- pokaz statyczny sprzętu - czołg Leopard 2A5 wraz z obsługą,

- zabezpieczenie zestawu niskopodwoziowego do przewozu czołgu.

1. Brygada Pancerna
Urząd Gminy 

Magnuszew

wszystkie grupy 

wiekowe: dzieci,

młodzież, osoby 

dorosłe,

środowiska 

kombatanckie

i inni

uczestnicy 

9 000 zł 100                                           

791 „Spotkania na Przyczółku”.
02.08

 Mniszew

BEZPŁATNIE: 

- pokaz statyczny sprzętu - czołg Leopard 2A5 wraz z obsługą,

- zabezpieczenie zestawu niskopodwoziowego do przewozu czołgu.

1. Brygada Pancerna
Urząd Gminy 

Magnuszew

wszystkie grupy 

wiekowe: dzieci,

młodzież, osoby 

dorosłe,

środowiska 

kombatanckie

i inni

uczestnicy

9 000 zł 100                                           

792
VIII Piknik historyczny "Piknik 

Pancerniaka".

08 - 09.08 

Studzianki Pancerne

BEZPLATNIE:

- wydzielenie do pokazu statycznego czołgów Leopard 2A4

i Leopard 2A5 wraz z obsługami,

- zorganizowanie stanowiska promocyjnego,

- wydzielenie zestawów niskopodwoziowych do transportu 

czołgów z brygady,

- wydzielenie do pokazu statycznego czołgów T- 72 oraz

PT- 91 i przetransportowanie ich w miejsce Pikniku.

1. Brygada Pancerna

15. Brygada 

Zmechanizowana,

20. Brygada 

Zmechanizowana

Fundacja Obrońców 

Ojczyzny "Pancerze

i Skrzydła" Muzeum 

Wojska Polskiego

społeczeństwo 

powiatu 

kozienickiego, 

wareckiego

20 000 zł `400                                         

793

100. rocznica Bitwy

Warszawskiej 1920 r.

Bitwa pod Sarnową Górą 1920 r.

16.08

Sarnowa Góra

BEZPŁATNIE: 

- pokaz statyczny sprzętu - czołg Leopard 2A5 wraz z obsługą,

- zabezpieczenie zestawu niskopodwoziowego do przewozu czołgu.

1. Brygada Pancerna Urząd Gminy Sońsk

dzieci, młodzież

szkolna, studentów 

oraz dorosłych

9 000 zł 100                                           



794
81. rocznica wybuchu II wojny 

światowej oraz Bitwy pod Mławą.

28.08

Mława

BEZPŁATNIE: 

- pokaz statyczny sprzętu - czołg Leopard 2A5 wraz z obsługą,

- zabezpieczenie zestawu niskopodwoziowego do przewozu czołgu.

1. Brygada Pancerna Urząd Miasta Mława

mieszkańcy Mławy

i goście z terenu 

całej Polski

9 000 zł 100                                           

795
Imperza plenerowa "Weller 

2".Kołaków '44.

09.09

Kołaków

BEZPŁATNIE: 

- pokaz statyczny sprzętu - czołg Leopard 2A5 wraz z obsługą,

- zabezpieczenie zestawu niskopodwoziowego do przewozu czołgu.

1. Brygada Pancerna Urząd Gminy Dąbrówka lokalna społeczność 9 000 zł 100                                           

796
Zajęcia praktyczne w terenie dla 

klas o profilu wojskowym.

wrzesień

(1 dzień)

  Przemyśl

BEZPŁATNIE:  

- zajęcia praktyczne w terenie dla klas o profilu wojskowym na 

temat: "Musztra indywidualna i zespołowa",

- koordynacja przeprowadzenia zajęć,

- użyczenie sali wykładowej i placu apelowego na czas szkolenia. 

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy

z RZI Lublin.

5. batalion strzelców 

podhalańskich

Rejonowy Zarząd 

Infrastrukturyw Lublinie

Jednostka Strzelecka 

2009

młodzież szkolna 

klas mundurowych, 

strzelcy

3 500 zł 64

797

Rekonstrukcja wydarzeń 

historycznych "Obrona mostu

w Tryńczy - wrzesień 1939 r.

wrzesień

(1 dzień)

Tryńcza

BEZPŁATNIE:

- wydanie posiłku,

- prezentacja wyposażenia i sprzętu: (broń i wyposażenie osobiste, 

BRDM, QUAD, JELCZ),

- organizacja stanowiska nauki celowania: 1 x urządzenie do nauki i 

kontroli celowania typu TCW -97 "CYKLOP".

1. batalion czołgów Urząd Gminy Tryńcza
społeczeństwo 

Gminy Tryńcza
9 000 zł 140

798
Ślubowanie I klas w XIV Liceum 

Ogólnokształcącym.

październik

(1 dzień)

Lublin

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie żołnierzy,

- wydzielenie autokaru do przewozu uczestników (żołnierzy),

- wydanie grochówki w porozumieniu z 32. Wojskowym Oddziałem 

Gospodarczym.

19. Brygada 

Zmechanizowana

Orkiestra Wojskowa

w Lublinie

(wg. decyzji Dowódcy 

Garnizonu Warszawa)

32. Wojskowy Oddział

 Gospodarczy  

XIV Liceum 

Ogólnokształcące
społeczność szkoły 4 200 zł 75

799

Konferencja naukowa 

(ogólnopolska) pt. ,,Służby 

mundurowe w systemie 

bezpieczeństwa państwa”.

październik

(1 dzień)

Chełm

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie oficera do wygłoszenia referatu nt. "Siły Zbrojne

w systemie bezpieczeństwa państwa".

19. Brygada 

Zmechanizowana

Państwowa Wyższa 

Szkoła Zawodowa

młodzież szkolna 

klas mundurowych
200 zł 3

800
Zajęcia praktyczne w terenie dla 

klas o profilu wojskowym. 

październik

(1 dzień)

 Przemyśl

BEZPŁATNIE:  

- zajęcia praktyczne w terenie dla klas o profilu wojskowym na 

temat: "Musztra indywidualna i zespołowa",

- koordynacja przeprowadzenia zajęć,

- użyczenie sali wykładowej na czas szkolenia.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI Lublin.

5. batalion strzelców 

podhalańskich

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury

w Lublinie

Jednostka Strzelecka 

2009

młodzież szkolna 

klas mundurowych, 

strzelcy

1 200 zł 20

801
Zajęcia praktyczne w terenie dla 

klas o profilu wojskowym. 

październik

(1 dzień)

OSG Trzcianiec

BEZPŁATNIE:  

- zajęcia praktyczne w terenie dla klas o profilu wojskowym na 

temat: "Pokonywanie terenu różnymi sposobami",

- koordynacja przeprowadzenia zajęć,

- użyczenie bazy szkoleniowej OSG Trzcianiec na czas szkolenia. 

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI Lublin.

5. batalion strzelców 

podhalańskich

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury

w Lublinie

Zespół Szkół w Birczy

młodzież szkolna 

klas mundurowych, 

strzelcy

1 200 zł 20



802
Zajęcia praktyczne w terenie dla 

klas o profilu wojskowym. 

październik

(1 dzień)

OSG Trzcianiec

 BEZPŁATNIE:  

- zajęcia praktyczne w terenie dla klasy o profilu wojskowym

nt. „Prowadzenie działań bojowych przez drużynę piechoty”, 

- koordynacja przeprowadzenia zajęć,

- użyczenie bazy szkoleniowej OSG Trzcianiec na czas szkolenia,

- w celu zabezpieczenia zajęć wydzielenie udostępnienie sprzętu do 

ich przeprowadzenia: atrapy kbk - 8 sztuk i indywidualne środki 

przed bronią masowego rażenia - 8 kompletów,

- zapewnienie transportu dla instruktorów i wyposażenia.

Użyczenie obiektów na podstawie umowy z RZI.

5. batalion strzelców 

podhalańskich

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury

w Lublinie

Zespół Szkół nr 2

w Sanoku

młodzież szkolna, 

klasy mundurowe
600 zł 10

803
Zajęcia praktyczne w terenie dla 

klas o profilu wojskowym. 

listopad

(1 dzień)

Nowa Dęba

BEZPŁATNIE:

- zajęcia praktyczne  dla klas  o profilu wojskowym na temat: 

"Strzelanie z broni strzeleckiej BERYL, UKM, PW i mini beryl",

- koordynacja przeprowadzenia zajęć,

- użyczenie stanowisk ogniowych na strzelnicy w Maleniskach.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI Lublin.

5. batalion strzelców 

podhalańskich

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury

w Lublinie

Jednostka Strzelecka 

2009

młodzież szkolna 

klas mundurowych, 

strzelcy

3 300 zł 25

804 Patriotyczne śpiewanie.

listopad 

(1 dzień)

Duszniki Zdrój 

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie delegacji (10 osób) do udziału w patriotycznym 

śpiewaniu,

- pomoc organizacyjna i merytoryczna,

- wydzielenie nagłośnienia,

- wydzielenie stojaków z flagami.

Wydzielenie środka transportu do przewozu osób i sprzętu.

22. batalion piechoty 

górskiej

Miejski Ośrodek 

Kultury i Sportu

w Dusznikach Zdrój

młodzież, żołnierze, 

byli żołnierze, 

zaproszeni goście

2 300 zł 40

805
Zajęcia dla klas o profilu 

wojskowym.

listopad

(1 dzień)

grudzień

(1 dzień)

 Przemyśl

BEZPŁATNIE:   

- zajęcia praktyczne dla klas o profilu wojskowym,

- koordynacja przeprowadzenia zajęć,

- użyczenie bazy szkoleniowej na czas szkolenia,

- w celu zabezpieczenia zajęć wydzielenie broni szkolnej.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI Lublin.

5. batalion strzelców 

podhalańskich

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury

w Lublinie

Zespół Szkół w Birczy

młodzież szkolna 

klas mundurowych, 

strzelcy

2 200 zł 18

806

Festiwal Pieśni Żołnierskich

i Patriotycznych "Jak długo

w sercach naszych".

07 i 14.11

Wesoła

BEZPŁATNIE: 

- obsługa akustyczna,

- użyczenie Sali kinowej w Klubie Kościuszkowca na podstawie 

umowy ze SZI. 

1. Brygada Pancerna

Ośrodek Kultury 

Dzielnicy Wesoła 

m. st. Warszawy

mieszkańcy 

dzielnicy Wesoła - 

m. st. Warszawy

1 200 zł 10 

807
Konkurs piosenki patriotycznej 

"Mam biało czerwone serce".

listopad

(1 dzień)

Chełm

BEZPŁATNIE: 

Użyczenie Sali kinowej w Klubie Wojskowym na podstawie umowy 

z RZI.

19. dywizjon artylerii 

samobieżnej

19. batalion 

zmechanizowany

Przedszkole Miejskie

Nr 11

młodzież, żołnierze, 

byli żołnierze, 

zaproszeni goście

400 zł 5

808
Ogólnopolski konkurs plastyczny 

"Polski żołnierz moim bohaterem".

listopad

(1 dzień)

Chełm

BEZPŁATNIE: 

Użyczenie Sali kinowej w Klubie Wojskowym na podstawie umowy 

z RZI.

19. dywizjon artylerii 

samobieżnej

19. batalion 

zmechanizowany

Przedszkole Miejskie

Nr 11

młodzież, żołnierze, 

byli żołnierze, 

zaproszeni goście

400 zł 5



809
Zajęcia praktyczne w terenie dla 

klas o profilu wojskowym. 

grudzień

(1 dzień)

 Przemyśl

BEZPŁATNIE: 

- zajęcia praktyczne dla klas o profilu wojskowym na temat: 

"Szkolenie Medyczne", 

- koordynacja przeprowadzenia zajęć,

- użyczenie bazy szkoleniowej na czas szkolenia,

- w celu zabezpieczenia zajęć wydzielenie: Fantom Little Anny x 4 

szt., opatrunki osobiste x 8 szt, sztuczne rany, 

- użyczenie sal wykładowych do organizacji dwóch punktów 

nauczania.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI Lublin.

5. batalion strzelców 

podhalańskich Przemyśl

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury w 

Lublinie

Jednostka Strzelecka 

2009

młodzież szkolna 

klas mundurowych, 

strzelcy

4 300 zł 80

810
Dni Otwarte XIV Liceum 

Ogólnokształcącego.

kwiecień

(1 dzień) 

Lublin

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie trenażera "CYKLOP" wraz z obsługą na potrzeby 

przeprowadzenia szkolenia uczniów,

- zabezpieczenie transportu do przewozu żołnierzy

i sprzętu.

19. Brygada 

Zmechanizowana

XIV Liceum 

Ogólnokształcące

społeczność szkoły, 

uczniowie klas 

mundurowych

1 000 zł 4

811 Ultramaraton Wyszehradzki.

czerwiec

(1 dzień)

Przemyśl

BEZPŁATNIE: 

- wydzielenie 20 żołnierzy do zabezpieczenia trasy biegu, 

- użyczenie nieodpłatne 2 namiotów NS - 97.

5. batalion strzelców 

podhalańskich

Przemyski Klub 

Biegacza

społeczeństwo 

Miasta Przemyśla

i Regionu, żołnierze

5. batalionu 

strzelców 

podhalańskich

5 280 zł 20

812 Ultramaraton Wyszehradzki.

czerwiec

(1 dzień)

Przemyśl

BEZPŁATNIE: 

- wydzielenie 10 żołnierzy do zabezpieczenia trasy biegu, 

- użyczenie nieodpłatne 2 namiotów NS - 97. 

1. batalion czołgów
Przemyski Klub 

Biegacza

społeczeństwo 

Miasta Przemyśla

i Regionu, żołnierze

1. batalionu 

czołgów

2 640 zł 10

813

56. Centralny Rajd Turystyczny  

Wojska Polskiego na Orientację – 

Bieszczady 2020.

 czerwiec

(7 dni)

Ustrzyki Górne

BEZPŁATNIE: 

- wydzielenie 10 żołnierzy (instruktorów),

- zabezpieczenie namiotu do działalności wychowawczej,

- wydzielenie 2 namiotów typu „francuz”,

- zabezpieczenie 2 autokarów,

- zabezpieczenie pojazdu średniej ładowności wysokiej mobilności, 

samochód sanitarny z kierowcą i ratownikiem (do zabezpieczenia 

żołnierzy uczestniczących w zawodach sprawnościowo-obronnych),

- pojazd służbowy do przewozu żołnierzy, namiotów.

5. batalion strzelców 

podhalańskich

1. batalion czołgów   

Żurawica

Oddział Wojskowy 

PTTK im. „Twierdzy 

Przemyśl” przy Klubie 

Wojskowym

5. batalionu strzelców 

podhalańskich

społeczeństwo 

Miasta Przemyśla

i Regionu, żołnierze

5. batalionu 

strzelców 

podhalańskich

42 000 zł 20

814
XXII Olimpiada dla Osób 

Niepełnosprawnych.

Wrzesień

(1 dzień)

Rzeszów

BEZPŁATNIE: 

- użyczenie stadionu sportowego "Podhalańczyk" wrazz zapleczem 

socjalnym - na podstawie umowy z RZI Lublin, 

- pomoc przy organizacji przedsięwzięcia.

21. batalion logistyczny
34. Wojskowy Oddział

 Gospodarczy
Caritas Rzeszów

osoby 

niepełnosprawne
10 560 zł 40

815
Przemyski Bieg Uliczny

"Przemyska Dycha".

wrzesień  

(1  dzień)

Przemyśl

BEZPŁATNIE: 

- wydzielenie 20 żołnierzy do zabezpieczenia trasy biegu,

- nieodpłatne użyczenie 2 namiotów NS - 97. 

5.batalion strzelców 

podhalańskich 

Przemyski Klub 

Biegacza

społeczeństwo 

Miasta Przemyśla

i Regionu, żołnierze

5. batalionu 

strzelców 

podhalańskich

5 280 zł 20

c) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - przedsięwzięcia rozwijające aktywność fizyczną z wyłączeniem przedsięwzięć o charakterze turystycznym, rekreacyjnym i rozrywkowym,



816
Przemyski Bieg Uliczny

"Przemyska Dycha".

wrzesień

(1 dzień)

Przemyśl

BEZPŁATNIE: 

- wydzielenie 10 żołnierzy do zabezpieczenia trasy biegu, 

- użyczenie nieodpłatne 2 namiotów NS - 97. 

1. batalion czołgów
Przemyski Klub 

Biegacza

społeczeństwo 

Miasta Przemyśla

i Regionu, żołnierze

1. batalionu 

czołgów

2 640 zł 10

817 Bieg Uliczny "Piątka dla Hospicjum".

wrzesień 

(1 dzień)

Przemyśl

BEZPŁATNIE: 

- wydzielenie 10 żołnierzy do zabezpieczenia trasy biegu, 

- użyczenie nieodpłatne 2 namiotów NS - 97. 

1. batalion czołgów
Przemyski Klub 

Biegacza

społeczeństwo 

Miasta Przemyśla

i Regionu, żołnierze

1. batalionu 

czołgów

2 640 zł 10

818 Bieg Uliczny "Piątka dla Hospicjum".

wrzesień  

(1 dzień)

Przemyśl

BEZPŁATNIE: 

- wydzielenie 20 żołnierzy do zabezpieczenia trasy biegu,

- nieodpłatne użyczenie 2 namiotów NS - 97. 

5.batalion strzelców 

podhalańskich   

Przemyski Klub 

Biegacza

społeczeństwo 

Miasta Przemyśla

i Regionu, żołnierze

5. batalionu 

strzelców 

podhalańskich

5 280 zł 20

819

XIII Zawody Sportowo-Obronne 

Szkół Średnich Województwa 

Lubelskiego KRESY-2020.

09.10

Plac ćwiczeń 

wojskowych

Zamość-

Sitaniec

Wolica

BEZPŁATNIE:

- użyczenie 5 szt. granatów ćwiczebnych, wydzielenie 3 

instruktorów do prowadzenia zawodów,

- użyczenie placu ćwiczeń jednostki - Poligon Sitaniec Wolica na 

podstawie umowy użyczenia RZI Lublin.

3. batalion 

zmechanizowany

Stowarzyszenie 

Jesteśmy z Tobą- Bądź z 

Nami

uczniowie klas

o profilu 

wojskowym

1 600 zł 24

820 Bieg Rzeźnika.

październik  

(1 dzień)

Cisna

BEZPŁATNIE: 

- zabezpieczenie biegu poprzez wydzielenie: 2 pojazdów ciężarowo - 

terenowych,  2 pojazdów osobowo- terenowych,

- skierowanie 20 żołnierzy do zabezpieczenia trasy biegu, 

- wydzielenie autobusu do przewozu uczestników Biegu oraz 

zabezpieczenia.

5. batalion strzelców 

podhalańskich
Fundacja Bieg Rzeźnika

społeczeństwo 

Miasta Przemyśla

i Regionu, żołnierze

5. batalionu 

strzelców 

podhalańskich

4 500 zł 80

821
Jarosławskie Święto Biegowe - 

Jarosławska Dziesiątka.

październik  

(1 dzień)

Jarosław

BEZPŁATNIE:

- skierowanie 30 żołnerzy do zabezpieczenia trasy biegu, 

- nieodpłatne użyczenie 3 namiotów NS-10,

- wystawienie punktu promocyjnego,

- wydanie zupy grochowej w porozumieniu z 34. Wojskowym 

Oddziałem Gospodarczym,

- zabezpieczenie pojazdu do przewozu żołnierzy i sprzętu.

14. dywizjon artylerii 

samobieżnej

34. Wojskowy Oddział

 Gospodarczy 
 Urząd Miasta Jarosław

młodzież szkolna, 

studenci, 

społeczeństwo 

Garnizonu Jarosław 

oraz zołnierzy

21. Brygady 

Strzelców 

Podhalańskich

5 000 zł 90 

822 Akcja "Pomóżmy Bohaterom".

kwiecień, grudzień 

(1 dzień

w miesiącu)

Lublin, Rzeszów

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie samochodu ogólnego przeznaczenia dużej 

ładowności wraz z kierowcami: JELCZ - 2 szt. do przewozu paczek.

19. Brygada 

Zmechanizowana

2. Lubelska Brygada 

Obrony Terytorialnej

Lubelskie Środowisko

27. Dywizji Piechoty 

Armii Krajowej

kombatanci 20 000 zł 48

823

IV mistrzostwa w strzelaniu

z pistoletu wojskowego 

kombatantów, inwalidów 

wojennych i wojskowych,  

weteranów misji pokojowych

i stabilizacyjnych oraz  byłych 

żołnierzy zawodowych.

06.06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Strzelnica Myśliwska

w Borze k/Rzeszowa

BEZPŁATNIE:

- zabezpieczenie obsługi strzelnicy oraz ubezpieczenia,

- pomoc w organizacji przedsięwzięcia,

- wydanie przygotowanego posiłku, 

- wydzielenie pojazdu - O-T HONKER,

- wydzielenie amunicji do zabezpieczenia strzelania 

z limitu Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON.

Użyczenie strzelnicy na podstawie umowy z RZI.

21.batalion dowodzenia 21. batalion logistyczny

Zarząd Okręgowy 

Związku Inwalidów 

Wojennych RP

w Rzeszowie

kombatanci 

inwalidzi wojenni

i wojenni, weterani 

misji pokojowych 

oraz byli żołnierze 

zawodowi

7 500 zł 120

d) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.



824 Akcja "Paczka dla bohatera".

grudzień

(1 dzień)

Chełm

BEZPŁATNIE:

- samochód ogólnego przeznaczenia dużej ładowności JELCZ do 

zwożenia zebranych darów - 1 szt.,

- mikrobus do rozwożenia paczek - 1 szt.,

- oddelegowanie 2 żołnierzy do pakowania paczek,

- użyczenie Sali w Klubie Wojskowym.

Użyczenie sali na podstawie umowy z RZI.

19. dywizjon artylerii 

samobieżnej

19. batalion 

zmechanizowany

Przedszkole

Miejskie Nr 11

w Chełmie

kombatanci 2 500 zł 30

825

Rajd Weteranów WP po Roztoczu  

Spływ kajakowy weteranów 

 weteranów poszkodowanych jako 

projekt rehabilitacji poprzez sport.

26-30.08

Zamość, Frampol, 

Janów Lubelski, 

Szczebrzeszyn

BEZPŁATNIE: 

- zabezpieczenie 4 noclegów  dla 35-40 uczestników spływu 

kajakowego,

- pomoc w organizowaniu, planowaniu i zabezpieczeniu spływu 

kajakowego,

- wykonanie dokumentacji fotograficznej i zabezpieczenie 

komunikacji z mediami.

3. batalion 

zmechanizowany

Dowództwo Generalne 

Rodzajów Sił Zbrojnych

32. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Stowarzyszenie 

Rannych

i Poszkodowanych

w misjach poza 

granicami kraju

w Szczecinie         

Stowarzyszenie 

Jesteśmy z Tobą - Bądź 

z Nami

weterani i ranni

i poszkodowani

w misjach poza 

granicami kraju 

weterani, rodziny 

poległych, 

członkowie rodzin

6 500 zł 80

826

 Projekt biegowo-edukacyjny 

"Tropem Wilczym. Bieg Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych" VIII edycja.

01.03

Starogard Gdański   

BEZPŁATNIE:

- prezentacja jednostki wojskowej,

- pokaz sprzętu wysokościowo-ratowniczego, 

- skierowanie do zabezpieczenia przedsiewziecia 10 żołnierzy.

49. Baza Lotnicza
22. Baza Lotnictwa 

Taktycznego 

Fundacja Wolność 

i Demokracja 

Warszawa

mieszkańcy 

Starogardu 

Gdańskiego

1 400 zł 40

827

 Projekt biegowo-edukacyjny 

"Tropem Wilczym. Bieg Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych" VIII edycja.

01.03 

Włocławek   

BEZPŁATNIE: 

- wsparcie organizacyjne biegu,

- 10 żołnierzy (obstawa trasy, rozstawienie miasteczka biegowego),

- wystawienie nagłośnienia z obsługą, 

- pokaz sprzętu wysokościowo - ratowniczego. 

56. Baza Lotnicza 
12. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Fundacja Wolność 

i Demokracja 

Warszawa

mieszkańcy 

Włocławka i okolic
1 740 zł 40

828 Gdynia AEROBALTIC AIRSHOW.

07 - 09.08 

Lotnisko Gdynia - 

Kosakowo

BEZPŁATNIE:

- pokaz statyczny śmigłowiec Mi-24 z załogą.
49. Baza Lotnicza 

22. Baza Lotnicza 

w Malborku, 

16. Dywizja 

Zmechanizowana

Miejski Ośrodek 

Kultury w Świdniku

mieszkańcy Gdyni

i okolic
17 200 zł 48

829 Mazury AirShow 2020. 
01 - 02.08 

Kętrzyn-Giżycko

BEZPŁATNIE:

- pokaz dynamiczny (po ujęciu w planie udziału lotnictwa SZ RP

w krajowych i zagranicznych pokazach lotniczych oraz 

prezentacjach sprzętu wojskowego w 2020 roku) oraz pokaz 

statyczny 1 x Mi-24 oraz 1 x Mi-2 z załogami na lotnisku Kętrzyn 

Wilamów.

49. Baza Lotnicza         

15. Brygada 

Zmechanizowana, 

11. Pułk Artylerii.

Aeroklub Kraina Jezior 

przy wsparciu Fundacji 

Military Park

mieszkańcy 

Kętrzyna i Giżycka
92 000 zł 64

830

III Spadochronowe Mistrzostwa 

w Celności Lądowania POPS 

Związku Polskich sadochroniarzy

i Zawody Spadochronowe Szkół 

Mundurowych.

26 - 30.08 

Inowrocław Lotnisko 

Aeroklubu 

Kujawskiego EPIN 

BEZPŁATNIE:

- 10 godzin przydziału nalotu na śmigłowiec 1 x Mi-2 z załogą do 

wykonywania skoków spadochronowych (po ujęciu w planie 

udziału lotnictwa SZ RP w krajowych i zagranicznych pokazach 

lotniczych oraz prezentacjach sprzętu wojskowego w 2020 roku)..

56. Baza Lotnicza

Zarząd Główny Związku 

Polskich 

Spadochroniarzy

mieszkańcy 

Inowrocławia 

i Kujaw

68 000 zł 357

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

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 programów, o których mowa w pkt 1 niniejszych wytycznych inicjowane przez partnerów społecznych

1. BRYGADA LOTNICTWA WOJSK LĄDOWYCH - INOWROCŁAW

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 -  z wyłączeniem 

przedsięwzięć o charakterze rekreacyjnym lub rozrywkowym,



831

Szkolenie Klas Mundurowych IV 

Liceum Ogólnowoskowego 

im. Marynarzy WOP w Gdańsku.

cały rok

(cyklicznie raz 

w miesiącu za 

wyjątkiem miesięcy 

wakacyjnych, 

8 godzin lekcyjnych)

Pruszcz Gdański

BEZPŁATNIE: 

- prezentacja sprzętu i wyposarzenia 49. Bazy Lotniczej, 

- zapoznanie z bazą szkoleniową, 

- organizacja konkursów sprawnościowo obronnych, 

- organizacja zajęć z musztry i ceremoniału wojskowego, 

- nauka walki wręcz, skierowanie 5 żołnierzy do realizacji 

przedsięwzięcia.

49. Baza Lotnicza

IV Liceum 

Ogólnokształcące 

w Gdańsku

uczniowie liceum 1200 zł 40

832

Święto Patrona Szkoły, ślubowanie 

klas pierwszych (mundurowych), 

zawody strzeleckie z okazji 

Narodowego Święta Niepodległości, 

wycieczka do Jednostki Wojskowej.

20.03 

maj - czerwiec

16.10

14.11.

BEZPŁATNIE: 

- zabezpieczenie organizacyjne uroczystości,

- wystawienie stoiska promocyjnego,

- pokaz sprzetu wojskowego oraz infrastruktury Bazy, 

- udostepnienie środka transportu,

- szkolenie dla kadetów (klasa mundurowa).

56. Baza Lotnicza 

Zespół Szkół 

Mechanicznych im. 

Józefa Piłsudskiego 

w Radziejowie

uczniowie zespołu 

szkół
1 900 zł 48 

833

 Szkolenie Klas Mundurowych VI 

Liceum Ogólnowoskowego

im. Zesłańców Sybiru w Toruniu.

kwiecień - czerwiec  

wrzesień - październik

BEZPŁATNIE:

- organizacja zajęć dla uczniów klas mundurowych,

- zapoznanie z bazą szkoleniową, 

- organizacja konkursów sprawności obronnych, 

- organizacja zajęć z musztry i ceremoniału wojskowego, 

- udział w uroczystościach patriotyczno - wojskowych.

56. Baza Lotnicza

VI Liceum 

Ogólnokształcące im. 

Zesłańców Sybiru 

w Toruniu

uczniowie klas 

mundurowych
2 000 zł 48 

834

Podróż wojskowo-historyczna do 

Muzeum Sił Powietrznych oraz Bazy 

Szkoleniowej Lotniczej Akademii 

Wojskowej w Dęblinie.

maj lub czerwiec 
 BEZPŁATNIE:

- udzielenie środka komunikacji (autokar) dla grupy 40 osób.
56. Baza Lotnicza 

Kujawskie 

Stowarzyszenie 

Seniorów Lotnictwa 

Wojskowego RP

seniorzy Lotnictwa                       

(uczestnicy 

podróży)

1 500 zł 12 

835

Szkolenie uczniów Technikum 

Logistycznego - Zespołu Szkół im. 

Marii Grodzickiej w Lubrańcu 

Marysinie.

luty 

(1 dzień)

październik

(1 dzień)

Lubraniec Marysin

BEZPŁATNIE: 

- prezentacja sprzętu i wyposarzenia, 

- zapoznanie z bazą szkoleniową (prezentacja POWER POINT), 

- zajecia z musztry, 

- szkolenie pocztu sztandarowego - skierowanie 5 żołnierzy do 

realizacji przedsięwzięcia.

1. Brygada Lotnictwa 

Wojsk Lądowych - 

Dowództwo Inowrocław

56. Baza Lotnicza

Inowrocław

Zespół Szkół 

w Lubrańcu Marysienie

uczniowie klas 

od I do III
1 200 zł 40

836
Projekt - SYMULACJE ZAGROŻEŃ 

MILITARNYCH.

25.04

09.05

21.11

28.11

 Pruszcz Gdański

BEZPŁATNIE: 

- prelekcja na temat zagrożeń militarnych,

- użyczenie hangarów oraz obiektów na terenie 49. Bazy Lotniczej. 

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

49. Baza Lotnicza

22. Baza  Lotnictwa 

Taktycznego 

w Malborku

Wyższa Szkoła 

Bezpieczeństwa 

w Poznaniu oraz 

Wydział Studiów 

Społecznych 

w Gdańsku

studenci 1200 zł 32



837

X Ogólnopolski Festiwal Piosenki 

Harcerskiej i Turystycznej 

"Bumerang".

13 - 15.03

Wrocław

BEZPŁATNIE:

- użyczenia hali sportowej.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

2. Wojskowy Szpital 

Polowy

4. Regionalna Baza 

Logistyczna

ZHP Chorągiew 

Dolnośląska Hufiec ZHP 

Wrocław

zuchy, harcerze, 

harcerze starsi, 

wędrownicy 

i instruktorzy ZHP, 

członkowie innych 

organizacji 

harcerskich 

działających 

w Polsce

2 376 zł 72

838

IX Wrocławska Prezentacja Grup 

Rekonstrukcji Historycznych, 

Pojazdów Militarnych oraz Służb 

Mundurowych - REKON 2020.

20 - 21.06

Wrocław

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie sprzętu: (pojazd sanitarka, namiot - szpital polowy).

2. Wojskowy Szpital 

Polowy

17. Brygada 

Zmechanizowana, 

23. pułk artylerii, 

Centrum Szkolenia 

Wojsk Inżynieryjnych 

i Chemicznych, 

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień Wrocław, 

10. pułk dowodzenia,  

Akademia Wojsk 

Lądowych, 

31. batalion 

radiotechniczny,

82. batalion ewakuacji 

sprzętu,  Oddział 

Żandarmerii Wojskowej 

w Żaganiu, Orkiestra 

Reprezentacyjna Wojsk 

Lądowych, 

10. Brygada Kawalerii 

Pancernej, 

34. Brygada Kawalerii 

Pancernej, 4. pułk 

przeciwlotniczy,

22. batalion piechoty 

górskiej

Fundacja Promocji 

Historii i Techniki 

Militarnej "MILITARNI 

WROCŁAW"

uczniowie szkół, 

młodzież, kluby 

seniora, 

społeczeństwo 

Wrocławia

3 960 zł 120

839 Szkolny program edukacyjny.

czerwiec

(1 dzień)

listopad

(1 dzień)

Wrocław

BEZPŁATNIE:

- pokaz udzielania pierwszej pomocy,

- pokaz sprzętu ratowniczo-medycznego.

2. Wojskowy Szpital 

Polowy

Liceum 

Ogólnokształcące

nr VI Wrocław

uczniowie liceum 1584 zł 48

840
WKS "Śląsk" - młodzieżowa piłka 

ręczna.

2.01-30.06 

i 1.09-31.12

(codziennie)

Wrocław

BEZPŁATNIE:

- użyczenie hali sportowej.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

2. Wojskowy Szpital 

Polowy
WKS "Śląsk" Wrocław młodzież sportowa 24 741 zł 752

c) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - przedsięwzięcia rozwijające aktywność fizyczną z wyłączeniem przedsięwzięć o charakterze turystycznym, rekreacyjnym i rozrywkowym,

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  -  z wyłączeniem 

przedsięwzięć o charakterze rekreacyjnym lub rozrywkowym,

2. WOJSKOWY SZPITAL POLOWY - WROCŁAW



841 Szkolenie z taktyki.

cały rok

(wybrane 24 dni 

uzgodnione ze 

Stowarzyszeniem)

Kraków

BEZPŁATNIE:

- użyczenie części GOSz Pasternik.

Użyczenie nieruchomości - na podstawie umowy z RZI.

6. Brygada 

Powietrznodesantowa

6. batalion dowodzenia

Stowarzyszenie 

Terytorialni

członkowie 

organizacji 

proobronnych, 

uczniowie szkół 

średnich, uczniowie 

klas mundurowych, 

nauczyciele klas 

mundurowych, 

studenci, studenci 

Legii Akademickiej 

MON, żołnierze

0 zl 0

842

Obóz szkoleniowy dla klas 

mundurowych w ramach 

przedmiotu "Edukacja wojskowa".

kwiecień-maj

(5 dni) 

Kraków

Organizacja 5-dniowego obozu szkoleniowego na terenie JW. 

poprzez:

- udostępnienie obiektów szkoleniowych, infrastruktury

i sprzętu wojskowego,

- wydzielenie instrukorów i osób funkcyjnych z JW. niezbędnych do 

przeprowadzenia zajęć,

- zapewnienie zakwaterowania (4 noclegi),

- zapewnienie transportu do zabezpieczenia procesu szkolenia, 

szczegóły wsparcia i terminy realizacji przedsięwzięć - do ustalenia 

pomiędzy JW i szkołą,

- dostęp do infrastruktury socjalnej (wumywalnie, prysznice, 

toalety - przenośne lub stacjonarne).

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

6. Brygada 

Powietrznodesantowa

6. batalion dowodzenia

35. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy Kraków

Liceum 

Ogólnokształcące

w Trzebini

uczniów klas służb 

mundurowych
1 800 zł 50

843
Zimowy Wielobój Spadochronowy

PARA-SKI 2020.

27 - 29.02

Bielsko - Biała

BEZPŁATNIE:

- ochrona postoju śmigłowca typu W-3, lub Mi-8 lub Mi-17 na 

lotnisku (2 żołnierzy) oraz agregatu do rozruchu śmigłowca

(2 żoŁnierzy),

- zabezpieczenie przeciwpożarowe skoków spadochronowych

(5 żołnierzy),

- zabezpieczenie transportu załogi i obsługi śmigłowca z lotniska do 

miejsc zakwaterowania i z powrotem na lotnisko.

Trasa: Bielsko - Lotnisko Aleksandrowice - Bielsko - Biała - 20 km.

6. Brygada 

Powietrznodesantowa

18. batalion 

powietrznodesantowy

25. Brygada Kawalerii 

Powietrznej

Związek Polskich 

Spadochroniarzy

skoczkowie 

spadochronowi

z Areoklubów 

Regionalnych oraz 

skoczkowie 

spadochronowi 

zrzeszeni

w Związku Polskich 

Spadochroniarzy, 

spadochroniarze 

wojskowi

16 255 zł 528

844 Dzień Przedsiębiorczości.

kwiecień 

(1 dzień)

Bielsko-Biała

BEZPŁATNIE:

- włączenie kadetów w zajęcia szkoleniowe żołnierzy

18. batalionu powietrznodesantowego (marsz kwartalny, pkt.

z pierwszej pomocy).

6. Brygada 

Powietrznodesantowa

18. batalion 

powietrznodesantowy                                        

Liceum 

Ogólnokształcące 

im. T. Kościuszki 

Bielsko-Biała

uczniowie liceum 1056 zł 32 

845 Dzień Przedsiębiorczości.

kwiecień 

(1 dzień)

Bielsko-Biała

BEZPŁATNIE:

- włączenie uczniów technikum w zajęcia szkoleniowe żołnierzy

18. batalionu powietrznodesantowego (marsz kwartalny, pkt.

z pierwszej pomocy).

6. Brygada 

Powietrznodesantowa

18. batalion 

powietrznodesantowy

Technikum

im. 

Gen.S.Sosabowskiego

w Bielsku-Białej

uczniowie 

technikum
1056 zł 32 

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 programów, o których mowa w pkt 1 niniejszych wytycznych inicjowane przez partnerów społecznych

6. BRYGADA POWIETRZNODESANTOWA - KRAKÓW



846 Dzień Przedsiębiorczości.

kwiecień 

(1 dzień)

Bielsko-Biała

BEZPŁATNIE:

- włączenie uczniów zespołu szkół w zajęcia szkoleniowe żołnierzy 

batalionu (marsz kwartalny, punkt z pierwszej pomocy).

6. Brygada 

Powietrznodesantowa

18. batalion 

powietrznodesantowy

Zespół Szkół 

Agrotechnicznych 

i Ogólnokształcących 

w Żywcu

uczniowie zespołu 

szkół
792 zł 24 

847 Dzień Przedsiębiorczości.

kwiecień 

(1 dzień)

Bielsko-Biała

BEZPŁATNIE:

- włączenie uczniów zespołu szkół w zajęcia szkoleniowe żołnierzy 

batalionu (marsz kwartalny, punkt z pierwszej pomocy).

6. Brygada 

Powietrznodesantowa

18. batalion 

powietrznodesantowy

Powiatowy Zespół

Nr 2 Szkół  

Ogólnokształcących 

Mistrzostwa 

Sportowego

i Technicznych 

w Oświęcimiu

uczniowie zespołu 

szkół
792 zł 24 

848 Dzień Przedsiębiorczości.

kwiecień 

(1 dzień)

Bielsko-Biała

BEZPŁATNIE:

- włączenie uczniów zespołu szkół w zajęcia szkoleniowe żołnierzy 

batalionu (marsz kwartalny, punkt z pierwszej pomocy).

6. Brygada 

Powietrznodesantowa

18. batalion 

powietrznodesantowy

Powiatowy Zespół 

Szkół w Lędzinach

uczniowie zespołu 

szkół
792 zł 24 

849 Dzień Przedsiębiorczości.

kwiecień 

(1 dzień)

Bielsko-Biała

BEZPŁATNIE:

- włączenie uczniów zespołu szkół w zajęcia szkoleniowe żołnierzy 

batalionu (marsz kwartalny, punkt z pierwszej pomocy).

6. Brygada 

Powietrznodesantowa

18. batalion 

powietrznodesantowy

Zespół Szkół

im. Władysława 

Szybińskiego III Liceum 

Ogólnokształcące 

w Cieszynie

uczniowie zespołu 

szkół
100 zł 24 

850

Obóz szkoleniowo - kondycyjny dla 

uczniów klas o profilu 

mundurowym.

maj

(5 dni),

czerwiec

(5 dni)

Bielsko - Biała

BEZPŁATNIE:

- udostępnienie środków łączności,

- 3 instruktorów do szkolenia z taktyki,

- pomoc w opracowaniu planu zajęć.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

6. Brygada 

Powietrznodesantowa

18. batalion 

powietrznodesantowy

Stowarzyszenie 

Zakład Doskonalenia 

Zawodowego

uczniowie szkół 

mundurowych
9 900 zł 360

851
Prowadzenie zajęć dla młodzieży 

klas o profilu wojskowym.

04 - 08.05

Słopnice

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie 6 instruktorów wraz z zabezpieczeniem 

materiałowym i sprzętem wojskowym do prowadzenia zajęć 

zgodnie z programem szkolenia.

Trasa: Kraków- Słopnice-Kraków –  280 km.

6. Brygada 

Powietrznodesantowa

16. bataion 

powietrznodesantowy

35. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Zespół Szkół

im. Komisji Edukacji 

Narodowej

w Tymbarku

uczniowie klas 

mundurowych
 9 320 zł 240

852

XXVII Ogólnopolskie Dni 

Bezpieczeństwa Kultury Ruchu

i Ratownictwa Drogowego.

30.05 

Bielsko - Biała

BEZPŁATNIE:

- udostępnienie 2 x kuchnia polowa wraz z obsługą

i paliwem,    

- udostępnienie 4 szt. namiotów,

- pokaz statyczny SpW 3 x HMMWV z bronią pokładową, moździerz 

M - 98, moździerz LM - 60 D, 5,56 mm kbs Beryl, 5,56 mm kbs Mini - 

Beryl, samochód O-T, 2 x samochód C-T,

- zorganizowanie Toru Komandosa.

6. Brygada 

Powietrznodesantowa

18. batalion 

powietrznodesantowy

4. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Fundacja na Rzecz 

Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego

Bielsko - Biała 

społeczeństwo 

m. Bielsko-Biała
4 700 zł 120 

853
Prowadzenie zajęć dla młodzieży 

klas o profilu wojskowym.

29.06 - 03.07

Kraków,

Kobylany

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie 6 instruktorów wraz z zabezpieczeniem 

materiałowym i sprzętem wojskowym do prowadzenia zajęć 

zgodnie z programem szkolenia.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Trasa: Kraków- Kobylany-Kraków –  32 km .

6. Brygada 

Powietrznodesantowa

16. bataion 

powietrznodesantowy

35. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Zespół Szkół

im. Komisji Edukacji 

Narodowej

w Tymbarku

uczniowie klas 

mundurowych
7 920 zł 240



854
Prowadzenie zajęć dla młodzieży 

klas o profilu wojskowym.

październik

(3 dni)

Niedzica

BEZPŁATNIE: 

- wydzielenie 6 instruktorów wraz z zabezpieczeniem 

materiałowym i sprzętem wojskowym do prowadzenia zajęć 

zgodnie z programem szkolenia.

Trasa: Kraków- Niedzica-Kraków –  280 km. 

6. Brygada 

Powietrznodesantowa

16. bataion 

powietrznodesantowy

35. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Zespół Szkół

im. Komisji Edukacji 

Narodowej

w Tymbarku

uczniowie klas 

mundurowych
6 152 zł 144

855
Prowadzenie zajęć dla młodzieży 

klas o profilu wojskowym.

listopad

(2 dni)

Kraków,

Kobylany

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie 6 instruktorów wraz z zabezpieczeniem 

materiałowym i sprzętem wojskowym do prowadzenia zajęć 

zgodnie z programem szkolenia.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Trasa: Kraków- Kobylany-Kraków –  32 km. 

6. Brygada 

Powietrznodesantowa

16. bataion 

powietrznodesantowy

35. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Zespół Szkół

im. Komisji Edukacji 

Narodowej

w Tymbarku

uczniowie klas 

mundurowych
3 168 zł 96

856
Bitwa Wyrska - Bój o Gostyń 2020 - 

XV edycja imprezy.

23.05

Gostyń

BEZPŁATNIE:

- pokaz statyczny SpW, 

- 2 x HMMWV z bronią pokładową, wyposażenie indywidualne i 

spadochronowe.

Trasa: Bielsko - Biała - Gostyń - Bielsko - Biała - 730 km.

6. Brygada 

Powietrznodesantowa

18. batalion 

powietrznodesantowy

Urząd Gminy Wyry
społeczeństwo 

Gminy Wyry
8 620 zł 40 

857
"Tropem Wilczym, Bieg Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych".

01.03 

Kraków, 

 Zakliczyn,

Zakopane,

Przyszowa,

Oświęcim,

Żywiec

BEZPŁATNIE:

KRAKÓW:  zabezpieczenie organizacyjne: obstawa trasy, pomocw 

rozstawieniu miasteczka biegowego - 10 żolnierzy, nagłośnienie.

ZAKLICZYN: zabezpieczenie trasy biegu - 5 żołnierzy,

- 1 x samochód terenowy Honker, sędziowie zadań 

sprawnościowych na punktach kontrolnych (rzut granatem - 4 

granaty ćwiczebne, pierwsza pomoc ) - 4 żołnierzy, pojazdy 

służbowe celem przewiezienia żołnierzy.

ZAKOPANE:

- zabezpieczenie organizacyjne (obstawa trasy, pomoc

w rozstawieniu miasteczka biegowego) - 15 żolnierzy,

- pokaz sprzętu wojskowego,

- 1 x samochód ciężarowy.

PRZYSZOWA: zabezpieczenie organizacyjne (obstawa trasy, pomoc 

w rozstawieniu miasteczka biegowego) - 8 żolnierzy.

OŚWIĘCIM: zabezpieczenie organizacyjne - 10 żołnierzy, pokaz  

sprzętu wojskowego, 2 x HMMWV.

ŻYWIEC: zabezpieczenie organizacyjne - 10 żołnierzy, 2 x HMMWV.

Pojazdy służbowe celem przewiezienia żołnierzy

Trasa: Kraków - Zakliczyn - Kraków - 210 km.

Trasa: Kraków - Zakopane - Kraków - 250 km.

Trasa: Kraków - Przyszowa - Kraków - 160 km.

Trasa: Kraków - Oświęcim - Kraków - 130 km.

Trasa: Kraków - Żywiec - Kraków - 180 km.

6. Brygada 

Powietrznodesantowa

6. batalion logistyczny

18. batalion 

powietrznodesantowy

Fundacja Wolność 

i Demokracja

dla wszystkich 

zainteresowanych
33 281 zł 840

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  -  z wyłączeniem 

przedsięwzięć o charakterze rekreacyjnym lub rozrywkowym,



858 Militariada.
20 - 21.06

Nowa Dęba

BEZPŁATNIE: 

- pokaz statyczny uzbrojenia: karabinek kbs Beryl, karabin 

wyborowy, pistolet Wist, granatnik RPG-7, moździerz LM-60,

- pokaz sprzętu spadochronowego,

- pokaz statyczny pojazdu HMMWV z wyposażeniem,

- pokaz walki wręcz.

Trasa: Kraków - Nowa Dęba - Kraków - 370 km.

6. Brygada 

Powietrznodesantowa

18. batalion 

powietrznodesantowy

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego,

33. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy,

21. Brygada Strzelców 

Podhalańskich,

34. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy,

Orkiestra Wojskowa 

Rzeszów,

Pułk Reprezentacyjny 

Wojska Polskiego,

Oddział Żandarmerii 

Wojskoej Kraków,

Jednostka Wojskowa 

NIL

Urząd Gminy Nowa 

Dęba

grupy rekonstrukcji 

historycznej,

miłośnicy 

militariów,

kolekcjonerzy 

sprzętu 

wojskowego,

dzieci i młodzież,

uczniowie klas 

wojskowych,

harcerze

4 820 zł 90

859
11. Military Festiwal Wysehrad 

Group Ustroń 2020.

25 - 26.07

Ustroń

BEZPŁATNIE: 

- udział żołnierzy w pokazie wyszkolenia,

- udział artystów z podległych jednostek wojskowych,

- pomoc merytoryczna instruktorów,

- stoisko promocyjne.

Trasa: Kraków - Ustroń - Kraków - 290 km.

6. Brygada 

Powietrznodesantowa

Jednostka Wojskowa 

Komandosów,

Jednostka Wojskowa 

NIL,

13. Śląska Brygada 

Obrony Terytorialnej,

Klub Wojsk Specjalnych

Wojskowe 

Stowarzyszenie 

"Kultura-Turystyka-

Obronność"

mieszkańcy 

Ustronia
4 185 zł 120

860
Marsz Szlakiem I Kompanii 

Kadrowej.

04 - 12.08 

Kraków,

Kielce

BEZPŁATNIE:   

- zabezpieczenie logistyczne uczestników marszu, 

- 2 x pojazd ciężarowo-terenowy z kierowcami do przewozu bagaży 

od 04 -12.08. 

 Trasa: Kraków - Kielce - Kraków - 280 km.

6. Brygada 

Powietrznodesantowa

6. batalion logistyczny                           

Stowarzyszenie 

Rekonstrukcji 

Historycznych "Jodła"

młodzież szkolna 

i organizacje 

(związki strzeleckie, 

drużyny strzeleckie, 

harcerze), żołnierze 

zawodowi,

żołnierze wojsk 

obrony 

terytorialnej

22 284 zł 648



861 II Miechowski Piknik Militarny.
22.08

Miechów

ODPŁATNIE:

- przygotowanie grochówki.

BEZPŁATNIE: 

- prezentacja sprzętu wojskowego,

- pokaz statyczny SpW,

- 3 x HMMWV z bronią pokładową, moździerz,

- zorganizowanie toru komandosa.

Trasa: Kraków - Miechów - Kraków - 280 km.

6. Brygada 

Powietrznodesantowa

18. batalion 

powietrznodesantowy

Oddział Specjalny ŻW, 

Mazow. Oddział ŻW, 

Pułk Reprezentacyjny 

WP, Wojewódzki Sztab 

Wojskowy,

11. Małopolska Brygada 

OT, 25. Brygada 

Kawalerii Powietrznej,

8. Baza Lotnictwa 

Transportowego,

5. batalion dowodzenia,

JW AGAT, JW NIL,

JW Komandosów,

10. Brygada Logistyczna,

1. Brygada Pancerna,

11. Dywizja Kawalerii 

Pancernej,

15. Brygada 

Zmechanizowana,

21. Brygada Strzelców 

Podhalańskich,

5. batalion strzelców 

podhalańskich,

32. dywizjon rakietowy 

OP, Centrum 

Przygotowań do Misji 

Zagranicznych,

5. pułk chemiczny.

Uczniowski Klub 

Sportowy

Akademia Piłkarska 

Champions Miechów

dzieci, młodzież, 

wszyscy 

zainteresowani

7 888 zł 120

862
Szkolenie fizyczne i wojskowe klas 

mundurowych.

cały rok

(4 godziny

w każdy piątek bez 

miesięcy wakacyjnych) 

 Bielsko - Biała

BEZPŁATNIE:  

- użyczenie hali sportowej,   

- użyczenie kompleksu obejmującego OSF, pas taktyczny oraz 

ośrodek inżynieryjno-saperski.  

Zajęcia odbywają się po ustaleniu z JW oraz przedstawieniu planu 

szkolenia. 

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI. 

6. Brygada 

Powietrznodesantowa

18. batalion 

powietrznodesantowy

Liceum 

Ogólnokształcące

im. T. Kościuszki

Bielsko - Biała

uczniowie liceum 5 280 zł 160 

863

Współzawodnictwo klas 

mundurowych o Puchar Dowódcy 6. 

batalionu dowodzenia im. gen. 

broni Józefa KUROPIESKI.

kwiecień

 (1 dzień) 

Kraków

 Trzebinia

BEZPŁATNIE:

- 3 instruktorów do przeprowadzenia zawodów. 

Trasa: Kraków - Trzebinia - Kraków - 70 km.

6. Brygada 

Powietrznodesantowa

6. batalion dowodzenia

Liceum 

Ogólnokształcące 

w Trzebini

młodzież szkolna 

klas mundurowych
4 827 zł 144

864 II Bieg Invictvs. 
30 .05

 Gliwice

BEZPŁATNIE:

- pomoc organizacyjna i merytoryczna,

- udostępnienie namiotów wraz z wyposażeniem na potrzeby biura 

organizacyjnego, szatni, depozytu oraz pomoc w rekrutacji 

uczestników biegu.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI. 

6. Brygada 

Powietrznodesantowa

6. batalion 

powietrznodesantowy

Akademia Sztuki 

Wojennej,

Akademia Wojsk 

Lądowych,

16. batalion 

powietrznodesantowy

Fundacja Invictus 

Veteranus

ogólnopolski - 

młodzież, entuzjaści 

sportów 

biegowych, 

promotorzy idei 

pomocy dla 

weteranów misji 

poza granicami 

kraju 

6 930 zł 210

c) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej — przedsięwzięcia rozwijające aktywność fizyczną z wyłączeniem przedsięwzięć o charakterze turystycznym, rekreacyjnym i rozrywkowym,



865
Biegi z przeszkodami

"Commando Race".

czerwiec 

(5 dni)

Kraków

BEZPŁATNIE: 

- 2x STAR,

- 10 żołnierzy (4 dni),

- udostępnienie części GOSz Pasternik.  

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI. 

6. Brygada 

Powietrznodesantowa

6. batalion dowodzenia

Fundacja Awizo 

Akademia Wspierania 

Inicjatyw 

Zaangażowania 

Obywatelskiego

dzieci, dorośli, 

żołnierze
10 560 zł 320

866

Zajęcia ogólnowojskowe 

w 5. batalionie dowodzenia zgodnie 

z harmonogramem ustalonym z 

jednostką.

luty/ grudzień

(1 dzień)

Kraków

BEZPŁATNIE: 

- oddelegowanie 1 żołnierza do szkolenia,

- użyczenie obiektów szkoleniowych,

- udostępnienie ćwiczebnego sprzętu wojskowego.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

5. batalion dowodzenia
6. batalion

dowodzenia 

Stowarzyszenie 

proobronno - 

oświatowe „KADET”

członkowie 

stowarzyszenia 

"KADET"

400 zł 12

867

Program wychowania 

obywatelskiego i obronnego - 

zajęcia poligonowe.

luty/grudzień

(1 dzień raz na kwartał)

Pasternik

BEZPŁATNIE: 

- oddelegowanie 3 żołnierzy do organizacji i zabezpieczenia zajęć 

poligonowych na Garnizonowym Ośroku Szkolenia 

w m. Pasternik,

- udostępnienie ćwiczebnego sprzętu wojskowego.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

5. batalion dowodzenia

Zespół Szkół 

i Placówek 

Oświatowych w Skale

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

4 000 zł 100

868
Zajęcia specjalistyczne z zakresu 

wojskowości.

cały rok

(1 dzień w miesiącu)

Skała

BEZPŁATNIE:

- oddelegowanie 2 żołnieży do przeprowdzenia zajęć z musztry, 

obsługi broni,  pierwszej pomocy na polu walki,

- udostępnienie ćwiczebnego sprzętu wojskowego.

5. batalion dowodzenia

Zespół Szkół 

i Placówek 

Oświatowych w Skale

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

4 000 zł 120

869

Szkolenie pododziału 

reprezentacyjnego Szkoły Zakładu 

Doskonalenia Zawodowego 

w Kielcach z zakresu musztry 

paradnej.

23 - 25.03

Kielce

BEZPŁATNIE:

- skierowanie 4 instruktorów do szkolenia z musztry paradnej. 

batalion dowodzenia 

Wojsk Lądowych 

Stowarzyszenie 

Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego 

w Kielcach 

uczniowie 

pododziału 

reprezentacyjnego

4 234 zł 96

870
Wymarsz kondycyjny w Beskid 

Wyspowy.

kwiecień i październik

(1 dzień)

BEZPŁATNIE:

- skierowanie 3 żołnierzy do przeprowadzenia obozu kondycyjnego.
5. batalion dowodzenia

Zespół Szkół

i Placówek 

Oświatowych w Skale

uczniowie klas

o profilu 

mundurowym

2 380 zł 72

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 programów, o których mowa w pkt 1 niniejszych wytycznych inicjowane przez partnerów społecznych

9. BRYGADA WSPARCIA DOWODZENIA DG RSZ - BIAŁOBRZEGI



871

Zawody ogólnowojskowe klas 

mundurowych o Puchar Dowódcy

5. batalionu dowodzenia.

maj/czerwiec 

(1 dzień) Pasternik

BEZPŁATNIE:

- przygotowanie zawodów (przygotowanie i zabezpieczenie 

poszczególnych konkurencji tj. bieg na oreintację, topografia, 

normy czasowe ISOPS),

- oddelegowanie 2 żołnierzy do przeprowadzenia 

współzawodnictwa.

5. batalion dowodzenia

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych 

nr 2 Jaworzno, 

Prywatne Liceum 

Ogólnokształcące dla 

Młodzieży w Nowym 

Targu, Zespół Szkół

im. Bartosza 

Głowackiego 

Proszowice, 

Liceum 

Ogólnokształcące 

w Trzebini, 

XXV Liceum 

Ogólnokształcące 

w Krakowie

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

530 zł 16

872

Programowe szkolenie klas 

o profilu mundurowym nie objętych 

programem pilotażowym.

18-20.05

Teren JW.

BEZPŁATNIE:

- skierowanie 4 instruktorów do szkolenia z musztry paradnej,

- użyczenie placu musztry.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

batalion dowodzenia 

Wojsk Lądowych

Stowarzyszenie 

Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego 

w Kielcach

uczniowie 

pododziału 

reprezentacyjnego

3 186 zł 96

873 Dzień kadeta w ZSiPO. 

czerwiec

(1 dzień)

Skała

BEZPŁATNIE:

- pokaz musztry paradnej,

- udostępnienie ćwiczebnego sprzętu wojskowego,

- oddelegowanie 4 żołnierzy do szkolenia.

5. batalion dowodzenia
6. Brygada 

Powietrznodesantowa

Zespół Szkół 

i Placówek 

Oświatowych w Skale

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

6 000 zł 100

874

Programowe szkolenie klas 

o profilu mundurowym nie objętych 

programem pilotażowym.

czerwiec lub wrzesień 

(1 dzień)

teren JW.

BEZPŁATNIE:

- udostępnienie ćwiczebnego sprzętu wojskowego,

- użyczenie placu musztry,

- oddelegowanie 4 żołnierzy do przeprowadzenie szkolenia.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

5. batalion dowodzenia

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych 

nr 2 Jaworzno

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym             

1 000 zł 32

875
Obóz szkoleniowo -sprawnościowy 

dla młodzieży.

wrzesień

(5 dni) 

Niedzica 

 BEZPŁATNIE:

- oddelegowanie 4 żołnierzy do przeprowadzenia zajęć 

w trakcie trwania obozu,

- udostępnienie radiostacji plecakowej TRC 9200. 

5. batalion dowodzenia

Prywatne Liceum 

Ogólnokształcące dla 

Młodzieży w Nowym 

Targu

 uczniowie klas 

mundurowych

 wraz

z opiekunami

12 000 zł 330

876 Dzień militarny - teoria strzału.

wrzesień, październik, 

listopad (1 dzień

w miesiącu na jedną 

szkołę)

Śrem

BEZPŁATNIE:

- oddelegowanie 2 żołnierzy do przeprowadzenia zajęć 

teoretycznych ze szkolenia strzeleckiego w zakresie budowy broni, 

teorii strzału itp.,

- użyczenie sali wykładowej,

- udostępnienie niezbędnych pomocy naukowych tj. przekroje 

broni, tablice informacyjne i poglądowe.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

6. batalion dowodzenia 

Sił Powietrznych

Zespół Szkół Rolniczych 

w Środzie 

Wielkpolskiej, Zespól 

Szkół 

Ogólnokształcacych 

i Zawodowych 

w Krobii,

Zespół Szkół 

Technicznych 

w Śremie

uczniowie klas

o profilu 

mundurowym

540 zł 18



877 Dzień łącznościowca.

październik 

(1 dzień w miesiącu na 

jedną szkołę)

Śrem

BEZPŁATNIE:

- oddelegowanie 4 żolnierzy do przeprowadzenia zajęć,

- przygotowanie  punktów nauczania z wykorzystaniem sprzętu 

łączności tj. radiostacji przenośnej RF - 5800,

- użyczenie obiektu szkoleniowego.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

6. atalion dowodzenia 

Sił Powietrznych

Zespół Szkół Rolniczych                    

w Środzie 

Wielkpolskiej, 

Zespól Szkół 

Ogólnokształcacych 

i Zawodowych 

w Krobii,

 Zespół Szkół 

Technicznych 

w Śremie

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

1080 zł 36

878
Rocznica odzyskania niepodległości - 

zawody sportowo-obronne.

listopad 

(1dzień)

Proszowice

BEZPŁATNIE:

- wsparcie organizacji zawodów sportowo-obronnych (zgodnie

z regulaminem zawodów),

- oddelegowanie 2 żołnierzy na spotkanie z uczniami Zespołu Szkół.

5. batalion dowodzenia

Zespół Szkół im. 

Bartosza Głowackiego 

Proszowice

ok. 100 

zawodników
600 zł 16

879 Edukacja dla bezpieczeństwa.

cały rok

zajęcia praktycznie

1 raz w kwartale

8 godzin - 1 dzień 

szkoleniowy 

(bez wakacji)

Wejherowo

BEZPŁATNIE:

- wydzielanie 3 instruktorów niezbędnych do przeprowadzenia 

zajęć na terenie obiektów szkoleniowych szkoły (w terminach 

uzgodnionych ze szkołą).

batalion dowodzenia 

Marynarki Wojennej

Ośrodek Szkolno - 

Wychowawczy nr 2 dla 

Niesłyszących 

i Słabosłyszących 

w Wejherowie

uczniowie ośrodka 3 168 zł 32

880

Zakończenie I etapu Rajdu Ułanów 

szlakiem ucieczki Rotmistrza 

Witolda Pileckiego 

z KL. Auschwitz.

24.04

Alwernia Klasztor 

oo. Bernardynów

BEZPŁATNIE:

- oddelegowanie 4 żołnierzy do organizacji i zabezpieczenia rajdu.
5. batalion dowodzenia Urząd Gminy Alwernia

mieszkańcy Gminy 

Alwernia 

i zaproszeni goście 

oraz ułani biorący 

udział w rajdzie 

konnym

700 zł 20

881

Wojsko Polskie wśród 

społeczeństwa i organizacji 

proobronnych, administracji 

publicznej, przedsiębiorców 

o szczególnym znaczeniu 

gospodarczo-obronnym.

maj

czerwiec

wrzesień

październik 

(1 dzień w miesiącu)

Białobrzegi

BEZPŁATNIE:

- przeprowadzenia zajęc teoretycznych,

- oddelegownie 8 żołnierzy do prezentacji sprzętu wojskowego,

- zapoznanie szkolonych ze sprzętem wojskowym będącym na 

wyposażeniu Brygady.

9. Brygada Wsparcia 

Dowodzenia DG RSZ

batalion dowodzenia 

Wojsk Lądowych

Stowarzyszenie „Ruch 

Wspólnot Obronnych”

członkowie 

Stowarzyszenia 

oraz urzędnicy 

administracji 

rządowej szczebla 

centralnego lub 

kadra kierownicza 

oraz 

wyselekcjonowani 

pracownicy 

przedsiębiorstw 

o szczególnym 

znaczeniu 

gospodarczo-

obronnym

2 200 zł 64

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  -  z wyłączeniem 

przedsięwzięć o charakterze rekreacyjnym lub rozrywkowym,



882 Noc Muzeów 2020.

maj 

(1 dzień) Muzeum 

Armii Krajowej

BEZPŁATNIE: 

- prezentacja sprzętu i wyposażenia batalionu (Iveco EUROCARGO, 

Star 266, Kuchnia Polowa KP 340),

- oddelegowanie 2 żołnierzy do wydawania posiłków.

5. batalion dowodzenia
35. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Muzeum Armii 

Krajowej im. gen. Emila 

Fieldorfa „Nila”

w Krakowie

zwiedzający 

Muzeum AK - osoby

w wieku 18-60 lat, 

mieszkańcy

Krakowa

 i województwa

małopolskiego

2 200 zł 20

883

„Szlakami historii”

202 rocznica śmierci gen. Jana 

Henryka Dąbrowskiego.

06.06

Kraków Michałowice

BEZPŁATNIE:

- użyczenie wyposażenia: flag z podstawami, masztu flagowego z 

podstawą, 10 namiotów NS-10, 3 namiotów 14 m x 8 m,  termosów 

żywnościowych, termosów grzewczych na ciepłe napoje,

- oddelegowanie 2 żołnierzy do wydawania posiłków 

przygotowanych przez 35. Wojskowy Oddział Gospodarczy,

- pomoc organizacyjna i merytoryczna - 8 żołnierzy.

5. batalion dowodzenia
35 Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Fundacja Aktywne 

Dzieciaki 

im. dr. H. Jordana

 dzieci i młodzież, 

społeczność 

regionu

4 000 zł 100

884
Obóz szkoleniowo - kondycyjny dla 

uczniów klas o profilu wojskowym.

01 - 06.06

Rząska

BEZPŁATNIE: 

- pomoc organizacyjna i logistyczna w opracowaniu planu zajęć 

obozu szkoleniowo-sprawnościowego,

- zakwaterowanie uczniów i opiekunów,

- użyczenie obiektów szkoleniowych (sale wykładowe),

- przeprowadzenie szkolenia instruktażowego z zakresu bhp

 i ppoż.,

- oddelegowanie 6 żołnierzy do przeprowadzenia zajęć

z uczestnikami obozu.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

5. batalion dowodzenia

Stowarzyszenie - 

Zakład Doskonalenia 

Zawodowego 

w Katowicach

uczniowie wraz 

z opiekunami
20 000 zł 500

885
Rocznica urodzin dr. Henryka 

Jordana.

23.07

Park Jordana Kraków

BEZPŁATNIE:

- użyczenie namiotu NS-10,

- oddelegowanie 2 żołnierzy do wydawania posiłków 

przygotowanych przez 35. Wojskowy Oddział Gospodarczy,

- oddelegowanie 4 żołnierzy do pomocy przy organizacji.

5. batalion dowodzenia
35. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Fundacja Aktywne 

Dzieciaki 

im. dr. H. Jordana

 dzieci i młodzież 2 500 zł 16

886
Rocznica wymarszu legionistów 

z Krzeszowic i Paczółtowic.

05.09

Krzeszowice

Paczółtowice

BEZPŁATNIE:

- użyczenie 10 namiotów NS-10, agregatu prądowego, termosy 

żywnościowe, termosy na ciepłe napoje, termosy grzewcze na 

ciepłe napoje,

- oddelegowanie 2 żołnierzy do wydawania posiłków 

przygotowanych przez 35. Wojskowy Oddział Gospodarczy,

- oddelegowanie 8 żołnierzy do pomocy przy organizacji.

5. batalion dowodzenia

35. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy,

Orkiestra Wojskowa 

Kraków

Fundacja Aktywne 

Dzieciaki 

im. dr. H. Jordana

 dzieci i młodzież, 

społeczność 

regionu

3 000 zł 80

887 Rocznica odzyskania niepodległości.

12.09

Krzeszowice

Paczółtowice

BEZPŁATNIE:

- użyczenie 10 namiotów NS-10, agregatu prądowego,

- oddelegowanie 2 żołnierzy do wydawania posiłków 

przygotowanych przez 35. Wojskowy Oddział Gospodarczy,

- oddelegowanie 8 żołnierzy do pomocy przy organizacji.

5. batalion dowodzenia
35. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Fundacja Aktywne 

Dzieciaki 

im. dr. H. Jordana

 dzieci, młodzież, 

studenci
3 000 zł 80

888
Jesienny koncert patriotyczny „Na 

żołnierską nutę”.

19.10

Kraków

BEZPŁATNIE:

- zapewnienie nagłośnienia, termosy żywnościowe, termosy na 

ciepłe napoje, termosy grzewcze na ciepłe napoje,

- oddelegowanie 2 żołnierzy do wydawania posiłków 

przygotowanych przez 35. Wojskowy Oddział Gospodarczy.

5. batalion dowodzenia
35. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Fundacja Aktywne 

Dzieciaki 

im. dr. H. Jordana

 dzieci, młodzież, 

studenci 
3 500 zł 40



889 "102 lata Niepodległej".
11.11

Gmina Jaktorów

BEZPŁATNIE:

- zapewnienie oprawy akustycznej i muzycznej poprzez wydzielenie 

zestawu rozgłoszeniowego BARYTON,

- oddelegowanie 6 żołnierzy do organizacji i zabezpieczenia pikniku.

9. Brygada Wsparcia 

Dowodzenia DG RSZ

Batalion Dowodzenia 

Wojsk Lądowych

Stowarzyszenie 

Miłośników Broni 

i Techniki Wojskowo 

Aeronautycznej 

„BITWA”

uczniowie klas 

podstawowych

 i gimnazjalnych 

Zespołu Szkół 

w Jaktorowie oraz 

pozostałych 

placówek szkolnych 

w gminie, 

mieszkańcy 

województwa 

mazowieckiego

i sąsiednich

3 000 zł 48

890 Narodowe Święto Niepodległości.

11.11

Rynek w Alwerni - 

Pomnik Nieznanego 

Żołnierza

BEZPŁATNIE:

- oddelegowanie 3 żołnierzy do pomocy przy organizacji 

uroczystych obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

5. batalion dowodzenia Urząd Gminy Alwernia
mieszkańcy Gminy 

Alwernia 
700 zł 20

891
„Przyjazne wojsko” - Turniej 

zimowy.

14.12

Park Jordana Kraków

BEZPŁATNIE:

- użyczenie 1 agregatu prądotwórczego, 5 namiotów NS10 

z wyposażeniem, kuchnia polowa, termosy żywnościowe, termosy 

na ciepłe napoje, termosy grzewcze na ciepłe napoje,

- wyznaczenie 4 żołnierzy do pomocy przy organizacji oraz wydaniu 

posiłków przygotowanych przez 35. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy.

5. batalion dowodzenia
35. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Fundacja Aktywne 

Dzieciaki 

im. dr. H. Jordana

 dzieci, młodzież, 

studenci
2 000 zł 50

892
Wewnątrz szkolny turniej piłki 

nożnej halowej.

luty

(1 dzień)

Skała

BEZPŁATNIE:

- oddelegowanie 6 żołnierzy w celu udziału w rozgrywkach 

wewnątrzszkolnych w piłce nożnej halowej,

- oddelegowanie 2 żołnierzy do pełnienia obowiązków sędziów 

piłkarskich.

5. batalion dowodzenia

Zespół Szkół 

i Placówek 

Oświatowych w Skale

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

4 000 zł 100

893
Integracyjny Turniej Piłki Nożnej 

"Na zielonej murawie".

czerwiec

(2 dni) 

Stadion KS 

Zwierzyniecki

BEZPŁATNIE:

- prezentacja sprzętu i wyposażenia batalionu,

- oddelegowanie 2 żołnierzy do wydawania posiłków 

przygotowanych przez 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy,

- uczestnictwo żołnierzy w ramach współpracy w towarzyskim 

meczu w ramach Integracyjnego Turniej „Wojsko i reszta świata”,

- użyczenie 3-4 dużych namiotów NS10.

5. batalion dowodzenia
35. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Stowarzyszenie 

Pomocy Socjalnej 

Gaudium et Spes 

w Krakowie

dzieci i młodzież 

z różnym rodzajem 

i stopniem 

niepełnosprawności 

z województwa 

małopolskiego, 

świętokrzyskiego 

i śląskiego

1 500 zł 40

894

Bal charytatywny na rzecz rodzin 

żołnierzy poszkodowanych 

i poległych w misjach i operacjach 

wojskowych poza granicami 

państwa.

I kwartał

(1 dzień)

Kraków - Wieliczka

BEZPŁATNIE:

- oddelegowanie 8 żołnierzy do pomocy przy organizacji balu.
5. batalion dowodzenia

35. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Fundacja Aktywne 

Dzieciaki 

im. dr. H. Jordana

żołnierze i rodziny 

poszkodowane 

w misjach 

zagranicznych

4 000 zł 100

895

Koncert „Na żołnierską nutę” 

poświęcony pamięci o poległych

w misjach i operacjach wojskowych 

poza granicami państwa.

22.06

Kraków

BEZPŁATNIE:

- oddelegowanie 3 żołnierzy do wydawania posiłków 

przygotowanych przez 35. Wojskowy Oddział Gospodarczy.

5. batalion dowodzenia
35. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Fundacja Aktywne 

Dzieciaki 

im. dr. H. Jordana

żołnierze i rodziny 

poszkodowane 

w misjach 

zagranicznych

1 000 zł 30

e) 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 z wyłączeniem przedsięwzięć o charakterze turystycznym, rekreacyjnym i rozrywkowym,



896

Organizajcja szkolenie klas 

mundurowych w oparciu 

o system szkolno-treningowy 

"Śnieżnik".

cały rok

(1 dzień

w miesiącu)

Tomaszów Mazowiecki

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie instruktorów,

- szkolenie strzeleckie z wykorzystaniem trenażera "Śnieżnik",

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

7. batalion kawalerii 

powietrznej

31. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Zespół Szkół 

im. Jadwigi Grodzkiej 

w Łęczycy

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

3 400 zł 60

897 Organizacja szkolenia strzeleckiego.

I kwartał

(2 dni szkoleniowe)

  Żarnów

BEZPŁATNIE:

- organizacja jednodniowego szkolenia terenowego 

z rozpoznania z wykorzystaniem  sprzętu, wyposażenia 

i uzbrojenia,

- wydzielenie instruktorów do realizacji szkolenia,

- udostępnienie niezbędnego wyposażenia i uzbrojenia wraz 

z instruktorami do realizacji szkolenia,

- przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych ze szkolenia 

strzeleckiego na strzelnicy JS 2036 "Błysk" z wykorzystaniem broni 

strzeleckiej WP,

- wydzielenie kierownika strzelania do zabezpieczenia strzelania,

- udostępnienie 5,56 mm kbs BERYL - 12 szt.

7. batalion kawalerii 

powietrznej

31. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych

w Opocznie

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

3 600 zł                  70

898
Zajęcia survivalowe, SERE - obóz 

wojskowy.

I kwartał

(2 dni)

 maj 

(2 dni)

 czerwiec 

(2 dni)

wrzesień 

(2 dni)

Leźnica Wielka, 

Łęczyca

BEZPŁATNIE: 

- szkolenia dzienno-nocne, podstawy survivalu,

- nauka walka wręcz, 

- szkolenie strzeleckie,

- zajęcia teoretyczne: z desantowania, zajęcia ze spadochronami.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

1. dywizjon lotniczy
 25. Brygada Kawalerii 

Powietrznej

Zespół Szkół

im. Jadwigi Grodzkiej 

w Łęczycy

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

3 500 zł 64

899
Blok zajęć programowych dla klas 

mundurowych.

cały rok

(ostatni piątek każdego 

miesiąca)

Leźnica Wielka

BEZPŁATNIE: 

- przeprowadzenie zajęc przez wyznaczonych instruktorów, 

- zabezpieczenie w sprzęt i materiały do zajęć praktycznych

KBS BERYL, CYKLOP,  zapoznanie z budową i działaniem karabinka 

beryl (5 stanowisk ćwiczeniowych),

- podstawy z zakresu ochrony przed skażeniami ISOPS, 

- wykorzystanie urządzeń treningowych w celu doskonalenia 

technik strzelania, 

- poznawanie technik łączności, 

- walka wręcz-zajęcia praktyczne. 

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

1. dywizjon lotniczy
1. batalion kawalerii 

powietrznej                  

Zespół Szkół

im. Jadwigi Grodzkiej 

w Łęczycy

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

3 000 zł 80

25. BRYGADA KAWALERII POWIETRZNEJ - TOMASZÓW MAZOWIECKI 

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 programów, o których mowa w pkt 1 niniejszych wytycznych inicjowane przez partnerów społecznych



900
Rajd sladami "Hubala" i Święto

25. Brygady Kawalerii Powietrznej.

23 - 24.06

Tomaszów

Mazowiecki

 Nowy Glinnik

 Leźnica Wielka

BEZPŁATNIE: 

- użyczenie wyposażenia logistycznego na manewry kawalerii 

ochotniczej: namioty NS95 z oprzyżądowaniem, łózka polowe z 

materacami, kuchnia polowa wraz

z obsługą,

- wydzielenie pojazdu ciężarowego, cysterny na wodę użytkową, 

pojazdu osobowo-terenowego, samochodu chłodni ford transit, 

- wydzielenie drużyny i instruktorów.

25. batalion logistyczny
31. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Towarzystwo 8. Pułku 

Ułanów  księcia Józefa 

Poniatowskiego

uczestnicy rajdu 75 000 zł 20



901

 Szkolenie  dla pracowników 

z terenu powiatów: ZGIERZ, 

ŁĘCZYCA, KUTNO. 

kwiecień

(1 dzień)

 czerwiec

(1 dzień)

 wrzesień 

(1 dzień) 

Leźnica Wielka

BEZPŁATNIE: 

- wydzielenie 2 śmigłowców Mi-8/17 - 4h,

- użyczenie tunelu aerodynamicznego - 4h,

- pojazd do transportu na terenie dywizjonu,

- autobus - około 20 km,

- samochód CT - 20 km (zajęcia),

- samochód HONKER - 20 km (zajęcia),

- 2 x motocykl -QUAD 20 km (zajęcia).

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

1. dywizjon lotniczy

1. batalion kawalerii 

powietrznej,

 Ośrodek Szkolenia 

Aeromobilno-

Spadochronowego,

31. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Urzędy miast i gmin 

Zgierza, Łęczycy, Kutna

pracownicy 

z terenu powiatów 

Zgierskiego, 

Łęczyckiego, 

Kutnoskiego

116 500 zł 64

902

Szkolenia i pokazy kawaleryjskie 

Reprezentacyjnego Oddziału 

Kawalerii Ochotniczej w barwach 

Szwadronu Przybocznego. 

luty-listopad

(1 dzień w miesiącu)

3.05

27 - 30.08

15.08

04.09

11.11

06.12

Warszawa – Stara 

Miłosna

Wolica Śniatycka  

BEZPŁATNIE:

- organizacja szkoleń z musztry formalnej i jazdy konnej oraz prób 

do ceremonii z udziałem delegacji jednostek WP oraz ochotników,

- wydzielenie instruktorów. 

1. batalion kawalerii 

powietrznej, 

7. batalion kawalerii 

powietrznej

25. Brygada Kawalerii 

Powietrznej,

Dowództwo Garnizonu 

Warszawa

Stowarzyszenie 

Szwadron Jazdy RP

uczestnicy 

szkolenia oraz 

społeczność lokalna

33 500 zł 920

903
Święto 7. Pułku Ułanów Lubelskich.

21 - 22.03

Mińsk Mazowiecki

BEZPŁATNIE: 

- prezentacja sprzętu i wyposażenia drużyny/plutonu szturmowego 

szwadronu kawalerii powietrznej wraz

z desantowaniem różnymi sposobami ze śmigłowców 

z wykorzystaniem środków pozoracji pola walki oraz ewakuacja 

rannego z pola walki,

- wydzielenie 3 śmigłowców W-3 Sokół z przydzielonym limitem 

nalotu 3 h,

- przelot (po ujęciu w planie udziału lotnictwa SZ RP w krajowych i 

zagranicznych pokazach lotniczych oraz prezentacjach sprzętu 

wojskowego w 2020 roku) na trasie Tomaszów Mazowiecki - Mińsk 

Mazowiecki - Tomaszów Mazowiecki (zabezpieczenie lotniska 

Janów k. Mińska Mazowieckiego),

- statyczna prezentacja sprzętu i uzbrojenia wojskowego,

- statyczna prezentacja indywidualnego wyposażenia

i uzbrojenia żołnierzy kawalerii powietrznej,

- punkt promocyjno - informacyjny.

7. batalion kawalerii 

powietrznej 

7. dywizjon lotniczy

Szwadron 

Reprezentacyjny Wojska 

Polskiego, Oddział 

Specjalny Żandarmerii 

Wojskowej w Mińsku 

Mazowieckim,

31. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Towarzystwo Pamięci

7 Pułku Ułanów 

Lubelskich im. Gen. 

Kazimierza 

Sosnkowskiego 

w Mińsku 

Mazowieckim

społeczność lokalna 110 000 zł 184

904
Organizajcja szkolenia klas 

mundurowych.

maj 

(1 dzień) 

 Zespół Szkół 

w Cycowie

BEZPŁATNIE:

- organizacja zajęć z budowy i eksploatacji broni strzeleckiej, 

rozkładanie i skaładnie karabinka kbs Beryl,

- udostępnienie 4 karabinków kbs Beryl szkolny,

- organizacja zajęć z podstaw walki i bezpiecznego posługiwania się 

bronią z wykorzystaniem karabinków ASG,

- udostępnienie  karabinków ASG,

- organizacja zajęć z podstaw obrony przeciwchemicznej,

- udostępnienie 4 masek MP-5,

- wydzielenie instruktorów do realizacji szkolenia.

7. batalion kawalerii 

powietrznej 

31. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Zespół Szkół

z Oddziałami 

Integracyjnymi

im. 7. Pułku Ułanów 

Lubelskich 

w Cycowie 

uczniowie zespołu 

szkół
1 500 zł                  40



905

Zajecia w tunelu aerodynamicznym 

dla sekcji spadochronowej Jedostka 

Strzelecka 4051.

maj 

(1 dzień)

 lipiec

(1 dzień)

 wrzesień

 (1 dzień)

 listopad

(1 dzień) 

Leźnica Wielka

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie instruktorów do realizacji szkolenia,

- udostępnienie niezbędnego wyposażenia i uzbrojenia wraz 

z instruktorami do realizacji szkolenia,

- organizacja zajęć teoretycznych i praktycznych w Ośrodku 

Szkolenia Aeromobilno-Spadochronowego w Leźnicy Wielkiej (4 

godziny),

- udostępnienie tunelu aerodynamicznego,

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Ośrodk Szkolenia 

Aeromobilno - 

Spadochronowego 

25. Brygada Kawalerii 

Powietrznej

Jednostka Strzelecka 

4051 Włocławek

członkowie 

jednostki 

strzeleckiej

8 000 zł 100

906

Święto Kawalerii Polskiej 

w Komarowie oraz obchody 100. 

rocznicy "Bitwy pod Komarowem".

22 - 31.08

 Trasa przemarszu 

konnego po miejscach 

pamieci walk na 

terenie woj. 

Lubelskiego

BEZPŁATNIE:

- użyczenie wyposażenia logistycznego na manewry kawalerii 

ochotniczej: namioty NS95- z oprzyżadowaniem, łóżka polowe z 

materacami, kuchnia polowa wraz z obsługą,

- pojazd ciężarowy, cysterna na wodę użytkową, pojazd osobowo-

terenowy, samochód chłodnia ford transit, drużyna i instruktorzy. 

25. batalion logistyczny
31. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy 

Towarzystwo 8. Pułku 

Ułanów  księcia Józefa 

Poniatowskiego

uczestnicy rajdu 75 000 zł 20

907

Rocznica Bitwy o Mińsk w 1920 r, 

będące częścią Bitwy Warszawskiej 

(Inscenizacja histotyczna MIŃSK 

1920).

23.08

Mińsk Mazowiecki

BEZPŁATNIE: 

- przeprowadzenie prezentacji dynamicznej drużyny i plutonu 

szturmowego szwadronu kawalerii powietrznej wraz z 

desantowaniem różnymi sposobami ze śmigłowców oraz 

ewakuacja rannego z pola walki,

- wydzielenie 3 śmigłowców W-3 Sokół z przydzielonym limitem 

nalotu 3 h,

- przelot (w przypadku ujęcia w planie pokazów lotniczych) na 

trasie Tomaszów Mazowiecki - Mińsk Mazowiecki - Tomaszów 

Mazowiecki (zabezpieczenie lotnisko Janów k. Mińska 

Mazowieckiego),

- zabezpieczenie amunicji: 5,56 nb ślepy - 600 szt., 7,62 x 5I nb kb 

ślepy biank - taśmowy - 200 szt., ręczny granat dymny RGD2DB - 10 

szt., petarda do pozoracji ognia art. z lontem - 10 szt. (po 

otrzymaniu limitu z Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa 

MON),

- statyczna prezentacja sprzętu i uzbrojenia wojskowego,

- statyczna prezentacja indywidualnego wyposażenia i uzbrojenia 

żołnierzy kawalerii powietrznej,

- punkt promocyjno-informacyjny.

7. batalion kawalerii 

powietrznej,

7. dywizjon lotniczy

23. Baza Lotnictwa 

Taktycznego, Oddział 

Specjalny Żandarmerii 

Wojskowej w Mińsku 

Mazowieckim, 

31. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Towarzystwo Pamięci

7 Pułku Ułanów 

Lubelskich im. Gen. 

Kazimierza 

Sosnkowskiego 

w Mińsku 

Mazowieckim

mieszkańcy 

okolicznych 

miejscowości, 

pasjonaci historii, 

turyści

110 000 zł 200



908

Święto Kawalerii Polskiej

100. rocznica Bitwy pod 

Komarowem - "Komarowska 

potrzeba 2020" w ramach której 

odbędą się XI Manewry Kawalerii 

pod Komarowem oraz ćwiczenia 

HUZAR 20.

25 - 30.08

Komarów-Wolica 

Śniatycka

BEZPŁATNIE:

-  udział 3 śmigłowców, w tym 2  śmigłowców transportowych (Mi- 

17) oraz jednego W-3 Sokół, w celu wsparcia przedsięwzięcia 

Stowarzyszenia pn. HUZAR 20 we współdziałaniu z Wojskami 

Operacyjnymi i Wojskami Obrony Terytorialnej oraz na potrzeby 

zabezpieczenia skoków spadochronowych realizowanych przez 

żołnierzy 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego;

- wydelegowanie plutonu szturmowo- desantowego do 

współudziału w przedsięwzięciu w tym wykonania desantu za 

pomocą liny oraz  wsparcia przedsięwzięcia w zakresie 

technicznym i merytorycznym; 

- wydzielenie środków pozoracji pola bitwy w celu zabezpieczenia 

przedsięwzięcia oraz pokazu dynamicznego plutonu szturmowo 

desantowego: świece dymne, granaty hukowe, ślepa amunicja i 

inne (po otrzymaniu limitu z Departamentu Edukacji, Kultury i 

Dziedzictwa MON);

- wydzielenie kontenera sanitarnego.

25. Brygada Kawalerii 

Powietrznej,

 7. batalion kawalerii 

powietrznej, 

25. batalion 

dowodzenia, 

25. batalion logistyczny, 

7. dywizjon lotniczy, 

Powietrzna Jednostka 

Ewakuacji Medycznej, 

1. dywizjon lotniczy,

1. batalion kawalerii 

powietrznej, Ośrodek 

Szkolenia Aeromobilno-

Spadochronowego

32.Wojskowy Oddział 

Gospodarczy, 

33. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy, 

Dowództwo Garnizonu 

Warszawa, 

3. batalion 

zmechanizowany,

2. pułk rozpoznawczy, 

Pułk Reprezentacyjny 

Wojska Polskiego, 

2. Brygada Obrony 

Terytorialnej

Stowarzyszenie "Bitwa

pod Komarowem"

kawalerzyści-

spadkobiercy 

tradycji ułańskich 

z całego kraju 

i Europy

978 000 zł 1732

909

Transport żywności i paczek 

świątecznych "Gwiazdkowa 

Niespodzianka".

 I kwartał 

(3 dni)

II kwartał 

(3 dni)

III kwartał 

(3 dni)

IV kwartał 

(3 dni)

Tomaszów Mazowiecki

BEZPŁATNIE:

- użyczenie pojazdów, celem przywiezienia żywności dla osób 

potrzebujących oraz pomoc przy rozładunku,

- przygotowanie akcji promocyjnej. 

25. batalion logistyczny
31. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

 Fundacja "Arka 

Nadziei" 

Tomaszów Mazowiecki

podopieczni 

fundacji
44 100 zł 20

910

Szkolenie uczniów klas

o profilu wojskowym

realizujących rozszerzone 

przysposobienie obronne

w ramach programu "Edukacja dla 

bezpieczeństwa".

 I kwartał 

(1 dzień )

II kwartał 

(1 dzień)

III kwartał 

(1 dzień)

IV kwartał 

(1 dzień)

Leźnica Wielka, 

Łęczyca

BEZPŁATNIE: 

Zajęcia praktyczne: 

- nauka technik wspinaczkowych - wydzielenie instruktorów, 

- szkolenie w ośrodku szkolenia naziemnego z zasad desantowania, 

- zajęcia praktyczne w tunelu aerodynamicznym, 

- zajęcia teoretyczne z desantowania, zajęcia ze spadochronami.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Użyczenie sprzętu na podstawie umowy z 31. Wojskowym 

Oddziałem Gospodarczym.

 Ośrodek Szkolenia 

Aeromobilno-

Spadochronowego

1. batalion kawalerii 

powietrznej, 

1. dywizjon lotniczy, 

7. batalion kawalerii 

powietrznej,

31. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Zespół Szkół

im. Jadwigi Grodzkiej 

w Łęczycy

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

30 000 zł 552



911

Szkolenie ogólnowojskowe dla 

studentów Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego, Filia 

w Piotrkowie Trybunalskim.

II  kwartał 

(1 dzień)

 IV kwartał 

(1 dzień)

Tomaszów 

Mazowiecki, Nowy 

Glinnik

BEZPŁATNE:

- użyczenie obiektów do szkolenia taktyczno - ogniowego, 

- wydzielenie instruktorów do przeprowadzenia szkolenia,

- organizacja szkolenia z zakresu desantowania z atrapy śmigłowca 

Mi-8,

- organizacja szkolenia ze wspinaczki na ścianie wysokościowej z 

asekuracją,

- organizacja szkolenia strzeleckiego, ogólnowojskowego z 

pokonywania terenu różnymi sposobami, prezentacja działania i 

możliwości urządzenie treningowego „Cyklop” oraz systemu 

szkolno - treningowego do broni strzeleckiej "Śnieżnik".

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Użyczenie sprzętu na podstawie umowy z 31. Wojskowym 

Oddziałem Gospodarczym.

7. batalion kawalerii 

powietrznej 

7. dywizjon lotniczy,

31. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Uniwersytet Jana 

Kochanowskiego 

w Kielcach Filia 

w Piotrkowie 

Trybunalskim

studenci 

uniwersytetu
7 000 zł 168

912
Zajęcia z przedmiotu Edukacja 

Wojskowa.

 I kwartał 

(1 dzień )

IV kwartał 

(1 dzień)

 Piotrków Trybunalski

BEZPŁATNIE:

Wsparcie procesu nauczania młodzieży wojskowych klas 

mundurowych, zgodnie z przyjętym przez szkołę programem 

nauczania w zakresie:

- wyznaczenia stałego koordynatora do współpracy ze szkołą,

- kierowanie do szkoły instruktorów wraz z niezbędnym sprzętem 

wojskowym i pomocami naukowymi w celu przeprowadzenia 

wybranych zajęć (w terminach uzgodnionych ze szkołą).

25. batalion dowodzenia

IV Liceum 

Ogólnokształcące im. 

Generała Stefana 

Roweckiego - Grota

 w Piotrkowie 

Trybunalskim

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

1 500 zł 20

913

Szkolenienie z zakresu 

podstawowej wiedzy 

z SURVIVALU.

I kwartał

(2 dni) 

Mroczków Gościnny

BEZPŁATNIE:

- skierowanie sprzętu i instruktorów, celem prawidłowego 

przeprowadzenia zajęć.

25. batalion dowodzenia
31. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Powiatowe Centrum 

Kształcenia 

Zawodowego 

i Ustawicznego 

w Mroczkowie 

Gościnnym

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

800 zł 20

914
Organizacja szkolenia klas 

mundurowych.

II kwartał

( 1 dzień)

III kwartał 

(1 dzień)

Leźnica Wielka

BEZPŁATNIE: 

Zajęcia praktyczne: 

- szkolenie w ośrodku szkolenia naziemnega z zasad desantowania,

- wydzielenie instruktorów,

- zajęcia praktyczne w tunelu aerodynamicznym, 

zajęcia teoretyczne: z desantowania, zajęcia ze spadochronami.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

 Ośrodek Szkolenia 

Aeromobilno-

Spadochronowego

25. Brygada Kawalerii 

Powietrznej, 

31. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Centrum Edukacji 

Zawodowej 

i Ustawicznej 

"Kopernik" Wyszków

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

15 000 zł 16

915
Organizacja szkolenia klas 

mundurowych.

II kwartał

( 1 dzień)

III kwartał 

(1 dzień)

Tomaszów Mazowiecki

BEZPŁATNIE: 

- skierowanie instruktorów do przeprowadzenia szkolenia 

strzeleckiego (budowa i przeznaczenie broni strzeleckiej, łączne 

czynności przygotowawcze do strzelania),

- pokaz statyczny sprzętu i uzbrojenia.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

25. batalion dowodzenia
31. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Powiatowe Centrum 

Kształcenia 

Zawodowego 

i Ustawicznego 

w Mroczkowie 

Gościnnym

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

4 000 zł                  8



916
 Organizacja szkolenia klas 

mundurowych. 

II kwartał

(1 dzień)

Tomaszów

Mazowiecki

BEZPŁATNIE: 

 Skierowanie instruktorów do przeprowadzenia szkolenia 

strzeleckiego (budowa i przeznaczenie broni strzeleckiej, łączne 

czynności przygotowawcze do strzelania). 

Pokaz statyczny sprzętu i uzbrojenia. 

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

25. batalion dowodzenia
31. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

IV Liceum 

Ogólnokształcące

im. Generała Stefana 

Roweckiego "Grota" 

w Piotrkowie 

Trybunalskim

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

2 500 zł                  8

917

Szkolenie z rozpoznania zakończone 

szkoleniem strzeleckim na strzelnicy 

Jednostki Strzeleckiej 2036 "Błysk" 

w Żarnowie dla członków JS 2036 z 

Paradyża.

I kwartał

 (2 dni)

 II kwartał 

(2 dni)

Tomaszów Mazowiecki

BEZPŁATNIE:

- organizacja dwudniowego szkolenia terenowego 

z rozpoznania z wykorzystaniem  sprzętu,

- przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych ze szkolenia 

strzeleckiego na strzelnicy JS 2036 "Błysk" z wykorzystaniem broni 

strzeleckiej WP,

- organizacja i zabezpieczenie strzelania z karabinka kbs Beryl,

- wydzielenie kierownika strzelania do zabezpieczenia strzelania,

- udostępnienie 5,56 mm kbs BERYL - 8 szt.,

- amunicję zabezpieczy wnioskodawca: 600 szt. 5,56 mm nb. z poc. 

PS.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Użyczenie sprzętu na podstawie umowy z 31. Wojskowym 

Oddziałem Gospodarczym.

7. batalion kawalerii 

powietrznej 

31. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Jednostka Strzelecka 

2036

w Paradyżu

członkowie 

jednostki 

strzeleckiej

6 000 zł 120

918

Jednodniowe szkolenie 

spadochronowe dla członków 

Jednostki Strzeleckiej 2036 

z Paradyża.

III kwartał 

(1 dzień)

Tomaszów 

Mazowiecki, Leźnica 

Wielka

BEZPŁATNIE:

- organizacja szkolenie spadochronowego z wykorzystaniem 

sprzętu, wyposażenia i uzbrojenia,

- wydzielenie instruktorów do realizacji szkolenia,

- udostępnienie niezbędnego wyposażenia i uzbrojenia wraz

z instruktorami do realizacji szkolenia,

- organizacja zajęć teoretycznych i praktycznych w Ośrodku 

Szkolenia Aeromobilno - Spadochronowego w Leźnicy Wielkiej,

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

7. batalion kawalerii 

powietrznej 

25. Brygada Kawalerii 

Powietrznej

Jednostka Strzelecka 

2036

w Paradyżu

członkowie 

jednostki 

strzeleckiej

3 000 zł 100

919

Szkolenie ogólnowojskowe dla 

młodzieży w ramach realizacji 

przedmiotu "Edukacja dla 

bezpieczeństwa".

kwiecień 

(1 dzień)

Cyców

BEZPŁATNIE:

- organizacja szkolenia w zakresie przeprowadzenia pierwszej 

pomocy przedlekarskiej z elementami teorii „czerwonej taktyki”,

- użyczenie sprzętu do ćwiczeń: fantom, zestaw do sztucznego 

oddychania, sprzęt opatrunkowy (na podstawie umowy z 31. 

Wojskowym Oddziałem Gospodarczym).                                                       

7. batalion kawalerii 

powietrznej 

31. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Zespół Szkół

z Oddziałami 

Integracyjnymi

im. 7. Pułku Ułanów 

Lubelskich 

w Cycowie 

uczniowie zespołu 

szkół
3 000 zł 48

920

Jednodniowe szkolenie z zielonej 

taktyki oraz ratownictwa pola walki 

dla uczniów klasy wojskowej 

Zespołu Szkół Ponadgimnazajlnych 

w Opocznie.

maj

(1 dzień)

Tomaszów

Mazowiecki

BEZPŁATNE:

- organizacja szkolenia z taktyki,

- wydzielenie instruktorów do przeprowadzenia szkolenia,

- użyczenie niezbędnego wyposażenia i uzbrojenia,

- organizacja szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej,

- użyczenie sprzętu do ćwiczeń: fantom, zestaw do sztucznego 

oddychania, sprzęt opatrunkowy na podstawie umowy z 31. 

Wojskowym Oddziałem Gospodarczym.

7. batalion kawalerii 

powietrznej 

31. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych

w Opocznie

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

2 000 zł 16
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Szkolenie strzeleckie, 

ogólnowojskowe dla studentów 

Uniwersytetu Łódzkiego.

kwiecień

 (3 dni)

maj 

(3 dni)

 czerwiec

  (3 dni)

Nowy Glinnik

Tomaszów Mazowiecki

BEZPŁATNE:

- organizacja szkolenia: strzeleckiego, rzutu granatem ręcznym, 

walki i bezpiecznego posługiwania się bronią z wykorzystaniem 

karabinków ASG, 

- udostępnienie 2 karabinków ASG,

- prezentacja działania i możliwości trenażera "Śnieżnik",

- użyczenie obiektów szkoleniowych do szkolenia taktyczno – 

ogniowego,

- użyczenie urządzenia treningowego do nauki i kontroli celowania 

TCW-97 „Cyklop”,

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

7. batalion kawalerii 

powietrznej 

31 .Wojskowy Oddział 

Gospodarczy
Uniwersytet Łódzki

studenci 

uniwersytetu
7 000 zł 144

922

Szkolenie strzeleckie, 

ogólnowojskowe dla studentów 

Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Skierniewicach. 

kwiecień  

(1 dzień)

Tomaszów Mazowiecki

BEZPŁATNE: 

- organizacja szkolenia: strzeleckiego, ogólnowojskowego

z pokonywania terenu, podstawy walki i bezpiecznego 

posługiwania się bronią z wykorzystaniem karabinków ASG,

 - udostępnienie 2 karabinków ASG,

- prezentacja działania i udostępnienie trenażera "Śnieżnik",  

- prezentacja działania i udostępnienie urządzenia treningowego 

„Cyklop”,

- użyczenie obiektów szkoleniowych,

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

7. batalion kawalerii 

powietrznej 

31. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Państwowa Wyższa 

Szkoła Zawodowa 

w Skierniewicach

studenci III roku 

studiów 

stacjonarnych

kierunek 

bezpiecześtwo 

wewnętrzne, 

specjalność służby 

mundurowe 

i bezpieczeństwo 

państwa

4 000 zł 84

923

XXVI Wielobój Spadochronowy,

VIII Wielobój desantowy

o Puchar Dowódcy Generalnego 

Rodzajów Sił Zbrojnych RP im. gen. 

Broni Tadeusza BUKA.

13 - 17.05

Tomaszów 

Mazowiecki,

Nowy Glinnik

BEZPŁATNIE:

- organizacja i zabezpieczenie strzelania z karabinka kbs Beryl oraz 

pistoletu WIST 94,

- udostępnienie 5,56 mm kbs BERYL., 9 mm pistolet WIST 94,

- użyczenie przyczepy spadochronowej PS/1 w dniach 

13-17.05 w celu przechowania spadochronów należących do 

zawodników biorących udział w Mistrzostwach,

- amunicję zabezpieczy wnioskodawca: 900 szt. 5,56 mm nb. 

z poc. PS, 900 szt. 9 mm nb. wz. 93.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

7. batalion kawalerii 

powietrznej, 

7. dywizjon lotniczy

31. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

XII Oddział Związku 

Polskich 

Spadochroniarzy

 w Łodzi

uczestnicy 

wieloboju
3 000 zł 42

924

II Ogólnopolskie Mistrzostwa 

w strzelaniu Związku Strzeleckiego 

"STRZELEC" o Puchar Komendanta 

Głównego Związku.

maj 

(1 dzień)

Tomaszów

Mazowiecki

BEZPŁATNIE:

- współudział w organizacji Mistrzostw,

- użyczenie strzelnicy garnizonowej, 

-  organizacja i zabezpieczenie strzelania z broni centralnego 

zapłonu członków Stowarzyszenia (broń typu kbk AK, kbs Beryl, 

M4, HK 416 itp.).

- wydzielenie kierownika strzelania, obserwatorów, instruktorów 

do zabezpieczenia strzelania,

- statyczna prezentacja sprzętu i wyposażenia batalionu,

- statyczna prezentacja sprzętu i wyposażenia indywidaulnego 

żołnierza kawalerii powietrznej,

- wydzielenie pojazdu ciężarowego-terenowego do zabezpieczenia 

Mistrzostw,

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

7. batalion kawalerii 

powietrznej 
31. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Jednostka Strzelecka 

1002 z Tomaszowa 

Mazowieckiego,

Komenda Główna

Związku Strzeleckiego 

Organizacji Społeczno-

Wychowawcze

członkowie związku 5 000 zł 140



925

Zajęcia z zakresu desantu 

z przyziemienia oraz ewakuacji 

rannych z wykorzystaniem atrapy 

śmigłowca oraz śmigłowca Mi-17.

17.05

22.05

19.09

Leźnica Wielka

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie śmigłowca Mi-17 - 2 h w celu pokazu dynamicznego 

(w przypadku ujęcia w planie pokazów lotniczych),

- desant na linach żołnierzy,

- atrapa śmigłowca.

1. dywizjon lotniczy

1. batalion kawalerii 

powietrznej, Ośrodek 

Szkolenia Aeromobilno-

Spadochronowego

XII Oddział Związku 

Polskich 

Spadochroniarzy 

w Łodzi

młodzieżowa 

Sekcja Wojskowa 

Związku Polskich 

Spadochroniarzy

w Łodzi

57 330 zł 8

926

Obóz szkoleniowy dla młodzieży 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 1 

z Tomaszowa Mazowieckiego

klasa 2 wojskowa z rozszerzonym 

przysposobieniem obronnym 

"Edukacja dla bezpieczeństwa".

04 - 07.05

Tomaszów Mazowiecki

BEZPŁATNIE:

Organizacja szkolenia:

- z taktyki,

- rozpoznania i armii obcych, 

- saperskiego, terenoznawstwa,

- użyczenie obiektów szkoleniowych na zespole obiektów do 

szkolenia taktycznego-ogniowego w Tomaszowie Mazowieckim,

- udostępnienie niezbędnego wyposażenia i uzbrojenia wraz z 

instruktorami do realizacji programu obozu.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.  

7. batalion kawalerii 

powietrznej

31. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Zespół Szkół

Ponadgimnazjalnyc

Nr 1

w Tomaszowie 

Mazowieckim

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

7 000 zł                  180

927 Szkolenie strzeleckie.

czerwiec   

   (1dzień)

Tomaszów Mazowiecki

BEZPŁATNIE:

Organizacja szkolenia:

-  strzeleckiego,

- z budowy i eksploatacji broni strzeleckiej, 

- z podstaw walki i bezpiecznego posługiwania się bronią,

- udostępnienie 2 karabinków ASG.

- prezentacja działania i możliwości trenażera "Śnieżnik",

- użyczenie obiektów szkoleniowych do szkolenia taktyczno – 

ogniowego,

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

7. batalion kawalerii 

powietrznej 

31. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Zespół Szkół

Ponadgimnazjalnyc

Nr 8, III Liceum 

Ogólnokształcące 

im. płk.

S. Hojnowskiego 

w Tomaszowie 

Mazowieckim

uczniowie szkoły 4 000 zł 96

928 Gra terenowa SELEKCJA.

18 - 22.08.     

Oleszno

Jaworze.

BEZPŁATNIE:

- śmigłowiec W-3 Sokół - 7,5 h w dniu 21.08  do zabezpieczenia 

desantowania uczestników do wody i zabezpieczenia zajęć 

taktycznych (po ujęciu w planie udziału lotnictwa SZ RP w 

krajowych i zagranicznych pokazach lotniczych oraz prezentacjach 

sprzętu wojskowego w 2020 roku).

7. dywizjon lotniczy
31. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Fundacja "Edukacja dla 

Społeczeństwa"  

Warszawa

przedsięwzięcie 

ogólnopolskie 

skierowane do 

uczestników Gry 

Terenowej ok. 100 

osób 

235 000 zł 63
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Szkolenie strzeleckie w oparciu 

o system szkolno-treningowy 

"Śnieżnik".

marzec

(1 dzień)

październik

( 1 dzień ) 

Tomaszów Mazowiecki

BEZPŁATNIE:

- prezentacja działania i możliwości trenażera "Śnieżnik",

- szkolenie strzeleckie z wykorzystaniem trenażera "Śnieżnik",

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

7. batalion kawalerii 

powietrznej 

31. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Jednostka Strzelecka 

1002 z Tomaszowa 

Mazowieckiego

członkowie  

Jednostki 

Strzeleckiej 1002

3 000 zł 24

930

Szkolenie aeromobilne dla 

członków Związku Strzeleckiego 

STRZELEC.

lipiec  

( 2 dni)

 Tomaszów 

Mazowiecki, Nowy 

Glinnik

BEZPŁATNIE:

Wydzielenie 1 x śmigłowiec W-3 Sokół - (2 h - po jednej godzinie 

dziennie) do zabezpieczenia szkolenia:

- organizacja dwudniowego szkolenia śmigłowcowego z 

wykorzystaniem sprzętu, wyposażenia i uzbrojenia.

Organizacja zajęć teoretycznych i praktycznych:

- na atrapie wysokiej,

- na śmigłowcu, z desantowania z przyziemienia,

- na śmigłowcu z desantowania z zawisu z wykorzystaniem lin,

- zakończenie szkolenia przelotem śmigłowcem W-3 Sokół  z 

przyziemieniem (desantem po wylądowaniu) oraz desantowaniem 

na linie ze zawisu (po ujęciu w planie udziału lotnictwa SZ RP w 

krajowych i zagranicznych pokazach lotniczych oraz prezentacjach 

sprzętu wojskowego w 2020 roku),

- użyczenie obiektów szkoleniowych na zespole obiektów do 

szkolenia taktycznego w Nowym Glinniku.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

7. batalion kawalerii 

powietrznej 

7. dywizjon lotniczy

31. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Jednostka strzelecka 

1002 z Tomaszowa 

Mazowieckiego

Komenda Główna

Związku Strzeleckiego 

Organizacji Społeczno-

Wychowawcze

członkowie  

Jednostki 

Strzeleckiej 1002

67 000 zł 120

931
Transport paczek świątecznych 

z programu "Szlachetna paczka".

12 - 13.12

Tomaszów Mazowiecki       

BEZPŁATNIE:

- użyczenie pojazdów, celem przywiezienia żywności dla osób 

potrzebujących, oraz pomoc przy rozładunku,

- przygotowanie akcji promocyjnej. 

25. batalion logistyczny
25. Brygada Kawalerii 

Powietrznej 

Stowarzyszenie 

WIOSNA - Anna 

Walczak _ Lider 

Szlachetnej Paczki

Tomaszów Mazowiecki

podopieczni 

fundacji
30 000 zł 20

932

Szkolenie dla uczniów klas 

mundurowych  w ramach 

innowacyjnych programów 

przysposobienia obronnego 

i edukacji dla bezpieczeństwa MON.

luty 

(1 dzień)

marzec

(1 dzień)

październik

(1 dzień)

   listopad

(1 dzień)

 Leźnica Wielka

BEZPŁATNIE:

 - szkolenie: strzeleckie (w tym budowa i eksploatacja broni 

strzeleckiej, rozkładanie i składanie broni), łączność, topografia 

wojskowa, zajęcia z taktyki zielonej i czerwonej, musztra, 

rozpoznanie. 

- zorganizowanie szkolenia strzeleckiego z wykorzystaniem 

trenażera Śnieżnik.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

1. batalion kawalerii 

powietrznej

31. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

nr 1 w Łowiczu

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

4 400 zł 120

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  -  z wyłączeniem 

przedsięwzięć o charakterze rekreacyjnym lub rozrywkowym,
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Szkolenie uczniów I LO PUL im.

111 Eskadry Myśliwskiej 

w Wołominie.

marzec

(1 dzień)

kwiecień 

(1 dzień)

Leźnica Wielka

BEZPŁATNIE:

- zajęcia teoretyczne z desantowania, zajęcia ze spadochronami

- zajęcia w tunelu aerodynamicznym dla wybranej grupy uczniów,

- zajęcia z desantu z przyziemienia oraz ewakuacji rannych z 

wykorzystaniem atrapy śmigłowca,

- wydzielenie śmigłowca Mi-17 do pokazu.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

1. batalion kawalerii 

powietrznej

Ośrodek Szkolenia 

Aeromobilno-

Spadochronowego, 

1. dywizjon lotniczy,

31 Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

I Liceum 

Ogólnokształcące PUL 

im. 111 Eskadry 

Myśliwskiej 

w Wołominie

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

29 000 zł 80

934
Zajęcia ogólnowojskowe dla 

uczniów klas mundurowych.

 marzec 

(2 dni)

 kwiecień 

(2 dni)

 czerwiec 

(2 dni)

 październik

 (2 dni)

 Leźnica Wielka

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie instruktorów i sprzętu wojskowego do 

przeprowadzenia szkolenia w poszczególnych punktach nauczania 

przy wykorzystaniu Programu szkoleniowego pododdziałów,

- szkolenie strzeleckie (w tym budowa i eksploatacja broni 

strzeleckiej, rozkładanie i składanie broni), łączność, topografia 

wojskowa, zajęcia z taktyki zielonej i czerwonej, musztra, 

rozpoznanie,

- przeprowadzenie szkolenie z pierwszej pomocy z wykorzystaniem 

samochodu sanitarnego i sprzętu medycznego przy udziale 

żołnierzy w roli instruktorów,

- przeprowadzenie na terenie batalionu zajęć w zakresie obrony 

przed bronią masowego rażenia (wg ustaleń podjetych w trybie 

roboczym).

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

1. batalion kawalerii 

powietrznej

31. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Liceum 

Ogólnokształcące im. 

Marii Konopnickiej 

w Poddębicach

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

6 510 zł  190 

935
Obóz szkoleniowy.

maj/czerwiec

 (2 dni )

 Nowy Glinnik

BEZPŁATNIE:

Organizacja zajęć specjalistycznych: 

- z podstaw obrony przeciwchemicznej - użyczeniee 4 masek MP-5,

- z pierwszej pomocy przedmedycznej - użyczenie sprzętu do 

ćwiczeń: fantom, zestaw do sztucznego oddychania, sprzęt 

opatrunkowy,

- organizacja szkolenia z taktyki,

- użyczenie obiektów szkoleniowych na zespole obiektów do 

szkolenia taktycznego,

- organizacja szkolenia z budowy i eksploatacji broni strzeleckiej, 

rozkładanie i skaładnie karabinka kbs Beryl,

- organizacja szkolenia desantowanie technika linową z atrapy 

małej z asekuracją,

- wydzielenie instruktorów do przeprowadzenia szkolenia,

- użyczenie systemu szkolno-treningowego do broni strzeleckiej 

"Śnieżnik".

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

7. batalion kawalerii 

powietrznej 

Państwowa Wyższa 

Szkoła Zawodowa 

w Skierniewicach

studenci III roku 

studiów
8 000 zł  240 



936
Organizacja szkolenia  dla 

studentów Uniwersytetu Łódzkiego.

maj/czerwiec

(1 dzień)

Leźnica Wielka

BEZPŁATNIE:

- organizacja zajęć z budowy i obsługi wybranego uzbrojenia, z 

zakresu posługiwania się środkami ochrony przed skażeniami 

ISOPS, 

- zajęcia pierwszej pomocy na polu walki.                    

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

1. batalion kawalerii 

powietrznej 
Uniwersytet Łódzki

młodzież 

akademicka
6 800 zł 16

937
,, Bitwa Wyrska- Bój o Gostyń 2010" 

- XVI edycja imprezy.

23.05

   Gostyń-Gmina Wyry 

BEZPŁATNIE: 

- przeprowadzenie prezentacji dynamicznej drużyny/plutonu 

szturmowego szwadronu kawalerii powietrznej wraz z 

desantowaniem różnymi sposobami ze śmigłowców (po ujęciu w 

planie udziału lotnictwa SZ RP w krajowych i zagranicznych 

pokazach lotniczych oraz prezentacja chsprzętu wojskowego w 

2020 roku),

- statyczna prezentacja sprzętu i uzbrojenia wojskowego,

- statyczna prezentacja indywidualnego wyposażenia i uzbrojenia 

żołnierzy kawalerii powietrznej.

 7. dywizjon lotniczy Urząd Gminy Wyry
społeczeństwo 

gminy Wyrwy
3 000 zł 478

938
"Bitwa Wyrska - Bój o Gostyń 2020" 

- XVI edycja imprezy.

23.05

 Gostyń - Gmina Wyry 

BEZPŁATNIE: 

- 1 h nalotu śmigłowca W-3 W w celu zabezpieczenia desantu (po 

ujęciu w planie udziału lotnictwa SZ RP w krajowych i 

zagranicznych pokazach lotniczych oraz prezentacjach sprzętu 

wojskowego w 2020 roku).

7. dywizjon lotniczy,

 7. batalion kawalerii

31. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy,

 7. batalion kawalerii 

powietrznej

 Urząd Gmina Wyry
mieszkańcy Polski, 

miłośnicy kawalerii.
25 000 zł 12

939

Obóz szkoleniowy dla młodzieży

z Liceum Ogólnokształcącego 

w Poddębicach z rozszerzonym 

przysposobieniem obronnym 

"Edukacja dla bezpieczeństwa".

czerwiec

 (5dni)

Tomaszów Mazowiecki 

Leźnica Wielka

BEZPŁATNIE:

- zapoznanie z bazą szkoleniową oraz podstawowym sprzętem i 

wyposażeniem żołnierza, organizacja szkolenia strzeleckiego, 

- udostępnienie systemu szkolno-treningowego do broni 

strzeleckiej "Śnieżnik".

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

7. batalion kawalerii 

powietrznej

31. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

1. batalion kawalerii 

powietrznej

Liceum 

Ogólnokształcące im. 

Marii Konopnickiej 

w Poddębicach

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

10 500 zł 200

940
Szkolenie strzeleckie dla członków 

Towarzystwa "Strzelec".

maj

( 2 dni)

 wrzesień

 (2 dni)

Jeżewo

BEZPŁATNIE:

- udostępnienie 5,56 mm kbs Beryl - 6 szt., 9 mm PW Wist - 4 szt. 

oraz zabezpieczenie amunicji 5,56 nb z poc. PS - 500 szt., 9 nb z 

poc. wz 93 - 200 szt.

Wydzielenie kierownika strzelania, amunicyjnego, obserwatorów, 4 

instruktorów.

1. batalion kawalerii 

powietrznej

31. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy,

Wojskowe Centrum 

Kształcenia Medycznego 

w Łodzi

Towarzystwo "Strzelec" 

z Łodzi

członkowie 

Towarzystwa 

"Strzelec", 

wyróżniający się 

uczniowie klas 

mundurowych szkół 

współpracujących

z Towarzystwem 

"Strzelec"

4 000 zł 60

941

Obóz przygotowawczy 

spadochronowej reprezentacji 

Związku Polskich Spadochroniarzy.

11 - 13.05 

 Leźnica Wielka

BEZPŁATNIE: 

Przydział limitu nalotu śmigłowca typu Mi8/Mi17 nalot 5 h (po 

ujęciu w planie udziału lotnictwa SZ RP w krajowych i 

zagranicznych pokazach lotniczych oraz prezentacjach sprzętu 

wojskowego w 2020 roku),

Przygotowanie w ramach obozu zawodników do mistrzostw 

spadochronowych WP i Europejskiego Związku Spadochroniarzy 

(UEP).

1. dywizjon lotniczy
25 Brygada Kawalerii 

Powietrznej

Wiceprezes Zarządu 

Głównego Związku 

Polskich 

Spadochroniarzy ds. 

Sportowych 

członkowie 

spadochroniarze 

Związku Polskich 

Spadochroniarzy

194 325 zł 45



942 Lotnicza Majówka Iława 2020.

16.05

Iława

BEZPŁATNIE: 

- wydzielenie 2 śmigłowców Mi-8/17- pokaz dynamiczny,

- przelot na trasie Leźnica Wielka – Iława – Leźnica Wielka,

(po ujęciu w planie udziału lotnictwa SZ RP w krajowych i 

zagranicznych pokazach lotniczych oraz prezentacjach sprzętu 

wojskowego w 2020 roku).

1. dywizjon lotniczy
25 Brygada Kawalerii 

Powietrznej
Gmina Miejska Iława społeczność lokalna 176 251 zł  48

943

Zajęcia z zakresu praktycznego 

Szkolenia Obronnego dla 

przedstawicieli organizacji 

zrzeszonych w Stowarzyszeniu 

"Ruch Wspólnot Obronnych".

08.05

12.06

18.09

 09.10

 Tomaszów 

Mazowiecki

 Nowy Glinnik, Leźnica 

Wielka

BEZPŁATNIE:

Udostępnienie na czas trwania zajęć:

- Śmigłowca Mi 8/17 - 4 h, Śmigłowca W3W - 4 h: przelot na trasie 

Tomaszów Mazowiecki - Leźnica Wlk.- Tomaszów Mazowiecki lub 

Tomaszów Mazowiecki - Tomaszów Mazowiecki (po ujęciu w 

planie udziału lotnictwa SZ RP w krajowych i zagranicznych 

pokazach lotniczych oraz prezentacjach sprzętu wojskowego w 

2020 roku),

- amunicja i środki pozoracji do pokazu: 5,56 mm nb. ślepy 2000 

szt., RGD-2 bd 20 szt., petarda do poz. ognia zzap. ZT4Q szt.,

- pokaz dynamiczny wyszkolenia,

- pokaz statyczny sprzętu wojskowego.

- użyczenie tunelu aerodynamicznego 4h,

- szkolenie z wykorzystaniem symulatora strzelań Śnieżnik,

- zajęcia taktyczne na terenie strzelnicy i ośrodka chemicznego

w Tomaszowie Mazowieckim,

- zajęcia na torze szkolenia desantowo - spadochronowego (atrapa 

wysoka, ściana wspinaczkowa, tor taktyczny),

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

25. Brygada Kawalerii 

Powietrznej

7. batalion kawalerii 

powietrznej,

25. batalion 

dowodzenia, 

25. batalion logistyczny,

7. dywizjon lotniczy,

Powietrzna Jednostka 

Ewakuacji Medycznej, 

1. dywizjon lotniczy,

1. batalion kawalerii 

powietrznej,

 Ośrodek Szkolenia 

Aeromobilno-

Spadochronowego,

31. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Stowarzyszenie Ruch 

Wspólnot Obronnych  

Warszawa

członkowie 

stowarzyszenia 

Ruch Wspólnot 

Obronnych

i zaproszeni 

przedstawiciele 

administracji 

publicznej

290 000 zł 1072

944

"WALKA CZOŁGÓW" IV - impreza 

towarzysząca obchodom święta

15. Giżyckiej Brygady 

Zmechanizowanej im. Zawiszy 

Czarnego.

18. 07

 Orzysz 

BEZPŁATNIE: 

- wydzielenie śmigłowca W-3W - 5 h w celu zabezpieczenia skoków 

spadochronowych,

- pokaz dynamiczny przy użyciu śmigłowca desantowania drużyny 

plutonu,

- pokaz dynamiczny w wykonaniu Powietrznej Jednostki Ewakuacji 

Medycznej ewakuacji rannych z pola walki,

Po ujęciu w planie udziału lotnictwa SZ RP w krajowych i 

zagranicznych pokazach lotniczych oraz prezentacjach sprzętu 

wojskowego w 2020 roku.

1. batalion kawalerii 

powietrznej, 

7. batalion kawalerii 

powietrznej, 7.dywzjon 

lotniczy,

 PJEM

15. Brygada 

Zmechanizowana, 

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz,

11. pułk artylerii, 

15. pułk przeciwlotniczy, 

1. Brygada Pancerna, 

9. pułk rozpoznawczy,

1. Brygada Lotnictwa 

Wojsk Lądowych

Urząd Gminy Orzysz

członkowie 

Fundacja na Rzecz 

Obronności

 i Bezpieczeństwa 

Kraju Combat Alert, 

przedsięwzięcie 

o charakterze 

otwartym 

(planowany udział 

25 tys. osób)

347 000 zł 225

945

Marsz Szlakiem I Kompani 

Kadrowej.
05 - 12.08

Kraków-Kielce

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie pojazdu ciężarowego-terenowego wraz z kierowcą w 

okresie 5-12.08 na trasie Tomaszów Mazowiecki-Kraków-Kielce-

Tomaszów Mazowiecki w celu transportu wyposażenia 

uczestników Marszu.

7. batalion kawalerii 

powietrznej 

31. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Jednostka Strzelecka 

1002 z Tomaszowa 

Mazowieckiego,

Komenda Główna

Związku Strzeleckiego 

Organizacji Społeczno-

Wychowawcze

żołnierze, byli 

żołnierze, 

członkowie Związku 

Strzeleckiego 

Organizacji 

Społeczno-

Wychowawcze

10 000 zł 300



946
Rocznica wybuchu II wojny 

światowej i szarży ułańskiej.

06.09

 Krojanty 

BEZPŁATNIE:

- skierowanie drużyny szturmowo - desantowej do wykonania 

desantu za pomocą liny lub z przyziemienia, 

- wydzielenie środków pozoracji pola walki do pokazu 

dynamicznego dla drużyny szturmowo-desantowej - 300 szt. 

amunicji ślepej,

-  wydzielenie dwóch śmigłowców W-3W z limitem 3h w celu 

pokazu dynamicznego desantu na linach żołnierzy.

Po ujęciu w planie udziału lotnictwa SZ RP w krajowych i 

zagranicznych pokazach lotniczych oraz prezentacjach sprzętu 

wojskowego w 2020 roku.

7. batalion kawalerii 

powietrznej 

7. dywizjon lotniczy

16 .Dywizja 

Zmechanizowana
Fundacja "Szarża Pod 

Krojantami"

społeczność 

lokalna, miłośnicy 

kawalerii.

325 000 zł 184

947 Rocznica Bitwy nad Bzurą.
06.09  

Łęczyca

BEZPŁATNIE: 

- wydzielenie śmigłowca Mi-8/17 do zabezpieczenia oprawy 

uroczystości (po ujęciu w planie udziału lotnictwa SZ RP w 

krajowych i zagranicznych pokazach lotniczych oraz prezentacjach 

sprzętu wojskowego w 2020 roku),

 - pokaz skoków spadochronowych,

 - kuchnia polowa wraz z obsługą.

1. dywizjon lotniczy
Urząd Miejski 

w Łęczycy

społeczeństwo 

Miasta Łęczyca
30 000 zł 10

948

II kawaleryjski Memoriał 

Spadochronowy im. Gen. broni 

Tadeusza Buka.

28.06

 lotnisko Masłów 

Kielce

BEZPŁATNIE:

- przydział limitu nalotu i udostępnienie 3 śmigłowców W-3 Sokół -

9h,

- wydzielenie pojazdu C-T do przewozu obsługi naziemnej na trasie 

100 km,

- wydzielenie  pojazdu,

- desant za pomocą liny z wykorzystaniem spadochronu ze 

śmigłowca 1 x W-3 Sokół,

- desant ze śmigłowca na linie, (po ujęciu w planie udziału lotnictwa 

SZ RP w krajowych i zagranicznych pokazach lotniczych oraz 

prezentacjach sprzętu wojskowego w 2020 roku),

- wydzielenie środków pozoracji pola walki do pokazu 

dynamicznego plutonu kawalerii powietrznej z wykorzystaniem 

świec dymnych, granatów bukowych, ślepej amunicji i innych,

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

7. dywizjon lotniczy

7. batalion kawalerii 

powietrznej

25. batalion dowodzenia

31. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy, 

25. Brygada Kawalerii 

Powietrznej, 

10. Brygada Kawalerii 

Pancernej, 21. Brygada 

Strzelców 

Podchalańskich, 

10. Brygada Obrony 

Terytorialnej, Centrum 

Przygotowań Do Misji 

Zagranicznych, Pułk 

Reprezentacyjny WP, 

33. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Kielecki Ochotniczy 

Szwadron Kawalerii im. 

13. Pułku Ułanów 

Wileńskich

mieszkańcy 

okolicznych 

miejscowości, 

pasjonaci historii, 

turyści

415 000 zł 85

949
Specjalny Obóz Szkoleniowy 

"Commando" 2020.

22 - 29.08

Leźnica Wielka

BEZPŁATNIE: 

- użyczenie obiektów ogródka szkolenia naziemnego,

- użyczenie obiektu wieży wyskokościowej,

- użyczenie osi strzelnicy,

- udostępnienie środków transportowych samochód CT oraz 

samochód Honker,

- udostępnienie broni: 5,56 kbs Beryl.

- zakwaterowanie uczestników,

- użyczenie Sali wykładowej,   

- przydzielenie instruktora, który przeprowadzi z uczestnikami 

szkolenie z zakresu desantowania różnymi metodami desantu z 

przyziemienia oraz wykorzystaniem  tzw. grubej liny,

- udostepnienie tunelu aeromobilnego - 4 h.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

1. batalion kawalerii 

powietrznej                      

1. dywizjon lotniczy                 

Ośrodek  Szkolenia 

aeromobilno- 

spadochronowego

31. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Związek Polskich 

Spadochroniarzy XII 

Oddział w Łodzi

młodzież zrzeszona 

w związku 28 000 zł 200



950
Specjalny Obóz Szkoleniowy 

"Commando"2020.

22 - 29.08

Leźnica Wielka

BEZPŁATNIE:                                                                                                                    

- wydzielenie śmigłowca Mi-17 - 1 h w celu pokazu dynamicznego,

- desant na linach żołnierzy (po ujęciu w planie udziału lotnictwa SZ 

RP w krajowych i zagranicznych pokazach lotniczych oraz 

prezentacja chsprzętu wojskowego w 2020 roku),

- atrapa śmigłowca.

1. dywizjon lotniczy
1. batalion kawalerii 

poiwetrznej

Związek Polskich 

Spadochroniarzy XII 

Oddział w Łodzi

młodzież zrzeszona 

w związku 32 510 zł 110

951 Zajęcia z musztry.
wrzesień

 (1 dzień)

BEZPŁATNIE:

- skierowanie żołnierzy instruktorów do przeprowadzenia zajęć 

teoretycznych i praktycznych dla uczniów (musztra pojedynczego 

żołnierza, musztra ze sztandarem).

7. batalion kawalerii 

powietrznej 

Zespół Szkół

z Oddziałami 

Integracyjnymi

im. 7. Pułku Ułanów 

Lubelskich 

w Cycowie 

uczniowie zespołu 

szkół
500 zł 12

952
Organizacja szkolenia klas 

mundurowych.

20.09

 Tomaszów 

Mazowiecki

BEZPŁATNIE:

- organizacja jednodniowego szkolenia terenowego 

z rozpoznania z wykorzystaniem sprzętu, wyposażenia 

i uzbrojenia,

- wydzielenie instruktorów do realizacji szkolenia,

- prezentacja działania i możliwości trenażera "Śnieżnik",

- organizacja szkolenia strzeleckiego z wykorzystaniem trenażera 

"Śnieżnik",

- udostępnienie systemu szkolno-treningowego do broni 

strzeleckiej „Śnieżnik”, 

- zabezpieczenie strzelania poprzez wydzielenie: 300 szt. 5,56 mm 

nb. z poc. PS (limit Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa 

MON).

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

7. batalion kawalerii 

powietrznej 

31. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych

w Opocznie

uczniowie klasy 

wojskowej 
4 000 zł 48

953
 Organizacja szkolenia strzeleckie 

młodzieży.

październik 

 (1 dzień) 

Tomaszów Mazowiecki

BEZPŁATNIE:

- statyczna prezentacja sprzętu i wyposażenia indywidaulnego 

żołnierza kawalerii powietrznej,

- prezentacja działania i możliwości trenażera "Śnieżnik",

- organizacja szkolenia strzeleckiego z wykorzystaniem trenażera 

"Śnieżnik",

- udostępnienie systemu szkolno-treningowego do broni 

strzeleckiej „Śnieżnik".

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

7. batalion kawalerii 

powietrznej 

31. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Zespół Szkół

z Oddziałami 

Integracyjnymi

im. 7. Pułku Ułanów 

Lubelskich 

w Cycowie 

uczniowie VII - VIII 

klasy SP
4 000 zł 48

954
Organizacja szkolenia strzeleckie 

młodzieży.

05.10

  Żarnów

BEZPŁATNIE:

- organizacja jednodniowego szkolenia terenowego 

z rozpoznania z wykorzystaniem  sprzętu, wyposażenia 

i uzbrojenia,

- wydzielenie instruktorów do realizacji szkolenia,

- udostępnienie niezbędnego wyposażenia i uzbrojenia wraz 

z instruktorami do realizacji szkolenia,

- przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych ze szkolenia 

strzeleckiego na strzelnicy JS 2036 "Błysk" 

z wykorzystaniem broni strzeleckiej WP,

- wydzielenie kierownika strzelania do zabezpieczenia strzelania,

- udostępnienie 5,56 mm kbs BERYL.

7. batalion kawalerii 

powietrznej 

31. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych

w Opocznie

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

3 000 zł 40



955 Organizacja szkolenia młodzieży.

październik 

(1 dzień)

Leźnica Wielka

BEZPŁATNIE:

- zorganizowanie i przeprowadzenie na terenie batalionu zajęć

w zakresie obrony przed bronia masowego rażenia.

1. batalion kawalerii 

powietrznej

Liceum 

Ogólnokształcące im. 

Marii Konopnickiej

w Poddębicach

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

 1000 zł 30

956 Narodowe Święto Niepodległości.
11.11

 Łęczyca

BEZPŁATNIE: 

- wydzielenie śmigłowca Mi-8/17 do zabezpieczenia oprawy 

uroczystości.

1. dywizjon lotniczy
Urząd Miejski 

w Łęczycy

społeczeństwo 

Miasta Łęczyca
25 046 zł 3

957

Jednodniowe szkolenie z zielonej 

taktyki oraz ratownictwa pola walki 

dla uczniów klasy wojskowej 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Opocznie.

15.11

Tomaszów Mazowiecki

BEZPŁATNIE:

- organizacja szkolenia z taktyki,

- wydzielenie instruktorów do przeprowadzenia szkolenia,

- udostępnienie niezbędnego wyposażenia i uzbrojenia wraz 

z instruktorami do realizacji szkolenia,

- organizacja szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej,

- udostępnienie sprzętu do ćwiczeń: fantom, zestaw do sztucznego 

oddychania, sprzęt opatrunkowy.

7. batalion kawalerii 

powietrznej 

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych

w Opocznie

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

2 500 zł 20

958

Spotkanie weteranów 

i weteranów poszkodowanych 

z młodzieżą.

raz na kwartał 

Tomaszów Mazowiecki

BEZPŁATNIE:

- przeprowadzenie prelekcji nt."Udziału żołnierzy Wojska Polskiego 

w misjach poza granicami kraju",

- skierowanie weteranów i wtereanów poszkodowanych.

7. batalion kawalerii 

powietrznej 

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

Nr 8, III Liceum 

Ogólnokształcące im. 

płk S. Hojnowskiego 

w Tomaszowie 

Mazowieckim

uczniowie

 i nauczyciele szkoły
300 zł 8

959
Zimowy Wielobój Spadochronowy 

PARA-SKI- 2020.

27 - 29.02  

Bielsko - Biała

BEZPŁATNIE:

- przydział limitu nalotu śmigłowca typu Mi8/Mi17 nalot 6 godzin, 

wydzielenie APA, BZT z obsługą do zabezpieczenia działań 

śmigłowca. Utrwalanie umiejętności spadochronowych 

strzeleckich, pływackich i biegowych żołnierzy czynnej służby 

i żołnierzy rezerwy oraz członków ZPS 

- przelot na trasie Leźnica Wielka – Bielsko-Biała – Leźnica Wielka.

Po ujęciu w planie udziału lotnictwa SZ RP w krajowych i 

zagranicznych pokazach lotniczych oraz prezentacjach sprzętu 

wojskowego w 2020 roku.

1. dywizjon lotniczy 

 1. batalion kawalerii 

powietrznej

XIX Oddział Związku 

Polskich 

Spadochroniarzy 

w Bielsku - Białej

skoczkowie 

spadochronowi 

z Aeroklubów 

Regionalnych, 

skoczkowie 

spadochronowi 

zrzeszeni w związku

175 879 zł  48

c) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej — przedsięwzięcia rozwijające aktywność fizyczną z wyłączeniem przedsięwzięć o charakterze turystycznym, rekreacyjnym i rozrywkowym,



960

XXVI Wielobój Spadochronowy 

2020 oraz VIII Wielobój desantowy 

o Puchar Dowódcy Generalnego 

Rodzajów Sił Zbrojnych RP im. Gen. 

broni Tadeusza Buka.

13 - 17.05

Nowy Glinnik

Sławno

BEZPŁATNIE:

- przydział limitu nalotu i udostępnienie śmigłowca W-3 Sokół -12 

h/ w celu przeprowadzenia konkurencji - skoki spadochronowe (po 

ujęciu w planie udziału lotnictwa SZ RP w krajowych i 

zagranicznych pokazach lotniczych oraz prezentacjach sprzętu 

wojskowego w 2020 roku),

- zapewnienie transportu samochodem C-T (600 km), 

- zapewnienie namiotów 8 x NS-10 na start spadochronowy, 

- wydzielenie 15 x stołów spadochronowych na start do składania 

spadochronów,

- wydzielenie "rękawu" i wiatromierza na czas zawodów,

- użyczenie pomieszczeń do zabezpieczenia Biura zawodów 

 - wydzielenie nagłośnienia na czas zawodów

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

7. dywizjon lotniczy, 

7. batalion kawalerii 

powietrznej,        

Ośrodek Szkolenia 

Aeromobilno-

spadochronowego

31. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

XII Oddział Związku 

Spadochroniarzy 

w Łodzi

przedsięwzięcie 

ogólnoposkie 

skierowane do 

uczestników 

zawodów, 

skoczkowie 

wojskowi oraz 

zrzeszeni

w Związku Polskich 

Spadochroniarzy

505 000 zł 113

961

XXVI Wielobój Spadochronowy 

2020 oraz VIiI Wielobój desantowy 

o Puchar Dowódcy Generalnego 

Rodzajów Sił Zbrojnych RP im. Gen. 

broni Tadeusza Buka.

13 - 17.05

 Nowy Glinnik 

 Sławno

Opoczno

BEZPŁATNIE:

- użyczenie urządzenia do celności lądowania "Piguła" na czas 

trwania Mistrzostw w celu przeprowadzenia konkurencji skoki 

spadochronowe na celność lądowania.

Ośrodek Szkolenia 

Aeromobilno-

spadochronowego

31. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

XII Oddział Związku 

Spadochroniarzy

w Łodzi

przedsięwzięcie 

ogólnopolskie 

skierowane do 

uczestników 

zawodów

500 zł 10

962

XXVI Wielobój Spadochronowy 

2020 oraz VIII Wielobój desantowy 

o Puchar Dowódcy Generalnego 

Rodzajów Sił Zbrojnych RP im. Gen. 

broni Tadeusza Buka.

17.05

(3 h)

Leźnica Wielka

BEZPŁATNIE:

- użyczenie Ośrodka Szkolenia Naziemnego z makietami 

spadochronów oraz tunelu aerodynamicznegoz obsługą w celu 

przeszkolenia ok. 40 uczestników w zakresie zapoznania 

z procedurami na statkach powietrznych oraz procedur awaryjnych 

na trapezie.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Ośrodek Szkolenia 

Aeromobilno-

spadochronowego

31. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

XII Oddział Związku 

Spadochroniarzy

w Łodzi

przedsięwzięcie 

ogólnopolskie 

skierowane do 

uczestników 

zawodów

1 500 zł 3

963
Szkolenie w tunelu 

areodynamicznym.

maj - wrzesień

(5 dni)

Leźnica Wielka

ODPŁATNIE:

- użyczenie tunelu aerodynamicznego - 40 godzin szkolenia celem 

przygotowania zawodników do wykonywania skoków w ramach 

zawodów krajowych i zagranicznych,

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Ośrodek Szkolenia 

Aeromobilno-

spadochronowego

31. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Związek Polskich 

Spadochroniarzy 

Zarząd Główny

przedsięwzięcie 

ogólnopolskie 

skierowane do 

uczestników 

zawodów

40 000 zł 120

964
III Wielobój Młodego 

Spadochroniarza.

22 - 25.06

Gorzewo

k. Gostynina

BEZPŁATNIE:

- przydział limitu nalotu oraz wydzielenie śmigłowca W-3 Sokół - 

3h. 

7. dywizjon lotniczy

Związek Polskich 

Spadochroniarzy 

Zarząd Główny

uczniowie szkół 70 000 zł 12

965 GDYNIA AEROBALTIC AIRSHOW.
7 - 9.08      

 Gdynia Kosakowo

BEZPŁATNIE:                                                                                                                     

- wydzielenie śmigłowca W-3W -6 h w celu zabezpieczenia skoków 

spadochronowych. 

- pokaz dynamiczny desantowania ze śmigłowca,

- wystawa statystyczna sprzętu 25. Brygady Kawalerii Powietrznej.

7. dywizjon lotniczy,

 7. batalion kawalerii 

powietrznej 

31. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy
Urząd Miasta Gdynia

przedsięwzięcie 

międzynarodowe 

i ogólnopolskie 

skierowane do 

szerokiej rzeszy 

pasjonatów

291 000 zł 32
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XXI Mistrzostwa Związku Polskich 

Spadochroniarzy w Skokach Na 

Celność Lądowania.

03 - 05.07

Kielce

Lotnisko Masów

BEZPŁATNIE:   

- wydzielenie śmigłowca Mi-8/17 - 10 h w celu zabezpieczenia 

skoków spadochronowych. 

- przelot na trasie Leźnica Wielka – Kielce – Leźnica Wielka.

1. dywizjon lotniczy,

 1. batalion kawalerii 

powietrznej

XXXVIII Oddział 

Zwiazku Polskich 

Spadochroniarzy 

w Kielcach 

członkowie 

spadochroniarze 

związku 

316 292 zł 48

967

Świeto Strzelca Konnego 

Hrubieszów, odtworzenie Święta 

Pułkowego 2 Pułku Strzelców 

Konnych połaczone

z ogólnopolskimi zawodami 

kawaleryjskimi w ramach Pucharu 

Polski Militari.

11 - 12.07

Hrubieszów

BEZPŁATNIE:                                                                                                                     

- wydzielenie śmigłowca W-3W - 6 h w celu zabezpieczenia skoków 

spadochronowych. Pokaz dynamiczny desantowania za 

śmigłowaca.

7. dywizjon lotniczy
Fundacja 

Niepodległości

mieszkańcy 

okolicznych 

miejscowości, 

pasjonaci historii, 

turyści

288 000 zł 32

968 XI Festyn Komandosa.

21 - 23.08

Dziwnów

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie śmigłowca Mi-8/17 - 4 h w celu zabezpieczenia 

skoków spadochronowych w ramach Festynu pokaz skoków 

spadochronowych na wodę,

- przelot na trasie Leźnica Wielka – Dziwnów – Leźnica Wielka.

1. dywizjon lotniczy
Zwiazek Polskich 

Spadochroniarzy

członkowie 

spadochroniarze 

Związku Polskich 

Spadochroniarzy

119 346 zł  48

969

"II Miechowski Piknik Militarny"

w połączeniu z " Charytatywnym 

Turnieju Piłki Nożnej".

22.08 

Miechów

BEZPŁATNIE:                                                                                                                     

- wydzielenie śmigłowca W-3W,

- wystawa statystyczna sprzętu 25. Brygady Kawalerii Powietrznej

w tym pokaz statyczny śmigłowca. 

7. dywizjon lotniczy
Uczniowski Klub 

Sportowy 

mieszkańcy 

okolicznych 

miejscowości, 

pasjonaci historii, 

turyści

25 000 zł 8

970
Realizacja zajęć sprawnościowych 

na OSF dla klas mundurowych.

II kwartał

(1 dzień)

 III kwartał

(1dzień)

 IV kwartał

 (1 dzień) 

Leźnica Wielka

BEZPŁATNIE: 

- umożliwienie skorzystania z OSF oraz wydzielenie instruktorów 

OSF. Zajęcia praktyczne.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

1. batalion kawalerii 

powietrznej

31. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy          

   1. dywizjon lotniczy

Zespół Szkół

im. Jadwigi Grodzkiej 

w Łęczycy

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

2 750 zł 75

971
Święto 1. Pułku Saperów - 

76. rocznica powstania.

lipiec

(1 dzień) 

Brzeg

BEZPŁATNIE:

- pokaz sprzętu,

- pomoc i oddelegowanie żołnierzy do realizacji zadania.

1. pułk saperów
2. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Opolskie Towarzystwo 

Społeczno-kulturalne 

„Teraz Wieś”

żołnierze, 

pracownicy resortu 

oobrony 

narodowej, 

6 600 zł 200

972

" Nocna Dycha" -  Mistrzostwa 

Służb Mundurowych w biegu na 10 

km w ramach obchodów Święta 

Wojsk Inżynieryjnych.

 kwiecień

(1 dzień)

Brzeg

BEZPŁATNIE:

- zabezpieczenie 4 pojazdów do przewozu wyposażenia trasy 

biegowej,

- wydzielenie 60 żołnierzy do zabezpieczenia trasy biegu oraz 

pomocy w rozstawieniu i złożeniu wyposażenia trasy biegowej,

- zabezpieczenie nagłośnienia.

1. pułk saperów

Ludowy Zespół 

Sportowy Klub 

Lekkoatletyczny 

"Kotwica Brzeg"

środowisko 

mundurowe 

Garnizonu Brzeg 

oraz okolicznych 

powiatów

16 896 zł 512

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 - z wyłączeniem 

przedsięwzięć o charakterze rekreacyjnym lub rozrywkowym,

1. PUŁK SAPERÓW - BRZEG

c) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - przedsięwzięcia rozwijające aktywność fizyczną z wyłączeniem przedsięwzięć o charakterze turystycznym, rekreacyjnym i rozrywkowym,



973
Spotkanie integracyjne 

z weteranamii poszkodowanymi.

grudzień

(1 dzień) 

Brzeg

BEZPŁATNIE:

- pomoc i oddelegowanie żołnierzy do realizacji przedsięwzięcia.
1. pułk saperów

2. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Opolskie Towarzystwo 

Społeczno-kulturalne 

„Teraz Wieś”

weterani 

poszkodowani, 

żołnierze i ich 

rodziny, pracownicy 

resortu obrony 

narodowej, władze 

miasta

 i regionu

1 650 zł 50

974
Obóz wojskowy dla uczniów dwóch 

klas wojskowych.

maj lub wrzesień

(3 dni)

Grubno - Chełmno

ODPŁATNIE:

- udostępnienie autokaru z kierowcą do przewozu 30 uczniów na 

trasie Wronie-Chełmno i Chełmno-Wronie.

BEZPŁATNIE:

- organizacja 3-dniowego obozu szkoleniowego na terenie JW w 

formule „zielonej szkoły” tj. przybywanie uczniów wraz z 

wyznaczonymi z ramienia szkoły opiekunami do JW, na zajęcia 

szkoleniowe każdego dnia,

- użyczenie strzelnicy i części poligonu do przeprowadzenia cyklu 

zajęć ze szkolenia strzeleckiego, taktycznego, chemicznego, 

inżynieryjno-saperskiego, łączności, topografii, medycznego,

- wydzielenie instruktorów z bronią, amunicją i sprzętem do 

zabezpieczenia zajęć.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

3. batalion drogowo-

mostowy

Zespół Szkół we 

Wroniu

uczniowie klasy

o profilu 

mundurowym

4 400 zł 30

975 Szkolenie saperskie. 

I półrocze

(1 dzień szkoleniowy

sobota)

Kazuń Nowy

BEZPŁATNIE:                                                                                                                                                                       

- wyznaczenie instruktorów wraz ze sprzętem z saperskim, 

przykładowymi atrapami i przekrojami min.

Szczegóły szkolenia i termin realizacji przedsięwzięć - do ustalenia 

pomiędzy JW i Związkiem Strzeleckim.

2. pułk saperów
26. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Związek Strzelecki 

"Strzelec"

strzelcy Jednostek 

Strzeleckich 

z okręgu 

Mazowieckiego 

oraz Łódzkiego

1 900 zł 50

976

Szkolenie wojskowe w formie 

obozu strzeleckiego uczniów

z klas o profilu bezpieczeństwo 

narodowe Zespołu Szkół  

Zawodowych w Pułtusku oraz 

pułtuskiego pododdziału strzelców z 

JS 1313.

maj 

(1 dzień)

Pułtusk

BEZPŁATNIE:

- oddelegowanie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć

z uczestnikami,

- prezentacja sprzętu wojskowego i wyposażenia indywidualnego 

żołnierza.

(pojazd zabezpieczający Honker 2424).

2. pułk saperów

5. Brygada Obrony 

Terytorialnej,

2. Ośrodek 

Radioelektroniczny,

22. Wojskowy Ośrodek 

Kartograficzny 

w Komorowie,

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień Wyszków

Starostwo Powiatowe

w Pułtusku

uczniowie klasy

o profilu 

mundurowym

1 500 zł 30

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

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 programów, o których mowa w pkt 1 niniejszych wytycznych inicjowane przez partnerów społecznych

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  -  z wyłączeniem 

przedsięwzięć o charakterze rekreacyjnym lub rozrywkowym,

2. PUŁK SAPERÓW - NOWY DWÓR MAZOWIECKI
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Realizacja tematyki z przedmiotu 

„Edukacja dla bezpieczeństwa

- I wycieczka szkoleniowa do 

Jednostki Wojskowej w Chełmnie.

I kwartał

(1 dzień) 

Chełmno

BEZPŁATNIE:

- zaprezentowanie historii i tradycji JW,

- pokaz sali tradycji,

- pokaz uzbrojenia sprzętu wojskowego.

3. batalion drogowo-

mostowy

Akademickie Liceum 

Ogólnokształcące

w Świeciu

uczniowie klasy

o profilu 

mundurowym

270 zł 8

978
Szkolenie strzeleckie dla uczniów 

klasy mundurowej.

luty 

(1 dzień) 

Chełmno

BEZPŁATNIE:

-  instruktorózy do prowadzenia zajęć - nauka o broni, postawy 

strzeleckie,

- trenażer do nauki i kontroli celowania "CYKLOP".

3. batalion drogowo-

mostowy

Zespół Szkół Centrum 

Kształcenia 

Praktycznego

w Grubnie

uczniowie 800 zł 24

979
Pokaz sprzętu inżynieryjnego 

będącego na wyposażeniu.

marzec

(1 dzień) 

Chełmno

BEZPŁATNIE:

-  instruktorózy do prowadzenia zajęć - nauka o broni, postawy 

strzeleckie,

- trenażer do nauki i kontroli celowania "CYKLOP".

3. batalion drogowo-

mostowy

Zespół Szkół Centrum 

Kształcenia 

Praktycznego 

w Grubnie

uczniowie 800 zł 24

980

Szkolenie ogólnowojskowe dla 

wolontariuszy Muzeum 

Historyczno-Wojskowego.

II  kwartał 

(3 dni)

Chełmno

ODPŁATNIE:

- użyczenie 3 sal żołnierskich (na podstawie umowy 

z RZI Bydgoszcz).

BEZPŁATNIE:

- oddelegowanie instruktorów musztry i szkolenia 

ogólnowojskowego.

3. batalion drogowo-

mostowy

Fundacja "Muzeum 

Historyczno-

Wojskowe"

wolontariusze 

Muzeum 

Historyczno-

wojskowego

1 000 zł 28

981 Misterium Męki Pańskiej.
04.04

Chełmno

BEZPŁATNIE:

- 4 x pojazd STAR AP z blokami pontonowymi (z obsługą),

- 3 namioty,

- 2 x siatka maskująca,

- agregat prądotwórczy wraz z obsługą.

3. batalion drogowo-

mostowy

Rzymskokatolicka 

Parafia Wojskowa

p.w. Matki Boskiej 

Częstochowskiej

w Chełmnie, Parafia 

Rzymskokatolicka 

p.w. Wniebowzięcia 

NMP w Chełmnie

społeczność miasta 

i okolic 

w tym żołnierze, 

byli żołnierze, 

kombatanci i ich 

rodziny

3 700 zł 96

982
Dzień otwarty Zespołu Szkół 

we Wroniu.

30.05 

Wronie

BEZPŁATNIE: 

- zajęcia profilaktyczne -  Patrol saperski.

3. batalion drogowo-

mostowy

Centrum Szkolenia 

Logistycznego

w Grudziądzu,

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień

w Grudziądzu,

12. Baza Bezzałogowych 

Statków Powietrznych 

Mirosławiec

Zespół Szkół we 

Wroniu
uczniowie 5 000 zł 20

983

XXV Konkurs Historyczny

im. Majora Marka Gajewskiego 

"Losy żołnierza i dzieje oręża 

polskiego w latach 1887-1922.

05.06

Kazuń Nowy

BEZPŁATNIE:

- zabezpieczenie sali konferencyjnej dla 70 osób, 

- zwiedzanie sali tradycji z przewodnikiem,

- prezentacja sprzętu wojskowego i wyposażenia pułku dla 150 

osób.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

2. pułk saperów
26. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Kuratorium Oświaty

w Warszawie

uczestnicy 

konkursu oraz ich 

opiekunowie

1 000 zł 20



984 Europejskie Jamboree 2020.
20.07 - 6.08

Gdańsk

BEZPŁATNIE:

- wzmocnienie terenu z wykorzystaniem 1 kpl. Elastycznego 

Pokrycia Drogowego EPD (pojazd zabezpieczający JELCZ 862 

MULTILIFT MKIV).

2. pułk saperów

26. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

3. batalion drogowo-

mostowy

Związek Harcerstwa 

Polskiego Główna 

Kwatera

harcerze, 

instruktorzy

z Polski oraz 

państw 

europejskich 

ok. 20 000 

uczestników

39 072 zł 456

985

Szkolenie strzeleckie dla 

wolontariuszy Muzeum 

Historyczno-Wojskowego.

IV kwartał 

(3 dni) 

Chełmno

BEZPŁATNIE:

- użyczenie 3 sal żołnierskich,

-  instruktorzy do prowadzenia zajęć - nauka o broni, postawy 

strzeleckie,

- trenażer do nauki i kontroli celowania "CYKLOP".

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

3. batalion drogowo-

mostowy

Fundacja "Muzeum 

Historyczno-

Wojskowe"

wolontariusze 

Muzeum 

Historyczno- 

Wojskowego

1 000 zł 28

986
Szkolenie strzeleckie dla uczniów 

klasy mundurowej.

październik

(1 dzień) 

Chełmno

BEZPŁATNIE:

-  instruktorzy do prowadzenia zajęć - nauka o broni, postawy 

strzeleckie,

- trenażer do nauki i kontroli celowania "CYKLOP".

3. batalion drogowo-

mostowy

Zespół Szkół Centrum 

Kształcenia 

Praktycznego 

w Grubnie

uczniowie 800 zł 24

987
"Tropem Wilczym. Bieg Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych".

01.03 

Nasielsk

BEZPŁATNIE:

- oddelegowanie 8 żołnierzy celem przygotowania 

i przeprowadzenia wydarzenia (Fiat Ducato).

2. pułk saperów
Urząd Miasta 

w Nasielsku

społeczeństwo 

gminy Nasielsk
1 300 zł 32

988
60. Centralny Zlot Młodzieży 

"Palmiry 2020".

17.10

Palmiry

BEZPŁATNIE:

- wydanie posiłku "grochówki wojskowej",

- wydzielenie 2 x samochód ciężarowo osobowy,

- udostępnienie polowego ciągu wydawczego wraz 

z zadaszeniem,

- namiot,

- 6 żołnierzy do zabezpieczenia wydania.

2. pułk saperów

 Pułk Reprezentacyjny 

Wojska Polskiego

 26. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Polskie Towarzystwo 

Turystyczno - 

Krajoznawcze

drużyny ze szkół, 

uczelni, jednostek 

wojskowych, 

organizacji 

młodzierzowych

 i społecznych

1 488 zł 36

989

V Bieg Niepodległości o Puchar 

Dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1.

10.11 

Chełmno

BEZPŁATNIE:

- namiot promocyjny 3. batalionu drogowo-mostowego,

- 5 termosów na herbatę,

- 15 żołnierzy do ochrony trasy biegu,

- podium,

- nagłośnienie.

3. batalion drogowo-

mostowy

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących 

Nr 1 w Chełmnie

społeczność 

Chełmna
1 500 zł 45

990 Ślubowanie klas wojskowych.

I kwartał

(1 dzień) 

Kościelec

BEZPŁATNIE: 

- wsparcie w zakresie przygotowania uczniów do ślubowania,

- współprowadzenie uroczystości, prezentacja sprzetu patrolu 

rozminowania: Iveco Daily, Jelcz 442.

2. pułk inżynieryjny

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

Im. Jana Pawła II          

w Kościelcu

uczniowie klas 

o profilu 

wojskowym

1 970 zł 50

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 programów, o których mowa w pkt 1 niniejszych wytycznych inicjowane przez partnerów społecznych

2. PUŁK INŻYNIERYJNY -  INOWROCŁAW

c) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej — przedsięwzięcia rozwijające aktywność fizyczną z wyłączeniem przedsięwzięć o charakterze turystycznym, rekreacyjnym i rozrywkowym,



991 Szkolenie drużyny musztry.

I półrocze

(1 dzień w miesiącu) 

Kościelec

BEZPŁATNIE:

- oddelegowania instruktora do ZSP Kościelec w celu doskonalenia 

wyszkolenia z musztry młodzieży z naszej szkoły,

- praktyczne przygotowanie drużyny do przeglądu musztry.

2. pułk inżynieryjny

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

Im. Jana Pawła II          

w Kościelcu

uczniowie klas 

o profilu 

wojskowym

1 650 zł 50

992

Szkolenie ogólnowojskowe 

młodzieży szkolnej klas o profilu 

wojskowym.

cały rok szkolny

(1 dzień w miesiącu) 

Nisko

 BEZPŁATNIE:

- użyczenie bazy szkoleniowej,

- wyznaczenie instruktorów do przeprowadzenia zajęć 

wraz z zabezpieczeniem materiałowym.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

3. batalion inżynieryjny

Zespól Szkół 

Ponadgimnazjalnyc

nr 2 w Stalowej Woli

uczniowie klas 

o profilu 

wojskowym

2 376 zł 72

993

Wsparcie procesu nauczania 

przedmiotu "Edukacja Wojskowa" 

oraz autorskiego programu "Od 

regionalizmu do patriotyzmu"

z przysposobieniem wojskowym.

cały rok szkolny

(1 dzień w miesiącu po 

4 godziny)

Rzeszów, Nisko

 BEZPŁATNIE:

- użyczeniew ramach zajęć uzbrojenia i sprzętu wojskowego 

(trenażery broni strzeleckiej, szkolna broń strzelecka, motorola GP-

340, radiostacja RRC-9200, radiostacja R-3501), 

- użyczenie Sali Tradycji,

- wydzielenie trzech instruktorów do przeprowadzenia zajęć.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

3. batalion inżynieryjny

Zespół Szkół 

Kształcenia 

Ustawicznego 

w Rzeszowie

uczniowie klas 

o profilu 

wojskowym

3 960 zł 120

994

Szkolenie ogólnowojskowe 

dla klas mundurowych 

z wybranej tematyki.

cały rok szkolny  

(1 raz w miesiącu 

po 2 godziny)

Głogów 

Koszary

BEZPŁATNIE:

 Wydzielenie instruktorów do prowadzenia zajęć:

- musztra indywidualna i zespołowa, 

- budowa składanie i rozkładanie broni, 

- przyjmowanie postaw strzeleckich, 

- nauka celowania (trenażer),

- terenoznastwo,

- OPBMR,

- MPHKZ.

4. batalion inżynieryjny
Starostwo Powiatowe 

Głogów

uczniowie klas 

o profilu 

wojskowym

660 zł 20

995
Wojewódzki Przegląd Musztry Klas 

Mundurowych.

22.03

 Kruszwica

BEZPŁATNIE: 

- oddelegowanie specjalisty do udziału w pracach komisji 

konkursowej. 

2. pułk inżynieryjny
Zespół Szkół 

w Kruszwicy

uczniowie klas 

o profilu 

wojskowym

538 zł 12

996
Szkolenie saperskie dla uczniów klas 

mundurowych.

marzec

(2 godziny)

Koscielec

BEZPŁATNIE:

- wyznaczenie instruktorów wraz ze sprzętem z saperskim (Iveco 

Daily, Jelcz 442), przykładowymi atrapami i przekrojami min do 

przeprowadzenia zajęć.

2. pułk inżynieryjny

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

Im. Jana Pawła II          

w Kościelcu

uczniowie klas 

o profilu 

wojskowym

1 500 zł 16 

997 Zajęcia z musztry.

marzec 

(2 godziny)

Inowrocław

BEZPŁATNIE:

- zajęcia z podstaw musztry.
2. pułk inżynieryjny

Zespół Szkół Żeglugi 

Śródlądowej w Nakle                     

uczniowie klas 

o profilu 

wojskowym

132 zł 4



998

Szkolenie saperskie dla uczniów klas 

mundurowych.

kwiecień

(2 godziny)

Włocławek

BEZPŁATNIE: 

- wyznaczenie instruktorów wraz ze sprzętem z saperskim (Iveco 

Daily, Jelcz 442), przykładowymi atrapami i przekrojami min do 

przeprowadzenia zajęć.

2. pułk inżynieryjny

Zespół Szkół

Akademickich

im. Obrońców Wisły

1920 roku we 

Włocławku

uczniowie klas 

o profilu 

wojskowym

2 450 zł 16 

999
Obóz szkoleniowy - 5 dniowy dla 

uczniów I i II klasy mundurowych.

maj

(5 dni)

Nisko

BEZPŁATNIE:

- organizacja 5-dniowego obozu szkoleniowego na terenie 

strzelnicy garnizonowej,

- wydzielenie kadry instruktorskiej do prowadzenia szkoleń, 

- zapewnienie sprzętu wojskowego do realizacji programu 

szkolenia,

- zapewnienie transportu do zabezpieczenia procesu szkolenia w 

ramach zajęć na terenie wojskowym.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

3. batalion inżynieryjny
34. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Zespól Szkół 

Ponadgimnazjalnyc

nr 2 w Stalowej Woli

uczniowie klas 

o profilu 

wojskowym

4 950 zł 150

1000

Zawody sportowo-obronne 

o Puchar Prezesa Związku 

Inwalidów Wojennych z okazji 75 

rocznicy zakończenia działań 

wojennych na terenie Europy.

maj 

(1 dzień)

Głogów

Koszary

BEZPŁATNIE:

Użyczenie strzelnicy broni sportowej i małokalibrowej dla związku 

celem przeprowadzenia zawodów:

- dekoracja okolicznościowa strzelnicy,

- zestaw nagłaśniający dla organizatora,

- sprzęt kwaterunkowy do zabezpieczenia zwodów,

- wydzielenie samochodu CT z kierowcą do (10 km).

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

4. batalion inżynieryjny

Związek Inwalidów 

Wojennych 

o. w Głogowie

członkowie Związku 500 zł 6

1001

Szkolenie powiatowych 

i gminnych zespołów zarządzania 

kryzysowego.

maj/czerwiec

(1 dzień)

Widziszów 

teren poligonu

BEZPŁATNIE: 

- przeprowadzenie szkolenia dla powitowych i gminnych zespołów 

zarządzania kryzysowego na temat: "konieczności ewakuacji ludzi

i zwierząt z terenów zagrożonych powodzią". 

- wydzielenie sprzętu wojkowego: 3xPTS, namiot NS, UMI, SŁ-34, 

Jelcz Hiab, most pozorny, most Daglezja, trak).

4. batalion inżynieryjny
Gmina Miejska Głogów, 

Starostwo Powiatowe 

 zespoły 

zarządzania 

kryzysowego

4 000 zł 60

1002

Konferencja nt. "Wkład 

Stwoarzyszenia Saperów Polskich 

we współpracy z jednostkami Wojsk 

Inzynieryjnych i władzami 

samorządowymi w wychowanie 

patriotyczno-obronne 

społeczeństwa polskiego".

25.06

Inowrocław

BEZPŁATNIE: 

- użyczenie sali konferencyjnej z nagłośnieniem,

- użyczeniesali tradycji,

- zapoznanie z historią i tradycjami 2. pułku inżynieryjnego,

- zabezpieczenie obsługi foto i video.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

2. pułk inżynieryjny
12. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy                                 

Stowarzyszenie 

Saperów Polskich 

członkowie: 

Stowarzyszenia 

Saperów Polskich

 i Zwiazku 

Piłsudczyków, 

władze

 i organizacje 

samorządowe, 

żołnierze rezerwy

2 000 zł 24



1003
Obóz szkoleniowy - 5 dniowy dla 

uczniów I i II klasy mundurowych.

wrzesień

(5 dni) 

Nisko

BEZPŁATNIE:

- organizacja 5-dniowego obozu szkoleniowego na terenie 

strzelnicty garnizonowej,

- wydzielenie kadry instruktorskiej do prowadzenia szkoleń, 

- zapewnienie sprzętu wojskowego do realizacji programu 

szkolenia,

- zapewnienie transportu do zabezpieczenia procesu szkolenia

w ramach zajęć na terenie wojskowym.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

3. batalion inżynieryjny
34. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy 

Zespól Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 

2 w Stalowej Woli

uczniowie klas 

o profilu 

wojskowym

4 950 zł 150

1004

Zawody sportowo-obronne 

o Puchar Prezydenta Miasta 

Głogowa z okazji rocznicy 

odzyskania niepodległości.

paździenik

(1 dzień)

Głogów

Koszary

BEZPŁATNIE:

Użyczenie strzelnicy broni sportowej i małokalibrowej dla związku 

celem przeprowadzenia zawodów:

- dekoracja okolicznościowa strzelnicy,

- zestaw nagłaśniający dla organizatora,

- sprzęt kwaterunkowy do zabezpieczenia zwodów,

- wydzielenie samochodu CT z kierowcą (10 km).

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

4. batalion inżynieryjny

Związek Inwalidów 

Wojennych 

o. w Głogowie

członkowie Związku 500 zł 6

1005 Zajęcia z musztry.

raz na kwartał

(2 godziny)

Inowrocław

BEZPŁATNIE:

- zajęcia z podstaw musztry.
2. pułk inżynieryjny

 Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

im. Władysława 

Łokietka Inowrocław                     

młodzież szkolna 1 056 zł 8

1006

Szkolenie ogólnowojskowe               

(musztra, szkolenie medyczne, 

terenoznawstwo, POPL)

raz na kwartał

(4 godziny)

Inowrocław

BEZPŁATNIE: 

- udostępnienie bazy szkoleniowej,

- wyznaczenie instruktorów do przeprowadzenia zajęć 

wraz z zabezpieczeniem materiałowym.

2. pułk inżynieryjny
Zespół Szkół 

w Kruszwicy

uczniowie klas 

o profilu 

wojskowym

1 056 zł 32

1007

Prowadzenie zajęć, szkolenia, 

musztra w klasie "wojskowej" 

w Zespole Szkół Nr 2 w Nisku.

cały rok szkolny

(2 razy w miesiącu

po 2 godziny) 

Nisko

BEZPŁATNIE:

Opracowanie programów nauczania oraz prowadzenie zajęć 

uwzględniających: ceremoniał wojskowy, regulaminy,taktyka, 

terenoznawstwo, szkolenie sanitarne, szkolenie strzeleckie, 

logistyka, szkolenie fizyczne.

3. batalion inżynieryjny Gmina i Miasto Nisko

uczniowie klas 

szkoły 

podstawowej

1 584 zł 48

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 -  z wyłączeniem 

przedsięwzięć o charakterze rekreacyjnym lub rozrywkowym,



1008
Zimowa impreza strzelecka 

"Lute Grzmoty". 

luty

(1 dzień)

Nisko

BEZPLATNIE:

 - użyczenie strzelnicy.

 Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

3. batalion inżynieryjny

Klub Żołnierzy Rezerwy 

i Kolekcjonerow Broni 

Ligi Obrony Kraju 

"VIS"Nisko

żołnierze

 i przedstawiciele 

innych służb 

mundurowych 

będący w służbie 

czynnej oraz 

rezerwie, policjanci, 

strażacy (będący 

członkami klubu), 

zaproszeni goście

198 zł 6 

1009

Projekt biegowo - edukacyjny 

„Tropem Wilczym. Bieg Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych" VIII edycja.

01.03.

Lubartów

BEZPŁATNIE: 

- pomoc organizacyjna 8 żołnierzy,

- wykrywacz metali, lekki robot rozpoznawczy RI-1507.

1. batalion drogowo-

mostowy

Fundacji Wolność 

i Demokracja,

Szkoła Podstawowa

nr 1 w Lubartowie

społeczeństwo 

lokalne, zasięg 

ogólnopolski

2 270 zł 64

1010
Lekcja patriotyczna -zapoznanie

z historią i tradycjami jednostki.

kwiecień

(2 godziny)

Inowrocław

BEZPŁATNIE: 

- udostępnienie Sali Tradycji w celu zwiedzenia przez uczniów  oraz 

odbycie zajęć dydaktycznych dotyczących historii 2. pułku 

inżynieryjnego.

2. pułk inżynieryjny
 Zespół Szkół Żeglugi 

Śródlądowej w Nakle               
uczniowie 132 zł 4 

1011
Pomoc w zmianach aranżacji 

ekspozycji plenerowej muzeum.

pierwsza dekada 

kwietnia 

(uzgodnienie zależy od 

warunków 

pogodowych)

Dęblin

BEZPŁATNIE: 

- przygotowanie podłoża, ułożenie płyt betonowych przy użyciu 

sprzętu inżynieryjnego,

- pomoc przy przemieszczeniu sprzętu wielkogabarytowego

z wykorzystaniem sprzętu inżynieryjengo.

1. batalion drogowo-

mostowy

41. Baza Lotnictwa 

Szkolnego

Muzeum Sił 

Powietrznych

zwiedzający 

muzeum Sił 

Powietrznych, 

mieszkańcy 

Dęblina, młodzież 

szkolna, 

kombatanci

40 000 zł 1200

1012

XI Ogólnopolski Integracyjny Zlot 

Drużyn Nieprzetartego Szlaku 

Związku Harcerstwa Polskiego 

„Dęblin 2020".

14 - 17.05

Dęblin

BEZPŁATNIE:

- zaprezentowanie uczestnikom Zlotu specyfiki służby Wojsk 

Inżynieryjnych. Prezentacja sprzętu wojskowego. 

- przeprowadzenie szkolenia przez Patrol Rozminowania 

nt. postępowania w przypadku znalezienia niewybuchów,

- zakwaterowanie uczestników Zlotu (ok. 250 osób) 

w namiotach wojskowych na terenie 1 batalionu drogowo - 

mostowego w Dęblinie,

- udostępnienie węzła sanitarnego w budynku koszarowym.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

1. batalion drogowo-

mostowy

41. Baza Lotnictwa 

Szkolnego

Specjalny Ośrodek 

Szkolno - 

Wychowawczy 

w Dęblinie

uczestnicy zlotu, 

młodzież szkolna
1620 zł 30



1013

Impreza strzelecka z okazji 

Narodowego Święta Konstytucji

3 Maja. 

maj

(1 dzień)

Nisko

BEZPLATNIE:

- użyczenie strzelnicy.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

3. batalion inżynieryjny

Klub Żołnierzy Rezerwy 

i Kolekcjonerow Broni 

Ligi Obrony Kraju 

"VIS"Nisko

żołnierze

 i przedstawiciele 

innych służb 

mundurowych 

będący w służbie 

czynnej oraz 

rezerwie, policjanci, 

strażacy (będący 

członkami klubu), 

zaproszeni goście

198 zł 6 

1014

Szkolenie strzeleckie

Związku Strzeleckiego "STRZELEC" 

Józefa Piłsudskiego JS 2096.

maj i wrzesień

(1 dzień)

Nisko

BEZPLATNIE:

- użyczenie strzelnicy.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

3. batalion inżynieryjny

Dowódca Związku 

strzeleckiego 

"STRZELEC"

Józefa Piłsudskiego

JS 2096

członkowie

Związku 

Strzeleckiego 

"STRZELEC"

Józefa Piłsudskiego

JS 2096

250 zł 10

1015

Strzelanie programowe 

z policjantami Komendy 

Powiatowej Policji w Nisku.

maj-listopada

(1 dzień w miesiącu)

Nisko

BEZPLATNIE:

- użyczenie strzelnicy.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

3. batalion inżynieryjny

Zastępca Komendanta 

Powiatowego Policji

w Nisku

policjanci 

Komendy 

Powiatowej Policji 

w Nisku

700 zł 28

1016
Zgrupowanie szkoleniowe 

dla uczniów o profilu mundurowym.

01 - 5.06

Dęblin

BEZPŁATNIE:

- zorganizowanie bazy noclegowej w budynku koszarowym na 

terenie jednostki dla grupy uczniów i ich opiekunów (ok. 35 osób),

- pomoc w zabezpieczeniu wydawania i spożywania posiłków dla 

uczestników zgrupowania,

- zabezpieczenie bazy dydaktycznej, użyczenie obiektów 

sportowych OSF, 

- przeprowadzenie prelekcji na temat specyfiki służby 

w jednostkach inżynieryjnych, pokaz sprzętu znajdującego się na 

wyposażeniu jednostki: PTS, TRI, Jelcz CW 10,K 407, Star 266, UMI, 

MAN, Jelcz Daglezja, Jelcz Hiab, SŁ 34, Iveco Topola, Kuter KH 200, 

Quad,

- przeprowadzenie szkolenia strzeleckiego, zajęć 

z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zajęć 

z podstaw musztry wojskowej, zajęc pokazowych z przepraw przez 

przeszkody wodne na PTS, szkolenia związanego 

z postępowaniem w przypadku znalezienia materiałów 

wybuchowych i niebezpiecznych przez 34. patrol  rozminowania, 

- zapoznanie uczniów z historią dęblińskiej Twierdzy. 

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

1. batalion drogowo-

mostowy

41. Baza Lotnictwa 

Szkolnego

XI Liceum 

Ogólnokształcące 

z Oddziałami 

Integracyjnymi

im. Stanisława Staszica 

w Radomiu

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

1880 zł 30



1017

Trening strzelecki członków Klubu 

Żołnierzy Rezerwy 

i Kolekcjonerów Broni Ligi Obrony 

Kraju "VIS"Nisko.

czerwiec

(1 dzień)

Nisko

BEZPŁATNIE:

- użyczenie strzelnicy.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

3. batalion inżynieryjny

Klub Żołnierzy Rezerwy 

i Kolekcjonerow Broni 

Ligi Obrony Kraju 

"VIS"Nisko

żołnierze

 i przedstawiciele 

innych służb 

mundurowych 

będący w służbie 

czynnej oraz 

rezerwie, policjanci, 

strażacy

(będący członkami 

klubu) 

198 zł 6 

1018

Pomoc w zakresie przygotowania

i realizacji Wojskowego Pikniku 

Historycznego i Zlotu Grup 

Rekonstrukcji Historycznej 

z okazji obchodów 100-lecia Bitwy 

Warszawskiej.

24.06 do 7.07

 (zlot 3 - 5.07)

Dęblin

BEZPŁATNIE:                                                                                                                                                                     

- pomoc w rozwinięciu bazy noclegowej do zakwaterowania grup 

rekonstrukcyjnuch na terenie 1. batalionu drogowo - mostowego, 

użyczenie polowej stołowki wraz z ciągiem wydawczym, łaźni 

polowej z sanitariatami, cysterny na wodę, masztu 

oświetleniowego i namiotu NT 78/2011.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

1. batalion drogowo-

mostowy

41. Baza Lotnictwa 

Szkolnego

Muzeum Sił 

Powietrznych

zwiedzający 

muzeum Sił 

Powietrznych, 

mieszkańcy 

Dęblina, młodzież 

szkolna, 

kombatanci

17 000 zł 515

1019

Uroczystość patriotyczno-wojskowa 

upamiętniająca żołnierzy poległych 

podczas zabezpieczenia 

inżynieryjnego walk nad środkową 

Wisłą w 1944 r.

07 - 08.08

Skurcza

BEZPŁATNIE:   

- użyczenie nagłośnienia, prezentacja nowoczesnego sprzętu 

inżynieryjnego znajdującego się na wyposażeniu: maszt 

oświetleniowy, Quad Arktik, Iveco Topola, Jelcz, Iveco Eurocargo, 

Iveco S, Star 266,

-  organizacja stoiska promującego historię, dorobek

 i działalność wojsk inżynieryjnych, zawodową służbę wojskową, 

służbę w Narodowych Siłach Rezerwowych 

i Stowarzyszenie Saperów Polskich.

1. batalion drogowo-

mostowy

Zarząd Inżynierii 

Wojskowej, 1.pułk 

saperów, 2. pułk 

saperów, 2. batalion 

saperów, 8. batalion 

saperów 8.FOW, 

3. batalion inżynieryjny, 

4. batalion inżynieryjny, 

Dowództwo Garnizonu 

Warszawa

Stowarzyszenie 

Saperów Polskich

społeczeństwo 

gminy Wilga, 

Kombatanci, szkoły 

gminy Wilga

 i powiatu 

garwolińskiego

18 684 zł 488 

1020
Impreza strzelecka z okazji  Święta 

Wojska Polskiego.

sierpień

(1 dzień)

Nisko

BEZPŁATNIE: 

- użyczenie strzelnicy.

Użyczenie na podstawie umowy z RZI Lublin.

3. batalion inżynieryjny

Klub Żołnierzy Rezerwy 

i Kolekcjonerow Broni 

Ligi Obrony Kraju 

"VIS"Nisko.

żołnierze

 i przedstawiciele 

innych służb 

mundurowych 

będący w służbie 

czynnej oraz 

rezerwie, policjanci, 

strażacy

(będący członkami 

klubu)

198 zł 6 



1021
Święto 15. Pułku Piechoty 

„Wilków”.

06.09

Dęblin

BEZPŁATNIE:  

- użyczenie nagłośnienia,

- pojazd do przewozu nagłośnienia.

1. batalion drogowo-

mostowy

Dowództwo Garnizonu 

Warszawa, 41. Baza 

Lotnictwa Szkolnego, 

4. Skrzydło Lotnictwa 

Szkolnego, 

22. batalion piechoty 

lekkiej

Urząd Miasta Dęblin

społeczeństwo 

gminy Dęblin, 

szkoły, kombatanci, 

byli żołnierze

1 650 zł 48

1022

Uroczystość upamiętniająca 

28. Pułk Artylerii Lekkiej 

w Zajezierzu.

20.09.

Zajezierze

BEZPŁATNIE:  

- użyczenie nagłośnienia,

- pojazd do przewozu nagłośnienia.

1. batalion drogowo-

mostowy

Dowództwo Garnizonu 

Warszawa

Urząd Gminy 

Sieciechów

społeczeństwo 

gminy Sieciechów, 

kombatanci

1 650 zł 48

1023
Lekcja patriotyczna -zapoznanie

z historią i tradycjami jednostki.

wrzesień

(2 godziny)

Inowrocław

BEZPŁATNIE: 

- udostępnienie Sali Tradycji w celu zwiedzenia przez uczniów  oraz 

odbycie zajęć dydaktycznych dotyczących historii  2. pułku 

inżynieryjnego.

2. pułk inżynieryjny

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

im. Władysława 

Łokietka Inowrocław

młodzież szkolna 132 zł 4 

1024

Trening strzelecki członków Klubu 

Żołnierzy Rezerwy

 i Kolekcjonerów Broni Ligi Obrony 

Kraju "VIS"Nisko.

wrzesień

(1 dzień)

Nisko

BEZPŁATNIE:

- użyczenie strzelnicy.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

3. batalion inżynieryjny

Klub Żołnierzy Rezerwy 

i Kolekcjonerow Broni 

Ligi Obrony Kraju 

"VIS"Nisko.

żołnierze

 i przedstawiciele 

innych służb 

mundurowych 

będący w służbie 

czynnej oraz 

rezerwie, policjanci, 

strażacy

(będący członkami 

klubu) 

198 zł 6 

1025
Lekcja patriotyczna -zapoznanie

z historią i tradycjami jednostki.

październik

(2 godziny)

Inowrocław

BEZPŁATNIE:

- udostępnienie Sali Tradycji w celu zwiedzenia przez uczniów  oraz 

odbycie zajęć dydaktycznych dotyczących historii  2. pułku 

inżynieryjnego.

2. pułk inżynieryjny
Zespół Szkół

w Kruszwicy
młodzież szkolna 132 zł 4 



1026 Szkolenie pocztów sztandarowych.

październik

(1 dzień)

Inowrocław

BEZPŁATNIE: 

- przeprowadzenie szkolenia pocztów sztandarowych.
2. pułk inżynieryjny

Zespół Szkół 

Ekonomiczno - 

Logistycznych 

w Inowrocławiu Zespół 

Szkół Żeglugi 

Śródlądowej 

w Nakle 

młodzież szkolna 198 zł 6

1027

 Impreza strzelecka z okazji  

Narodowego Święta Niepodległości. 

listopad

(1dzień)

Nisko

BEZPŁATNIE: 

- użyczenie strzelnicy.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

3. batalion inżynieryjny

Klub Żołnierzy Rezerwy 

i Kolekcjonerow Broni 

Ligi Obrony Kraju 

"VIS"Nisko

żołnierze

 i przedstawiciele 

innych służb 

mundurowych 

będący w służbie 

czynnej oraz 

rezerwie, policjanci, 

strażacy

(będący członkami 

klubu) 

198 zł 6 

1028
Święto Wojsk Rakietowych 

i Artylerii: "BARBARKA".

05.12

Głogów (koszary)

BEZPŁATNIE: 

- udekorowanie miejsca uroczystości flagami państwowymi

 i rodzaju wojsk,

- nagłośnienie, oprawa muzyczna uroczystości.

4. batalion inżynieryjny 23. pułk artylerii
Stowarzyszenie 

Polskich Artylerzystów

żołnierze 

i pracownicy 

resortu obrony 

narodowej 

garnizonu, 

członkowie 

stowarzyszenia, 

społeczność lokalna 

regionu

250 zł 4

1029

Udostępnienie placu 

manewrowego oraz Sali do 

realizacji zajęć wychowania 

fizycznego.

01.01 - 30.12

(2 razy w tygodniu)

Inowrocław

BEZPŁATNIE:

- użyczenie hali sportowej w celu realizacji zajęć wychowania 

fizycznego przez młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalych w 

Inowrocławiu (28 uczniów i 1 nauczyciel wychowania fizycznego).

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

2. pułk inżynieryjny

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

im. Władysława 

Łokietka Inowrocław

uczniowie klas 

o profilu 

wojskowym 

i policyjnym

6 380 zł 166 

1030

Projekt biegowo - edukacyjny „ 

Tropem Wilczym. Bieg Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych" VIII edycja.

01.03

Lubartów

BEZPŁATNIE:  

- pomoc organizacyjna - ok. 8 osób,

- wykrywacz metali, lekki robot rozpoznawczy RI-1507.

1. batalion drogowy-

mostowy

Szkoła Podstawowa

nr 1 w Lubartowie

społeczeństwo 

lokalne, zasięg 

ogólnopolski

2 270 zł 64

c) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej — przedsięwzięcia rozwijające aktywność fizyczną z wyłączeniem przedsięwzięć o charakterze turystycznym, rekreacyjnym i rozrywkowym,



1031
Regaty na zbiorniku retencyjnym 

Podwolina.

czerwiec

(2 dni)

 Podwolina

BEZPŁATNIE:

 - współpraca w zakresie organizacji regat, nieodpłatne 

udostępnienie sprzętu ( namioty NS-64 - 2 kpl.), pomoc logistyczna, 

promocja obronności, kultywowanie historii

 i tradycji Garnizonu Nisko.

3. batalion inżynieryjny

16. batalion saperów

3. kompania regulacji 

ruchu

Urząd Gminy i Miasta 

Nisko

młodzież szkolna, 

przedstawiciele 

służb 

mundurowych, 

mieszkańcy gminy, 

sportowcy 

amatorzy

528 zł 16 

1032 Paczka dla bohatera.

grudzień 

(1 dzień w miesiacu) 

(Garnizon Inowrocław)

BEZPŁATNIE: 

- wydzielenie pojazdu wraz z kierowcą w celu transportu paczek do 

rodzin.

2. pułk inżynieryjny

 Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczy 

w Kruszwicy

rodziny 

potrzebujące 

wsparcia

740 zł 12

1033

Uroczyste złożenie wieńców 

i wiązanek z okazji Świąta Wojska 

Polskiego.

14.08 

Pomniki i obeliski 

upamiętniające 

żołnierzy Wojska 

Polskiego na terenie 

miasta Głogowa

BEZPŁATNIE:

-  wydzielenie samochodu wraz z kierowcą na terenie miasta do 

przewozu delegacji i wiązanek (20 km)

4. batalion inżynieryjny

Związek Inwalidów 

Wojennych, Związek 

Kombatantów RP 

i Byłych Więźniów 

Politycznych, 

Stowarzyszenie 

Polskich Artylerzystów, 

Stowarzyszenie 

Saperów Polskich, 

Związek Weteranów

 i Rezerwistów WP 

(oddziały w Głogowie)

delegacje 

Stowarzyszeń

 i Związków

200 zł 5

1034

Wojskowy dzień szkoleniowy dla 

uczniów klas mundurowych Zespołu 

Szkół nr 3 

w Hrubieszowie w roku szkolnym 

2019/2020 w ramach 

,,Porozumienia o współpracy''.

klasa I w miesiącach:

luty, kwiecień, 

październik - każdy 

pierwszy czwartek 

miesiąca.

klasa II w miesiącach:

marzec, maj, listopad 

- każdy pierwszy 

czwartek miesiąca.

Hrubieszów

BEZPŁATNIE:

- wyznaczenie koordynatora do współpracy ze szkołą,

- wydzielenie instruktorów oraz sprzętu wojskowego do 

przeprowadzenia zajęć,

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

2. pułk rozpoznawczy
32. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy       

Zespół Szkół Nr 3 

w Hrubieszowie 

uczniowie klas 

o profilu 

wojskowym

15 000 zł 60

d) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.

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 programów, o których mowa w pkt 1 niniejszych wytycznych inicjowane przez partnerów społecznych

2. PUŁK ROZPOZNAWCZY - HRUBIESZÓW



1035

Wojskowy dzień szkoleniowy dla 

uczniów Zespołu Szkół Nr 1 

w Hrubieszowie.

marzec 

(1 dzień) 

Hrubieszów

BEZPŁATNIE:

- wyznaczenie koordynatora do współpracy ze szkołą,

- wydzielenie instruktorów oraz  sprzętu wojskowego do 

przeprowadzenia zajęć,

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

2. pułk rozpoznawczy
Zespół Szkół Nr 1 

w Hrubieszowie

uczniowie klas 

o profilu 

wojskowym

5 000 zł 8

1036 Cykl szkoleń ogólnowojskowych.

kwiecień-czerwiec

wrzesień-grudzień 

(1 dzień) 

Hrubieszów

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie instruktorów do przeprowadzenia zajęć 

z przedmiotów: musztra wojskowa, OPBMR, inżynieryjno – 

saperskie, terenoznawstwo, taktyka, topografia wojskowa, 

łączność, Survival, BLOS, szkolenie wspinaczkowe, 

- wydzielenie instruktorów oraz SpW do przeprowadzenia 

szkolenia.

2. pułk rozpoznawczy

Zespół Szkół Nr 1 i 3

w Hrubieszowie, Zespół 

Szkół 

Ponadgimnazjalnych

w Łaszczowie, Zespół 

Szkół w Dubience, 

Związek Strzelecki 

"Strzelec".

uczniowie klas 

o profilu 

wojskowym,

członkowie związku

11 000 zł 80

1037

Prelekcja dotycząca służby 

przygotowawczej oraz zawodowej 

służby wojskowej. Przybliżenie 

zawodu żołnierza.

cały rok szkolny

(1 raz na kwartał 

po 3 godziny lekcyjne) 

Łaszczów

Dubienka

Hrubieszów

Tuczępy

BEZPŁATNIE: 

- skierowanie przedstawiciela sekcji personalnej 

i wychowawczej do przeprowadzenia prelekcji celem zapoznania 

uczniów z zasadami naboru do służby wojskowej.

2. pułk rozpoznawczy

Zespół Szkół Nr 1 i 3

w Hrubieszowie, Zespół 

Szkół 

Ponadgimnazjalnych

w Łaszczowie, Zespół 

Szkół w Dubience, 

Związek Strzelecki 

"Strzelec".

uczniowie klas 

o profilu 

wojskowym

5 000 zł 48

1038
Prelekcja dotycząca 2. pułku 

rozpoznawczego.

15.02

Dubienka

BEZPŁATNIE: 

- skierowanie przedstawiciela sekcji operacyjnej

 i wychowawczej do przeprowadzenia prelekcji celem zapoznania 

uczniów z historią powstania oraz przeznaczeniem 2. pułku 

rozpoznawczego.

2. pułk rozpoznawczy
Zespół Szkół 

w Dubience.
młodzież szkolna 1 000 zł 6

1039

Szkolenie spadochronowe 

organizowane przez 

2. pułk rozpoznawczy.

01.04 - 30.11    

Zrzutowiska zgodnie 

z Rozkazem 

Organizacyjnym do 

Desantowania

BEZPŁATNIE: 

- wykonywanie skoków spadochronowych przez zawodników sekcji 

spadochronowej w ramach skoków organizowanych przez 2. pułk 

rozpoznawczy.

2. pułk rozpoznawczy
Wojskowy Klub 

Sportowy "WAWEL"

zawodnicy sekcji 

spadochronowej
12 000 zł 100

1040

Cykl szkoleń ogólnowojskowych dla 

pracowników administracji 

publicznej, przedsiębiorstw 

o szczególnym znaczeniu 

gospodarczo-obronnym.

18.05

19.06

23.09

14.10

Hrubieszów

BEZPŁATNIE:

- pokaz statyczny sprzętu wojskowego oraz wyposażenia 

indywidualnego żołnierza,

- zwiedzanie wybranych obiektów szkoleniowych,

- uczestnictwo w wybranych przedsięwzięciach szkoleniowych,

- wsparcie dla realizacji programów prowadzonych szkoleń 

obronnych.

2. pułk rozpoznawczy
Stowarzyszenie "Ruch 

Wspólnot Obronnych"

członkowie 

Stowarzyszenia, 

urzędnicy 

administracji 

rządowej, kadra 

kierownicza, 

pracownicy 

przedsiębiorstw

15 000 zł 50

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  -  z wyłączeniem 

przedsięwzięć o charakterze rekreacyjnym lub rozrywkowym,



1041

Bitwa Nad Bugiem 1018 - 

wydarzenie plenerowe - 

rekonstrukcja zwycięskiej bitwy 

Bolesława Chrobrego 

z Jarosławem Mądrym, która 

rozegrała się nad Bugiem 22 lipca 

1018 roku.

26 - 28.06

Hrubieszów

BEZPŁATNIE: 

- pokaz statyczny sprzętu wojskowego i wyposażenia 

indywidualnego żołnierza,

- pokaz sprzętu spadochronowego,

- udostępnienie: namiotu technicznego, agregatu prądotwórczego 

z magazynem kabli - 2 szt., elektrowni oswietlenia EO1, kuchni 

polowej KP-100 wraz z obsługą, polowego podgrzewacza wody 

PPGW-200M z obsługą, celem zabezpieczenia logistycznego 

obozowiska grup rekonstrukcyjnych.

2. pułk rozpoznawczy

Muzeum im. ks. 

Stanisława Staszica 

w Hrubieszowie.

mieszkańcy 

Hrubieszowa, okolic 

oraz turyści

45 000 zł 60

1042 VI Święto Strzelca Konnego.
11 - 12.07

Hrubieszów

BEZPŁATNIE: 

- pokaz statyczny  sprzętu wojskowego i wyposażenia 

indywidualnego żołnierza,

- pokaz sprzętu spadochronowego,

- udostępnienie: namiotu technicznego, agregatu prądotwórczego 

z magazynem kabli- 2 szt., elektrowni oswietlenia EO1, kuchni 

polowej KP-100 wraz z obsługą, polowego podgrzewacza wody 

PPGW-200M z obsługą, celem zabezpieczenia logistycznego 

obozowiska grup rekonstrukcyjnych. 

2. pułk rozpoznawczy

Stowarzyszenie 

Szwadron Ziemi 

Hrubieszowskiej

im. 2. Pułku Strzelców 

Konnych.

mieszkańcy 

Hrubieszowa, okolic 

oraz turyści

30 000 zł 40

1043

100 rocznica Bitwy pod 

Komarowem. Święto Kawalerii - 

Komarowska Potrzeba 2020 oraz

XI manewry kawalerii i ćwiczenia 

HUZAR 2020.

25 - 30.08

Wolica Śniatycka

BEZPŁATNIE: 

- pokaz statyczny  sprzętu wojskowego i wyposażenia 

indywidualnego żołnierza,

- pokaz sprzętu spadochronowego,

- pokaz walki wręcz,

- wydzielenie Grupy Dalekiego Rozpoznania z etatowym sprzętem i 

wyposażeniem indywidualnym (HMMWV - 3 szt., QUAD - 3 szt.)

w ramach ćwiczeń KOWO-WOT w czasie manewrów kawalerii 

ochotniczej pod Komarowem dla potrzeb szkolenia odddziałów 

ochotniczych we współdziałaniu

z Wojskiem Polskim,

- wydzielenie instruktorów wraz ze sprzętem na punkty nauczani z 

zakresu: budowy i eksploatacji broni strzeleckiej, obserwacji, 

topografii wojskowej oraz medycznego w ramach szkolenia 

oddziałów kawalerii ochotniczej,

- udostępnienie namiotu technicznego wraz z montażem i 

demontażem, barierek ochronnych - 40 szt., celem zabezpieczenia 

logistycznego.

2. pułk rozpoznawczy

32. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy,

33. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy,  

Dowództwo          

Garnizonu Warszawa,

Pułk Reprezentacyjny 

Wojska Polskiego,              

Wojskowa Orkiestra           

w Lublinie, 

 3. batalion 

zmechanizowany 

w Zamościu,

21. Brygada Strzelców 

Podhalańskich,

      25. Brygada 

Kawalerii Powietrznej,

2.  Brygada Obrony 

Terytorialnej.

Urząd Gminy 

Komarów-Osada,

Stowarzyszenie "Bitwa 

pod Komarowem".

mieszkańcy 

regionu, turyści
60 000 zł 130

1044
"Tropem Wilczym. Bieg Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych".

01.03

Hrubieszów

BEZPŁATNIE:

- pokaz statyczny  sprzętu wojskowego i wyposażenia 

indywidualnego żołnierza,

- pokaz sprzętu spadochronowego,

- wydzielenie żołnierzy do zabezpieczenia trasy biegu,

- udostępnienie: namiotów dla 15 osób, celem zabezpieczenia 

logistycznego biegu.

2. pułk rozpoznawczy
Fundacja Wolność

i Demokracja

mieszkańcy 

Hrubieszowa

i okolic

6 000 zł 8



1045
Blok zajęć programowych dla klasy 

o profilu wojskowym.

cały rok 

1 dzień w miesiącu 

(bez miesięcy 

wakacyjnych)

Przasnysz

BEZPŁATNIE:

- przeprowadzenie zajęć przez wyznaczonych instruktorów, 

- zabezpeczenie w sprzęt i materiały do zajęć praktycznych, 

- udział w uroczystościach Święta 2. Ośrodka Radioelektronicznegol 

i szkoły.

2. Ośrodek 

Radioelektroniczny 

26. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy 

Akademickie Liceum 

Ogólnokształcące                      

w Przasnyszu

klasy mundurowe 

Akademickiego 

Liceum 

Ogólnokształcącego 

w Przasnyszu

12 800 zł 400

1046
Blok zajęć programowych dla klasy 

o profilu wojskowym.

luty-maj

 październik-grudzień

 (1 dzień w miesiącu)

Przasnysz

BEZPŁATNIE:

- przeprowadzenie zajęć przez wyznaczonych instruktorów, 

- zabezpeczenie w sprzęt i materiały do zajęć praktycznych, 

- udział w uroczystościach Święta 2. Osrodka Radioelektronicznego 

i szkoły.

2. Ośrodek 

Radioelektroniczny 

26. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy 

Zespół Szkół 

Powiatowych                      

w Przasnyszu

uczniowie klas 

mundurowych
10 240 zł 320

1047
Obóz intergacyjny klasy III LO 

o ukierunkowaniu wojskowym.

wrzesień 

Grudziądz

BEZPŁATNIE: 

- przeprowadzenie zajęć przez wyznaczonych instruktorów, 

- zabezpeczenie w sprzęt i materiały do zajęć praktycznych. 

8. batalion walki 

radielektronicznej 

13. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy 

Zespół Szkół we 

Wroniu

uczniowie 

i nauczyciele 

zespołu szkół

7 700 zł 240

1048
"Konkurs Plastyczny o tematyce 

wojskowej".

maj - czerwiec 

(1 dzień)

Grudziądz

BEZPŁATNIE: 

- zabezpieczenie organizacyjne, zorganizowanie wystawy prac 

konkursowych.

8. batalion walki 

radielektronicznej 

13. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy 

Kuratorium Oświaty

w Grudziądzu

uczniowie szkół 

podstawowych 

i średnich 

Grudziądza

500 zł 4

1049 "Akcja Żołnierska pamięć".

październik

(1 dzień)

Przasnysz

BEZPŁATNIE:

- udziałuczniów klas o profilu mundurowym w zwiedzaniu Centrum 

Weterana i Muzeum Powstania Warszawskiego. 

ODPŁATNIE:

- zapewnienie środka transportowego (autobus).

2. Ośrodek 

Radioelektroniczny 

26. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy 

Stowarzyszenie na 

rzecz Obrony 

Terytorialnej Liga 

Nadnarwiańska

uczniowie klas

o profilu 

mundurowym

1 100 zł 8

1050
Tradycje Jednostki Wojskowej  

Wojskowej.

I kwartał

(1 dzień)

Bielice

BEZPŁATNIE:

- zapoznanie z obowiązkami i prawem kodeksu honorowego 

żołnierza zawodowego,

- odelegowanie 2 oficerów do przeprowadzenia zajeć.

4. pułk chemiczny

Liceum 

Ogólnokształcące Służb 

Mundurowych Bielice

uczniowie klas

o profilu 

mundurowym

520 zł 9

1051
Musztra - zajęcia teoretyczne 

i praktyczne.

I kwartał

(wybrane 2 dni)

Bielice

BEZPŁATNIE:

- zapoznanie z teorią musztry, przeprowadzenie zajęć 

praktycznych,

- odelegowanie 4 instruktorów do przeprowadzenia zajeć.

4. pułk chemiczny

Liceum 

Ogólnokształcące Służb 

Mundurowych Bielice

uczniowie klas

o profilu 

mundurowym

620 zł 16

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 programów, o których mowa w pkt 1 niniejszych wytycznych inicjowane przez partnerów społecznych

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  -  z wyłączeniem 

przedsięwzięć o charakterze rekreacyjnym lub rozrywkowym,

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 programów, o których mowa w pkt 1 niniejszych wytycznych inicjowane przez partnerów społecznych

2. OŚRODEK RADIOELEKTRONICZNY - PRZASNYSZ

4. PUŁK CHEMICZNY - BRODNICA



1052 Szkolenie z logistyki.

luty

(1 dzień - 2 godziny)

Brodnica

BEZPŁATNIE:

- oddelegowanie 1 oficera do przeprowadzenia zajęć na temat 

"Zabezpieczenie logistyczne w wojsku". 

4. pułk chemiczny

Centrum Kształcenia 

Zawodowego

i Ustawicznego, 

Technikum

uczniowie klas 

Technikum 

Logistycznego 

w Brodnicy

66 zł 2

1053 Dzień Zawodoznawczy.
28.02

Mroczno

BEZPŁATNIE:

- oddelegowanie 2 instruktorów - podzielenie się doswiadczeniem 

zawodowym. 

4. pułk chemiczny
Szkoła Podstawowa 

w Mrocznie 

uczniowie Szkoły 

Podstawowej 
407 zł 9

1054
Zawód Żołnierz Wojsk 

Chemicznych.

02.03

Brodnica

BEZPŁATNIE:

- oddelegowanie 1 oficera do przeprowadzenia zajęć

na temat "Specyfikacja pracy przy rozpoznaniu i likwidacji skażeń 

oraz działanie ratownictwa chemicznego"

4. pułk chemiczny

Szkoła Podstawowa nr 

2 z Oddziałami 

Integracyjnymi 

w Brodnicy im. Polskich 

Olimpijczyków 

uczniowie Szkoły 

Podstawowej nr 2
150 zł 4

1055
Pokaz Dnia Zagrożenia Skażeniami 

dla uczniów klas mundurowych.

marzec 

(1 dzień)

Brodnica

BEZPŁATNIE:

- udział uczniów w przedsięwzięciach realizowanych w ramach Dni 

Zagrożeń Skażeniami w jednostce,

- działanie po ogłoszeniu alarmów,

- oddelegowanie 4 instruktorów do zapoznania uczniów

z rodzajami działań.

4. pułk chemiczny

Liceum 

Ogólnokształcące Służb 

Mundurowych Bielice

uczniowie klas

o profilu 

mundurowym

647 zł 16

1056
Pokaz Dnia Zagrożenia Skażeniami 

dla uczniów klas mundurowych.

marzec 

(1 dzień)

Brodnica

BEZPŁATNIE:

- udział uczniów w przedsięwzięciach realizowanych w ramach Dni 

Zagrożeń Skażeniami w jednostce,

- działanie po ogłoszeniu alarmów,

- oddelegowanie 4 instruktorów do zapoznania uczniów

z rodzajami działań.

4. pułk chemiczny

Centrum Kształcenia 

Zawodowego 

i Ustawicznego, 

Technikum

w Brodnicy

uczniowie klas 

Technikum 

Logistycznego 

w Brodnicy

264 zł 8

1057 Musztra - zajęcia praktyczne.

marzec

(1 dzień)

Bielice

BEZPŁATNIE:

- zajęcia praktyczne z musztry,

- odelegowanie 4 instruktorów do przeprowadzenia zajeć.

4. pułk chemiczny

Liceum 

Ogólnokształcące Służb 

Mundurowych Bielice

uczniowie klas

o profilu 

mundurowym

647 zł 16

1058
Strzelanie i zajecia z obrony przed 

bronią masowego rażenia.

kwiecień

(1 dzień) 

Strzelnica 

Garnizonowa 

w Brodnicy

ODPŁATNIE:

- użyczenie strzelnicy i ekranów - na podstawie podpisanej umowy 

z RZI Bydgoszcz.

4. pułk chemiczny

Liceum 

Ogólnokształcące Służb 

Mundurowych Bielice

uczniowie klas

o profilu 

mundurowym

837 zł 21

1059 Marsz na azymut.

kwiecień 

(1 dzień)

Bielice

BEZPŁATNIE:

- przeprowadzenie zajęć - marsz na azymut, orientowanie się 

w terenie z mapą i bez mapy,

- oddelegowanie 5 instruktorów do zabezpieczenia zajęć.

4. pułk chemiczny

Liceum 

Ogólnokształcące Służb 

Mundurowych Bielice

uczniowie klas

o profilu 

mundurowym

700 zł 18

1060
Pokaz Dnia Zagrożenia Skażeniami 

dla uczniów klas mundurowych.

kwiecień                               

(1 dzień)

Brodnica

BEZPŁATNIE:

- udział uczniów w przedsięwzięciach realizowanych w ramach Dni 

Zagrożeń Skażeniami w jednostce,

- działanie po ogłoszeniu alarmów,

- oddelegowanie 4 instruktorów do zapoznania uczniów

z rodzajami działań.

4. pułk chemiczny

Centrum Kształcenia 

Zawodowego

i Ustawicznego, 

Technikum w Brodnicy

uczniowie klas 

Technikum 

Logistycznego 

w Brodnicy

264 zł 8



1061 Skolenie S.E.R.E.

kwiecień 

(1 dzień)

Brodnica

BEZPŁATNIE:

- oddelegowanie 1 instruktora S.E.R.E. do przeprowadzenia zajeć 

na temat "Zasady i sposób organizacji szkolenia S.E.R.E".

4. pułk chemiczny

Centrum Kształcenia 

Zawodowego

i Ustawicznego, 

Technikum w Brodnicy

uczniowie klas 

Technikum 

Logistycznego 

w Brodnicy

132 zł 4

1062

Powiatowe zawody 

w strzelnictwie sportowym 

z okazji Święta 3 maja i tygodnia Ligi 

Obrony Kraju.

09.05

Strzelnica 

Garnizonowa 

w Brodnicy

ODPŁATNIE:

- użyczenie strzelnicy i ekranów - na podstawie podpisanej umowy 

z RZI Bydgoszcz.

4. pułk chemiczny

Zarząd Powiatowy Ligi 

Obrony Kraju 

w Brodnicy 

uczniowie klas

o profilu 

mundurowym

84 zł 2

1063

Powiatowe zawody w Trójboju 

Obronnym dla szkół Powiatu 

Brodnickiego. 

16.05 

Strzelnica 

Garnizonowa 

w Brodnicy

ODPŁATNIE:

- użyczenie strzelnicy i ekranów - na podstawie podpisanej umowy 

z RZI Bydgoszcz.

4. pułk chemiczny

Zarząd Powiatowy Ligi 

Obrony Kraju 

w Brodnicy 

uczniowie klas

o profilu 

mundurowym

84 zł 2

1064
Trening strzelecki uczniów klas 

mundurowych CKZiU w Brodnicy.

19.05

Strzelnica 

Garnizonowa 

w Brodnicy

ODPŁATNIE:

- użyczenie strzelnicy i ekranów - na podstawie podpisanej umowy 

z RZI Bydgoszcz.

4. pułk chemiczny

Zarząd Powiatowy Ligi 

Obrony Kraju 

w Brodnicy 

uczniowie klas

o profilu 

mundurowym

84 zł 2

1065
Trening strzelecki przez zawodami 

Samorządowymi.

28-29.05 

Strzelnica 

Garnizonowa 

w Brodnicy

ODPŁATNIE:

- użyczenie strzelnicy i ekranów - na podstawie podpisanej umowy 

z RZI Bydgoszcz.

4. pułk chemiczny

Zarząd Powiatowy Ligi 

Obrony Kraju 

w Brodnicy 

samorządowcy 

oraz 

przedstawiciele 

mediów

84 zł 2

1066

Powiatowe Zawody 

w Strzelectwie Sportowym 

z okazji dnia Samorządowca. 

30.05 

Strzelnica 

Garnizonowa 

w Brodnicy

ODPŁATNIE:

- użyczenie strzelnicy i ekranów - na podstawie podpisanej umowy 

z RZI Bydgoszcz.

4. pułk chemiczny

Zarząd Powiatowy Ligi 

Obrony Kraju 

w Brodnicy

pracownicy 

samorządowi, radni 

i pracownicy 

madiów z terenu 

powiatu pod 

patronatem 

Starosty 

Brodnickiego

84 zł 2

1067 Święto Patrona Szkoły.

maj lub czerwiec 

(1 dzień)

Brodnica

BEZPŁATNIE:

- pokaz sprzętu ISOPS będący na wyposażeniu żołnierza,

- działanie ratownictwa chemicznego w teorii,

- działanie  na trenażerze CYKLOP,

- oddelegowanie żołnierza do stoiska promocyjnego.

4. pułk chemiczny

Szkoła Podstawowa 

nr.2 z Oddziałami 

Integracyjnymi 

w Brodnicy im. Polskich 

Olimpijczyków 

uczniowie szkoły 

Podstawowej nr 2  

oraz mieszkańcy 

powiatu 

Brodnickiego

370 zł 8

1068 Dzień Otwartej Szkoły. 

maj lub czerwiec

(1 dzień)

Brodnica

BEZPŁATNIE:

- pokaz sprzętu ISOPS będący na wyposażeniu żołnierza,

- działanie ratownictwa chemicznego w teorii,

- działanie  na trenażerze CYKLOP,

- oddelegowanie żołnierza do stoiska promocyjnego.

4. pułk chemiczny
Szkoła Podstawowa

nr 3 w Brodnicy 

uczniowie szkoły, 

zaproszeni goście, 

mieszkańcy 

Brodnicy

370 zł 8

1069

Miejsko-Gminne Zawody 

w Strzelectwie sportowym 

Ochotniczych Straży Pożarnych 

z terenu Powiatu o Puchar Wójta 

Gminy Brodnica.

06.06 

Strzelnica 

Garnizonowa 

w Brodnicy

ODPŁATNIE:

- użyczenie strzelnicy i ekranów - na podstawie podpisanej umowy 

z RZI Bydgoszcz.

4. pułk chemiczny

Zarząd Powiatowy Ligi 

Obrony Kraju 

w Brodnicy 

strażacy OSP, 

zaproszeni goście, 

mieszkańcy 

Brodnicy

168 zł 4

1070
Zajęcia edukacyjne i pokazowe dla 

uczniów szkoły podstawowej.

10.06 

Szkoła Podstawowa 

w Drużynach

BEZPŁATNIE:

- wystawienie sprzętu (BRDM, IRS 2C, Honker ZWD, idywidualne 

wyposażenie żołnierza, nauka celowania na trenażerze.

4. pułk chemiczny

Szkoła Podstawowa

im. Małgorzaty SULEK 

w Drużynach 

uczniowie oraz 

Mieszkańcy gminy 

i powiatu

2 150 zł 18



1071

Powiatowe zawody 

w Strzelectwie sportowym 

o Puchary Burmistrza i Prezesa 

Zarządu Powiatowego LOK.

13.06 

Strzelnica 

Garnizonowa 

w Brodnicy

ODPŁATNIE:

- użyczenie strzelnicy i ekranów - na podstawie podpisanej umowy 

z RZI Bydgoszcz.

4. pułk chemiczny

Zarząd Powiatowy Ligi 

Obrony Kraju 

w Brodnicy 

uczniowie klas 

mundurowych oraz 

mieszkańcy 

garnizonu Brodnica

84 zł 2

1072

Otwarte zawody w Strzelectwie 

Sportowym o Tytuł " Króla 

Strzelców 2020" z kbks.

12.09 

Strzelnica 

Garnizonowa 

w Brodnicy

ODPŁATNIE:

- użyczenie strzelnicy i ekranów - na podstawie podpisanej umowy 

z RZI Bydgoszcz.

4. pułk chemiczny

Zarząd Powiatowy Ligi 

Obrony Kraju 

w Brodnicy 

zakłady pracy, 

uczniowie klas 

mundurowych oraz 

mieszkańcy 

garnizonu Brodnica

84 zł 2

1073
Międzyszkolny Drużynowy 

Pojedynek Strzelecki z kbks.

19.09

Strzelnica 

Garnizonowa 

w Brodnicy

ODPŁATNIE:

- użyczenie strzelnicy i ekranów - na podstawie podpisanej umowy 

z RZI Bydgoszcz.

4. pułk chemiczny

Zarząd Powiatowy Ligi 

Obrony Kraju 

w Brodnicy 

uczniowie klas

o profilu 

mundurowym

84 zł 2

1074 Regulamin musztry.

wrzesień

(1 dzień)

Bielice

BEZPŁATNIE:

- zapoznanie z teorią musztry, przeprowadzenie zajęć 

praktycznych,

- odelegowanie 4 instruktorów do przeprowadzenia zajeć.

4. pułk chemiczny

Liceum 

Ogólnokształcące Służb 

Mundurowych Bielice

uczniowie klas

o profilu 

mundurowym

480 zł 10

1075
Marsz na azymut - zajęcia 

z topografi.

wrzesień

(1 dzień)

Bielice

BEZPŁATNIE:

- oddelegowanie 5 instruktorów do przeprowadzenia zajęć,

- transport (Autokar) dla uczniów i instruktorów w miejsce 

przeprowadzenia zajęć.

4. pułk chemiczny

Liceum 

Ogólnokształcące Służb 

Mundurowych Bielice

uczniowie klas

o profilu 

mundurowym

2 880 zł 18

1076
Marsz na azymut - zajęcia 

z topografi.

październik

(1 dzień)

Brodnica

BEZPŁATNIE:

- oddelegowanie 5 instruktorów do przeprowadzenia zajęć,

- transport (Autokar) dla uczniów i instruktorów w miejsce 

przeprowadzenia zajęć.

4. pułk chemiczny

Centrum Kształcenia 

Zawodowego

i Ustawicznego, 

Technikum 

w Brodnicy

uczniowie klas 

Technikum 

Logistycznego 

w Brodnicy

3 000 zł 18

1077 Pokaz Dnia Zagrożenia Skażeniami.

wrzesień

(1 dzień)

Bielice

BEZPŁATNIE:

- oddelegowanie 4 instruktorów do zapoznania uczniów 

z rodzajami działań.

4. pułk chemiczny

Liceum 

Ogólnokształcące Służb 

Mundurowych Bielice

uczniowie klas

o profilu 

mundurowym

360 zł 4

1078

Otwarte Zawody w Strzelectwie 

Sportowym o Puchar Burmistrza 

Brodnicy.

07.11.                           

Brodnica

ODPŁATNIE:

- użyczenie strzelnicy i ekranów - na podstawie podpisanej umowy 

z RZI Bydgoszcz.

4. pułk chemiczny

Zarząd Powiatowy Ligi 

Obrony Kraju 

w Brodnicy 

młodzież oraz 

dorośli mieszkańcy 

i okolic 

m. Brodnica

84 zł 2

1079 Zajęcia dla klas mundurowych.

luty

(1 dzień)

Śrem

BEZPŁATNIE:

- przygotowanie punktów nauczania z wykorzystaniem trenażera,

- odelegowanie 2 instruktorów do przeprowadzenia zajęć.

6. batalion chemiczny Sił 

Powietrznych

Zespół Szkół Rolniczych 

Środa Wielkopolska

uczniowie klas

o profilu 

mundurowym

270 zł 8

1080 Zajęcia dla klas mundurowych.

luty

(1 dzień) 

Śrem

BEZPŁATNIE:

- przygotowanie punktów nauczania z wykorzystaniem trenażera,

- odelegowanie 2 instruktorów do przeprowadzenia zajęć.

6. batalion chemiczny Sił 

Powietrznych

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących 

i Zawodowych Krobia

uczniowie klas

o profilu 

mundurowym

270 zł 8



1081 Zajęcia dla klas mundurowych.

marzec

(1 dzień)

Śrem

BEZPŁATNIE:

- przygotowanie punktów nauczania z wykorzystaniem sprzętu 

wojskowego: IRS 2C, BRDM,

- odelegowanie 6 instruktorów do przeprowadzenia zajęć.

6. batalion chemiczny Sił 

Powietrznych

Zespół Szkół Rolniczych 

Środa Wielkopolska

uczniowie klas

o profilu 

mundurowym

400 zł 12

1082 Zajęcia dla klas mundurowych.

luty

(1 dzień)

Śrem

BEZPŁATNIE:

- przygotowanie punktów nauczania z wykorzystaniem trenażera,

- odelegowanie 2 instruktorów do przeprowadzenia zajęć.

6. batalion chemiczny Sił 

Powietrznych

Zespół Szkół 

Technicznych Śrem

uczniowie klas

o profilu 

mundurowym

270 zł 8

1083
Musztra zajęcia teoretyczne 

i praktyczne.

czerwiec 

(1 dzień)

Śrem

BEZPŁATNIE:

- zapoznanie z teorią musztry, przeprowadzenie zajęć 

praktycznych,

- odelegowanie 4 instruktorów do przeprowadzenia zajeć.

6. batalion chemiczny Sił 

Powietrznych

Zespół Szkół Rolniczych 

Środa Wielkopolska

uczniowie klas

o profilu 

mundurowym

530 zł 16

1084
Musztra zajęcia teoretyczne 

i praktyczne.

czerwiec

(1 dzień)

Śrem

BEZPŁATNIE:

- zapoznanie z teorią musztry, przeprowadzenie zajęć 

praktycznych,

- odelegowanie 4 instruktorów do przeprowadzenia zajeć.

6. batalion chemiczny Sił 

Powietrznych

Zespół Szkół 

Technicznych Śrem

uczniowie klas

o profilu 

mundurowym

530 zł 16

1085 Zajęcia dla klas mundurowych.

październik

(1 dzień)

Śrem

BEZPŁATNIE:

- przygotowanie punktów nauczania z wykorzystaniem sprzętu 

wojskowego: IRS 2C, BRDM,

- odelegowanie 6 instruktorów do przeprowadzenia zajęć.

6. batalion chemiczny Sił 

Powietrznych

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących 

i Zawodowych Krobia

uczniowie klas

o profilu 

mundurowym

400 zł 12

1086
Zajęcia teoretyczne dla uczniów 

klas technikum logistycznego.

październik 

(1 dzień)

Śrem

BEZPŁATNIE:

- oddelegowanie żołnierza do przeprowadzenia zajęć.

6. batalion chemiczny Sił 

Powietrznych

Zespół Szkół 

Ekonomicznych Śrem

uczniowie klas

o profilu 

mundurowym

80 zł 2

1087 Zajęcia dla klas mundurowych.

październik

(1 dzień)

Śrem

BEZPŁATNIE:

- przygotowanie punktów nauczania z wykorzystaniem sprzętu 

wojskowego: IRS 2C, BRDM,

- odelegowanie 6 instruktorów do przeprowadzenia zajęć 

i zabezpieczenie transportu.

6. batalion chemiczny Sił 

Powietrznych

Zespół Szkół 

Technicznych 

i Ogólnokształcących 

Gorzów Wielkopolski

uczniowie klas

o profilu 

mundurowym

680 zł 12

1088 Zajęcia dla klas mundurowych.

listopad

(1 dzień)

Śrem

BEZPŁATNIE:

- przygotowanie punktów nauczania z wykorzystaniem sprzętu 

wojskowego: IRS 2C, BRDM,

- odelegowanie 6 instruktorów do przeprowadzenia zajęć.

6. batalion chemiczny Sił 

Powietrznych

Zespół Szkół 

Technicznych Śrem

uczniowie klas

o profilu 

mundurowym

400 zł 12

1089 Zajęcia dla klas mundurowych.

listopad

(1 dzień)

Śrem

BEZPŁATNIE:

- przygotowanie punktów nauczania z wykorzystaniem sprzętu 

wojskowego: IRS 2C, BRDM,

- odelegowanie 6 instruktorów do przeprowadzenia zajęć.

6. batalion chemiczny Sił 

Powietrznych

Zespół Szkół 

Ekonomicznych Śrem

uczniowie klas

o profilu 

mundurowym

400 zł 12



1090

Podróż historyczno-wojskowa do m. 

Warszawa, zwiedzanie Muzeum 

Katyńskiego, Muzeum Wojska 

Polskiego, Grób Nieznanego 

Żołnierza, Mauzoleum Walki i 

Męczeństwa.

 marzec

(1 dzień)

BEZPŁATNIE:

Wydzielenie autokaru z dwoma kierowcami na trasie Tarnowskie 

Góry-Warszawa dla  uczniów  klasy wojskowej realizujących 

program szkolenia klas mundurowych - 1x autokar - 600 km.

5. pułk chemiczny
4. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

IV Liceum 

Ogólnokształcące 

w Rudzie Śląskiej

żołnierze oraz 

młodzież klas 

mundurowych

3000 zł 20

1091

Wsparcie procesu nauczania 

ucznów w ramach przedmiotu 

edukacja wojskowa.

luty, kwiecień 

wrzesień, listopad 

(1 dzień szkoleniowy

w miesiącu po 

6 godzin)

Tarnowskie Góry

BEZPŁATNIE:

'- zapoznanie z historią pułku,

- pokaz sprzętu wojskowego, 

- wykład na temat "Ochrona przed bronią masowego rażenia".

5. pułk chemiczny
4. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

IV Liceum 

Ogólnokształcące 

w Rudzie Śląskiej

uczniowe klas 

o profilu 

mundurowym

900 zł 24

1092

Wsparcie procesu nauczania 

ucznów w ramach przedmiotu 

edukacja wojskowa.

marzec, październik 

(1 dzień szkoleniowy 

6 godzin)

Tarnowskie Góry

BEZPŁATNIE:

'- zapoznanie z historią pułku,

- pokaz sprzętu wojskowego, 

- wykład na temat "Ochrona przed bronią masowego rażenia".

5. pułk chemiczny
4. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Centrum Edukacji 

Ekonomiczno-

Handlowej im. Karola 

Goduli w Tarnowskich 

Górach

uczniowe klas 

o profilu 

mundurowym

400 zł 12

1093

Podróż historyczno-wojskowa do m. 

Warszawa, zwiedzanie Muzeum 

Katyńskiego, Muzeum Wojska 

Polskiego, Grób Nieznanego 

Żołnierza, Mauzoleum Walki i 

Męczeństwa.

 marzec

(1 dzień)

BEZPŁATNIE:

Wydzielenie autokaru z dwoma kierowcami na trasie Tarnowskie 

Góry-Warszawa dla  uczniów  klasy wojskowej realizujących 

program szkolenia klas mundurowych - 1 x autokar - 600 km.

5. pułk chemiczny
4. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Zespół Szkół 

Techniczno 

Usługowych

w Tarnowskich Górac

żołnierze oraz 

młodzież klas 

mundurowych

3000 zł 20

1094
"IV  Edycja Biegu Setka 

Kompandosa".

13 - 14.03 

Lubliniec

BEZPŁATNIE:

- Wydzielenie pojazdu honker do zabezpieczenia biegu - ilość 

kilometrów 100.

5. pułk chemiczny

4. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy,

Jednostka Wojskowa 

Komandosów Lubliniec

Wojskowy Klub 

Biegacza "Meta" 

Lubliniec

żołnierze i służby 

mundurowe 
500 zł 20

1095 Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

marzec

(1 dzień)

Zawiercie

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie 20 żołnierzy do regulacji ruchu na trasie biegu,

- pokaz sprzętu wojskowego.

5. pułk chemiczny
4. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Fundacja Wolnośc 

i Demokracja

żołnierze, 

mieszkańcy miasta 

Zawiercie oraz 

Tarnowskie Góry

1 000 zł 30

1096 Bieg " Master Killer".
20.06

Kotlarnia

BEZPŁATNIE:

- Skierowanie łaźni polowo namotowej do prowadzeniai  

zabiezpieczeczenia zabiegów sanitarnych uczestników biegu

praca instalacji 15 motogodzin,

- Wydzielenie pojazdu honker do zabezpieczenia trasy biegu

 100 km,

- wydzielenie 25 żołnierzy do obsługi i zabezpieczenia trasy biegu.

5. pułk chemiczny
4. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Wojskowy Klub 

Biegacza "Meta" 

Lubliniec

żołnierze i służby 

mundurowe 
13 200 zł 400

c) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej — przedsięwzięcia rozwijające aktywność fizyczną z wyłączeniem przedsięwzięć o charakterze turystycznym, rekreacyjnym i rozrywkowym,

5. PUŁK CHEMICZNY - TARNOWSKIE GÓRY

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  -  z wyłączeniem 

przedsięwzięć o charakterze rekreacyjnym lub rozrywkowym,



1097 XVI edycja "Bieg Katorżnika".
07 - 08.08

Lubliniec

BEZPŁATNIE:

- skierowanie łaźni polowo namotowej do prowadzenia 

i zabiezpieczeczenia zabiegów sanitarnych uczestników biegu 

(praca instalacji 15 motogodzin),

- wydzielenie pojazdu honker do zabezpieczenia trasy biegu 100 

km,

- wydzielenie 25 żołnierzy do obsługi i zabezpieczenia trasy biegu.

5. pułk chemiczny

Dowództwo 

Komponentu Wojsk 

Specjalnych,

Jednostka Wojskowa 

Komandosów Lubliniec,

4. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy,13. 

Brygada Obrony 

Terytorialnej,

Jednostka Wojskowa 

Agat

Wojskowy Klub 

Biegacza "Meta" 

Lubliniec

żołnierze i służby 

mundurowe 
13 200 zł 400

1098  XVII Maraton Komandosa.
28.11

Lubliniec

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie pojazdu honker do zabezpieczenia biegu ilość 

kilometrów 100.

5. pułk chemiczny

Dowództwo 

Komponentu Wojsk 

Specjalnych,

Jednostka Wojskowa 

Komandosów Lubliniec,

4. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Wojskowy Klub 

Biegacza "Meta" 

Lubliniec

żołnierze i służby 

mundurowe 
13 200 zł 400

1099
Wojewódzkie Obchody Dnia 

Weterana.

21.05

Czeladź

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie 5 instruktorów - sedziów do realizacji zawódów. 
5. pułk chemiczny

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień Będzin,

4. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Urząd Miasta Czeladź
żołnierze, weterani, 

młodzierz szkolena
1 500 zł 40

1100
Memoriał Juliana Grunera-Bukołaz 

12K Biathlon.

18 - 19.04

Szczecin

BEZPŁATNIE:

- użyczenie strzelnicy na podstawie umowy z RZI.

- zabezpieczenie obsługi strzelnicy.

 5. pułk inżynieryjny
15. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Instutut Pamięci 

Narodowej oddział 

Szczecin

mieszkańcy 

Szczecina 

i okolic

600 zł 16

1101
Spotkanie Koła Strzeleckiego "VIS" 

LOK.

23.05, 20.06, 05.09, 

03.10.

Szczecin

BEZPŁATNIE:

- użyczenie strzelnicy na podstawie umowy z RZI.

- zabezpieczenie obsługi strzelnicy.

 5. pułk inżynieryjny
15 .Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Koło Strzelec "VIS" 

LOK Szczecin

mieszkańcy 

Szczecina 

i okolic

1 600 zł 40

1102 Gra Terenowa SELEKCJA.
18 - 23.08

OSWL Oleszno

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie żołnierzy, sprzętu ( 8 łodzi i kamielki ratunkowe).
 5. pułk inżynieryjny

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

Drawsko

Fundacja "EDUKACJA

 DLA SPOŁECZEŃSTWA"

kandydaci do 

formacji 

specjalnych

3 000 zł 90

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 programów, o których mowa w pkt 1 niniejszych wytycznych inicjowane przez partnerów społecznych

5. PUŁK INŻYNIERYJNY - SZCZECIN PODJUCHY

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



1103 Niewypały - Stop - Wezwij Saperów.
01.01 - 31.12

Szczecin

 BEZPŁATNIE:

- wydzielenie instruktorów, sprzętu potrzebnego do realizacji 

przedsięwzięcia.

 5. pułk inżynieryjny

12. Dywizja 

Zmechanizowana, 

2. Brygada 

Zmechanizowana, 

(2. batalion saperów),

8. Flotylla Obrony, 

Wybrzeża (8. batalion 

saperów)

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Zachodniopom

dzieci 

i młodzież szkolna
3 300 zł 100

1104 Dni Morza 2020.
09-16.06 

Szczecin

ODPŁATNIE:

- budowa przeprawy mostowej pontonowego parku PP-64 

o długości 94 m na Odrze w Szczecinie, na podstawie umowy 

cywilno-prawnej z RZI pokrywa Gmina Miasto Szczecin.

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie  żołnierzy.

 5. pułk inżynieryjny
15. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy
Gmina Miasto Szczecin

mieszkańcy 

Szczecina 

i okolic

75 000 zł 80

1105

"Służymy dla Niepodległej" 

spotkanie z weteranami 5. pułku 

inżynieryjnego. 

cały rok

(10 godzin)

po uzgodnieniu

z Dowódcą pułku

Pyrzyce

ODPŁATNIE:

- przygotowanie zupy grochowej dla uczesników spotkania 

z weteranami 5. pułku inżynieryjnego.

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie żołnierzy, sprzętu potrzebnego do realizacji 

przedsięwzięcia, autobusu.

5. pułk inżynieryjny
15. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Stowarzyszenie 

"Otwarte Okno" 

Pyrzyce

dzieci

młodzież szkolna, 

mieszkańcy 

powiatu 

pyrzyckiego

500 zł 10

1106

"Autorski Program nauczania 

Edukacja dla bezpieczeństwa". 

Zajęcia ze szkolenia 

ogólnowojskowego                               

i specjalistycznego dla młodzieży, 

wspieranie nauczania Edukacji dla 

bezpieczeństwa.

cały rok szkolny 

(bez miesięcy 

wakacyjnych)

1 raz w miesiącu

po 6 godzin

Szczecin 

 BEZPŁATNIE:

- użyczenie infrastruktury koszar, (kompleksy 1951, 1952, 1926, 

1927, hali sportowej), 

- wydzielenie  żołnierzy, sprzętu potrzebnego do realizacji 

przedsięwzięcia.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

 5. pułk inżynieryjny

15. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy, Wojskowa 

Komenda Uzupełnień 

Szczecin

Zespół Szkół nr 2                   

w Szczecinie
młodzież szkolna 2 000 zł 60

1107 Szkolenie z zakresu musztry.

cały rok szkolny

(bez miesięcy 

wakacyjnych)

1 dzień w miesiącu

po 2 godziny

Dobre Miasto

BEZPŁATNIE:

- skierowanie 1 instruktora do przeprowadzenia zajęć,

- wydzielenie pojazdu Honker do przewozu instruktora.

9. pułk rozpoznawczy
Zespół Szkół w Dobrym 

Mieście

uczniowie klas

o profilu 

mundurowym

700 zł 20

1108 Szkolenie ogólnowojskowe.

cały rok szkolny

(bez miesięcy 

wakacyjnych)

1 dzień w miesiącu po 

6 godzin

Orneta

BEZPŁATNIE:

- skierowanie 4 instruktorów do przeprowadzenia zajęć,

- wydzielenie pojazdu Honker do przewozu instruktorów.

9. pułk rozpoznawczy

Zespół Szkół 

Zawodowych Centrum 

Kształcenia 

Ustawicznego

w Ornecie

uczniowie klas

o profilu 

mundurowym

8500 zł 240

9. PUŁK ROZPOZNAWCZY - LIDZBARK WARMIŃSKI

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 programów, o których mowa w pkt 1 niniejszych wytycznych inicjowane przez partnerów społecznych

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 - z wyłączeniem 

przedsięwzięć o charakterze rekreacyjnym lub rozrywkowym,



1109

Szkolenie specjalistyczne 

z pierwszej pomocy 

przedmedycznej dla młodzieży klas 

mundurowych.

I i IV kwartał 

1 dzień w kwartale

po 6 godzin

Orneta

BEZPŁATNIE:

- skierowanie 2 ratowników medycznych do przeprowadzenia 

zajęć,

- wydzielenie pojazdu Honker do przewozu ratowników.

9. pułk rozpoznawczy

Zespół Szkół 

Zawodowych Centrum 

Kształcenia 

Ustawicznego

w Ornecie

uczniowie klas

o profilu 

mundurowym

1000  zł 24

1110 Prezentacja zawodu żołnierza.

I kwartał

2 dni szkoleniowe

po 2 godziny

Dobre Miasto

BEZPŁATNIE:

- skierowanie 1 instruktora / wykładowcy do przeprowadzenia 

zajęć,

- wydzielenie pojazdu Honker do przewozu instruktora.

9. pułk rozpoznawczy
Zespół Szkół w Dobrym 

Mieście

uczniowie klas

o profilu 

mundurowym

350 zł 4

1111

Przeprowadzenie pogadanki 

przybliżającej zawód żołnierza dla 

młodzieży klas mundurowych.

marzec

(1 dzień)

Orneta

BEZPŁATNIE:

- skierowanie 2 dowódców plutonów do przeprowadzenia zajęć,

- wydzielenie pojazdu Honker do przewozu żołnierzy.

9. pułk rozpoznawczy

Zespół Szkół 

Zawodowych Centrum 

Kształcenia 

Ustawicznego

w Ornecie

uczniowie klas

o profilu 

mundurowym

600 zł 16

1112

Powiatowy Turniej Klas 

Mundurowych o Puchar przechodni 

Starosty Powiatowego.

maj

(1 dzień)

Dobre Miasto

BEZPŁATNIE:

- skierowanie 6 instruktorów w charakterze prowadzących 

konkurencje wojskowe,

- wydzielenie pojazdu Honker do przewozu instruktorów.

9. pułk rozpoznawczy
Zespół Szkół w Dobrym 

Mieście

uczniowie klas

o profilu 

mundurowym

1600 zł 48

1113 Obóz dla klas mundurowych.

czerwiec

(3 dni)

Kretowiny

BEZPŁATNIE:

- skierowanie 3 ratowników medycznych do przeprowadzenia zajęć 

z pierwszej pomocy przedmedycznej,

- wydzielenie pojazdu Honker do przewozu ratowników 

medycznych.

9. pułk rozpoznawczy
Zespół Szkół w Dobrym 

Mieście

uczniowie klas

o profilu 

mundurowym

2600 zł 72

1114
XVIII Rajd Pieszy Slakiem Żołnierzy

5 Wileńskiej Brygady AK.

27.06 - 02.07

Bory Tucholskie

BEZPŁATNIE:

- skierowanie 25 żołnierzy do wsparcia oraz do przeprowadzenia 

zajęć podczas rajdu,

- wydzielenie pojazd Honker,

- wydzielenie 2 pojazdów typu JELCZ,

- wydzielenie 2 pojazdów typu IVECO Eurocargo,

- wydzielenie 2 kuchni polowych,

- wydzielenie pojazdu Fiat DUCATO. 

9. pułk rozpoznawczy

Stowarzyszenie 

Historyczne

im. 5 Wileńskiej 

Brygady AK

około 250 

uczestników rajdu 

w wieku 14 - 25 lat, 

mieszkańcy Kaszub 

i Kociewa

42000 zł 1200

1115

Obóz szkoleniowy dla nauczycieli

i uczniów ze szkół prowadzących 

klasy mundurowe.

wrzesień

(4 dni)

Łapkajny k/Łukty

BEZPŁATNIE:

- skierowanie 4 instruktorów do przeprowadzenia zajęć,

- wydzielenie pojazdu Honker do przewozu instruktorów.

9. pułk rozpoznawczy

Liga Obrony Kraju - 

Stowarzyszenie

Biuro Warmińsko - 

Mazurskiej Organizacji 

Wojewódzkiej

w Olsztynie

nauczyciele oraz 

uczniowie klas 

mundurowych

4600 zł 128

1116

Szkolenie dla kawalerzystów 

Fundacji Odddziału Kawalerii 

Ochotniczej im. Pułku 4-go Ułanów 

Zaniemeńskich.

wrzesień

(2 dni)

Lidzbark Warmiński

BEZPŁATNIE:

- skierowanie 1 ratownika medycznego do przeprowadzenia zajęć

z pierwszej pomocy przedmedycznej,

- skierowanie 3 instruktorów do przeprowadzenia zajęć.

9. pułk rozpoznawczy

Fundacja Odddziału 

Kawalerii Ochotniczej 

im. Pułku 4-go Ułanów 

Zaniemeńskich

członkowie fundacji 2100 zł 64



1117 Obóz dla klas mundurowych.

październik

(3 dni)

Kretowiny

BEZPŁATNIE:

- skierowanie 3 instruktorów do przeprowadzenia zajęć

z topografii,

- wydzielenie pojazdu Honker do przewozu instruktorów.

9. pułk rozpoznawczy
Zespół Szkół w Dobrym 

Mieście

uczniowie klas

o profilu 

mundurowym

2600 zł 72

1118

V Rajd Konny ku Czci i dla 

Upamietnienia Postaci płk. 

Zygmunta Szendzielarza ps. 

"Łupaszka".

18-20.09

Kierzbuń, Biskupiec

BEZPŁATNIE:

- skierowanie 2 pojazdów QUAD do Biskupca,

- skierowanie pojazdu QUAD do Kierzbunia,

- skierowanie pojazdu HMMWV do Kierzbunia.

9. pułk rozpoznawczy
Fundacja Stadniny Koni 

Kierzbuń

członkowie fundacji 

oraz mieszkańcy 

Biskupca oraz 

Kierzbunia

2400 zł 64

1119

Uzupełniające szkolenie 

wojskowego w ramach zajęć

z edukacji wojskowej i szkolenia 

fizycznego z młodzieżą klas 

mundurowych.

cały rok szkolny

(bez miesięcy 

wakacyjnych)

2 razy w miesiącu

po 2 godziny

BEZPŁATNIE: 

Pomoc w organizacji i przeprowadzeniu zajęć. Wydzielenie 

instruktorów do przeprowadzenia zajęć z zakresu szkolenia na 

trenażerach, musztry, medycznego, wychowania fizycznego. 

Użyczenie placu ćwiczeń, OSF, hali sportowej, boisk sportowych, 

strzelnicy Garnizonowej, trenażerów

i symulatorów na podstawie umowy z RZI w Olsztynie.

14. pułk 

przeciwpancerny

VII Liceum 

Ogólnokształcącez 

Oddziałami 

Dwujęzycznymi

w Suwałkach

uczniowie klas

o profilu 

mundurowym

5280 zł 160

1120 Zajęcia poligonowe.

 IV kwartał

1 dzień szkoleniowy

7 godzin 

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych

BEZPŁATNIE:

Umożliwienie uczniom Vll Liceum Ogólnokształcącego

w Suwałkach obserwacji ćwiczeń poligonowych, realizowanych 

przez 14. pułk przeciwpancerny.

14. pułk 

przeciwpancerny

VII Liceum 

Ogólnokształcące

z Oddziałami 

Dwujęzycznymi

w Suwałkach

uczniowie klas

o profilu 

mundurowym

1848 zł 56

1121

Szkolenie SERE dla uczniów klas 

drugich VII Liceum 

Ogólnokształcące z Oddziałąmi 

Dwujęzyzycznymi w Suwałkach.

marzec-maj

(1 raz w miesiącu)

Suwałki

BEZPŁATNIE: 

Wydzielenie instruktora - wykładowcy, zabezpieczenie pomocy 

dydaktycznych. Zajęcia teoretyczne i praktyczne.

14. pułk 

przeciwpancerny

VII Liceum 

Ogólnokształcące

z Oddziałami 

Dwujęzycznymi

w Suwałkach

uczniowie klas

o profilu 

mundurowym

693 zł 21

1122
Szkolenie z pierwszej pomocy 

przedmedycznej.

kwiecień 

1 dzień 3 godziny 

Teren koszar jednostki 

wojskowej

BEZPŁATNIE:

Przeprowadzenie szkolenia z pierwszej pomocy z wykorzystaniem 

samochodu sanitarnego i sprzętu medycznego i przy udziale 

żołnierzy w roli instruktorów.

14. pułk 

przeciwpancerny

Zespół Szkół 

Technicznych w Olecku

uczniowie klas

o profilu 

mundurowym

198 zł 6

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 programów, o których mowa w pkt 1 niniejszych wytycznych inicjowane przez partnerów społecznych

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 - z wyłączeniem przedsięwzięć o charakterze rekreacyjnym lub rozrywkowym,

14. PUŁK PRZECIWPANCERNY - SUWAŁKI



1123

"Jak żołnierze" - spotkanie 

integracyjne dzieci i młodzieży ze 

środowiska wojskowego.

czerwiec

(1 dzień)

Garnizon Suwałki

BEZPŁATNIE: 

- organizacja gier i zabaw dla dzieci żołnierzy i pracowników 14. 

pułku przeciwpancernego,

- wystawienie sprzętu wojskowego: wyrzutnia BRDM 9P133

(1 szt.), wóz dowodzenia  BRDM 1A (1 szt.), sprzęt łączności, rdst. 

TRC, broń strzelecka, sprzęt optyczny.

Użyczenie klubu wojskowego na podstawie umowy z RZI

w Olsztynie.

14. pułk 

przeciwpancerny

Stowarzyszenie 

Miłośników Historii

 i Tradycji Żołnierzy 

Suwalszczyzny

społeczność lokalna 1320 zł 40

1124
Święto 1. Pułku Ułanów 

Krechowieckich.

26.07

Augustów

BEZPŁATNIE: 

Zabezpieczenie sprzętu nagłaśniającego na czas uroczystości 

głównych, zorganizowanie parku artyleryjskiego do zwiedzania dla 

mieszakńców Suwałk.  Pokaz statyczny sprzętu wojskowego: 

wyrzutnia BRDM 9P133 (1 szt.), wóz dowodzenia  BRDM 1A (1 szt.), 

armata SPIKE, sprzęt łączności, rdst. TRC, broń strzelecka, sprzęt 

optyczny.

14. pułk 

przeciwpancerny

Starostwo Powiatowe 

w Augustowie
społeczność lokalna 1 980 zł 60

1125
Obóz kawaleryjski 2 pułku Ułanów 

Grochowskich.

10-23.08

Suwałki

BEZPŁATNIE:

Wydzielenie instruktorów, zabezpieczenie logistyczne

w postaci udostępnienia kuchni polowej, zabezpieczenie stołów

i krzeseł. 

ODPŁATNIE:

Użyczenie miejsc noclegowych na terenie jednostki wojskowej

na 1 noc na podstawie umowy z RZI w Olsztynie.

14. pułk 

przeciwpancerny

Stowarzyszenie Ułanów 

Grochowskich im. Gen. 

Józefa Dwernickiego

w Podkowie Leśnej

społeczność lokalna 660 zł 20

1126
Święto Pułkowe Ułanów 

Grochowskich.

24-26.08

Suwałki

BEZPŁATNIE:

Zabezpieczenie sprzętu nagłaśniającego na czas uroczystości 

głównych, zorganizowanie parku artyleryjskiego do zwiedzania dla 

mieszakńców Suwałk. 

14. pułk 

przeciwpancerny

Stowarzyszenie Ułanów 

Grochowskich im. Gen. 

Józefa Dwernickiego

w Podkowie Leśnej

społeczność lokalna 825 zł 25

1127 Narodowe Święto Niepodległości.

11.11

 Suwałki, Plac 

Marszałka

J. Piłsudskiego

BEZPŁATNIE: 

Pokaz statyczny sprzętu wojskowego:

wyrzutnia BRDM 9P133 (1 szt.), wóz dowodzenia  BRDM 1A (1 szt.), 

sprzęt łączności, rdst. TRC, broń strzelecka, sprzęt optyczny.

14. pułk 

przeciwpancerny

Urząd Miejski

w Suwałkach
społeczność lokalna 1980 zł 60

1128
Niestacjonarny

obóz szkoleniowy.

maj/czerwiec

(5 dni)

BEZPŁATNIE:

- organizacja i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych 

i poligonowych zgodnie z programem i jego wymaganiami 

(7 żołnierzy) z użyciem pojazdów:

- BRDM-2 - 2 szt.

- BWP - 1 szt.

- laweta - 1 szt.

18. pułk rozpoznawczy 

25. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień 

w Białymstoku

Liceum 

Ogólnokształcące 

Centrum Szkół 

Mundurowych 

w Białymstoku

uczniowie klas

o profilu 

mundurowym

20 736 zł 600

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 programów, o których mowa w pkt 1 niniejszych wytycznych inicjowane przez partnerów społecznych

18. PUŁK ROZPOZNAWCZY - BIAŁYSTOK

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 - z wyłączeniem 

przedsięwzięć o charakterze rekreacyjnym lub rozrywkowym,



1129

Patriotyczno-edukacyjne 

przedsięwzięcie ,,Tropem Wilczym. 

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych".

01.03

Szczuczyn

BEZPŁATNIE:

- pomoc organizacyjna (2 żołnierzy),

- pokaz statyczny sprzętu BRDM - 2 z załogą (2 żołnierzy).

18. pułk rozpoznawczy 
Fundacja Wolność 

i Demokracja

społeczeństwo 

m. Szczuczyn
1 680 zł 40

1130

Zawody użyteczno-bojowe 

o nóż Dowódcy 18. pułku 

rozpoznawczego.

04.09

OC Zielona

BEZPŁATNIE:

- użyczenie infrastruktury szkoleniowej pułku - na podstawie 

umowy użyczenia obiektów szkoleniowych OC Zielona

w Białystok z RZI Olsztyn, 

- autobus z kierowcą (1 żołnierz),

- 2 x sam. OT, 1 x sam. CT (3 żołnierzy),

- kuchnia polowa,

- 2 kucharzy,

- 4 namioty,

- sprzęt muzyczny (obsługa 1 pracownik)

- agregat prądotwórczy wraz z obsługą (1 żołnierz).

18. pułk rozpoznawczy 
25. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Stowarzyszenie 

Przyjaciół 

18. Pułku 

Rozpoznawczego

żołnierze, 

pracownicy resortu 

obrony narodowej 

Garnizonu Białystok 

i członkowie 

Stowarzyszenia 

Przyjaciół 18. Pułku 

Rozpoznawczego

3 320 zł 96

1131

Projekt historyczno-patriotyczny 

,,Wdzięczni bohaterom - Szlakiem 

pamięci gen. Waldemara Sulika".

07.02

Województwo 

Podlaskie

BEZPŁATNIE:

- autokar z kierowcą (1 żołnierz).
18. pułk rozpoznawczy 

25. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Stowarzyszenie 

Przyjaciół 

18. Pułku 

Rozpoznawczego

żołnierze, 

pracownicy RON 

Garnizonu Białystok 

i członkowie 

Stowarzyszenia 

Przyjaciół 18. Pułku 

Rozpoznawczego 

1 144 zł 8

1132
Projekt historyczny ,,Akcja 

Żołnierska pamięć".

31.07

Wroceń,

Goniądz,

Osowiec

BEZPŁATNIE:

- udostepnienie autokaru - 2 kierowców (2 żołnierzy).
18. pułk rozpoznawczy 

25. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Stowarzyszenie 

Przyjaciół 

18. Pułku 

Rozpoznawczego

żołnierze 

i pracownicy 

resortu obrony 

narodowej

18. pułku 

rozpoznawczego 

i 25. Wojskowego 

Oddziału 

Gospodarczego

6 880 zł 164

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  -  z wyłączeniem 

przedsięwzięć o charakterze rekreacyjnym lub rozrywkowym,



1133

Zajęcia sportowe członków 

Stowarzyszenia Żołnierzy

i Sympatyków 16. batalionu 

dowodzenia im. Ziemi Elbląskiej.

cały rok

(4 razy w tygodniu

po 2 godziny)

Elbląg

ODPŁATNIE:

- użyczenie basenu "DELFIN" i hali sportowej członkom 

Stowarzyszenia Żołnierzy i Sympatyków 16. batalionu dowodzenia 

Ziemi Elbląskiej po podpisaniu umowy użyczenia z RZI w Olsztynie.

pułk wsparcia 

dowodzenia Dowództwa 

Wielonarodowej Dywizji 

Północny - Wschód

Stowarzyszenie 

Żołnierzy

i Sympatyków 16. 

batalionu dowodzenia 

im. Ziemi Elbląskiej.

członkowie 

stowarzyszenia - 

byli żołnierze

16. batalionu 

dowodzenia 

(poprzednik pułk 

wsparcia 

dowodzenia 

Dowództwa 

Wielonarodowej 

Dywizji Północny - 

Wschód)

10 000 zł 400

1134

Zajęcia sportowe członków 

Elblaskiego Stowarzyszenia 

Generałów i Oficerów Starszych.

cały rok

(4 razy w tygodniu

po 1 godzinie)

Elbląg

ODPŁATNIE:

- udostępnienie obiektów sportowych pułku wraz  wyposażeniem 

na podstawie umowy użyczenia nieruchomości Nr 53/2019 z 

27.06.2019 r. z RZI w Olsztynie.

pułk wsparcia 

dowodzenia Dowództwa 

Wielonarodowej Dywizji 

Północny - Wschód

Elblaskie 

Stowarzyszenie 

Generałów 

i Oficerów Starszych

członkowie 

stowarzyszenia - 

byli żołnierze 

Wojska Polskiego

5 000 zł 200

1135

Zajęcia z młodzieżą Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego 

"Edukacja dla bezpieczeństwa".

kwiecień

(1 dzień)

Kamionek Wielki

BEZPŁATNIE:

- przeprowadzenie zajęć z musztry,  

- przeprowadzenie zajęć z maskowania i obserwacji,

- przeprowadzenie zajęć z terenoznawstwa,

- przeprowadzenie zajęć na trenażerze do nauki celowania

CYKLOP (2 szt.),

- pokaz ratownictwa medycznego z wykorzystaniem fantoma,

- wydanie grochówki,

- wydzielenie 12 instruktorów do zabezpieczenia 

i prowadzenia zajęć programowych,

-  wydzielenie do zabezpieczenia przedsięwzięcia JELCZ x2, VW T6 

x1, kuchnia polowa wraz z obsługą,

- 3 żołnierzy, namiot promocyjny, 1 namiot NS-10.

pułk wsparcia 

dowodzenia Dowództwa 

Wielonarodowej Dywizji 

Północny - Wschód

21. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Zarząd Powiatowy Ligi 

Obrony Kraju 

w Elblągu

młodzież

z Młodzieżowego 

Ośrodka 

Wychowawczego

4 850 zł 108

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 programów, o których mowa w pkt 1 niniejszych wytycznych inicjowane przez partnerów społecznych

PUŁK WSPARCIA DOWODZENIA DOWÓDZTWA WIELONARODOWEJ DYWIZJI PÓŁNOCNY - WSCHÓD - ELBLĄG



1136

Zajęcia z młodzieżą Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego 

"Edukacja dla bezpieczeństwa".

październik

(1 dzień)

Kamionek Wielki

BEZPŁATNIE:

- przeprowadzenie zajęć z musztry,  

- przeprowadzenie zajęć z maskowania i obserwacji,

- przeprowadzenie zajęć z terenoznawstwa,

- przeprowadzenie zajęć na trenażerze do nauki celowania    

CYKLOP (2 szt.),

- pokaz ratownictwa medycznego z wykorzystaniem fantoma,

- wydanie grochówki,

- wydzielenie 12 instruktorów do zabezpieczenia 

i prowadzenia zajęć programowych,

-  wydzielenie do zabezpieczenia przedsięwzięcia  JELCZ x2, VW T6 

x1, kuchnia polowa wraz z obsługą,

- 3 żołnierzy, namiot promocyjny, 1 namiot NS-10.      

pułk wsparcia 

dowodzenia Dowództwa 

Wielonarodowej Dywizji 

Północny - Wschód

21. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Zarząd Powiatowy Ligi 

Obrony Kraju 

w Elblągu

młodzież

z Młodzieżowego 

Ośrodka 

Wychowawczego

4 850 zł 108

1137

48. Ogólnopolski Załaz Śladami 

Żołnierzy Powstania 

Listopadowego.

22.02

Fiszewo

BEZPŁATNIE:

- zabezpieczenie nagłośnienia poprzez skierowanie urządenia 

rozgłoszeniowego "BARYTON"  na trasie Elbląg - Fiszewo - Elbląg.

pułk wsparcia 

dowodzenia Dowództwa 

Wielonarodowej Dywizji 

Północny - Wschód

Polskie Towarzystwo 

Turystyczno-

Krajoznawcze Oddział 

Ziemi Elbląskiej

osoby 

niepełnosprawne 

(ok. 30%), młodzież 

i mieszkańcy Gminy 

Elbląg

i Gronowo Elbląskie

1 450 zł 32

1138

Konkurs dla dzieci i młodzieży 

nt."Żołnierze Wyklęci". Wycieczka 

laureatów konkursu. 

marzec

(1 dzień)

maj

(1 dzień)

Elblag

Warszawa

BEZPŁATNIE:

- zabezpieczenie przeprowadzenia konkursu dla dzieci

i młodzieży elbląskich szkół nt. "Żołnierze Wyklęci" w Klubie Pułku i 

podróży historycznej do Warszawy,

- udostepnienie autobusu do przewiezienia laureatów konkursu na 

trasie Elbląg-Warszawa-Warszawa,

- wydzielenie pojazdu VW T6 do przewozu weteranów na trasie 

Elbląg - Lidzbark Warmiński - Elblag.

pułk wsparcia 

dowodzenia Dowództwa 

Wielonarodowej Dywizji 

Północny - Wschód

Stowarzyszenie im. 

Gen. Bryg. Bolesława 

Nieczuja - 

Ostrowskiego

nauczyciele 

i uczniowie 

elblaskich szkół  

7 600 zł 37

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 -  z wyłączeniem 

przedsięwzięć o charakterze rekreacyjnym lub rozrywkowym,



1139
44. Ogólnopolski Zlot Pamięci 

Narodowej.

06.04

Nadbrzeże

BEZPŁATNIE:

- zabezpieczenie nagłośnienia poprzez skierowanie urządenia 

rozgłoszeniowego "BARYTON"  na trasie Elbląg - Nadbrzeże - Elbląg.

pułk wsparcia 

dowodzenia Dowództwa 

Wielonarodowej Dywizji 

Północny - Wschód

Polskie Towarzystwo 

Turystyczno-

Krajoznawcze Oddział 

Ziemi Elbląskiej

osoby 

niepełnosprawne 

młodzież

i mieszkańcy Gminy 

Elbląg

i Tolkmicko

1 400 zł 32

1140
Rajd Śladami Zdzisława BADOCHY 

"Żelaznego".

20.05

Zblewo

BEZPŁATNIE:

- udostępnienie autobusu do przewiezienia dzieci 

i młodieży po trasie Rajdu "Śladami Żelaznego" Elbląg-Osiek-Skórcz-

Zblewo-Stara Kiszewa-Elbląg.

pułk wsparcia 

dowodzenia Dowództwa 

Wielonarodowej Dywizji 

Północny - Wschód

Stowarzyszenie im. 

gen. btyg. Bolesława 

M. Nieczuja-

Ostrowskiego

dzieci i młodzież 

elbląskich szkół 
4 000 zł 12

1141

Dzień Otwartych Koszar 

w ramach Ogólnopolskiego Zjazdu 

Absolwentów Podoficerskiej Szkoły 

Zawodowej.

22.05

Elblag

BEZPŁATNIE:

Pokaz sprzętu i wyposażenia jednostki wojskowej, zapoznanie 

zwiedzających z bazą szkoleniową i tradycjami Pułku.

pułk wsparcia 

dowodzenia Dowództwa 

Wielonarodowej Dywizji 

Północny - Wschód

Orkiestra Wojskowa

z Elbląga

(według decyzji 

Dowództwa Garnizonu 

Warszawa)

Stowarzyszenie im. 

Rodziny Nalzaków

członkowie 

stowarzyszenia 

i młodzież szkolna

4 100 zł 126

1142

105. rocznica Szarży pod Rokitną. 

Świeto 2. Pułku Szwoleżerów 

Rokitniańskich.

13-14.06

Starogard Gdański

BEZPŁATNIE:

- wystawienie do pokazu statycznego sprzętu wojskowego: 1xWD 

KTO Rosomak (KROTON), 1xMMSD z kontenerem technicznym, 

kuchnia kontenerowa, sala opatrunkowa I stopnia na kontenerze 

20 stopowym, urządzenie do nauki 

i kontroli celowania"CYKLOP", urządzenie rozgłoszeniowe 

"BARYTON", 1xautobus do przewiezienia orkiestry wojskowej,

16 żołnierzy do obsługi sprzętu. Przemieszczenie sprzętu po trasie 

Elbląg-Starogard Gdański-Elbląg.

pułk wsparcia 

dowodzenia Dowództwa 

Wielonarodowej Dywizji 

Północny - Wschód

9. Brygada Kawalerii 

Pancernej,

Szwadron Kawalerii 

Wojska Polskiego, 

15. Brygada 

Zmechanizowana,

Orkiestra Wojskowa

z Elbląga

(według decyzji 

Dowództwa Garnizonu 

Warszawa)

Stowarzyszenie 

"Szwadron Kawalerii 

im. 2. Pułku 

Szwoleżerów 

Rokitniańskich

społeczeństwo 

Starogardu, 

Kociewia 

i Pomorza

19 000 zł 170

1143
"Koncert Kombatancki" Orkiestry 

Wojskowej.

21.10

Elbląg

BEZPŁATNIE:

- udostępnienie autobusu do przewiezienia Orkiestry Wojskowej 

na "Koncert Kombatancki" zorganizowany w Elblągu na trasie 

Elbląg - Elbląg.

pułk wsparcia 

dowodzenia Dowództwa 

Wielonarodowej Dywizji 

Północny - Wschód

Orkiestra Wojskowa

z Elbląga

(według decyzji 

Dowództwa Garnizonu 

Warszawa)

Elblaskie 

Stowarzyszenie 

Generałów 

i Oficerów Starszych

weterani, osoby 

reprosjonowane, 

członkowie 

stowarzyszeń 

i organizacji 

kombatanckich 

oraz weterani misji 

poza granicami 

państwa

250 zł 4

d) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.



1144 Paczki Świąteczne dla weteranów.

kwiecień

I połowa

(2 dni)

Elbląg

BEZPŁATNIE:

- udostępnienie samochodu dostawczego Fiat DUCATO do 

przewiezienia paczek światecznych na terenie Elblaga.

pułk wsparcia 

dowodzenia Dowództwa 

Wielonarodowej Dywizji 

Północny - Wschód

Stowarzyszenie

im. gen. bryg. 

Bolesława

M. Nieczuja-

Ostrowskiego

weterani przy 

udziale młodzieży 

i mieszkańców 

Elbląga

850 zł 18

1145
Paczki Świąteczne dla Polaków na 

Kresach.

grudzień 

(I połowa)

(1 dzień)

Przecław

BEZPŁATNIE:

- udostępnienie samochodu dostawczego Fiat DUCATO do 

przewiezienia paczek światecznych natrasie Elblaga - Przecław - 

Elbląg.

pułk wsparcia 

dowodzenia Dowództwa 

Wielonarodowej Dywizji 

Północny - Wschód

Stowarzyszenie

im. gen. bryg. 

BolesławaM. Nieczuja-

Ostrowskiego

Polacy na Kresach 

przy udziale 

młodzieży 

i mieszkańców 

Elbląga

2 850 zł 14

1146 Paczki dla Weteranów.

grudzień

II połowa

(2 dni)

Elbląg

BEZPŁATNIE:

- udostępnienie samochodu dostawczego Fiat DUCATO do 

przewiezienia paczek świątecznych na terenie Elbląga.

pułk wsparcia 

dowodzenia Dowództwa 

Wielonarodowej Dywizji 

Północny - Wschód

Stowarzyszenie

im. gen. bryg. 

BolesławaM. Nieczuja-

Ostrowskiego

weterani przy 

udziale młodzieży 

i mieszkańców 

Elbląga

900 zł 18

1147
Szkolenie strzeleckie

"10 Strzałów ku chwale Ojczyzny".

sierpień

(1 dzień)

wrzesień

(1 dzień)

październik 

(1 dzień)

Wrocław

BEZPŁATNIE:

- użyczenie  strzelnicy przy ul. Czajkowskiego we Wrocławiu -  na 

podstawie umowy z RZI we Wrocławiu.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Inżynieryjnych

i Chemicznych

Stowarzyszenie 

KS AMATOR

członkowie 

organizacji 

strzeleckich

700 zł 24

1148

Szkolenie strzeleckie. Zawody 

z okazji "Dnia Spadochroniarza" 

upamiętniające XXX rocznicę 

działalności V oddziału Zwiazku 

Polskich Spadochroniarzy we 

Wrocławiu. 

I, II, III, IV kwartał

(2 dni 

w kwartale)

Wrocław

BEZPŁATNIE:

- użyczenie 2 osi 25 m na strzelnicy przy 

ul. Czajkowskiego we Wrocławiu -  na podstawie umowy 

z RZI we Wrocławiu.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Inżynieryjnych

i Chemicznych

Związek Polskich 

Spadochroniarzy V 

Oddział we Wrocławiu

członkowie związku 700 zł 24

1149
Dzień Otwarty Lotniczych Zakładów 

Naukowych we Wrocławiu.

18.04

Wrocław

BEZPŁATNIE:

- zapoznanie uczniów z przeznaczeniem i danymi technicznymi 

sprzętu wojskowego: robot TALON IV, robot INSPEKTOR, pojazd 

Skorpion lub HMMWV, oraz drobnego sprzętu saperskiego,

- zapoznanie uczniów z historią i tradycjami Centrum.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Inżynieryjnych

i Chemicznych

Lotnicze Zakłady 

Naukowe we 

Wrocławiu

uczniowie klas 

mundurowych, 

kandydaci do szkoły

1 600 zł 40

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 programów, o których mowa w pkt 1 niniejszych wytycznych inicjowane przez partnerów społecznych

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  — z wyłączeniem 

przedsięwzięć o charakterze rekreacyjnym lub rozrywkowym,

CENTRUM SZKOLENIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH I CHEMICZNYCH - WROCŁAW



1150

IX Wrocławska Prezentacja Grup 

Rekonstrukcji Historycznych, 

Pojazdów Militarnych oraz Służb 

Mundurowych - REKON 2020.

 20-21.06

Wrocław

BEZPŁATNIE:

- zapoznanie uczestników z historią i tradycją Centrum,

- zabezpieczenie namiotu wystawowego,

- zapoznanie uczestników z przeznaczeniem i danymi technicznymi 

sprzętu wojskowego: 

- BRDM,

- IRS-2C,

- maszyna inżynieryjno-drogowa "MID",

- most BLG-67,

- jelcz z łodzią rozpoznawczą,

- trał przeciwminowy "Bożena-4",

- roboty "INSPEKTOR" i "TALON",

- samochód HMMWV,

- samochód "Skorpion",

- drobny sprzęt saperski (wykrywacze min, kombinezon 

przeciwodłamkowy),

- bloki pontonowe - 2 szt.,

- użyczenie terenu Centrum przyległego do terenu Muzeum Wojsk 

Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu (Oddziału 

Zamiejscowego Muzeum Wojsk Lądowych

w Bydgoszczy) w celu wystawienia  ww. sprzętu - na podstawie 

umowy z RZI we Wrocławiu.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Inżynieryjnych

i Chemicznych

17. Brygada 

Zmechanizowana,

23. pułk artylerii,

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień Wrocław,

10. pułk dowodzenia,

Akademia Wojsk 

Lądowych,

31. batalion 

radiotechniczny,

82. batalion ewakuacji 

sprzętu,

Oddział Żandarmerii 

Wojskowej w Żaganiu,

2. Wojskowy Szpital 

Polowy,

Orkiestra Wojsk 

Lądowych

(według decyzji 

Dowódcy Garnizonu 

Warszawa),

10. Brygada Kawalerii 

Pancernej,

34. Brygada Kawalerii 

Pancernej,

4. pułk przeciwlotniczy,

22. batalion piechoty 

górskiej,

2. kompania regulacji 

ruchu.

Fundacja Promocji 

Historii i Techniki 

Militarnej "MILITARNI 

WROCŁAW"

społeczność 

Wrocławia

 i okolicznych 

miejscowości, 

w tym młodzież 

szkolna i pasjonaci 

militariów

5 500 zł 240 

1151

Doskonalenie szkolenia sportowego 

grup młodzieżowych Wojskowego 

Klubu Sportowego "Śląsk". 

cały rok

Wrocław

ODPŁATNIE: 

- udostepnienie sali podnoszenia ciężarów, zapasów, judo 

i siłowni wraz z zapleczem do prowadzenia zajęć szkoleniowych - 

na podstawie umowy z RZI we Wrocławiu,

- udostępnianie boiska piłkarskiego wraz z zapleczem oraz hali 

sportowej do prowadzenia zajęć szkoleniowych - na podstawie 

umowy z RZI we Wrocławiu.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Inżynieryjnych

i Chemicznych

Wojskowy Klub 

Sportowy "Śląsk"

 członkowie sekcji 

podnoszenia 

ciężarów, lekkiej 

atletyki, judo, 

zapasów, biegu na 

orientację i piłki 

nożnej 

Wojskowego Klubu 

Sportowego" Śląsk'

1000 zł
ilośc godzin zgodnie 

z planem zajęć

1152 Bieg "Sobótczańska Dziesiątka".
29.08

Sobótka

BEZPŁATNIE: 

- wydzielenie 50 żołnierzy do obsługi technicznej trasy,

- użyczenie bramy startowej.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Inżynieryjnych

i Chemicznych

 Ślężański Ośrodek 

Sportu i Rekreacji 

w Sobótce

pasjonaci sportów 

biegowych, 

uczestnicy biegu

4500 zł 280

1153
Zajęcia taktyczne z Wojskami 

Obrony Terytorialnej.

luty - październik

(4 dni)

BEZPŁATNIE:

- użyczenie wybranych miejsc ośrodka szkolenia CSAiU - na 

podstawie umowy z RZI Bydgoszcz.

Centrum Szkolenia 

Artylerii i Uzbrojenia

8. Brygada Obrony 

Terytorialnej

Zespól Szkół nr 1

w Toruniu             

uczniowie klas 

mundurowych
- -

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 programów, o których mowa w pkt 1 niniejszych wytycznych inicjowane przez partnerów społecznych

c) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej — przedsięwzięcia rozwijające aktywność fizyczną z wyłączeniem przedsięwzięć o charakterze turystycznym, rekreacyjnym i rozrywkowym,

CENTRUM SZKOLENIA ARTYLERII I UZBROJENIA - TORUŃ



1154 Kurs strzelca wyborowego.

luty,marzec, kwiecień, 

maj

(po 1 dniu)

OS WD Toruń

BEZPŁATNIE:

- użyczenie Pasa Taktycznego i Sali wykładowej OS Toruń na 

podstawie umowy z RZI Bydgoszcz,

- 2 instruktorów.

Centrum Szkolenia 

Artylerii i Uzbrojenia

Jednostka Strzelecka 

4051 we Włocławku

członkowie 

jednostki 

strzeleckiej

2 000 zł 60

1155
Szkolenie strzeleckie

w ramach doskonalenia klubowego.

luty, kwiecień, 

czerwiec, sierpień, 

październik, listopad 

(po 1 dniu) 

Toruń

BEZPŁATNIE:

- użyczenie strzelnicy - na podstawie umowy z RZI Bydgoszcz,

- zabezpieczenie obsługi strzelnicy oraz ubezpieczenia.

Centrum Szkolenia 

Artylerii i Uzbrojenia

Stowarzyszenie 

Towarzystwo 

Strzeleckie Olender 

Shooting Center

członkowie 

stowarzyszenia
                   3 500 zł 60 

1156 Organizacja zajęć z teorii strzelania.

marzec

(1 dzień) 

Toruń

BEZPŁATNIE: 

- użyczenie Sali wykładowej - na podstawie umowy z RZI Bydgoszcz,

- wyznaczenie 5 instruktorów.

Centrum Szkolenia 

Artylerii i Uzbrojenia

Zespół Szkół 

Samochodowych 

w Toruniu, Centrum 

Kształcenia 

Ustawicznego 

w Gronowie, Zespół 

Szkół Technicznych 

w Toruniu 

uczniowie klas 

mundurowych
4 000 zł 120 

1157

Szkolenie strzeleckie

w ramach szkolenia uczniów klas 

mundurowych.

marzec, lipiec, listopad

(po 1 dniu)

Toruń

BEZPŁATNIE:

- użyczenie UST ŚNIEŻNIK - na podstawie umowy z RZI Bydgoszcz,

- zabezpieczenie obsługi urządzenia.

Centrum Szkolenia 

Artylerii i Uzbrojenia

Jednostka Stzrelecka 

4051 we Włocławku

członkowie 

jednostki 

strzeleckiej

1 500 zł 45

1158

Szkolenie strzeleckie

w ramach szkolenia uczniów klas 

mundurowych na UST ŚNIEŻNIK.

kwiecień i maj

(po 1 dniu)

Toruń

BEZPŁATNIE:

- użyczenie UST ŚNIEŻNIK - na podstawie umowy z RZI Bydgoszcz,

- zabezpieczenie obsługi urządzenia.

Centrum Szkolenia 

Artylerii i Uzbrojenia

Centrum Kształceni 

Ustawicznegio 

w Gronowie 

uczniowie klas 

mundurowych
1 500 zł 45

1159

Szkolenie proobronne studentów 

UMK i młodzieży klas 

mundurowych.

kwiecień 

(1 dzień)

Toruń

ODPŁATNIE: 

- udostępnienie autokaru z kierowcą, 

BEZPŁATNIE:

- użyczenie Sali audiowizualnej w budynku nr 11 - na podstawie 

umowy z RZI Bydgoszcz,

- 10 instruktorów, 

- pokaz statyczny 7 jednostek SpW.

Centrum Szkolenia 

Artylerii i Uzbrojenia

12 Wojskowy Oddział 

Geograficzny, 

Wojewódzki Sztab 

Wojskowy Bydgoszcz, 

Wojskowa Komenda 

Uzupełnien w Toruniu

Stowarzyszenie 

Polskich Artylerzystów

kombatanci 

i weterani Wojsk 

Rakietowych

i Artylerii

5 000 zł 150

1160
Obóz szkoleniowy - dochodzeniowy 

dla klasy mundurowej.

maj lub czerwiec

(3 dni)

OS Toruń

BEZPŁATNIE:

- użyczenie Pasa Taktycznego i ogródka chemicznego na OS Toruń - 

na podstawie umowy z RZI Bydgoszcz,.

- 5 instruktorów oraz dwa pojazdy osobowo - terenowe.    

Centrum Szkolenia 

Artylerii i Uzbrojenia

Zespól Szkół 

Samochodowych 

w Toruniu, Centrum 

Kształceni 

Ustawicznego 

w Gronowie 

uczniowie klas 

mundurowych
3 000 zł 85

1161

Szkolenie strzeleckie

w ramach szkolenia uczniów klas 

mundurowych.

kwiecień 

(1 dzień) 

Toruń

BEZPŁATNIE:

- użyczenie UST ŚNIEŻNIK - na podstawie umowy z RZI Bydgoszcz,

- zabezpieczenie obsługi urządzenia.

Centrum Szkolenia 

Artylerii i Uzbrojenia

Zespól Szkół 

Samochodowych 

w Toruniu

uczniowie klas 

mundurowych
                   1 000 zł 25



1162

Szkolenie strzeleckie

w ramach szkolenia proobronnego 

studentów UMK Toruń.

maj 

(1 dzień) 

Toruń

BEZPŁATNIE:

- użyczenie UST ŚNIEŻNIK - na podstawie umowy z RZI Bydgoszcz,

- zabezpieczenie obsługi urządzenia.

Centrum Szkolenia 

Artylerii i Uzbrojenia

Wydział Nauk 

Historycznych UMK 

Toruń

studenci                    1 500 zł 35

1163
Obóz szkoleniowy - dochodzeniowy 

dla klasy mundurowej.

wrzesień lub 

październik (3 dni) 

OS Toruń

BEZPŁATNIE:

- użyczenie Pasa Taktycznego i ogródka chemicznego na OS Toruń, 

przykoszarowego placu ćwiczeń - na podstawie umowy z RZI 

Bydgoszcz,

- cztery pojazdy osobowo - terenowe,

- wyznaczenie 10 instruktorów.    

Centrum Szkolenia 

Artylerii i Uzbrojenia

12. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy, 

8. Brygada Obrony 

Terytorialnej, Wojskowa 

Komendanda 

Uzupełnien w Toruniu 

Zespól Szkół nr 1 

w Toruniu             

uczniowie klas 

mundurowych
2 000 zł 55

1164

Projekt biegowo - edukacyjny 

"Tropem Wilczym. Bieg Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych" VIII edycja.

01.03

Obrowo                

BEZPŁATNIE:

- 5 żołnierzy w umundurowaniu polowym, kamizelki taktyczne,

- pokaz statyczny sprzętu 1 jednostka SpW.

Centrum Szkolenia 

Artylerii i Uzbrojenia

Szkoła Podstawowa      

im. Jana Pawła II 

w Obrowie

pasjonaci sportów 

biegowych, 

uczestnicy biegu

750 zł                     20 

1165

Projekt biegowo - edukacyjny 

"Tropem Wilczym. Bieg Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych" VIII edycja.

01.03

Brzozówka

BEZPŁATNIE:

- 5 żołnierzy do zabezpieczenia trasy biegu, 1 żołnierz

w umundurowaniu polowym, kamizelce taktycznej

i z bronią osobistą,

- pokaz statyczny sprzętu Humvee i ZWD BAT.

Centrum Szkolenia 

Artylerii i Uzbrojenia

Stowarzyszenie 

Marmel Toruń

pasjonaci sportów 

biegowych, 

uczestnicy biegu

1 250 zł                  30 

1166
Misterium Męki Pańskiej 

w Fordońskiej Dolinie Śmierci.

kwiecień 

1 dzień

Fordon Bydgoszcz

BEZPŁATNIE:

- udostępnienie pojazdu ciężarowego z kierowcą,

- udostępnienie pojazdu typu HONKER z kierowcą.

Centrum Szkolenia 

Artylerii i Uzbrojenia

Stowarzyszenie 

Katolickiej Młodzieży 

Akademickiej 

"POKOLENIE"

mieszkańcy 

Bydgoszczy 

i okolic

800 zł                     16

1167

Regionalny "Festiwal nauki 

i zawodów służb mundurowych" 

w Cypriance.

kwiecień 1 dzień 

Cyprianka

BEZPŁATNIE:

- pokaz statyczny 5 jednostek spw.

Centrum Szkolenia 

Artylerii i Uzbrojenia

Szkoła Podstawowa

im. Orła Białego

w Cypriance

młodzież szkolna

z regionu
2 500 zł                  25

1168
Nadanie imienia "Błekitnej Armii" 

Szkole Podsatwowej.

4.06

Toruń

BEZPŁATNIE:

- pokaz statyczny 5 jednostek spw.

Centrum Szkolenia 

Artylerii i Uzbrojenia

Szkoła Podstawowa nr 

14 w Toruniu

uczniowie szkoły, 

zaproszeni goście 
1 000 zł                  25

1169 Loty rakiet eksperymentalnych.

kwiecień i maj

(po 1 dniu

w miesiącu) 

OS Toruń

ODPŁATNIE:

- użyczenie części ośrodka szkolenia (rejon wzgórza Czarneckiego) - 

na podstawie umowy z RZI Bydgoszcz,

BEZPŁATNIE:

- rezerwacja przestrzeni powietrznej do 7 km.

Centrum Szkolenia 

Artylerii i Uzbrojenia

Polskie Towarzystwo 

Rakietowe w Gdyni

modelarze

i konstruktorzy
                      500 zł 10

c) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - przedsięwzięcia rozwijające aktywność fizyczną z wyłączeniem przedsięwzięć o charakterze turystycznym, rekreacyjnym i rozrywkowym,

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  -  z wyłączeniem 

przedsięwzięć o charakterze rekreacyjnym lub rozrywkowym,



1170
"MICHAYLAND": festyn z okazji Dnia 

dziecka.

6.06

Toruń

BEZPŁATNIE:

- pokaz statyczny 3 jednostek SpW.

Centrum Szkolenia 

Artylerii i Uzbrojenia

Oratorium im. Bł. Ks. 

Br. Markiewicza 

w Toruniu

uczestnicy festynu, 

mieszkańcy 

okolicznych 

miejscowości

                   1 200 zł 24

1171
17 Miedzynarodowy Zlot Klubów 

Citroena Polska 2020.

5-9.08

Torun

BEZPŁATNIE:

- udostepnienie masztu flagowego (przenośnego).

Centrum Szkolenia 

Artylerii i Uzbrojenia

1. Brygada Lotnictwa 

Wojsk Lądowych 

Automobil Klub 

Toruński

uczestnicy zlotu

i mieszkańcy 

okolicznych 

miejscowości

                      100 zł 4

1172 IV Bieg Przemytnika.
10.10

Toruń

ODPŁATNIE:

- użyczenie części ośrodka szkolenia (rejon wzgórza Czarneckiego) - 

na podstawie umowy z RZI Bydgoszcz,

BEZPŁATNIE:

- pomoc w zabezpieczeniu łączności i oznakowaniu trasy - 

6 żołnierzy,

- statyczny pokaz sprzętu 3 jednostki SpW.

Centrum Szkolenia 

Artylerii i Uzbrojenia

Gmina Miejska 

Aleksandrów Kujawski

młodzież, entuzjaści 

sportów 

proobronnych

 i ekstremalnych 

                   1 200 zł 30 

1173
Marsz Pamięci Pułkownika Witolda 

Pileckiego.

maj 

(1 dzień) 

Toruń

BEZPŁATNIE:

- udostępnienie 9 osobowego pojazdu do przewozu kombatantów.

Centrum Szkolenia 

Artylerii i Uzbrojenia

Światowy Związek AK 

Oddział w Toruniu

kombatanci 

i represjonowani
                      190 zł 3 

1174
Uroczystośc poświęcona pamieci 

sybiraków z II wojny światowej.

17.09

Cmentarz Komunalny 

nr 2 im. Ofiar II wojny 

światowej

BEZPŁATNIE:

- udostępnienie autokaru z kierowcą  z limitem 50 km.

Centrum Szkolenia 

Artylerii i Uzbrojenia

Wojskowa Orkiestra

z Torunia

Związek Sybiraków 

oddział Toruń

kombatanci 

i represjonowani
                   1 500 zł 45

1175

Zebranie Sprawozdawczo-

Wyborcze Delegatów 

Stowarzyszenia  Polskich 

Artylerzystów.

06.03

Toruń

ODPŁATNIE:

- zabezpieczenia 2 noclegów dla 40 osób - na podstawie 

umowy z RZI Bydgoszcz.

BEZPŁATNIE: 

- udostępnienie salu audiowizualnej w budynku nr 11, autokar z 

kierowcą i limitem 50 km.

Centrum Szkolenia 

Artylerii i Uzbrojenia

Stowarzyszenie 

Polskich Artylerzystów

kombatanci

i weterani Wojsk 

Rakietowych

i Artylerii

1176 Konkurs Artyleryjski Seniora.

listopad

(1 dzień)

OS CSAiU

BEZPŁATNIE:

- 4 armaty 85 mm z obsługami, 25 sztuk amunicji do 85 mm.

Centrum Szkolenia 

Artylerii i Uzbrojenia

Stowarzyszenie 

Polskich Artylerzystów

kombatanci

i weterani Wojsk 

Rakietowych

i Artylerii

                   5 000 zł 25

1177

Udział w centralnych obchodach 

Święta Wojsk Rakietowych

i Artylerii. 

grudzień 

(2 dni) 

Toruń

BEZPŁATNIE:

- udostępnienie 2 noclegów dla 50 osób na podstawie umowy z RZI 

Bydgoszcz,

- użyczenie auli nr 1 w kompleksie wojskowym 2202,

- udostępnienie autokaru z kierowcą dla maks. 43 osób

z limitem do 100 km.

 

12. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy, 

8. Brygada Obrony 

Terytorialnej 

Stowarzyszenie 

Polskich Artylerzystów

kombatanci

i weterani Wojsk 

Rakietowych

i Artylerii

1 450 zł 15 

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

d) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.



1178

Zabezpieczenie szkolenia

nt. „Bezpieczeństwo obchodzenia 

się z bronią cz. 2”.

kwiecień

maj 

czerwiec

(1 dzień)

Poznań

BEZPŁATNIE:

- użyczenie strzelnicy tunelowej - na podstawie umowy z WZI,

- udostępnienie broni w ilości: 6 szt.  

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

 Poznań 

  Uniwersytet Adama 

Mickiewicza 

w Poznaniu

studenci, kadra 

dydaktyczna - 

kandydaci do Legii 

Akademickiej

                   2 376 zł 72

1179

Zabezpieczenie szkolenia

nt. „Ćwiczenia terenowe. Działanie 

w ramach protokołu SERE".  

kwiecień

(1 dzień)

Biedrusko

ODPŁATNIE:

- udostępnienie transportu w postaci 2 samochodów ciężarowo-

terenowych na 6 godzin (transport studentów na i z miejsca zajęć,

- udostępnienie 1 samochodu osobowo-terenowego z kierowcą na 

60 godzin w celu transportu instruktorów.

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie obserwatora na czas trwania zajęć,

- użyczenie infrastruktury Ośrodka Szkolenia Poligonowego na 

podstawie umowy z WZI.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

 Poznań 

  Uniwersytet Adama 

Mickiewicza 

w Poznaniu

studenci, kadra 

dydaktyczna - 

kandydaci do Legii 

Akademickiej

                   9 668 zł 252

1180
Zabezpieczenie szkolenia

nt. "Podstawy taktyki wojskowej".  

wrzesień

(6 dni)

Biedrusko

BEZPŁATNIE:

- użyczenie infrastruktury Ośrodka Szkolenia Poligonowego na 

podstawie umowy z WZI,

- wydzielenie obserwatora na czas trwania zajęć. 

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

 Poznań 

  Uniwersytet Adama 

Mickiewicza 

w Poznaniu

studenci, kadra 

dydaktyczna - 

kandydaci do Legii 

Akademickiej

                   9 504 zł 192

1181
Szkolenie nt. „Bezpieczeństwo 

obchodzenia się z bronią cz. 1”.

październik

listopad

grudzień

(po 2 godziny 

w tygodniu)

Poznań

BEZPŁATNIE:

- zapoznanie się z budową i zasadami działania broni strzeleckiej, 

- zapoznanie się z zasadami konserwacji broni, poznanie zasad 

bezpiecznego obchodzenia się z bronią BLOS, 

- zapoznanie się z zasadami balistyki i prowadzenia ognia

w różnych warunkach, 

- udostępnienie broni szkolnej w ilości: 6 szt. broni na amunicję 

pośrednią, 6 szt. broni na amunicję pistoletową,

- wydzielenie instruktora do wydania broni i realizacji zagadnień,

- użyczenie nieruchomości - na podstawie umowy z WZI.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

 Poznań 

  Uniwersytet Adama 

Mickiewicza 

w Poznaniu

studenci, kadra 

dydaktyczna - 

kandydaci do Legii 

Akademickiej

                   1 584 zł 48

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 programów, o których mowa w pkt 1 niniejszych wytycznych inicjowane przez partnerów społecznych

CENTRUM SZKOLENIA WOJSK LĄDOWYCH I SZKOŁY PODOFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH - POZNAŃ



1182

Sprawdzian Strzelecki Żołnierzy 

rezerwy LOK Wielkopolski "Śnieżny 

Wielobój".

22.02

(1 dzień)

 Biedrusko

BEZPŁATNIE:

- zabezpieczenie obsługi strzelnicy oraz ubezpieczenia,

- zabezpieczenie i przewóz broni strzeleckiej i amunicji:

- 5,56 mm BERYL - 10 szt.

- 5,56 mm nb. beryl - 800 szt.

- 9 mm nb. Makarowa - 600 szt.

- amunicja z limitu Departamentu Edukacji, Kultury

 i Dziedzictwa MON,

- użyczenie strzelnicy na podstawie umowy z WZI.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

 Poznań 

 

 

Klub Żołnierzy Rezerwy 

Liga Obrony Kraju

żołnierze rezerwy, 

młodzież szkolna, 

członkowie 

organizacji 

proobronnych

1 980 zł 60

1183

Projekt biegowo - edukacyjny 

"Tropem Wilczym. Bieg Pamięci 

"Żołnierzy Wyklętych" VIII edycja.

 01.03

(1 dzień)

Biedrusko

BEZPŁATNIE:

- użyczenie nieruchomości - na podstawie umowy z WZI.

- udostępnienie trasy biegu w rejonie Ośrodka Szkolenia 

Poligonowego.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

 Poznań 

Zwiazek Harcerstwa 

Rzeczypospolitej 

Środowisko Harcerskie 

w Suchym Lesie

społeczność 

lokalna, młodzież 

szkolna, członkowie 

organizacji 

proobronnych

396 zł 12

1184

Projekt biegowo - edukacyjny 

"Tropem Wilczym. Bieg Pamięci 

"Żołnierzy Wyklętych" VIII edycja.

01.03

(1 dzień)

Owińsk

BEZPŁATNIE:

- pokaz wozów bojowych HMMWV.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

 Poznań 

Centrum Kultury

i Rekraacji 

w Koziegłowach

społeczność 

lokalna, młodzież 

szkolna, członkowie 

organizacji 

proobronnych

5 346 zł 162

1185

Projekt biegowo - edukacyjny 

"Tropem Wilczym. Bieg Pamięci 

"Żołnierzy Wyklętych" VIII edycja.

01.03

(1 dzień)

Poznań

BEZPŁATNIE:

- zabezpieczenie organizacji, pomoc przy demontażu miasteczka 

biegowego, zabezpieczenie trasy biegu - 10 osób;

- pokazy sprzętu wojskowego (pojazdy).

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

 Poznań 

Maratończyk

Poznań

społeczność 

lokalna, młodzież 

szkolna, członkowie 

organizacji 

proobronnych

2 376 zł 32

1186

Dzień szkolenia

ogólnowojskowego dla młodzieży 

szkól średnich 

i zawodowych - 1,2,3. Edycja 2020.

25.03

20.05

23.09

(1 dzień)

Poznań

BEZPŁATNIE:

Udostępnienie:

- trenażer „CYKLOP”,

- skrzynki po amunicji - 2 szt.,   

- granat treningowy - 5 szt.

- kbk AK "szkolny" - 8 szt..

Zwiedzanie bazy szkoleniowej Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych 

Poznań Poznań.

Zezwolenie na wjazd 3 pojazdów grupy organizacyjnej,

1 pojazdu z cateringiem.

Amunicja z limitu Departamentu Edukacji, Kultury

 i Dziedzictwa MON.

Użyczenie nieruchomości - systemu ,,ŚNIEŻNIK",  izby żołnierskiej

(z łóżkami) - na podstawie umowy z WZI.  

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

 Poznań 

 

Wielkopolskie 

Stowarzyszenie 

Aktywnych 

Rezerwistów 

żołnierze rezerwy, 

młodzież szkolna, 

członkowie 

organizacji 

proobronnych

                   2 376 zł 108 

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  — z wyłączeniem 

przedsięwzięć o charakterze rekreacyjnym lub rozrywkowym,



1187

Treningi strzeleckie dla członków 

Wielkopolskiego Stowarzyszenia 

Aktywnych Rezerwistów i młodzieży 

szkól średnich i zawodowych - klas 

o profilu porządku publicznego.

08.04

04.06

05.11

(1 dzień)

Poznań

BEZPŁATNIE:

- użyczenie strzelnicy tunelowej,

- zabezpieczenie broni strzeleckiej i amunicji: 

- P 83 - 6 szt., 

- 9 mm nb. pist. z poc. „P” - 2000 szt., 

- PM Glauberyt  8 szt.,  

- 9 mm nb. wz.93 - 2000 szt., 

- karabinek Beryl  6 szt., 

- 5,56 mm nb. z poc. stal. - 3000 szt.,

- karabinek sportowy kbks  - 8 szt., 

- amunicja 5,6 mm nb. - 3000 szt..

Amunicja z limitu Departamentu Edukacji, Kultury

 i Dziedzictwa MON.

Zezwolenia na wjazd 3 pojazdów grupy organizacyjnej oraz

1 pojazdu z cateringiem.

Użyczenie strzelnicy i obiektów szkoleniowych na podstawie 

umowy z WZI.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

 Poznań 

 

Wielkopolskie 

Stowarzyszenie 

Aktywnych 

Rezerwistów  

żołnierze rezerwy, 

młodzież szkolna, 

członkowie 

organizacji 

proobronnych

1 584 zł 48

1188

XI Międzynarodowy Patrol

im. por. Łukasza Kurowskiego - 

pierwszego żołnierza polskiego, 

który zginął w Afganistanie.

25.04

(1 dzień)

Poznań

BEZPŁATNIE:

- zabezpieczenie obsługi strzelnicy oraz ubezpieczenia,

- zabezpieczenie i przewóz broni strzeleckiej i amunicji:

- PM Glauberyt  - 8 szt.,  

- 9 mm nb. wz. 93 - 2000 szt.,

- karabinek Beryl  - 8 szt., 

- 5,56 mm nb. z poc. stal. 2000 szt.,

- użyczenie systemu „ŚNIEŻNIK”,

- udostępnienie autobusu na trasie Lusowo-CSWL.

Zezwolenia na wjazd 3 pojazdów grupy organizacyjnej oraz pojazdu 

z cateringiem.

Amunicja z limitu Departamentu Edukacji, Kultury

i Dziedzictwa MON.

Użyczenie strzelnicy  na podstawie umowy z WZI.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

 Poznań 

 

Wielkopolskie 

Stowarzyszenie 

Aktywnych 

Rezerwistów 

żołnierze rezerwy, 

młodzież szkolna, 

członkowie 

organizacji 

proobronnych

1 320 zł 40 

1189

Wyścig kolarski  - jazda 

indywidualna na czas i wyścig 

ze startu współnego.

19-21.06

(2 dni)

Biedrusko

BEZPŁATNIE:

- użyczenie nieruchomości - strzelnicy - na podstawie umowy

z WZI.  

- udostępnieni drogi Złotniki-Chojnica-Strzelnica.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

 Poznań 

Poznańskie 

Towarzystwo Cyklistów

młodzież szkółek 

kolarskich oraz 

pasjonaci kolarstwa

1 056 zł 42

1190
Obóz szkoleniowy "Manewry 

młodzieżowe". 

05-07.06

(3 dni)

Biedrusko

BEZPŁATNIE:

- użyczenie nieruchomości - na podstawie umowy z WZI,  

- udostępnienie obozowiska "Olszynka".

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

 Poznań 

Stowarzyszenie 

Pomocy Rodzinie 

"Szczęśliwy Dom" 

z Poznania 

młodzież zagrożona 

demoralizacją, 

marginalizacją, 

ubóstwem, 

uzależnieniami oraz 

brakami 

edukacyjnymi) 

792 zł 24



1191
XX Międzynarodowy Miting Patrol 

Polska 2020.

20.06

(1 dzień)

Biedrusko 

BEZPŁATNIE:

- użyczenie nieruchomości strzelnicy - na podstawie umowy 

z WZI,

- zabezpieczenie obsługi strzelnicy oraz ubezpieczenia,

- zabezpieczenie i przewóz broni strzeleckiej i amunicji:

- pistolet P - 83 - 6 szt., 

- 9 mm nb. pist. z poc. „P” - 2000 szt.,

- PM Glauberyt - 8 szt., 

- 9 mm nb. wz.93 - 2000 szt., 

- karabinek Beryl  - 8 szt.,

- 5,56 mm nb. z poc, stal. 2000 szt., 

- 7,62 mm karabin UKM 2000  - 2 szt., 

- 7,62 mm x 51 mm nb. kb. poc. ołow. Ball - 3000 szt., 

- 26 mm pistolet sygnałowy - 1 szt., 

- amunicja z limitu Departamentu Edukacji, Kultury

 i Dziedzictwa MON,

- udostępnienie autobusu,  

- dzielenie zezwolenia na wjazd, ok. 30 pojazdów uczestników 

zawodów oraz 1 pojazdu z cateringiem.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

 Poznań 

 

Wielkopolskie 

Stowarzyszenie 

Aktywnych 

Rezerwistów 

żołnierze rezerwy, 

młodzież szkolna, 

członkowie 

organizacji 

proobronnych

1 320 zł 40

1192

Taktyczne warsztaty z zakresu 

strzelectwa długodystansowego 

oraz warsztaty z zakresu TCCC dla 

młodzieży oraz członków Klubu 

CWS.

11.07

(1 dzień)

 Biedrusko

BEZPŁATNIE:

- użyczenie nieruchomości - strzelnicy - na podstawie umowy

z WZI,

- zabezpieczenie obsługi strzelnicy oraz ubezpieczenia.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

 Poznań 

 
Klub Sportowy CWS 

Słupsk

żołnierze rezerwy, 

młodzież szkolna, 

członkowie 

organizacji 

proobronnych

2 640 zł 80

1193
Szkolenie strzeleckie KŻR LOK 

szkolenie strzelców wyborowych.

18.07

(1 dzień)

  Biedrusko

BEZPŁATNIE:

- użyczenie nieruchomości - na podstawie umowy z WZI,  

- zabezpieczenie obsługi strzelnicy oraz ubezpieczenia,

- zabezpieczenie i przewóz broni strzeleckiej i amunicji:

- 5,56 mm BERYL - 6 szt.,

- 5,56 mm nb. - 800 szt.,

- 9 mm nb. Makarowa - 600 szt.,

- nab. sygnałowy - 1 kpl., 

- amunicja z limitu Departamentu Edukacji, Kultury

 i Dziedzictwa MON.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

 Poznań 

 

 

Klub Żołnierzy Rezerwy 

Liga Obrony Kraju

żołnierze rezerwy, 

młodzież szkolna, 

członkowie 

organizacji 

proobronnych

1 980 zł 60

1194
Szkolenie strzeleckie KŻR LOK 

szkolenie strzelców wyborowych.

25.07

(1 dzień)

  Biedrusko

BEZPŁATNIE:

- użyczenie nieruchomości - na podstawie umowy z WZI,  

- zabezpieczenie obsługi strzelnicy oraz ubezpieczenia,

- zabezpieczenie i przewóz broni strzeleckiej i amunicji:

- 5,56 mm BERYL - 6 szt.

- 5,56 mm nb. - 800 szt.

- 9 mm nb. Makarowa - 600 szt.

- amunicja z limitu Departamentu Edukacji, Kultury

 i Dziedzictwa MON.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

 Poznań 

 

 

Klub Żołnierzy Rezerwy 

Liga Obrony Kraju

żołnierze rezerwy, 

młodzież szkolna, 

członkowie 

organizacji 

proobronnych

1 980 zł 60



1195
Międzynarodowe taktyczne zawody 

strzeleckie długodystansowe.

lipiec

(3 dni)

 Biedrusko

BEZPŁATNIE:

- użyczenie nieruchomości - strzelnicy - na podstawie umowy

z WZI.  

- zabezpieczenie obsługi strzelnicy oraz ubezpieczenia.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

 Poznań 

 
Klub Sportowy CWS 

Słupsk

żołnierze rezerwy, 

młodzież szkolna, 

członkowie 

organizacji 

proobronnych

3 960 zł 120

1196

VIII Wielkopolskie Integracyjne 

Zawody Strzelecki dla żołnierzy, 

weteranów oraz stowarzyszeń 

rezerwistów z okazji Święta Wojska 

Polskiego.

08.08

(1 dzień)

Poznań

BEZPŁATNIE:

- zabezpieczenie obsługi strzelnicy tunelowej,

- zabezpieczenie broni strzeleckiej i amunicji:

- PM Glauberyt  - 8 szt., 

- amunicja (9 mm nb. wz.93) - 2000 szt.,

- karabinek Beryl - 8 szt.,

- amunicja (5,56 mm nb. z poc. stal.) - 2000 szt.,

Zezwolenia na wjazd 3 pojazdów grupy organizacyjnej oraz

1 pojazdu z cateringiem.

Amunicja z limitu Departamentu Edukacji, Kultury

i Dziedzictwa MON.

Użyczenie - strzelnicy tunelowej, systemu ,,ŚNIEŻNIK" na 

podstawie umowy z WZI.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

 Poznań 

 

Wielkopolskie 

Stowarzyszenie 

Aktywnych 

Rezerwistów  

żołnierze rezerwy, 

młodzież szkolna, 

członkowie 

organizacji 

proobronnych

1 056 zł 32 

1197

XXIII Międzynarodowy Wielobój 

Strzelecki Żołnierzy Rezerwy Armii 

Państw NATO "Snajper 2020".

12.09

(1 dzień)

Biedrusko

BEZPŁATNIE:

- zabezpieczenie obsługi strzelnicy oraz ubezpieczenia,

- zabezpieczenie i przewóz broni strzeleckiej i amunicji:

- 5,56 mm Beryl - 12 szt.,

- 7,62 mm km Pk  - 6 szt.,

- 9 mm PM wz. 98 Glauberyt - 8 szt.,

- 5,56 mm nb. - 3000 szt.,

- 7,62 mm nb. kb. ŁPS - 5000 szt.,

- 9 mm NB PARABELUM - 4500 szt.,

- 5,6 mm nab. sportowy - 2000 szt.,

- 2 namioty NS,

- wydzielenie - 1 autokaru.

Amunicja z limitu Departamentu Edukacji, Kultury

 i Dziedzictwa MON.

Użyczenie strzelnicy na podstawie umowy z WZI.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

 Poznań 

 

 

Klub Żołnierzy Rezerwy 

Liga Obrony Kraju

żołnierze rezerwy, 

młodzież szkolna, 

członkowie 

organizacji 

proobronnych

                   2 970 zł 90

1198

Międzynarodowe  

warsztaty/zawody strzeleckie 

długodystansowe.

26-27.09

(2 dni)

 Biedrusko

BEZPŁATNIE:

- użyczenie nieruchomości - strzelnicy - na podstawie umowy

z WZI,

- zabezpieczenie obsługi strzelnicy oraz ubezpieczenia.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

 Poznań 

 
Klub Sportowy CWS 

Słupsk

żołnierze rezerwy, 

młodzież szkolna, 

członkowie 

organizacji 

proobronnych

2 640 zł 80



1199

Obóz szkoleniowy w ramach 

szkolenia proobronnego klas 

mundurowych młodzieży szkolnej. 

05-10.10

(5 dni)

Poznań 

Biedrusko

ODPŁATNIE:

- zakwaterowanie i wyżywienie uczestników,

BEZPŁATNIE:

- zorganizowane na bazie obiektów Centrum szkolenia

z taktyki rodzajów wojsk, 

- wydzielenie instruktorów ze sprzętem wojskowym niezbędnym 

do przeprowadzenia cyklu zajęć, 

- użyczenie trenażera "Śnieżnik" do przeprowadzenia szkolenia, 

- zabezpieczenie i przewóz broni strzeleckiej i amunicji niezbędnej 

do przeprowadzenia zajęć ze szkolenia taktycznego i rodzajów 

wojsk oraz wyposażenia żołnierzy,

- 7,62 mm nb. wz. 43 "ślepy" - 1000 szt.,

- 5.,56 mm NB "ślepy")- 800 szt.,

- RGD-2dcz - 10 szt.,

- RGD-2db - 10 szt.,

- wydzielenie środków transportu do przewozu instruktorów ze 

sprzętem wojskowym oraz uczestników szkolenia na obiekty 

szkoleniowe, 

- wydzielenie autobusu do przywozu i odwozu uczestników 

szkolenia do Gubina (ilość kilometrów przewidzianych do 

przejechania na trasie Poznań-Gubin - Poznań - 400 km). 

Amunicja z limitu Departamentu Edukacji, Kultury

i Dziedzictwa MON.

Użyczenie strzelnicy i obiektów szkoleniowych na podstawie 

umowy z WZI.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

 Poznań 

 

Stowarzyszenie 

Strzelecko - Obronne, 

Gubiński Klub Sportowy 

"PIONIER" 

w Gubinie 

uczniowie klas 

mundurowych
23 773 zł 120 

1200

Trening Strzelecki Klubów Żołnierzy 

rezerwy LOK "Snajper" system 

szkolno - treningowy "Śnieżnik".

12.10

(1 dzień)

  Poznań

BEZPŁATNIE:

- użyczenie nieruchomości - na podstawie umowy z WZI,

- udostępnienie systemu szkolno-treningowego Śnieżnik.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

 Poznań 

 

Liga Obrony Kraju

żołnierze rezerwy, 

młodzież szkolna, 

członkowie 

organizacji 

proobronnych

66 zł 2

1201
Szkolenie strzeleckie żołnierzy 

rezerwy KŻR LOK Wielkopolski.

14.11

(1 dzień)

  Biedrusko

BEZPŁATNIE:

- zabezpieczenie obsługi strzelnicy oraz ubezpieczenia,

- zabezpieczenie i przewóz broni strzeleckiej i amunicji:

- 5,56 mm BERYL  - 8 szt.,

- 5,56 mm nb. - 800 szt.,

- 9 mm nb. Makarowa - 800 szt.

Amunicja z limitu Departamentu Edukacji, Kultury

 i Dziedzictwa MON

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z WZI.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

 Poznań 

 

 

Klub Żołnierzy Rezerwy 

Liga Obrony Kraju

żołnierze rezerwy, 

młodzież szkolna, 

członkowie 

organizacji 

proobronnych

1 980 zł 60



1202
XXI Międzynarodowy Miting Patrol 

Polska 2020.

21.11

(1 dzień)

Biedrusko  

BEZPŁATNIE:

- zabezpieczenie obsługi strzelnicy oraz ubezpieczenia,

- zabezpieczenie i przewóz broni strzeleckiej i amunicji:

- P-83 - 8 szt., 

- 9 mm nb. pist. z poc. „P” - 2 000 szt.,

- PM Glauberyt - 8 szt., 

- 9 mm nb. wz. 93 - 2 000 szt., 

- karabinek Beryl  - 8 szt., 

- 5,56 mm nb. z poc, stal. - 2 000 szt., 

- 7,62 mm karabin UKM 2 000 - 4 szt., 

- 7,62 mm x 51 mm nb. kb. poc. ołow. Ball - 3 000 szt.,

- wydzielenie autobusu do przewozu uczestników,  

Zezwolenia na wjazd - około 30 pojazdów uczestników zawodów 

oraz 1 pojazdu z cateringiem.

Amunicja z limitu Departamentu Edukacji, Kultury

i Dziedzictwa MON.

Użyczenie strzelnicy i obiektów szkoleniowych.na podstawie 

umowy z WZI.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

 Poznań 

 

Wielkopolskie 

Stowarzyszenie 

Aktywnych 

Rezezrwistów 

żołnierze rezerwy, 

młodzież szkolna, 

członkowie 

organizacji 

proobronnych

1 771 zł 40

1203

Rundy Mistrzostw Polski Pucharu 

Polski Mistrzostw Strefy Polski 

Zachodniej w dyscyplinie cross 

country. (motocykle crossowe

i quady).

lipiec

(3 dni)

 Biedrusko

ODPŁATNIE:

- użyczenie terenu na poligonie Biedrusko dla organizacji zawodów 

motocrossowych,

- użyczenie pomieszczenia na GSD dla biura zawodów, 

- użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z WZI.  

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

 Poznań 

Motoklub "UNIA"  

Poznań
młodzież szkolna, 

członkowie klubu
3 960 zł 120

1204

Rundy Mistrzostw Polski Pucharu 

Polski Mistrzostw Strefy Polski 

Zachodniej w

dyscyplinie cross country. 

(motocykle crossowe

i quady).

wrzesień

(3 dni)

 Biedrusko

ODPŁATNIE:

- użyczenie terenu na poligonie Biedrusko dla organizacji zawodów 

motocrossowych,

- użyczenie pomieszczenia na GSD dla biura zawodów, 

- użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z WZI.  

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

 Poznań 

Motoklub "UNIA" 

Poznań 
młodzież szkolna, 

członkowie klubu
3 960 zł 120

1205

Treningi sportowe członków 

Stowarzyszenia Aktywnych 

Rezerwistów.

cały rok 

(dwa razy 

w tygodniu 

po 1 godzinie)  

Poznań

BEZPŁATNIE:

- użyczenie części hali sportowej i basenu. 

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z WZI.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

 Poznań 

 

Wielkopolskie 

Stowarzyszenie 

Aktywnych 

Rezerwistów  

członkowie 

stowarzyszenia
4 752 zł 144

c) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej — przedsięwzięcia rozwijające aktywność fizyczną z wyłączeniem przedsięwzięć o charakterze turystycznym, rekreacyjnym i rozrywkowym,



1206  Trening sekcji strzeleckiej.

cały rok

(po 4 dni w każdym 

miesiącu)

Poligon Drawski 

BEZPŁATNIE:

- użyczenie bazy szkoleniowej Poligonu Drawskiego: pasa ćwiczeń 

taktycznych Studnica, strzelnicy piechoty Studnica, strzelnicy 

piechoty Jaworze, strzelnicy Jezioro Ostrowiec po wcześniejszym (z 

co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem,

w uzgodnieniu z Komendantem Centrum Szkolenia Wojsk 

Lądowych Drawsko,

- zabezpieczenie obsługi obiektu do zabezpieczenia zajęć,

- zabezpieczenie ubezpieczenia poligonu,

- zabezpieczenie ppoż.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

Drawsko

16. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Wojskowy Klub 

Sportowy Poligon 

Drawski

członkowie 

Wojskowego Klubu 

Sportowego i ich 

rodziny

1 056 zł 32

1207  Zawodów strzeleckie.

cały rok

(po 2 dni w każdym 

miesiącu)

Poligon Drawski

BEZPŁATNIE:

- użyczenie bazy szkoleniowej Poligonu Drawskiego: pasa ćwiczeń 

taktycznych Studnica, strzelnicy piechoty Studnica, strzelnicy 

piechoty Jaworze, strzelnicy Jezioro Ostrowiec po wcześniejszym (z 

co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem)

w uzgodnieniu z Komendantem Centrum Szkolenia Wojsk 

Lądowych Drawsko,

- wydzielenie obsługi obiektu do zabezpieczenia zajęć,

- zabezpieczenie sanitarne (toalety i umywalki przenośne),

- wydzielenie ubezpieczenia poligonu,

- zabezpieczenie ppoż.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

Drawsko

16. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Wojskowy Klub 

Sportowy Poligon 

Drawski

członkowie 

Wojskowego Klubu 

Sportowego i ich 

rodziny

1 056 zł 32

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 programów, o których mowa w pkt 1 niniejszych wytycznych inicjowane przez partnerów społecznych

CENTRUM SZKOLENIA WOJSK LĄDOWYCH - DRAWSKO



1208
 V Ogólnopolskie Mistrzostwa Klas 

Wojskowych.

20.03.-02.04

Poligon Drawski

BEZPŁATNIE:

- przydział na Poligonie Drawskim strzelnicy piechoty - Jaworze po 

wcześniejszym (z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem) 

uzgodnieniu z Komendantem Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych 

Drawsko, 

- współpraca podczas ustalania szczegółowego harmonogramu 

zadań i organiazacji mistrzostw,  wydzielenie niezbędnej ilości 

instruktorów wraz z wyposażeniem do przeprowadzenia 

konkurencji, wyznaczenie sędziów oraz koordynatorów,

- planowany przyjazd około 100 uczestników zawodów wraz

z opiekunami. Zakwaterowanie w oparciu o infrastrukturę Centrum 

Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko,

- zabezpieczenie transportu uczestników turnieju (3 autokary, Stary 

266, samochody terenowe),

- z limitu Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON: 

7,62 mm kbk AKMS - 20 szt., 9 mm pistolet PW - 10 szt., kbk AKMS - 

przekrój, 7,62 mm AKMS - szkolny, 7,62 mm km PK - przekrój, 5,56 

mm kbks - 6 szt., 5,56 mm kbs BERYL - przekrój oraz szkolny, 9 mm 

PM wz. 63 - szkolny, 9 mm P-64 - szkolny, 7,62 nb wz.43 ślepy - 

1000 szt., 7,62 nb wz.43 z poc. P N/ŁÓD - 2500 szt., 9 nb. 

pistoletowy z poc. P - 1000 szt., 9 nb. pistoletowy z poc. P -1000 

szt., 5,6 sport.długi zw. pr. kraj. - 1000 szt., petardy do pozoracji 

ognia ARD z lontem - 10 szt., ręczny granat dymny RGD-2 DCZ - 10 

szt., ręczny granat dymny RGD-2 DB - 10 szt.,

 Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

Drawsko

16. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

Kalisz Pomorski

uczniowie klas 

wojskowych
7 920 zł 240

1209

Seminarium, zajęcia praktyczne

i zawody "SINGLE SHOT" dla 

strzelców wyborowych jednostek 

wojskowych oraz pododdziałów 

specjalnych służb mundurowych.

marzec/

kwiecień

(4 dni)

październik/

listopad

(4 dni)

Poligon Drawski

BEZPŁATNIE:

- użyczenie bazy szkoleniowej Poligonu Drawskiego - pasa ćwiczeń 

taktycznych Studnica, strzelnicy piechoty Studnica, strzelnicy 

piechoty Jaworze, strzelnicy Jezioro Ostrowiec po wcześniejszym

(z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem) w uzgodnieniu

z Komendantem Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko,

- wydzielenie obsługi obiektu do zabezpieczenia,

- zabezpieczenie sanitarne (toalety i umywalki przenośne),

- wydzielenie ubezpieczenia poligonu,

- zabezpieczenie ppoż.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

Drawsko

16. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Wojskowy Klub 

Sportowy Poligon 

Drawski

członkowie 

Wojskowego Klubu 

Sportowego i ich 

rodziny

2 112 zł 64

1210 Akcja "Ratujemy, uczymy ratować"
27.03

Poligon Drawski

BEZPŁATNIE:

- zapewnienie sprzętu medycznego,

- udział ratowników medycznych w przeprowadzeniu szkolenia dla 

uczniów.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

Drawsko

16. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Szkoła Podstawowa  

im. Orła Białego

w Mielenku Drawskim

uczniowie szkoły 264 zł 8



1211
Warsztaty bezpieczeństwa 

osobistego.

09-14.05

Poligon Drawski

Termin zapasowy

13-18.06

ODPŁATNIE:

- wynajęcie 60 noclegów w internacie Jaworze z możliwością 

korzystania ze świetlicy i suszarni  po wcześniejszym

(z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem) w uzgodnieniu

z Komendantem Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko.

BEZPŁATNIE:

- sprzęt kwaterunkowy: 20 taboretów, 10 stołów, gaśnice pianowe - 

1 szt., kosze na śmieci, przyłącze elektryczne i oświetlenie na 

namioty, namiot promocyjny,

- użyczenie strzelnicy piechoty Jaworze,

- użyczenie toru psychologicznego.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

Drawsko

16. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Fundacja Edukacja dla 

Społeczeństwa 

Warszawa

nauczyciele szkolni, 

instruktorzy 

samoobrony, 

wychowawcy 

szkolni

8 316 zł 252

1212

Zawody strzeleckich o puchar 

przechodni Komendanta Centrum 

Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko 

z okazji święta Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych Drawsko dla 

żołnierzy i pracowników RON.

maj

Poligon Drawski

(1 dzień)

BEZPŁATNIE:

- użyczenie bazy szkoleniowej Poligonu Drawskiego - pasa ćwiczeń 

taktycznych Studnica, strzelnicy piechoty Studnica, strzelnicy 

piechoty Jaworze, strzelnicy Jezioro Ostrowiec po wcześniejszym

( z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem) w uzgodnieniu

z Komendantem Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko,

- wydzielenie obsługi obiektu do zabezpieczenia,

- zabezpieczenie sanitarne (toalety i umywalki przenośne),

- wydzielenie do szkolenia 10 szt. kbk AKMS,

- zabezpieczenie ppoż.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

Drawsko

16. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Wojskowy Klub 

Sportowy Poligon 

Drawski

członkowie 

Wojskowego Klubu 

Sportowego i ich 

rodziny

1 188 zł 36

1213 Testy lotne rakiet sondujących.

maj

(2 dni)

termin zapasowy - 

lipiec

(2 dni)

Poligon Drawski

BEZPŁATNIE:

- udostępnienie terenu Poligonu Drawskiego po wcześniejszym

(z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem) w uzgodnieniu

z Komendantem Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko. 

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI

i Nadleśnictwem Drawsko.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

Drawsko

Wydział Mechaniczny 

Energetyki i Lotnictwa 

Politechniki 

Warszawskiej

konstruktorzy 

rakiet sondujących
132 zł 4

1214 Testy lotne rakiet badawczych.

maj/czerwiec 

(2 dni) 

04-05.07

(termin rezerwowy)

Poligon Drawski

BEZPŁATNIE:

- użyczenie terenu poligonu Poligonu Drawskiego - wraz z ciągiem 

komunikacyjnym po wcześniejszym (z co najmniej 30 dniowym 

wyprzedzeniem) w uzgodnieniu z Komendantem Centrum 

Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko,

- zabezpieczenie przestrzeni powietrznej na wysokości 15 km.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

Drawsko

Instytut Lotnictwa 

Warszawa

pracownicy Sieci 

Badawczej 

Łukasiewicz - 

Instytut Lotnictwa

528 zł 16



1215 Zawody strzeleckie i Mistrzostwa czerwiec/lipiec BEZPŁATNIE: Centrum Szkolenia 16. Wojskowy Oddział Wojskowy Klub członkowie 1 848 zł 56

1215
Obóz szkoleniowy dla drużyny 

młodzików sekcji strzeleckiej.

lipiec

(10 dni)

sierpień

(10 dni)

Poligon Drawski

BEZPŁATNIE:

- użyczenie bazy szkoleniowej Poligonu Drawskiego - strzelnicy 

piechoty Jaworze, strzelnicy piechoty Studnica po wcześniejszym

(z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem) w uzgodnieniu

z Komendantem Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko. 

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI,

- użyczenie namiotów NS 10 - 4 szt., łóżka polowe - 20 szt., 

materace na łóżka polowe - 20 szt., gaśnice pianowe - 3 szt., stoły 

składane - 20 szt., taborety polowe - 20 szt., oświetlenie dla 4 

namiotów wraz z deską z 4 kontaktami na namiot,

- użyczenie pojazdu ciężarowo-terenowego do przewozu 

wypożyczonego sprzętu kwaterunkowego,

- wydzielenie 4 instruktorów.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

Drawsko

16. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Wojskowy Klub 

Sportowy Poligon 

Drawski

członkowie 

Wojskowego Klubu 

Sportowego i ich 

rodziny

5 280 zł 160

1216 Loty rakiet eksperymentalnych.
2 dni lipca

Poligon Drawski

BEZPŁATNIE:

- użyczenie terenu Poligonu Drawskiego wraz z ciągiem 

komunikacyjnym po wcześniejszym (z co najmniej 30 dniowym 

wyprzedzeniem) w uzgodnieniu z Komendantem Centrum 

Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko. Użyczenie nieruchomości na 

podstawie umowy z RZI,

- zabezpieczenie przestrzeni powietrznej na wysokości 15 km.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

Drawsko

Polskie Towarzystwo 

Rakietowe

członkowie 

towarzystwa
528 zł 16

1217

Zawodów strzeleckie o puchar 

przechodni Komendanta Centrum 

Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko 

z okazji święta Wojska Polskiego dla 

żołnierzy, pododdziałów 

specjalnych służb mundurowych

i strzelców cywilnych.

sierpień

Poligon Drawski

(3 dni)

BEZPŁATNIE:

- użyczenie bazy szkoleniowej Poligonu Drawskiego: pasa ćwiczeń 

taktycznych Studnica, strzelnicy piechoty Studnica, strzelnicy 

piechoty Jaworze, strzelnicy Jezioro Ostrowiec po wcześniejszym

(z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem) w uzgodnieniu

z Komendantem Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko,

- wydzielenie obsługi obiektu do zabezpieczenia funkcjonowania 

strzelnicy,

- zabezpieczenie sanitarne (toalety i umywalki przenośne),

- wydzielenie do szkolenia 10 szt. kbk AKMS,

- zabezpieczenie ppoż.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

Drawsko

16. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Wojskowy Klub 

Sportowy Poligon 

Drawski

członkowie 

Wojskowego Klubu 

Sportowego i ich 

rodziny

1 188 zł 36

1218 Loty rakiet eksperymentalnych.
2 dni sierpnia

Poligon Drawski

BEZPŁATNIE:

- użyczenie terenu Poligonu Drawskiego wraz z ciągiem 

komunikacyjnym po wcześniejszym (z co najmniej 30 dniowym 

wyprzedzeniem) w uzgodnieniu z Komendantem Centrum 

Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko,

- zabezpieczenie przestrzeni powietrznej na wysokości 15 km.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

Drawsko

Polskie Towarzystwo 

Rakietowe

członkowie 

towarzystwa
528 zł 16



1219 Gra Terenowa SELEKCJA.
16-22.08

Poligon Drawski

BEZPŁATNIE:

- użyczenie poligonu Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko 

po wcześniejszym (z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem)

w uzgodnieniu z Komendantem Centrum Szkolenia Wojsk 

Lądowych Drawsko,

- użyczenie strzelnicy piechoty Jaworze celem realizacji strzelania

z broni snajperskiej,

- zorganizowanie strzelania z kbkAK dla 30 uczestników Selekcji do 

celów ukazujących się na odległość 200 m,

- zabezpieczenie 5 karabinków kbkAK, 

- udostępnienie 2 pojazdów Star 266 na trasie Drawsko Pomorskie - 

Jaworze celem przewiezienia uczestników,

- udostępnienie pojazdu terenowego celem zabezpieczenia 

przemarszów,

- przygotowanie 22 miejsc noclegowych w internacie Jaworze,

- użyczenie obozowiska - Baza Płetwonurków wraz ze sprzętem 

kwaterunkowym i wyposażeniem oraz jego transportem

i rozbiciem na miejscu biwakowym:

- namioty NS 10 - 3 szt.,

- materace na łóżka polowe - 30 szt.,

- stoły składane polowe - 12 szt.,

- gaśnice pianowe - 4 szt.,

- kosze na śmieci - 2 szt.,

- oświetlenie do 2 namiotów po 2 punkty świetlne na namiot,  

przyłącze elektryczne do gniazda energii elektrycznej - około 50 m 

kabla i listwa z sześcioma gniazdami elektrycznymi,

- nagłośnienie w miejscu rozpoczęciu i zakończenia.

Amunicja z limitu Departamentu Edukacji, Kultury

i Dziedzictwa MON: -  400 szt.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

Drawsko

16. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Fundacja Edukacja dla 

Społeczeństwa 

Warszawa

nauczyciele szkolni, 

instruktorzy 

samoobrony, 

wychowawcy 

szkolni

4 200 zł 168

1220

Test 56. Kompanii Specjalnej. 

Zawody taktyczno-specjalne dla 

organizacji proobronnych, szkół 

wojskowych stowarzyszeń

i pasjonatów sportów obronnych.

22.-23.08

Poligon Drawski

ODPŁATNIE:

- udzielenie 60 noclegów w internacie Jaworze z możliwością 

korzystania ze świetlicy i suszarni po wcześniejszym (z co najmniej 

30 dniowym wyprzedzeniem) w uzgodnieniu z Komendantem 

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko.

BEZPŁATNIE:

- rozbicie 2 namiotów NS 10,

- sprzęt kwaterunkowy: 20 taboretów, 10 stołów, gaśnice pianowe - 

1 szt., kosze na śmieci, przyłącze elektryczne i oświetlenie na 

namioty, namiot promocyjny,

- użyczenie strzelnicy piechoty Jaworze,

- użyczenie toru psychologicznego.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

Drawsko

16. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Fundacja Edukacja dla 

Społeczeństwa 

Warszawa

członkowie fundacji 1 584 zł 48

1221
Długodystansowe zawody 

strzeleckie "Long Range Euro CUP".

04-06.09

Poligon Drawski

BEZPŁATNIE:

- użyczenie na Poligonie Drawskim - strzelnicy piechoty Jaworze osi 

strzeleckich do strzelań na dystansach 300, 600, 800, 1000 m po 

wcześniejszym (z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem)

w uzgodnieniu z Komendantem Centrum Szkolenia Wojsk 

Lądowych Drawsko.

- użyczenie osi strzeleckich do przeprowadzenia prac 

przygotowawczych w dniu 02.09.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

Drawsko

Towarzystwo Sportowe 

Wisła Kraków

członkowie 

towarzystwa
792 zł 24



1222 Testy lotne rakiet badawczych.

26-27.09

07-8.11

Poligon Drawski

(termin rezerwowy)            

BEZPŁATNIE:

- użyczenie terenu Poligonu Drawskiego wraz z ciągiem 

komunikacyjnym po wcześniejszym (z co najmniej 30 dniowym 

wyprzedzeniem) w uzgodnieniu z Komendantem Centrum 

Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI,

- zabezpieczenie przestrzeni powietrznej na wysokości 15 km.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

Drawsko

Instytut Lotnictwa 

Warszawa

pracownicy 

instytutu
528 zł 16

1223
Szkolenie obronne kierowniczej 

kadry Izby Administracji Skarbowej.

wrzesień

(3 dni)Poligon Drawski

BEZPŁATNIE:

- zakwaterowanie grupy 60 osób w m. Karwice,

- wydzielenie obiektów szkoleniowych,

- udostępnienie autokaru na 1 dzień szkoleniowy.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

Drawsko

Izba Administracji 

Skarbowej w Szczecinie

kierownicza

kadra, naczelnicy 

urzędów 

skarbowych 

województwa 

zachodniopom.

2 000 zł 18

1224 Loty rakiet eksperymentalnych.
2 dni października

Poligon Drawski

BEZPŁATNIE:

- użyczenie terenu Poligonu Drawskiego wraz z ciągiem 

komunikacyjnym po wcześniejszym (z co najmniej 30 dniowym 

wyprzedzeniem) w uzgodnieniu z Komendantem Centrum 

Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko,

- zabezpieczenie przestrzeni powietrznej na wysokości 15 km.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

Drawsko

Polskie Towarzystwo 

Rakietowe

członkowie 

towarzystwa
528 zł 16

1225 Testy lotne rakiet sondujących.

14.11

21.11

(termin zapasowy)

Poligon Drawski

BEZPŁATNIE:

- użyczenie terenu Poligonu Drawskiego po wcześniejszym

(z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem) w uzgodnieniuz 

Komendantem Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko. 

Użyczenie nieruchomości - na podstawie umowy z Rejonowym 

Zarządem Infrastruktury Szczecin i Nadleśnictwem Drawsko.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

Drawsko

Wydział Meczaniczny 

Energetyki i Lotnictwa 

Politechniki 

Warszawskiej

konstruktorzy 

rakiet sondujących
133 zł 5

1226

Pokaz sprzętu wojskowego podczas 

ćwiczeń na poligonie wojsk 

własnych i sprzymierzonych.

jedeń dzień w 

wybranym  kwartale, 

po wcześniejszym 

uzgodnieniu

z Komendantem 

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

Drawsko

BEZPŁATNIE:

- transport na Poligon Drawski uczniów - 1 x autobus.

- pokaz statyczny sprzętu wojskowego znajdującego się aktualnie 

na poligonie drawskim.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

Drawsko

Aktualnie realizujące 

szkolenie poligonowe 

wojska własne

i sojusznicze.

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

Kalisz Pomorski

uczniowie klas 

wojskowych
198 zł 6



1227

Szkolenie członków Stowarzyszenia 

z zakresu przysposobienia 

obronnego, zajęcia z zakresu taktyki 

działania jednostek w terenie 

otwartym oraz elementy musztry, 

terenoznawstwo. Pierwsza pomoc 

na polu walki.

I kwartał

(3 dni)

Poligon Drawski

BEZPPŁATNIE:

- użyczenie pomieszczeń na Poligonie Drawskim do 

zakwaterowania na terenie obiektów po wcześniejszym

(z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem) w uzgodnieniu

z Komendantem Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko,

- użyczenie toru psychologicznego,

- przydzielenie instruktora do przeprowadzenia szkolenia.

Użyczenie nieruchomości - na podstawie umowy z Rejonowym 

Zarządem Infrastruktury Szczecin

i Nadleśnictwem Drawsko.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

Drawsko

16. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Stowarzyszenie 

Rekonstrukcji 

Historycznej MONTE 

CASINO

członkowie 

stowarzyszenia
1 200 zł 48

1228

Wyjazd do Kołobrzegu do "Muzeum 

Wojska Polskiego" dla uczniów klas 

IV-VIII.

15.05

Poligon Drawski

BEZPŁATNIE:

- udostępnienie autokaru dla 40 uczniów,

- udział przewodnika wycieczki.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

Drawsko

16. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Szkoła Podstawowa  

im. Orła Białego

w Mielenku Drawskim

uczniowie szkoły 500 zł 10

1229

Podróż historyczna z okazji Dnia 

Dziecka dla dzieci żołnierzy

i pracowników RON.

czerwiec

(2 dni)

BEZPŁATNIE:

- zabezpieczenie przewozu uczestnków do placówek muzealnych 

związanych z historią oręża Wojska Polskiego.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

Drawsko

Wojskowy Klub 

Sportowy Poligon 

Drawski

członkowie klubu

i ich rodziny
1 200 zł 48

1230
LROnly 2020- Zlot Miłośników 

Samochodów Land Rover.

9-12.07. 

Poligon Drawski

BEZPŁATNIE:

- użyczenie budynku nr 5 (łaźnia Konotop - kompleks 5005) oraz 

budynków od 101 do 106 (WC polowe na baza Konotop). Użyczenie 

nieruchomości - na podstawie umowy z Rejonowym Zarządem 

Infrastruktury Szczecin.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

Drawsko

Grupa Aktywnych 

Awangarda Poznań
członkowie grupy 4 500 zł 96

1231

Wykopaliska na stanowiskach 

archeologicznych Nowy Łowicz na 

terenie CSWL Drawsko.

lipiec - sierpień

Poligon Drawski

BEZPŁATNIE:

- użyczenie zakwaterowania uczestników wykopalisk

w internacie - 20 osób,

- użyczenie jednego z pomieszczeń internatowych na pozyskane 

zabytki.

Użyczenie nieruchomości - na podstawie umowy z Rejonowym 

Zarządem Infrastruktury Szczecin.

ODPŁATNIE:

- udostępnienie (doraźnie) koparki do pomocy

w wykopaliskach.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

Drawsko

16. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Uniwersytet 

Warszawski

studenci i kadra 

Uniwersytetu 

Warszawskiego

3 000 zł 72

1232
Podróż szlakiem "Zdobywców Wału 

Pomorskiego" dla uczniów klas I-III.

2.10

Poligon Drawski

BEZPŁATNIE:

- użyczenie autokaru dla 40 uczniów,

- udział przewodnika wycieczki.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

Drawsko

16. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Szkoła Podstawowa  

im. Orłą Białego

w Mielenku Drawskim

uczniowie szkoły 500 zł 10

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 -  z wyłączeniem 

przedsięwzięć o charakterze rekreacyjnym lub rozrywkowym,



1233 Trening sekcji lekkoatletycznej.

I półrocze

(po 4 dni w każdym 

miesiącu)

Poligon Drawski

BEZPŁATNIE:

- użyczenie bazy szkoleniowej Hala Sportowa. Użyczenie 

nieruchomości - na podstawie umowy z Rejonowym Zarządem 

Infrastruktury Szczecin,

- wydzielenie obsługi obiektu do zabezpieczenia szkolenia.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

Drawsko

16. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Wojskowy Klub 

Sportowy Poligon 

Drawski

członkowie klubu

i ich rodziny
4 000 zł 160

1234

Treningi do zawodów Pucharu 

Świata FIA w Rajdach Terenowych, 

Mistrzostw Europy i Mistrzostw 

Polski w sezonie 2020 oraz Rajdu 

Dakar 2021 dla członków kadry 

narodowej w sportach 

samochodowych i motocyklowych, 

kandydatów na zawodników  

sportów samochodowychi 

motocyklowych.

cały rok

(5-6 dni w każdym 

miesiącu)

Poligon Drawski

BEZPŁATNIE:

- użyczenie terenu poligonu do przeprowadzenia treningów

i szkoleń, użyczenie terenu do przeprowadzenia towarzyszących 

działań promujących CSWL Drawsko po wcześniejszym

(z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem) w uzgodnieniu z 

Komendantem Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko 

Drawsko. Użyczenie nieruchomości - na podstawie umowy z 

Rejonowym Zarządem Infrastruktury Szczecin  i Nadleśnictwem 

Drawsko.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

Drawsko

Fundacja Baja Poland
pasjonaci sportów 

motoryzacyjnych
9 000 zł 360

1235

Spotkanie z przedstawicielami 

jednostki w ramach doradztwa 

zawodowego.

06.03

10.11

Mielenko Drawskie

BEZPŁATNIE:

- przeprowadzenie spotkania z uczniami klas I-IV.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

Drawsko

16. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Szkoła Podstawowa  

im. Orła Białego

w Mielenku Drawskim

uczniowie szkoły 198 zł 6

1236
Pomorskie Wędrówki na orientację 

"Pomerania Rescue" edycja 49.

01-03.05

Poligon Drawski

BEZPŁATNIE:

- użyczenie terenu poligonu po wcześniejszym (z co najmniej 30 

dniowym wyprzedzeniem) w uzgodnieniu z Komendantem 

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko. Użyczenie 

nieruchomości na podstawie umowy z Rejonowym Zarządem 

Infrastruktury Szczecin i Nadleśnictwem Drawsko,

- zgoda na przejazd drogami, wykorzystanie pól roboczych oraz 

dróg czołgowych Poligonu Drawskiego podczas 49 edycji imprezy 

szkoleniowo-sprawdzianowej Pomerania Rescue.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

Drawsko

Stowarzyszenie Land 

Rover Club PL 

Ratownictwo

pasjonaci sportów 

motoryzacyjnych
450 zł 18

1237
Mistrzostwa w chodzeniu po 

Drawie.

czerwiec 

(1 dzień) 

Poligon Drawski

BEZPŁATNIE:

- zgoda na przemarsz wzdłuż biegu rzeki Drawa w obrębie 

poligonu.

Użyczenie terenu na podstawie umowy z RZI.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

Drawsko

Starostwo Powiatowe 

w Drawsku Pomorskim

mieszkańcy 

Drawska 

Pomorskiego

150 zł 6

1238
V Rajd Historyczny Pojazdów 

Wojskowych.

11-14.06

Poligon Drawski

termin zapasowy

15-16.06

BEZPŁATNIE:

- użyczenie wjazdu i pobytu na terenie Poligonu Drawskiego 

uczestnikom wydarzenia. Użyczenie nieruchomości na podstawie 

umowy z Rejonowym Zarządem Infrastruktury Szczecin.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

Drawsko 

Klub Pojazdów 

Zabytkowych - Szczecin
uczestnicy klubu 1 000 zł 40

c) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej — przedsięwzięcia rozwijające aktywność fizyczną z wyłączeniem przedsięwzięć o charakterze turystycznym, rekreacyjnym i rozrywkowym,



1239
Pobyt uczniów na terenie poligonu 

w ramach obozu sportowego.

19-20.06

Poligon Drawski

BEZPŁATNIE:

- zwiedzanie jednostki, transport autokarem z jednostki,

- przygotowanie: 2 namioty, stoły, ławki, 25 materacy,

- zwiedzanie Izby Pamięci,

- zwiedzanie poligonu (strefa widokowa),

- przygotowanie miejsca do grilowania - Jezioro Ostrowickie. 

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z Rejonowym 

Zarządem Infrastruktury Szczecin.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

Drawsko

16. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Szkoła Podstawowa  

im. Orłą Białego

w Mielenku Drawskim

uczniowie szkoły 1 200 zł 48

1240 Rajd Przyjaźni Europejskiej 2020.
20.06-05.07

Poligon Drawski

BEZPŁATNIE:

- użyczenie terenu poligonu na organizację i przeprowadzenie rajdu 

po wcześniejszym (z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem)

w uzgodnieniu z Komendantem Centrum Szkolenia Wojsk 

Lądowych Drawsko. 

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z Rejonowym 

Zarządem Infrastruktury Szczecin i Nadleśnictwem Drawsko.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

Drawsko

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Żagań,

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Wędrzyn

Urząd Miasta Żagań
pasjonaci sportów 

motoryzacyjnych
300 zł 12

1241 Baja Poland 2020.

lipiec-wrzesień

(5-6 dni w każdym 

miesiącu)

Poligon Drawski

BEZPŁATNIE:

- użyczenie terenu poligonu do wyznaczenia, opisania trasy 

przebiegu i przeprowadzenia oraz przygotowania trasy odcinków 

specjalnych, stref serwisowych zawodów sportowych dla 

samochodów terenowych, motocykli, pojazdów atv i utv, wsparcie 

merytoryczne i doradcze oraz użyczenie terenu w celu 

przygotowania i przeprowadzenie działań promujących Centrum 

Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko po wcześniejszym

(z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem) w uzgodnieniu

z Komendantem Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko. 

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z Rejonowym 

Zarządem Infrastruktury Szczecin i Nadleśnictwem Drawsko.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

Drawsko

12. Brygada 

Zmechanizowana
Fundacja Baja Poland

pasjonaci sportów 

motoryzacyjnych
1 800 zł 72

1242 Baja Poland 2020.

sierpień-wrzesień

(5-6 dni)

Poligon Drawski

BEZPŁATNIE:

- użyczenie terenu poligonu do przeprowadzenia zawodów 

sportowych Baja Poland 2020 po wcześniejszym (z co najmniej 30 

dniowym wyprzedzeniem) w uzgodnieniu z Komendantem 

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko Drawsko. Użyczenie 

nieruchomości - na podstawie umowy z Rejonowym Zarządem 

Infrastruktury Szczecin i Nadleśnictwem Drawsko.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

Drawsko

12. Brygada 

Zmechanizowana
Fundacja Baja Poland

pasjonaci sportów 

motoryzacyjnych
1 800 zł 72

1243

Bieg żołnierzy Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych Drawsko 

upamiętniający wybuch II Wojny 

Światowej.

26.08-01.09

Poligon Drawski

BEZPŁATNIE:

- zabezpieczenie transportu (1 pojazd osobowy, 1 autokar),

- zabezpieczenie logo Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko 

wraz z banerami magnetycznymi na pojazdy,

- zabezpieczenie przez CSWL Drawsko zakwaterowania na 

podstawie umowy z Rejonowym Zarządem Infrastruktury Szczecin.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

Drawsko

16. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Wojskowy Klub 

Sportowy Poligon 

Drawski

członkowie klubu

i ich rodziny
350 zł 2



1244
Pomorskie Wędrówki na orientację 

"Pomerania Rescue" edycja 50.

02-04.10

Poligon Drawski

BEZDPŁATNIE:

- użyczenie terenu poligonu po wcześniejszym (z co najmniej 30 

dniowym wyprzedzeniem) w uzgodnieniu z Komendantem 

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko. Użyczenie 

nieruchomości na podstawie umowy z Rejonowym Zarządem 

Infrastruktury Szczecin i Nadleśnictwem Drawsko,

- zgoda na przejazd drogami, wykorzystanie pól roboczych oraz 

dróg czołgowych Poligonu Drawskiego podczas 50 edycji imprezy 

szkoleniowo-turystycznej Pomerania Rescue Truck.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

Drawsko

Stowarzyszenie Land 

Rover Club PL 

Ratownictwo

pasjonaci sportów 

motoryzacyjnych
450 zł 18

1245 Rajd Baja Złocieniec.
16-18.10

Poligon Drawski

BEZPŁATNIE:

- użyczenie terenu poligonu po wcześniejszym (z co najmniej 30 

dniowym wyprzedzeniem) w uzgodnieniu z Komendantem 

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko. Użyczenie 

nieruchomości na podstawie umowy z Rejonowym Zarządem 

Infrastruktury Szczecin i Nadleśnictwem Drawsko.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

Drawsko

2. Brygada 

Zmechanizowana

Stowarzyszenie 

Four WD Rallye

pasjonaci sportów 

motoryzacyjnych
600 zł 24

1246
Charytatywny Rajd Mikołajkowy

o Puchar Starosty.

grudzień

1 dzień 

Poligon Drawski

BEZPŁATNIE:

- użyczenie terenu Poligonu Drawskiego. Użyczenie nieruchomości 

na podstawie umowy z Rejonowym Zarządem Infrastruktury 

Szczecin i Nadleśnictwem Drawsko.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

Drawsko

Starostwo Powiatowe 

w Drawsku Pomorskim,

Placówka Opiekuńczo-

Wychowawcza

w Drawsku Pomorskim

mieszkańcy 

Drawska 

Pomorskiego

150 zł 6

1247 Spotkanie z kombatantami.
1 dzień sierpnia

Poligon Drawski

BEZPŁATNIE:

- użyczenie terenu poligonu,

- pokaz sprzętu wojskowego,

- zabezpieczenie obsługi w czasie spotkania.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

Drawsko

Starostwo Powiatowe 

w Drawsku Pomorskim

mieszkańcy 

Drawska 

Pomorskiego

500 zł 12

d) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.



1248
Szkolenie poligonowe uczniów klas 

wojskowych.

kwiecień

(5 dni)

październik

(5 dni)

poligon

BEZPŁATNIE:

- zapewnienie wstępu na obiekty poligonowe (Strzelnica Piechoty 

Karliki, Strzelnica Wozów Bojowych Nr 5 Karliki, Ośrodek Saperski). 

Użyczenie nieruchomości - na podstawie umowy z RZI Zielona Góra 

oraz zgody Nadleśnictwa Żagań,

- użyczenie sprzętu sportowego: worki, rekawice, ochraniacze

i środki pozoracji walki wręcz (gumowe karabinki, noże, saperki, 

- przeprowadzenie instruktażu w zakresie zadań realizowanych na 

terenie obiektów poligonowych oraz w zakresie bezpieczeństwa na 

poligonie.

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Żagań

34. Brygada Kawalerii 

Pancernej,                                

43. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Zespół Szkół 

Technicznych 

i Ogólnokształcących 

w Żaganiu

uczniowie klas 

wojskowych
1 817 zł 44

1249

Obchody 76. Rocznicy Wielkiej 

Ucieczki z niemieckiego obozu 

jenieckiego Stalag Luft 3. - 46 

CROSS ŻAGAŃSKI- bieg przełajowy 

dla upamietnienia Wielkiej Ucieczki.

21.03

rejon poligonu Żagań

BEZPŁATNIE: 

Użyczenie części drogi poligonowej terenu poligonu Sektora 

,, A" Karliki , K- 0550 w celu zorganizowania biegu przełajowego na 

podstawie umowy z RZI Zielona Góra.

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Żagań

11. Dywizja Kawalerii 

Pancernej, 

43. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy, Oddział 

Żandarmerii Wojskowej 

Żagań

Muzeum Obozów 

Jenieckich

w Żaganiu

przedsięwzięcie 

o charakterze 

międzynarodowym,

przewidywana 

grupa docelowa -

1 000 osób

66 zł 2

1250
Treningi w strzelaniu 

długodystansowym.

10.03

rejon poligonu

Nowa Dęba

BEZPŁATNIE:

- użyczenie obiektu poligonowego do strzelań z karabinu na 

odległościach 300, 600, 800, 1000 i 1200 m dla 30 zawodników na 

podstawie umowy z RZI Lublin,

- przeprowadzenie szkolenia instruktażowego w zakresie 

bezpiecznego korzystania z poligonu,

- zabezpieczenie przestrzeni powietrznej. 

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych - Dęba

Podkarpacki

Zarząd Wojewódzki

Ligi Obrony Kraju

Rzeszów                           

zawodnicy Ligi 

Obrony Kraju
810 zł 27 

1251
 Ogólnopolski Konkurs CanSat 

- V edycja.

27 - 29.03

rejon poligonu

Nowa Dęba

BEZPŁATNIE:

- użyczenie obiektu poligonowego na podstawie umowy

z RZI Lublin,

- przeprowadzenie szkolenia instruktażowego w zakresie 

bezpiecznego korzystania z poligonu,

- zabezpieczenie przestrzeni powietrznej do 5 km.

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych - Dęba

Centrum Nauki 

"Kopernik"

Warszawa

uczniowie szkół 

podstawowych 
1440 zł 48

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 programów, o których mowa w pkt 1 niniejszych wytycznych inicjowane przez partnerów społecznych

OŚRODEK SZKOLENIA POLIGONOWEGO WOJSK LĄDOWYCH - DĘBA 

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 - z wyłączeniem 

przedsięwzięć o charakterze rekreacyjnym lub rozrywkowym,

c) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej — przedsięwzięcia rozwijające aktywność fizyczną z wyłączeniem przedsięwzięć o charakterze turystycznym, rekreacyjnym i rozrywkowym,

OŚRODEK SZKOLENIA POLIGONOWEGO WOJSK LĄDOWYCH - ŻAGAŃ



1252
Szkolenie taktyczne i strzelania 

sytuacyjne. 

18-19.04

rejon poligonu

Nowa Dęba 

BEZPŁATNIE: 

- użyczenie obiektu poligonowego na podstawie umowy z RZI 

Lublin,

- przeprowadzenie szkolenia instruktażowego w zakresie 

bezpiecznego korzystania z poligonu,

- zabezpieczenie przestrzeni powietrznej. 

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych - Dęba

Stowarzyszenie 

"Terytorialni"

 Kraków

członkowie 

stowarzyszenia
480 zł 16

1253
Treningi w strzelaniu 

długodystansowym.

17.04

rejon poligonu

Nowa Dęba 

BEZPŁATNIE:

- użyczenie obiektu poligonowego do strzelań z karabinu na 

odległościach 300, 600, 800, 1000 i 1200 m dla 30 zawodników na 

podstawie umowy z RZI Lublin,

- przeprowadzenie szkolenia instruktażowego w zakresie 

bezpiecznego korzystania z poligonu,

- zabezpieczenie przestrzeni powietrznej. 

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych - Dęba

Podkarpacki

Zarząd Wojewódzki

Ligi Obrony Kraju

Rzeszów                          

zawodnicy Ligi 

Obrony Kraju
810 zł 27

1254
Testy lotne studenckich rakiet 

sondujących.

18.04

rejon poligonu

Nowa Dęba 

BEZPŁATNIE: 

- użyczenie obiektu poligonowego na podstawie umowy

z RZI Lublin,

- przeprowadzenie szkolenia instruktażowego w zakresie 

bezpiecznego korzystania z poligonu,

- zabezpieczenie przestrzeni powietrznej  do 10 km.

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych - Dęba

Politechnika 

Warszawska 

Wydział Mechaniczny 

Energetyki i Lotnictwa  

Warszawa

studenci wydziału 

mechanicznego 

Politechniki 

Warszawskiej

240 zł 8

1255 Szkolenie taktyczne. 

2 dni kwiecień

rejon poligonu

Nowa Dęba 

BEZPŁATNIE: 

- użyczenie terenu poligonu na podstawie umowy z RZI Lublin.

- przeprowadzenie szkolenia instruktażowego w zakresie 

bezpiecznego korzystania z poligonu.

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych - Dęba

 Związek Strzelecki 

"STRZELEC"

 Warszawa

członkowie związku 480 zł 16

1256
Treningi w strzelaniu 

długodystansowym.

22.05

rejon poligonu

Nowa Dęba 

BEZPŁATNIE: 

- użyczenie obiektu poligonowego do strzelań z karabinu na 

odległościach 300, 600, 800, 1000 i 1200 m dla 30 zawodników na 

podstawie umowy z RZI Lublin,

- przeprowadzenie szkolenia instruktażowego w zakresie 

bezpiecznego korzystania z poligonu,

- zabezpieczenie przestrzeni powietrznej. 

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych - Dęba

Podkarpacki

Zarząd Wojewódzki

Ligi Obrony Kraju

Rzeszów                         

zawodnicy Ligi 

Obrony Kraju
810 zł 27

1257
Obóz szkoleniowo - kondycyjny 

dla klasy o profilu mundurowym.

01 -05.06

rejon poligonu

Nowa Dęba

BEZPŁATNIE: 

- użyczenie obiektu poligonowego na podstawie umowy z RZI 

Lublin,

- zakwaterowanie dla 119 osób,

- przeprowadzenie szkolenia instruktażowego w zakresie 

bezpiecznego korzystania z poligonu.

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych - Dęba

33. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

 Nowa Dęba 

Zakład Doskonalenia 

Zawodowego

Katowice

uczniowie klasy

o profilu 

mundurowym

2 400 zł 5

1258
Poligon taktyki zielonej dla 

młodzieży.

03 - 09.07

rejon poligonu

Nowa Dęba 

BEZPŁATNIE: 

- użyczeniee obiektu poligonowego, sali wykładowej na podstawie 

umowy z RZI Lublin,

- zakwaterowanie dla 30 osób,

- przeprowadzenie szkolenia instruktażowego w zakresie 

bezpiecznego korzystania z poligonu.

- zabezpieczenie przestrzeni powietrznej. 

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych - Dęba

Stowarzyszenie 

"Terytorialni"

 Kraków

członkowie 

stowarzyszenia
2 900 zł 56



1259 Warsztaty strzeleckie.

07 - 09.07

rejon poligonu

Nowa Dęba 

BEZPŁATNIE:

- użyczenie obiektu poligonowego do strzelań z karabinu na 

odległościach 300, 600, 800, 1000 i 1200 m dla 30 zawodników na 

podstawie umowy z RZI Lublin,

- przeprowadzenie szkolenia instruktażowego w zakresie 

bezpiecznego korzystania z poligonu,

- zabezpieczenie przestrzeni powietrznej. 

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych - Dęba

Podkarpacki

Zarząd Wojewódzki

Ligi Obrony Kraju

Rzeszów                            

zawodnicy Ligi 

Obrony Kraju
2 200 zł 72

1260

Zawody strzeleckie o Puchar Polski 

w strzelaniu długodystansowym pk. 

SNAJPER NOWA DĘBA - XIX edycja.

10 - 11.07

rejon poligonu

Nowa Dęba 

BEZPŁATNIE: 

- użyczenie obiektu szkoleniowego do strzelań z karabinu na 

odległościach 300, 600, 800, 1000 i 1200 m dla 90 zawodników na 

podstawie umowy z RZI Lublin,

- przeprowadzenie szkolenia instruktażowego w zakresie 

bezpiecznego korzystania z poligonu,

- zabezpieczenie przestrzeni powietrznej.  

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych - Dęba

Podkarpacki

Zarząd Wojewódzki

Ligi Obrony Kraju

Rzeszów                            

zawodnicy Ligi 

Obrony Kraju
1 440 zł 48

1261
Treningi w strzelaniu 

długodystansowym.

25.09

rejon poligonu

Nowa Dęba 

BEZPŁATNIE:

- użyczenie obiektu poligonowego do strzelań 

z karabinu na odległościach 300, 600, 800, 1000

i 1200 m dla 30 zawodników na podstawie umowy z RZI Lublin,

- przeprowadzenie szkolenia instruktażowego w zakresie 

bezpiecznego korzystania z poligonu,

- zabezpieczenie przestrzeni powietrznej. 

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych - Dęba

Podkarpacki

Zarząd Wojewódzki

Ligi Obrony Kraju

Rzeszów                            

zawodnicy Ligi 

Obrony Kraju
810 zł 27

1262 Szkolenie taktyczne. 

2 dni wrzesień

rejon poligonu

Nowa Dęba

BEZPŁATNIE: 

- użyczenie terenu poligonu na podstawie umowy z RZI Lublin,

- przeprowadzenie szkolenia instruktażowego w zakresie 

bezpiecznego korzystania z poligonu.

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych - Dęba

 Związek Strzelecki 

"STRZELEC"

 Warszawa

członkowie związku 480 zł 16

1263
Testy lotne studenckich rakiet 

sondujących.

17.10

rejon poligonu

Nowa Dęba 

BEZPŁATNIE: 

- użyczeniee obiektu poligonowego na podstawie umowy z RZI 

Lublin,

- przeprowadzenie szkolenia instruktażowego w zakresie 

bezpiecznego korzystania z poligonu,

- zabezpieczenie przestrzeni powietrznej  do 10 km.

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych - Dęba

Politechnika 

Warszawska 

Wydział Mechaniczny 

Energetyki i Lotnictwa  

Warszawa

studenci wydziału 

mechanicznego 

Politechniki 

Warszawskiej

240 zł 8

1264
Szkolenie taktyczne i strzelania 

sytuacyjne. 

24 - 25.10

rejon poligonu

Nowa Dęba 

BEZPŁATNIE: 

- użyczenie obiektu poligonowego na podstawie umowy z RZI 

Lublin,

- przeprowadzenie szkolenia instruktażowego w zakresie 

bezpiecznego korzystania z poligonu,

- zabezpieczenie przestrzeni powietrznej. 

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych - Dęba

Stowarzyszenie 

"Terytorialni"

 Kraków

członkowie 

stowarzyszenia
480 zł 16



1265

Zawody sportowo-obronne 

kombatantów, inwalidów 

wojennych i wojskowych, 

weteranów misji pokojowych 

i stabilizacyjnych, oraz byłych 

żołnierzy zawodowych z okazji 

Narodowego Dnia Zwycięstwa.

15.05

rejon poligonu

Nowa Dęba 

BEZPŁATNIE:

- udostępnienie: 5,56 mm kbs "BERYL" - 10 szt., 9 mm pist. P- 83 - 

10 szt., granat F-1 ćwiczebny - 6 szt.,

- zabezpieczenie amunicji (limit Departamentu Edukacji, Kultury

i Dziedzictwa Narodowego MON): 5,56 mm x 45 mm - 700 szt., 9 

mm nb. pist. - 700 szt.,

- organizacja strzelania,

- przeprowadzenie szkolenia instruktażowego w zakresie 

bezpiecznego korzystania z poligonu, 

- zabezpieczenie przestrzeni powietrznej.

Użyczenie obiektu poligonowego na podstawie umowy z RZI Lublin.

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych - Dęba

Departament Edukacji, 

Kultury i Dziedzictwa 

Ministerstwa Obrony 

Narodowej 

Okręgowy Związek 

Inwalidów Wojennych 

Rzeczypospolitej 

Polskiej 

 Rzeszów

kombatanci, 

inwalidzi wojenni, 

weterani, byli 

żołnierze zawodowi

900 zł 30

1266
Organizacja Szkolenia Klas 

Mundurowych. 

18 - 29.O5

Duszniki Zdrój

BEZPŁATNE: 

- zapewnienie noclegu i wyżywienia (na podstawie umowy

z Wojskowym Oddziałem Gospodarczym),

- użyczenie boiska treningowego oraz sali wykładowej,

- pomoc organizacyjna i merytoryczna.

Użyczenie bazy noclegowej i obiektów na podstawie umowy z RZI. 

Ośrodek Szkolenia 

Piechoty Górskiej 

Duszniki Zdrój

    22. batalion piechoty 

górskiej Klodzko

Zespoł Szkół 

Technicznych 

w Kłodzku                                              

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

10 600 zł 30

1267
Organizacja Szkolenia Klas 

Mundurowych. 

28.09-02.10

Duszniki Zdrój

BEZPŁATNE: 

- zapewnienie noclegu i wyżywienia (na podstawie umowy

z Wojskowym Oddziałem Gospodarczym),

- użyczenie boiska treningowego oraz sali wykładowej,

- pomoc organizacyjna i merytoryczna.

Użyczenie bazy noclegowej i obiektów na podstawie umowy z RZI. 

Ośrodek Szkolenia 

Piechoty Górskiej 

Duszniki Zdrój

  22. batalion piechoty 

górskiej Klodzko 

Zespoł Szkół 

Technicznych 

w Kłodzku                                              

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

10 600 zł 30

1268
Szkolenie proobronne młodzieży 

szkolnej klas mundurowych. 

luty, marzec, kwiecień, 

maj, czerwiec, 

wrzesień, październik, 

listopad. 

(1 dzień w miesiącu) 

OSPWL Wędrzyn

BEZPŁATNIE:

- użyczenie obiektów do przeprowadzenia zajęć: Strzelnica 

Piechoty, COZ. 

Przewidywana liczba uczestników ok. 60 osób.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI Zielona Góra.

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Wędrzyn

45. Wojskowy

Oddział Gospodarczy,

17. Brygada 

Zmechanizowana 

Stowarzyszenie 

Strzelecko - Obronne 

Gubiński Klub Sportowy 

PIONIER 

w Gubinie

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

7 500 zł 256

1269
Szkolenie Inż- sap i opchem

klas mundurowych.

marzec

 lub padziernik

(1 dzień)

OSPWL Wędrzyn

ZSLiZ Sulęcin

BEZPŁATNIE:

- użyczenie obiektów do przeprowadzenia zajęć: COZ. 

- prowadzenie szkolenia w roli instruktorów z klasami 

przysposobienia wojskowego ze szkolenia Inż- sap i OPchem.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI Zielona Góra.

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Wędrzyn

17. Brygada 

Zmechanizowana

Zespół Szkół Licealnych 

i Zawodowych Sulęcin

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

260 zł 8

c) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej — przedsięwzięcia rozwijające aktywność fizyczną z wyłączeniem przedsięwzięć o charakterze turystycznym, rekreacyjnym i rozrywkowym,

OŚRODEK SZKOLENIA PIECHOTY GÓRSKIEJ - DUSZNIKI ZDRÓJ

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 programów, o których mowa w pkt 1 niniejszych wytycznych inicjowane przez partnerów społecznych

OŚRODEK SZKOLENIA POLIGONOWEGO - WĘDRZYN

d) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.



1270

Międzynarodowe zawody

strzelców wyborowych

Tactical Polish Snipers IX.

03 - 5.04

OSPWL Wędrzyn

BEZPŁATNIE:

Użyczenie obiektów do przeprowadzenia zajęć: Strzelnica Wozów 

Bojowych Prawa. 

Użyczenie budynku na terenie Obozowiska Nr 2 w celu 

zakwaterowania 40 osób. 

Przewidywana liczba uczestników ok. 200 osób.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI Zielona Góra

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Wędrzyn

Centrum Weterana

Działań Poza Granicami

Państwa, Dowództwo 

Generalne Rodzajów Sił 

Zbrojnych

Klub Sportowy 

Cenrtum Wyszkolenia 

Strzeleckiego Słupsk

członkowie 

organizacji 

proobronnych

2 500 zł 72

1271

LONGSHOT 2020

Międzynarodowe zawody sportowe 

w strzelectwie dalekodystansowym. 

Edycja dwunasta.

23 - 26.04

OSPWL Wędrzyn

BEZPŁATNIE:

Użyczenie obiektów poligonowych: Strzelnica Wozów Bojowych 

Lewa, Pas Taktyczny. 

Przewidywana liczba uczestników ok. 1200 osób.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI Zielona Góra.

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Wędrzyn

17. Brygada 

Zmechanizowana

Klub Strzelectwa 

Praktycznego 

DELTA Katowice

członkowie 

organizacji 

proobronnych

2 000 zł 50

1272

Zajęcia proobronne ze strzelaniem - 

trening strzelecki na różnych 

dystansach.

kwiecień

(1 dzień - piątek)

OSPWL Wędrzyn

BEZPŁATNIE: 

Użyczenie obiektów do przeprowadzenia zajęć: Strzelnica Piechoty.

Przewidywana liczba uczestników ok. 60 osób.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI Zielona Góra.

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Wędrzyn

17. Brygada 

Zmechanizowana

Gorzowskie 

Towarzystwo 

Strzeleckie B.R.A.S.S. 

Gorzów Wlkp.

członkowie 

organizacji 

proobronnych

800 zł 16

1273

Obóz szkoleniowy w ramach 

szkolenia proobronnego młodzieży 

szkolnej klas mundurowych. 

maj lub czerwiec 

( 6 dni)

OSPWL Wędrzyn

BEZPŁATNIE: 

Użyczenie obiektów do przeprowadzenia zajęć: Strzelnica Piechoty, 

COZ. 

Przewidywana liczba uczestników ok. 70 osób.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI Zielona Góra.

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Wędrzyn

45. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy, 

17. Brygada 

Zmechanizowana

Stowarzyszenie 

Strzelecko - Obronne 

Gubiński Klub Sportowy 

PIONIER 

w Gubinie

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

5 000 zł 30

1274

Działanie drużyny zmechanizowanej 

w rejonie

zurbanizowanym.

czerwiec 

(1 dzień)

OSPWL Wędrzyn

BEZPŁATNIE: 

Użyczenie obiektów do przeprowadzenia zajęć: OZ.

Przewidywana liczba uczestników ok. 30 osób.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI Zielona Góra.

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Wędrzyn

17. Brygada 

Zmechanizowana

Zespół Szkół Licealnych 

i Zawodowych Sulęcin

członkowie 

organizacji 

proobronnych

200 zł 8

1275 Szkolenie CQB, symulacja militarna.
03 - 05.07

OSPWL Wędrzyn

BEZPŁATNIE: 

Użyczenie obiektów do przeprowadzenia zajęć: OZ,  Strzelnica 

Piechoty, Pas Taktyczny. Użyczenie obozowiska nr 2 w celu 

zakwaterowania 450 uczestników obozu.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI Zielona Góra

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Wędrzyn

45. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy,

17. Brygada 

Zmechanizowana

Stowarzyszenie 

Twierdza Sulejówek

członkowie 

organizacji 

proobronnych

2 000 zł 50

1276 Szkolenie z taktyki czarnej.

lipiec lub sierpień 

(2 dni - sobota - 

niedziela)

BEZPŁATNIE: 

Użyczenie obiektów poligonowych: COZ. 

Przewidywana liczba uczestników ok. 100 osób.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI Zielona Góra. 

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Wędrzyn

Stowarzyszenie FIA

FIDELES ET INSTRUCTI 

ARMIS 

Warszawa

członkowie 

organizacji 

proobronnych

2 000 zł 30

1277
Szkolenie z taktyki miejskiej 

i czarnej.

lipiec lub sierpień 

(7 dni)

OSPWL Wędrzyn

BEZPŁATNIE: 

Użyczenie obiektów poligonowych: OZ.

Użyczenie budynków na terenie Obozowiska Nr 2 w celu 

zakwaterowania 50 osób. 

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI Zielona Góra. 

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Wędrzyn

45. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy 

Stowarzyszenie 

Terytorialni Kraków

członkowie 

organizacji 

proobronnych

2 000 zł 50



1278

„.ASGARD 2019” - czwarta edycja 

międzynarodowej symulacji 

militarnej o charakterze 

szkoleniowym i proobronnym.

lipiec lub sierpień 

(5 dni)

OSPWL Wędrzyn

BEZPŁATNIE: 

Użyczenie obiektów poligonowych:Strzelnica

Wozów Bojowych Lewa, OZ, Strzelnica Piechoty, Obozowiska Nr 1, 

3 i 4, Pas Taktyczny, Ośrodek do szkolenia z przepraw wodnych 

Malcz. Liczba uczestników ok. 1200 osób.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI Zielona Góra. 

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Wędrzyn

Fundacja FORT Poznań

członkowie 

organizacji 

proobronnych

2 000 zł 50

1279

Szkolenie dla służb mundurowych, 

certyfikowanych wojskowych klas 

mundurowych oraz strzelców 

sportowych.

sierpień

(2 dni /weekend)

OSPWL Wędrzyn

BEZPŁATNIE: 

Użyczenie obiektów do przeprowadzenia zajęć: Strzelnica Wozów 

Bojowych Lewa, COZ. 

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI Zielona Góra

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Wędrzyn

Stoparzyszenie 

Camp X Karpicko

członkowie 

organizacji 

proobronnych

2 000 zł 50

1280

Zajęcia proobronne ze

strzelaniem — prowadzenie

obrony i natarcia przez pododdział 

w sile plutonu.

wrzesień

(1 dzień - piątek)

OSPWL Wędrzyn

BEZPŁATNIE: 

Użyczenie obiektów do przeprowadzenia zajęć: Pas Taktyczny.

Przewidywana liczba uczestników ok. 60 osób.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI Zielona Góra

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Wędrzyn

17. Brygada 

Zmechanizowana

Gorzowskie 

Towarzystwo 

Strzeleckie B.R.A.S.S. 

Gorzów Wlkp.

członkowie 

organizacji 

proobronnych

200 zł 16

1281

XIII Złaz Harcerski „Z kontekstu 

Wyrwany” 3 DSH RED ONE

 im. Cichociemnych 

23 Urodziny Drużyny.

09 - 11.10

OSPWL Wędrzyn

BEZPŁATNIE: 

Użyczenie obiektów do przeprowadzenia zajęć: OZ , Sobolewo, Jez. 

Rakowe, Obozowisko Nr 1. 

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI Zielona Góra.

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Wędrzyn

17. Brygada 

Zmechanizowana

Związek Harcerstwa 

Polskiego 

Hufiec Sulęcin

harcerze 200 zł 8

1282
Warsztaty taktyczne Kurs Walki 

w Mieście.

październik

3 dni (weekend)   

OSPWL Wędrzyn

BEZPŁATNIE: 

Użyczenie obiektów poligonowych: OZ. 

Przewidywana liczba uczestników ok. 100 osób.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI Zielona Góra. 

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Wędrzyn

17. Brygada 

Zmechanizowana

Stowarzyszenie 

ObronaNarodowa.pl

Ruch na Rzecz Obrony 

Terytorialnej

członkowie 

organizacji 

proobronnych

1 000 zł 30

1283

Programowe szkolenie klas 

mundurowych ćwiczenie musztry 

na placu, rozkładanie i składanie 

oraz budowa broni strzeleckiej.

I kwartał

(1 dzień)

Bemowo Piskie

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie dwóch żołnierzy-instruktorów do prowadzenia zajęć,

- wydzielenie 5 szt. broni strzeleckiej BERYL,

- wydzielenie 5 szt. broni strzeleckiej do nauki rozkładania

i składania broni, w tym jednego kompletowania egzemplarza 

broni strzeleckiej,

- użyczenie placu musztry i części Strzelnicy Piechoty Bemowo 

Piskie do przeprowadzenia zajęć w 3 grupach po ok. 30 osób.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

Liceum 

Ogólnokształcące 

w Piszu 

Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego 

w Białymstoku

uczniowie klas 

mundurowych
396 zł 12

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 programów, o których mowa w pkt 1 niniejszych wytycznych inicjowane przez partnerów społecznych

OŚRODEK SZKOLENIA POLIGONOWEGO WOJSK LĄDOWYCH - ORZYSZ



1284

Programowe szkolenie klas 

mundurowych ćwiczenie musztry 

na placu, rozkładanie i składanie 

oraz budowa broni strzeleckiej.

luty 

(1 dzień)

Bemowo Piskie

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie dwóch żołnierzy-instruktorów do prowadzenia zajęć,

- wydzielenie 5 szt. broni strzeleckiej BERYL,

- wydzielenie 5 szt. broni strzeleckiej do nauki rozkładania

i składania broni, w tym jednego kompletowania egzemplarza 

broni strzeleckiej,

- użyczenie placu musztry i części Strzelnicy Piechoty Bemowo 

Piskie do przeprowadzenia zajęć w 3 grupach po ok. 30 osób.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

Liceum 

Ogólnokształcące 

w Piszu 

Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego 

w Białymstoku

uczniowie klas 

mundurowych
396 zł 12

1285

Zabezpieczenie ratownicze części 

jeziora Orzysz przylegającego do 

Obozowiska Orzysz oraz jeziora 

Wierzbińskiego w formie 

zapewnienia gotowości ratowniczej 

poza sezonem.

luty-czerwiec

październik-grudzień

Obozowisko Orzysz

BEZPŁATNIE:

- pomieszczenia na magazyn do przechowywania sprzętu,

- części terenu przyległego do jeziora Orzysz.

 Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

24. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

"Podwodnik" Szkoła 

Ratownictwa, Sportów 

Wodnych 

i Obronnych

społeczeństwo 

lokalne, turyści, 

uczestnicy obozów

1600 zł 8

1286

Pokaz elementów automatyki 

systemów sterowania polem 

tarczowym Strzelnicy Piechoty 

Gaudynek i Bemowo Piskie.

marzec

(1 dzień)

Bemowo Piskie

Gaudynek

BEZPŁATNIE:

- pokaz elementów automatyki systemów sterowania polem 

tarczowym w oparciu o SP Gaudynek i SP Bemowo Piskie,

- wydzielenie jednego żołnierza-instruktora do prowadzenia zajęć,

- umożliwienie obserwacji zajęć dziennych i nocnych ćwiczących 

jednostek wojskowych na poligonie - w trzech grupach po ok. 30 

osób.

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

Liceum 

Ogólnokształcące 

w Piszu 

Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego 

w Białymstoku

uczniowie klas 

mundurowych
396 zł 12

1287

Programowe szkolenie klas 

mundurowych ćwiczenie musztry 

na placu, rozkładanie i składanie 

oraz budowa broni strzeleckiej.

marzec

(1 dzień)

Bemowo Piskie

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie dwóch żołnierzy-instruktorów do prowadzenia zajęć,

- wydzielenie 5 szt. broni strzeleckiej BERYL,

- wydzielenie 5 szt. broni strzeleckiej do nauki rozkładania

i składania broni, w tym jednego kompletowania egzemplarza 

broni strzeleckiej,

- użyczenie placu musztry i części Strzelnicy Piechoty Bemowo 

Piskie do przeprowadzenia zajęć w 3 grupach po ok. 30 osób.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

Liceum 

Ogólnokształcące 

w Piszu 

Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego 

w Białymstoku

Uczniowie klas 

mundurowych
396 zł 12

1288

Szkolenie w zakresie posługiwania 

się bronią i strzelanie (kbk AK, kbs 

"Beryl" lub kbks).

marzec 

(1 dzień)

OSPWL Orzysz

BEZPŁATNIE:

- użyczenie Placu Ćwiczeń Ogniowych do przeprowadzenia 

strzelania dla 30 uczniów.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

15. Brygada 

Zmechanizowana

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących 

w Orzyszu

uczniowie klas 

mundurowych
198 zł 6



1289
Obserwacja zajęć poligonowych 

ćwiczących jednostek wojskowych.

marzec 

(1 dzień)

Bemowo Piskie

BEZPŁATNIE:

- umożliwienie obserwacji zajęć dziennych i nocnych ćwiczących 

jednostek wojskowych na poligonie - w dwóch grupach po ok. 40 

osób.

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

Liceum 

Ogólnokształcące 

Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego 

w Białymstoku 

z/s w Ełku

uczniowie liceum 132 zł 4

1290

Programowe szkolenie klas 

mundurowych ćwiczenie musztry 

na placu, rozkładanie i składanie 

oraz budowa broni strzeleckiej.

kwiecień

(1 dzień)

Bemowo Piskie

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie dwóch żołnierzy-instruktorów do prowadzenia zajęć,

- wydzielenie 5 szt. broni strzeleckiej BERYL,

- wydzielenie 5 szt. broni strzeleckiej do nauki rozkładania

i składania broni, w tym jednego kompletowania egzemplarza 

broni strzeleckiej,

- użyczenie placu musztry i części Strzelnicy Piechoty Bemowo 

Piskie do przeprowadzenia zajęć w 3 grupach po ok. 30 osób.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

Liceum 

Ogólnokształcące 

w Piszu 

Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego 

w Białymstoku

uczniowie klas 

mundurowych
396 zł 12

1291

Szkolenie strzelecko - taktyczne.

Taktyka snajperska.

Taktyka na pojazdach.

kwiecień

(2-3 dni)

OSPWL Orzysz

BEZPŁATNIE:

- użyczenie obiektów szkoleniowych do prowadzenia zajęć 

programowych,

- użyczenie części terenu do zorganizowania obozowiska 

namiotowego do zakwaterowania ok. 30 uczestników,

- węzłów sanitarnych w budynku koszarowym.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

Legionowskie 

Towarzystwo Sportowe

Legionowo

służby mundurowe, 

weterani, 

członkowie 

stowarzyszeń 

proobronnych 

i klubów 

sportowych.

416 zł 4

1292 Obóz szkoleniowo-kondycyjny.

maj 

(2 turnusy

 po 3 dni)

OSPWL Orzysz

BEZPŁATNIE:

- skierowanie 5 instruktorów do prowadzenia zajęć programowych, 

- udostępnienie: 6 szt. broni BERYL do strzelania amunicją bojową, 

4 szt. karabinków BERYL do nauki rozkładania i składania, komplet 

magazynków do 6 egz. broni BERYL, ukompletowania broni 

strzeleckiej BERYL. 

- zabezpieczenie amunicji zgodnie z limitem przydzielonym przez 

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON: 1360 szt. 5,56 

mm nb. z poc. stal., 240 szt. 5,56 mm nb. z poc. smug., 4 kpl. 26 

mm nb. sygn., 500 szt. 5,56 mm nb. ślepy, 5 szt. granatów CRG-42 

ćw., 40 szt. zapalników UZRGM ćwicz., 40 szt. ładunków błysk-dym 

do grt.,

- użyczenie obiektów szkoleniowych do prowadzenia zajęć 

programowych dla 40 uczestników (Strzelnica Piechoty Bemowo 

Piskie). 

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

24. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Liceum 

Ogólnokształcące 

w Piszu 

Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego 

w Białymstoku

uczniowie klas 

mundurowych
990 zł 30



1293

Programowe szkolenie klas 

mundurowych - ćwiczenie musztry 

na placu, rozkładanie

 i składanie oraz budowa broni 

strzeleckiej.

maj

(1 dzień)

Bemowo Piskie

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie dwóch żołnierzy-instruktorów do prowadzenia zajęć,

- wydzielenie 5 szt. broni strzeleckiej BERYL,

- wydzielenie 5 szt. broni strzeleckiej do nauki rozkładania

i składania broni, w tym jednego kompletowania egzemplarza 

broni strzeleckiej,

- użyczenie placu musztry i części Strzelnicy Piechoty Bemowo 

Piskie do przeprowadzenia zajęć w 3 grupach po ok. 30 osób.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

Liceum 

Ogólnokształcące 

w Piszu 

Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego 

w Białymstoku

uczniowie klas 

mundurowych
396 zł 12

1294
Szkolenie strzelecko - taktyczne.

Taktyka snajperska.

maj

(2-3 dni)

OSPWL Orzysz

BEZPŁATNIE:

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

- części terenu do zorganizowania obozowiska namiotowego do 

zakwaterowania ok. 30 uczestników,

- węzłów sanitarnych w budynku koszarowym,

- obiektów szkoleniowych do prowadzenia zajęć programowych.

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

Legionowskie 

Towarzystwo Sportowe

Legionowo

służby mundurowe, 

weterani, 

członkowie 

stowarzyszeń 

proobronnych 

i klubów 

sportowych

416 zł 4

1295

Programowe szkolenie klas 

mundurowych ćwiczenie musztry 

na placu, rozkładanie i składanie 

oraz budowa broni strzeleckiej.

czerwiec

(1 dzień)

Bemowo Piskie

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie dwóch żołnierzy-instruktorów do prowadzenia zajęć,

- wydzielenie 5 szt. broni strzeleckiej BERYL,

- wydzielenie 5 szt. broni strzeleckiej do nauki rozkładania

i składania broni, w tym jednego kompletowania egzemplarza 

broni strzeleckiej,

- użyczenie placu musztry i części Strzelnicy Piechoty Bemowo 

Piskie do przeprowadzenia zajęć w 3 grupach po ok. 30 osób.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

Liceum 

Ogólnokształcące 

w Piszu 

Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego 

w Białymstoku

uczniowie klas 

mundurowych
396 zł 12

1296

Obóz kondycyjno - szkoleniowy dla 

uczniów "Zostać prawdziwym 

żołnierzem".

04 - 06.05

Orzysz

BEZPŁATNIE:

- użyczenie obiektów szkoleniowych do prowadzenia zajęć 

programowych dla ok. 90 uczestników (Strzelnica Piechoty 

Bemowo lub Plac Ćwiczen Ogniowych).

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

15. Brygada 

Zmechanizowana, 

24. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

II Społeczne Liceum 

Ogólnokształcące im. 

Tonego Halika 

w Ostrołęce

uczniowie klas 

mundurowych
660 zł 20

1297

Szkolenie w zakresie posługiwania 

się bronią i strzelanie (kbk AK, kbs 

"Beryl" lub kbks).

czerwiec 

(1 dzień)

OSPWL Orzysz

BEZPŁATNIE:

- użyczenie Placu Ćwiczeń Ogniowych do przeprowadzenia 

strzelania dla 30 uczniów.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

15. Brygada 

Zmechanizowana

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących 

w Orzyszu

uczniowie klas 

mundurowych
198 zł 6

1298
Szkolenie strzelecko - taktyczne. 

Taktyka na pojazdach.

czerwiec

(2 - 3 dni)

OSPWL Orzysz

BEZPŁATNIE:

- użyczenie części terenu do zorganizowania obozowiska 

namiotowego do zakwaterowania ok. 30 uczestników,

- użyczenie węzłów sanitarnych w budynku koszarowym.

- obiektów szkoleniowych do prowadzenia zajęć programowych.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

Legionowskie 

Towarzystwo Sportowe

Legionowo

służby mundurowe, 

weterani, 

członkowie 

stowarzyszeń 

proobronnych 

i klubów 

sportowych

416 zł 4



1299

Zabezpieczenie ratownicze części 

jeziora Orzysz przylegającego do 

Obozowiska Orzysz oraz jeziora 

Wierzbińskiego w formie 

całodobowych dyżurów 

w sezonie kąpielowym.

15.06 - 30.09

Obozowisko Orzysz

BEZPŁATNIE:

Użyczenie na podstawie umowy z RZI Olsztyn:

- pomieszczenia do pełnienia całodobowych dyżurów ratowników 

wodnych,

- pomieszczenia na magazyn do przechowywania sprzętu,

- części terenu przyległego do jeziora Orzysz.

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

24. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

"Podwodnik" Szkoła 

Ratownictwa, Sportów 

Wodnych 

i Obronnych

społeczeństwo 

lokalne, turyści, 

uczestnicy obozów

198 zł 6

1300

Cykl szkoleniowych obozów 

przysposobienia obronnego 

dedykowany środowiskom 

proobronnym i klasom 

mundurowym o profilu: 

- płetwonurkowym,

- motorowodnym,

- kwalifikowana pierwsza pomoc,

- ratownictwo wodne.

4 turnusy: 

08 - 18.07

19 - 29.07

30.07 - 09.08

10 - 20.08

Obozowisko Orzysz

BEZPŁATNIE:

Użyczenie na podstawie umowy z RZI Olsztyn:

- części terenu do zorganizowania obozowiska namiotowego do 

zakwaterowania ok. 35 uczestników każdego turnusu obozu,

- części terenu przyległego do jeziora Orzysz,

- pomieszczenia na magazyn do przechowywania sprzętu, 

- pomieszczenia do organizacji punktu wydawania posiłków 

i prowadzenia zajęć (wykładów).

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

24. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

"Podwodnik" Szkoła 

Ratownictwa, Sportów 

Wodnych 

i Obronnych

środowiska 

proobronne, klasy 

mundurowe

2 809 zł 6

1301 Letni Combat Alert 2020.
08 - 12.07

Orzysz

BEZPŁATNIE:

- udostępnienie nagłośnienia,

- udostępnienie sceny,

- pomoc w przygotowaniu terenu poligonu,

- użyczenie części terenu poligonu do zorganizowania obozowiska 

namiotowego dla ok. 1000 osób oraz przeprowadzenia szkolenia.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

15. Brygada 

Zmechanizowana,

24. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Fundacja Na Rzecz 

Obronności 

i Bezpieczeństwa Kraju 

"Combat Alert"

organizacje 

proobronne
264 zł 8

1302

Programowe szkolenie klas 

mundurowych - ćwiczenie musztry 

na placu, rozkładanie 

i składanie oraz budowa broni 

strzeleckiej.

wrzesień

(1 dzień)

Bemowo Piskie

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie dwóch żołnierzy-instruktorów do prowadzenia zajęć,

- wydzielenie 5 szt. broni strzeleckiej BERYL,

- wydzielenie 5 szt. broni strzeleckiej do nauki rozkładania

i składania broni, w tym jednego kompletowania egzemplarza 

broni strzeleckiej,

- użyczenie placu musztry i części Strzelnicy Piechoty Bemowo 

Piskie do przeprowadzenia zajęć w 3 grupach po ok. 30 osób.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

Liceum 

Ogólnokształcące 

w Piszu 

Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego 

w Białymstoku

uczniowie klas 

mundurowych
396 zł 12

1303

Zwiedzanie Ośrodka Szkolenia 

Poligonowego Wojsk Lądowych 

Orzysz.

wrzesień

(1 dzień)

Bemowo Piskie

BEZPŁATNIE:

- pokaz stacjonarnego sprzętu wojskowego znajdującego się na 

wyposażeniu JW dla ok. 30 osób (po wcześniejszym uzgodnieniu

z JW),

- wydzielenie instruktora w roli przewodnika.

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

Liceum 

Ogólnokształcące 

w Piszu 

Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego 

w Białymstoku

uczniowie klas 

mundurowych
75 zł 3



1304

Programowe szkolenie klasy 

mundurowej - zapoznanie 

z historią i tradycjami OSPWL 

Orzysz.

wrzesień

(1 dzień)

Bemowo Piskie

BEZPŁATNIE:

- zwiedzanie Sali Tradycji (kl. I ok. 30 osób),

- zwiedzanie i pokaz sprzetu Wojskowej Straży Pożarnej,

- wydzielenie instruktora w roli przewodnika.

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

Liceum 

Ogólnokształcące 

w Piszu 

Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego 

w Białymstoku

uczniowie klas 

mundurowych
133 zł 6

1305
Programowe szkolenie dla uczniów 

klas mundurowych.

wrzesień

(3 dni)

OSPWL Orzysz

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie części terenu do zorganizowania obozowiska 

namiotowego do zakwaterowania ok. 40 uczestników obozu,

- użyczenie węzłów sanitarnych w budynku koszarowym,

- użyczenie obiektów szkoleniowych do prowadzenia zajęć 

programowych.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

24. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Liceum 

Ogólnokształcące 

Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego 

w Białymstoku 

z/s w Ełku

uczniowie klas 

mundurowych
594 zł 18

1306
Szkolenie strzelecko - taktyczne.

Taktyka snajperska.

wrzesień

(2 - 3 dni)

OSPWL Orzysz

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie części terenu do zorganizowania obozowiska 

namiotowego do zakwaterowania ok. 30 uczestników,

- użyczenie węzłów sanitarnych w budynku koszarowym.

- użyczenie obiektów szkoleniowych do prowadzenia zajęć 

programowych.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

Legionowskie 

Towarzystwo Sportowe

Legionowo

służby mundurowe, 

weterani, 

członkowie 

stowarzyszeń 

proobronnych 

i klubów 

sportowych

416 zł 4

1307
Wojskowy obóz integracyjny dla 

uczniów klas I-II mundurowych.

23 - 25.09

Orzysz, Bemowo Piskie

BEZPŁATNIE:

- użyczenie obiektów szkoleniowych do prowadzenia zajęć 

programowych dla ok. 90 uczestników (Strzelnica Piechoty 

Gaudynek).

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

15. Brygada 

Zmechanizowana,

24. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

II Społeczne Liceum 

Ogólnokształcące 

im. Tonego Halika 

w Ostrołęce

uczniowie klas 

mundurowych
594 zł 18

1308

Programowe szkolenie klas 

mundurowych ćwiczenie musztry 

na placu, rozkładanie i składanie 

oraz budowa broni strzeleckiej.

październik

(1 dzień)

Bemowo Piskie

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie dwóch żołnierzy-instruktorów do prowadzenia zajęć,

- wydzielenie 5 szt. broni strzeleckiej BERYL,

- wydzielenie 5 szt. broni strzeleckiej do nauki rozkładania

i składania broni, w tym jednego kompletowania egzemplarza 

broni strzeleckiej,

- użyczenie placu musztry i części Strzelnicy Piechoty Bemowo 

Piskie do przeprowadzenia zajęć w 3 grupach po ok. 30 osób.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

Liceum 

Ogólnokształcące 

w Piszu 

Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego 

w Białymstoku

uczniowie klas 

mundurowych
396 zł 12

1309

Szkolenie w zakresie posługiwania 

się bronią 

i strzelanie (kbk AK, kbs "Beryl" lub 

kbks).

październik 

(1 dzień)

OSPWL Orzysz

BEZPŁATNIE:

- użyczenie Placu Ćwiczeń Ogniowych do przeprowadzenia 

strzelania dla 30 uczniów.

 Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

15. Brygada 

Zmechanizowana

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących 

w Orzyszu

uczniowie klas 

mundurowych
198 zł 6



1310
Szkolenie strzelecko - taktyczne.

Taktyka snajperska.

październik

(2 - 3 dni)

OSPWL Orzysz

BEZPŁATNIE:

Użyczenie na podstawie umowy z RZI Olsztyn:

- części terenu do zorganizowania obozowiska namiotowego do 

zakwaterowania ok. 30 uczestników,

- węzłów sanitarnych w budynku koszarowym,

- obiektów szkoleniowych do prowadzenia zajęć programowych.

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

Legionowskie 

Towarzystwo Sportowe

Legionowo

służby mundurowe, 

weterani, 

członkowie 

stowarzyszeń 

proobronnych 

i klubów 

sportowych

416 zł 4

1311

Programowe szkolenie klas 

mundurowych ćwiczenie musztry 

na placu, rozkładanie i składanie 

oraz budowa broni strzeleckiej.

listopad

(1 dzień)

Bemowo Piskie

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie dwóch żołnierzy-instruktorów do prowadzenia zajęć,

- wydzielenie 5 szt. broni strzeleckiej BERYL,

- wydzielenie 5 szt. broni strzeleckiej do nauki rozkładania

i składania broni, w tym jednego kompletowania egzemplarza 

broni strzeleckiej,

- użyczenie placu musztry i części Strzelnicy Piechoty Bemowo 

Piskie do przeprowadzenia zajęć w 3 grupach po ok. 30 osób.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

Liceum 

Ogólnokształcące 

w Piszu 

Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego 

w Białymstoku

uczniowie klas 

mundurowych
396 zł 12

1312
Szkolenie strzelecko - taktyczne.

Taktyka na pojazdach.

listopad

(2 - 3 dni)

OSPWL Orzysz

BEZPŁATNIE:

Użyczenie na podstawie umowy z RZI Olsztyn:

- części terenu do zorganizowania obozowiska namiotowego do 

zakwaterowania ok. 30 uczestników,

- węzłów sanitarnych w budynku koszarowym,

- obiektów szkoleniowych do prowadzenia zajęć programowych.

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

Legionowskie 

Towarzystwo Sportowe

Legionowo

służby mundurowe, 

weterani, 

członkowie 

stowarzyszeń 

proobronnych

i klubów 

sportowych

416 zł 4

1313

Programowe szkolenie klas 

mundurowych ćwiczenie musztry 

na placu, rozkładanie i składanie 

oraz budowa broni strzeleckiej.

grudzień

(1 dzień)

Bemowo Piskie

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie dwóch żołnierzy-instruktorów do prowadzenia zajęć,

- wydzielenie 5 szt. broni strzeleckiej BERYL,

- wydzielenie 5 szt. broni strzeleckiej do nauki rozkładania

i składania broni, w tym jednego kompletowania egzemplarza 

broni strzeleckiej,

- użyczenie placu musztry i części Strzelnicy Piechoty Bemowo 

Piskie do przeprowadzenia zajęć w 3 grupach po ok. 30 osób.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

Liceum 

Ogólnokształcące 

w Piszu 

Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego 

w Białymstoku

uczniowie klas 

mundurowych
396 zł 12

1314

Wystawa historyczna i promocja 

wojska poprzez użyczenie 

eksponatu - sprzętu wojskowego: 

armaty do Ośrodka Szkolenia Na 

Rzecz Obronności

 i Bezpieczeństwa Kraju "Combat 

Alert".

cały rok

Ośrodek Szkoleniowy 

"Combat Alert" 

Zastrużne

BEZPŁATNIE:

- czasowe przekazanie sprzętu wojskowego: 2 szt. armaty 

dywizyjnej wz.1942-EKSPONAT konstrukcji radzieckiej w wersji 

holowanej (ZIS-3).

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

Fundacja Na Rzecz 

Obronności 

i Bezpieczeństwa Kraju 

"Combat Alert"

organizacje 

proobronne, klasy 

mundurowe

66 zł 2

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  - z wyłączeniem 

przedsięwzięć o charakterze rekreacyjnym lub rozrywkowym,



1315

Wystawa historyczna i promocja 

wojska poprzez użyczenie 

eksponatów - sprzętu wojskowego: 

czołgu oraz armaty do Muzeum 

Wojska, Wojskowości i Ziemi 

Orzyskiej w Orzyszu.

01.01 - 31.12

Muzeum Wojska,

Wojskowości 

i Ziemi

Orzyskiej 

w Orzyszu

BEZPŁATNIE:

- czasowe przekazanie sprzętu wojskowego: czołgu T-34 

pozbawionego cech bojowych, bez wyposażenia i osprzętu oraz 

armaty dywizyjnej wz.1942-EKSPONAT konstrukcji radzieckiej w 

wersji holowanej (ZIS-3).

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

Urząd Gminy Orzysz
społeczeństwo 

lokalne, turyści
66 zł 2

1316
"Walka czołgów IV - tradycja 

i współczesność".

18.07

Orzysz

BEZPŁATNIE:

- użyczenie na podstawie umowy z RZI Olsztyn części terenu 

poligonu do organizacji inscenizacji oraz pikniku militarnego, 

- skierowanie żołnierzy wraz z pojazdem do udzielenia pomocyw 

zakresie wyznaczania terenu poligonu, 

- organizacja stoiska promocyjnego Ośrodka.

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

15. Brygada 

Zmechanizowana, 

Wydział Żandarmerii 

Wojskowej 

w Bemowie Piskim,

24. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy, 11. pułk 

artylerii, 15. pułk 

przeciwlotniczy,

9. pułk rozpoznawczy, 

1. Brygada Pancerna, 

25. Brygada Kawalerii 

Powietrznej, 

1. Brygada Lotnictwa 

Wojsk Lądowych, 

Urząd Gminy Orzysz
społeczeństwo 

lokalne, turyści
550 zł 12

1317

X Bieg Tygrysa w ramach 

Garnizonowych Orzyskich Dni 

Święta Wojska Polskiego.

15 - 16.08

Orzysz

BEZPŁATNIE:

Użyczenie na podstawie umowy z RZI Olsztyn:

- części terenu poligonu do organizacji zawodów sportowo-

obronnych dla młodzieży i dorosłych - X Biegu Tygrysa,

- pomoc organizacyjna i merytoryczna w wytyczeniu trasy, 

- skierowanie żołnierzy wraz z pojazdem do udzielenia pomocy 

w zakresie wyznaczania terenu poligonu, 

- umożliwienie mediom wstępu na teren poligonu na trasę biegu 

oraz wykonania relacji na żywo za pomocą drona, 

- organizacja stoiska promocyjnego Ośrodka.

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

15. Brygada 

Zmechanizowana,

Wydział Żandarmerii 

Wojskowej 

w Bemowie Piskim, 

24. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy, 

Dowództwo Garnizonu 

Warszawa

Urząd Gminy Orzysz
żołnierze, 

społeczeństwo
720 zł 20

1318

VIII Motoparalotniowe Zawody 

Mazurskie Winter Masuria 

Paramotor.

06 - 07.03

Lotnisko Rostki

BEZPŁATNIE:

Użyczenie na podstawie umowy z RZI Olsztyn:

- lądowiska w Rostkach do przeprowadzenia zawodów 

paralotniowych. 

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

Mazurskie 

Stowarzyszenie 

"Mazury Paralotnie"

sportowcy, 

paralotniarze, 

społeczność 

lokalna, turyści

132 zł 4

1319 Zawody Paralotniowe.
19 - 25.04

Lotnisko Rostki

BEZPŁATNIE:

Użyczenie na podstawie umowy z RZI Olsztyn:

- lądowiska w Rostkach do przeprowadzenia zawodów 

paralotniowych. 

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

Mazurskie 

Stowarzyszenie 

"Mazury Paralotnie"

sportowcy, 

paralotniarze
132 zł 4

c) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej — przedsięwzięcia rozwijające aktywność fizyczną z wyłączeniem przedsięwzięć o charakterze turystycznym, rekreacyjnym i rozrywkowym,



1320 Zawody Paralotniowe.
24 - 30.05

Lotnisko Rostki

BEZPŁATNIE:

Użyczenie na podstawie umowy z RZI Olsztyn:

- lądowiska w Rostkach do przeprowadzenia zawodów 

paralotniowych. 

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

Mazurskie 

Stowarzyszenie 

"Mazury Paralotnie"

sportowcy, 

paralotniarze
132 zł 4

1321 Zawody Paralotniowe.
21 - 27.06

Lotnisko Rostki

BEZPŁATNIE:

Użyczenie na podstawie umowy z RZI Olsztyn:

- lądowiska w Rostkach do przeprowadzenia zawodów 

paralotniowych. 

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

Mazurskie 

Stowarzyszenie 

"Mazury Paralotnie"

sportowcy, 

paralotniarze
132 zł 4

1322
VII Mazurskie Spotkanie 

Paralotniowe.

24-26.07

Lotnisko Rostki

BEZPŁATNIE:

Użyczenie na podstawie umowy z RZI Olsztyn:

- lądowiska w Rostkach do przeprowadzenia imprezy 

paralotniowej,- organizacja stoiska promocyjnego Ośrodka.

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

Mazurskie 

Stowarzyszenie 

"Mazury Paralotnie"

sportowcy, 

paralotniarze, 

społeczność 

lokalna, turyści

396 zł 12

1323 Szkolenie Paralotniowe.
13 - 23.08

Lotnisko Rostki

BEZPŁATNIE:

Użyczenie na podstawie umowy z RZI Olsztyn:

- lądowiska w Rostkach do przeprowadzenia szkolenia 

paralotniowego. 

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

Mazurskie 

Stowarzyszenie 

"Mazury Paralotnie"

sportowcy, 

paralotniarze
132 zł 4

1324
Mistrzostwa EnduroRally24 - rajd 

motocyklowy, enduro.

12.09

Orzysz

BEZPŁATNIE:

Użyczenie na podstawie umowy z RZI Olsztyn:

- części terenu poligonu w celu przeprowadzenia rajdu 

motocyklowego dla ok. 200 osób. 

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

Stowarzyszenie 

Promocji Turystyki 

Alternatywnej FREE

zawodnicy rajdu: 

żołnierze oraz 

przedstawiciele 

innych służb 

mundurowch

132 zł 4

1325 Szkolenie Paralotniowe.
20 - 26.09

Lotnisko Rostki

BEZPŁATNIE:

Użyczenie na podstawie umowy z RZI Olsztyn:

- lądowiska w Rostkach do przeprowadzenia szkolenia 

paralotniowego. 

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

Mazurskie 

Stowarzyszenie 

"Mazury Paralotnie"

sportowcy, 

paralotniarze
132 zł 4

1326 Szkolenie Paralotniowe.
12 - 18.10

Lotnisko Rostki

BEZPŁATNIE:

Użyczenie na podstawie umowy z RZI Olsztyn:

- lądowiska w Rostkach do przeprowadzenia szkolenia 

paralotniowego. 

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

Mazurskie 

Stowarzyszenie 

"Mazury Paralotnie"

sportowcy, 

paralotniarze
132 zł 4

1327
Zakończenie Sezonu 

Paralotniowego na Mazurach.

17-18.10

Lotnisko Rostki

BEZPŁATNIE:

Użyczenie na podstawie umowy z RZI Olsztyn:

- lądowiska w Rostkach do przeprowadzenia imprezy paralotniowej 

i prelekcji edukacyjnych.

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

Mazurskie 

Stowarzyszenie 

"Mazury Paralotnie"

sportowcy, 

paralotniarze, 

społeczność 

lokalna, turyści

132 zł 4

1328

Obóz rehabilitacyjno-szkoleniowy 

dla weteranów poszkodowanych w 

misjach poza granicami kraju, ich 

rodzin oraz rodzin poległych 

żołnierzy.

20 - 31.08

Obozowisko Orzysz

BEZPŁATNIE:

Użyczenie na podstawie umowy z RZI Olsztyn:

- części terenu do zorganizowania obozowiska namiotowego do 

zakwaterowania ok. 40 uczestników obozu,

- części terenu przyległego do jeziora Orzysz,

- pomieszczenia na magazyn do przechowywania sprzętu, 

- pomieszczenia do organizacji punktu wydawania posiłków 

i prowadzenia zajęć (wykładów).

Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz

24. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

"Podwodnik" Szkoła 

Ratownictwa, Sportów 

Wodnych 

i Obronnych

weterani 

poszkodowani 

w misjach poza 

granicami kraju, ich 

rodziny oraz 

rodziny poległych 

żołnierzy

703 zł 6

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



1329

Strzelecki obóz wojskowo - obronny 

dla młodzieży klas mundurowych 

Zespołu Szkół Zawodowych

w Pułtusku. 

maj

(1 dzień)

Nadleśnictwo Pułtusk

BEZPŁATNIE:

- oddelegowanie dwóch instruktorów do przeprowadzenia zajęć

z zakresu topografii wojskowej (pojazd do przewiezienia 

instruktorów).

22. Wojskowy Ośrodek 

Kartograficzny

2. pułk saperów, 

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień w 

Wyszkowie, 2. ośrodek 

radioelektroniczny,

 5. Brygada Obrony 

Terytorialnej 

Starostwo Powiatowe 

w Pułtusku

uczniowie klas 

mundurowych
437 zł 10

1330
Zajęcia z terenoznawstwa - wykłady 

z pokazem.

I kwartał

(2 dni)

Leszno

BEZPŁATNIE:

- oddelegownie instruktorów do prawadzenia zajęć 

z uczestnikami szkolenia.

19. Samodzielny Oddzial 

Geograficzny

 Zespół Szkół nr 4 

w Lesznie

uczniowie klas 

mundurowych
396 zł 12

1331  Awans KADETÓW. 

I kwartał

(1 dzień)

Wschowa

BEZPŁATNIE:

- wsparcie w przygotowaniu uczniów klas mundurowych                                               

z musztry,

- oddelegowanie istruktora,

- wydzielenie pojazdu HONKER.

19. Samodzielny Oddział 

Geograficzny

 I Zespół Szkół we 

Wschowie

uczniowie klas 

mundurowych
189 zł 6 

1332
Pokaz statyczny sprzętu 

specjalistycznego JW.

kwiecień

(1 dzień)

Leszno

BEZPŁATNIE:

- oddelegowanie dwóch instruktorów z pojazdem  HONKER do 

prowadzenia zajęć, 

-przeprowadzenia pokazu statycznego sprzętu specjalistycznego do 

pomiarów terenowych: Dalmierz, Tachimetr, Teodolit optyczny, 

Niwelator, Analizator widma, konyener ronoczy.

19. Samodzielny Oddział 

Geograficzny

Zespół Szkół nr 2 

w Lesznie

uczniowie klas 

mundurowych
396 zł 12

1333
Dzień Zawodowca "Od rzemieślnika 

do technika".

maj

(1 dzień)

Leszno

BEZPŁATNIE:

- oddelegowanie dwóch instruktorów z pojazdem do prowadzenia 

pokazu statycznego sprzętu specjalistycznego do pomiarów 

terenowych: Dalmierz, Tachimetr, Teodolit optyczny, Niwelator, 

Analizator widma, kontener roboczy,

- wydzielenie stanowiska promocyjnego,

- przeprowadzenie konkursów sprawnościowo - obronnych.

19. Samodzielny Oddział 

Geograficzny

Zespół Szkół nr 4 

w Lesznie

uczniowie klas 

mundurowych
396 zł 12 

1334 Zajęcia z regulaminu musztry.

maj

(1dzień) 

Wschowa

BEZPŁATNIE:

- oddelegownie instruktów do prwadzenie zajęć z uczestnikami 

szkolenia.

19. Samodzielny Oddzial 

Geograficzny

I Zespół Szkół 

we Wschowie

uczniowie klas 

mundurowych
594 zł 18

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 programów, o których mowa w pkt 1 niniejszych wytycznych inicjowane przez partnerów społecznych

SZEFOSTWO ROZPOZNANIA GEOPRZESTRZENNEGO - WARSZAWA



1335 Obóz szkoleniowo - proobronny.

maj/czerwiec

(5dni)

Osieczna

BEZPŁATNIE:

- oddelegowanie instruktorów z pojazdem do prowadzenie zajęć z 

pojazdem  HONKER z uczestnikami szkolenia,

- organizacja i przeprowadzenie zajęć z topografii wojskowej,

- organizacja i przeprowadzenie biegu na orientację,

- organizacja konkursów sprawnościowo - obronnych.

19. Samodzielny Oddział 

Geograficzny

Zespół Szkół 

Geodezyjno - 

Drogowych

w Poznaniu

uczniowie klas 

mundurowych
1320 zł 40 

1336 Obóz szkoleniowo - proobronny.

maj/czerwiec

(5 dni)

Osieczna

BEZPŁATNIE:

- oddelegowanie instruktorów z pojazdem do prowadzenie zajęć z 

uczestnikami szkolenia,

- organizacja i przeprowadzenie zajęć z topografii wojskowej,

- organizacja i przeprowadzenie biegu na orientację,

- organizacja konkursów sprawnościowo - obronnych.

19. Samodzielny Oddział 

Geograficzny

 Zespół Szkół nr 4 

w Lesznie

uczniowie klas 

mundurowych
1320 zł 40

1337
Zajęcia z terenoznawstwa klas 

mundurowych. Marsz na azymut.

czerwiec

(1 dni)

Leszno

BEZPŁATNIE:

- oddelegowanie dwóch instruktorów  do prowadzenie zajęć,

- wydzielenie dwóch pojazdów HONKER,

- organizacja i przeprowadzenie zajęć z topografii wojskowej,

- zasady orientowania się w terenie z mapą i bez mapy.

19. Samodzielny Oddział 

Geograficzny

I Zespół Szkół 

we Wschowie

uczniowie klas 

mundurowych
396 zł 12

1338 Zajęcia z regulaminu musztry.

październik

(1 dzień)

Poznań

BEZPŁATNIE:

- oddelegownie instruktorów do prwadzenie zajęć 

z uczestnikami szkolenia.

19.Samodzielny Oddzial 

Geograficzny

Zespół Szkół 

Geodezyjno-

Drogowych  

w Poznaniu

uczniowie klas 

mundurowych
396 zł 12

1339 Zajęcia z regulaminu musztry.

listopad/

grudzień

(1 dzień)

Poznań

BEZPŁATNIE:

- wsparcie w przygotowaniu uczniów kals mundurowych                                               

z musztry,

- oddelegowanie istruktora,

- wydzielenie pojazdu HONKER.

19.Samodzielny Oddzial 

Geograficzny

Zespół Szkół 

Geodezyjno-

Drogowych 

w Poznaniu

uczniowie klas 

mundurowych
483 zł 10 

1340
Zajęcia z terenoznawstwa - wykłady 

z pokazem.

I kwartał

(1 raz w miesiącu

po 3 godziny)

Toruń

BEZPŁATNIE:

- szkolenie dla uczniów klas mundurowych w zakresie posługiwania 

się wojskową mapą topograficzną, wydzielenie instruktora.

6. Samodzielny Oddział 

Geogrficzny

Zespół Szkół Nr 1 

w Toruniu

uczniowie klas 

mundurowych
297 zł 9

1341 Tworzenie map numerycznych.

marzec 

(1 dzień)

Toruń

BEZPŁATNIE: 

- wykład i warsztaty z zakresu wykorzystania specjalistycznego 

oprogramowania do opracowania wojskowych map 

topograficznych, wydzielenie dwóch instruktorów do prowadzenia 

zajęć.

6. Samodzielny Oddział 

Geogrficzny

Zespół Szkół 

Technicznych 

w Toruniu

uczniowie klas 

mundurowych
198 zł 6



1342
Zgrupowanie szkoleniowe uczniów 

klas mundurowych.

wrzesień-listopad

(1 dzień) 

Toruń

BEZPŁATNIE:

- wykład z pokazem,

- prezentacja sprzętu geodezyjnego: Tachimetr, Teodolit optyczny, 

Niwelator, Analizator widma, kontener roboczy, 

- pokaz Sali Tradycji,

- zapoznanie z tradycją i historią oddziału, 

- wydzielenie dwóch instruktorów.

6. Samodzielny Oddział 

Geogrficzny

Centrum Szkolenia 

Artylerii i Uzbrojenia, 

12. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy, 

Zespół Szkół Nr 1 

w Toruniu

uczniowie klas 

mundurowych
396 zł 12

1343

Wykład i warsztaty z zakresu 

obsługi wojskowego geodezyjnego 

sprzętu specjalistycznego. 

wrzesień-październik

 (1 dzień)

Toruń

BEZPLATNIE: 

- wykład i warsztaty z zakresu obsługi i wykorzystania sprzętu 

geografii wojskowej, 

- pokaz sprzętu GPS, 

- wydzielenie dwóch instruktorów.

6. Samodzielny Oddział 

Geogrficzny

Zespół Szkół 

Technicznych 

w Toruniu

uczniowie klas 

mundurowych
198 zł 6

1344

Wykład i warsztaty z zakresu 

obsługi wojskowego geodezyjnego 

sprzętu specjalistycznego. 

październik-listopad

(1 dzień)

Toruń

BEZPŁATNIE: 

- zapoznanie ze specyfiką analogicznych i cyfrowych produktów 

geograficznych,

- wydzielenie dwóch instruktorów.

6. Samodzielny Oddział 

Geogrficzny

Zespół Szkół 

Budowlanych 

w Bydgoszczy

uczniowie klas 

geodezyjnych 

w Bydgoszczy

198 zł 6

1345

Wykład i warsztaty z zakresu 

obsługi wojskowego geodezyjnego 

sprzętu specjalistycznego. 

październik-listopad

(1 dzień)

Toruń

BEZPŁATNIE: 

- zapoznanie z zasadami działania instrumentów 

wykorzystywanych przez oddział do realizacji wojskowych 

pomiarów geodezyjnych,

- wydzielenie trzech instruktorów.

6. Samodzielny Oddział 

Geogrficzny

Zespół Szkoł 

Budowlanych 

w Bydgoszczy

uczniowie klas 

geodezyjnych 

w Bydgoszczy

297 zł 9

1346

LIII Wojewódzkie Zawody Sportowo-

Obronne "Sprawni jak Żołnierze 

2020".

II dekada maja

(1 dzień)

Wieluń

BEZPŁATNIE:

- udostępnienie pojazdu - ambulans z kierowcą,

- wydelegowanie 1 ratownika medycznego sędziującego 

konkurencję "Podtrzymywanie Życia - pierwsza pomoc 

przedmedyczna".

Wojskowe Centrum 

Kształcenia Medycznego

Kuratorium Oświaty

w Łodzi
młodzież szkolna  1 545 zł 20

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 programów, o których mowa w pkt 1 niniejszych wytycznych inicjowane przez partnerów społecznych

WOJSKOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO - ŁÓDŹ



1347

Organizacja szkolenia dla klas 

mundurowych w ramach nauczania 

przedmiotu Edukacja Wojskowa.

14 i 24.03

30.05

12.09

24.10

21.11

Kielce 

BEZPŁATNIE:

- udostepnienie sprzętu wojskowego i wyposażenia 

indywidualnego,

- oddelegowanie kadry instruktorskiej do prezentacji sprzętu 

wojskowego,

- udostępnienie nagłośnienia,

- użyczenie obiektów szkoleniowych (sale wykładowe - aula, sala 

odpraw, boisko do piłki noznej, plac ćwiczeń taktycznych, sala 

sportowa).

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Centrum Przygotowan 

do Misji Zagranicznych

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury - Kraków, 

33. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy Nowa 

Dęba

Zakład Doskonalenia 

Zawodowego 

w Kielcach

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym 

1536 zł 36

1348
Obóz szkoleniowy dla uczniów klasy 

wojskowych.

23-27.03  

Kielce 

BEZPŁATNIE:

- użyczenie części ośrodka specjalistycznego do szkolenia misji 

pokojowych (kampowisko) do zakwaterowania ok. 400 osób, części 

bazy szkoleniowej (boisko, plac ćwiczeń taktycznych, sala 

sportowa, aula, sala wykładowa),

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.                                                                                                                                                                                            

Centrum Przygotowan 

do Misji Zagranicznych

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury - Kraków, 

33. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Zakład Doskonalenia 

Zawodowego 

w Kielcach

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym 

990 zł 36

1349
Zajęcia dla uczniów klas realizujący 

program - "Innowacja Wojskowa".

kwiecień 

(III klasa - 1 dzień),

maj 

(II klasa - 1 dzień), 

czerwiec 

(I klasa - 1 dzień)

 Kielce 

BEZPŁATNIE: 

- użyczenie sprzętu wojskowego i wyposażenia indywidualnego,

- oddelegowanie kadry instruktorskiej do prezentacji sprzętu 

wojskowego, 

- zapoznanaie z bazą szkoleniową.

Centrum Przygotowan 

do Misji Zagranicznych

33. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych

Nr 1 w Końskich

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym 

2 450 zł 20

1350

Zajęcia dla członków 

Stowarzyszenia "Ruch Wspólnot 

Obronnych".

 26.06

17.09

20.10

Kielce

BEZPŁATNIE:

- użyczenie sprzętu wojskowego i wyposażenia indywidualnego,

- oddelegowanie kadry instruktorskiej do prezentacji sprzętu 

wojskowego,

- zapoznanaie z bazą szkoleniową.

Centrum Przygotowan 

do Misji Zagranicznych

33. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy 

Stowarzyszenie "Ruch 

Wspólnot Obronnych"

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym 

2 000 zł 40

1351

Organizacja szkolenia dla klas 

mundurowych w ramach "Inowacji 

Wojskowe".

24.04

22.05

15.10

29.10

Kielce

BEZPŁATNIE:

- udostepnienie sprzętu wojskowego i wyposażenia 

indywidualnego,

- oddelegowanie kadry instruktorskiej do prezentacji sprzętu 

wojskowego, 

- zapoznanaie z bazą szkoleniową,

- użyczenie obiektów szkoleniowych (sale wykładowa, boisko do 

piłki noznej, plac ćwiczeń taktycznych, sala sportowa).

 Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Centrum Przygotowan 

do Misji Zagranicznych

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury - Kraków, 

33. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Zespół Szkół 

Transportowo - 

Mechatronicznych 

w Skarzysku Kamiennej

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym 

2 780 zł 60

CENTRUM PRZYGOTOWAŃ DO MISJI ZAGRANICZNYCH - KIELCE 

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 programów, o których mowa w pkt 1 niniejszych wytycznych inicjowane przez partnerów społecznych



1352

Organizacja szkolenia dla klas 

mundurowych w ramach "Inowacji 

Pedagogicznej".

10.06

21.10 

Kielce

BEZPŁATNIE:

- oddelegowanie kadry instruktorskiej do przeprowadzenia zajęć 

uczniami,

- użyczenie sprzętu wojskowego i wyposażenia indywidualnego, 

- organizacja zajęć strzeleckich trenażera trenażer TCW-97 

„CYKLOP”, 

- zapoznanaie z bazą szkoleniową.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Centrum Przygotowan 

do Misji Zagranicznych

33. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

z Wodzisławia

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym 

1 256 zł 40

1353

Organizacja szkolenia dla klas 

mundurowych w ramach nauczania 

przedmiotu Edukacja Wojskowa.

cały rok

(1 dzień w miesiącu

po 8 godzin

Kielce 

BEZPŁATNIE:

- oddelegowanie kadry instruktorskiej do przeprowadzenia zajęć 

uczniami, 

- udostepnienie sprzętu wojskowego i wyposażenia 

indywidualnego, 

- organizacja zajęć strzeleckich,

- zapoznanaie z bazą szkoleniową, 

- udostępnienie nagłośnienia.

Centrum Przygotowan 

do Misji Zagranicznych

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury - Kraków, 

33. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Zespół Szkół 

Mechanicznych 

w Kielcach

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym 

7 738 zł. 96

1354

Obóz szkoleniowy dla uczniów klasy 

wojskowych w ramach przedmiotu 

Edukacja Wojskowa.

czerwiec

(5 dni)

Kielce 

BEZPŁATNIE:

- oddelegowanie kadry instruktorskiej do przeprowadzenia zajęć,

- udostępnienie sprzętu wojskowego i wyposażenia 

indywidualnego,

- oddelegowanie kadry instruktorskiej do prezentacji sprzętu 

wojskowego,

- organizacja zajęć strzeleckich, 

- udostępnienie nagłośnienia. 

Centrum Przygotowan 

do Misji Zagranicznych

33. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Zespół Szkół 

Mechanicznych 

w Kielcach

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym 

5 885 zł 50

1355
Obóz szkoleniowy dla uczniów klasy 

wojskowych.

08 - 12.06

Kielce 

BEZPŁATNIE:

- udostępnienie sprzętu wojskowego i wyposażenia 

indywidualnego,

- oddelegowanie kadry instruktorskiej do prezentacji sprzętu, 

- zapoznanaie z bazą szkoleniową. 

- użyczenie części ośrodka specjalistycznego do szkolenia misji 

pokojowych (kampowisko) do zakwaterowania ok. 75 osób, części 

bazy szkoleniowej (boisko, plac ćwiczeń taktycznych, sala 

sportowa).

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Centrum Przygotowan 

do Misji Zagranicznych

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury - Kraków, 

33. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Zakład Doskonalenia 

Zawodowego 

w Katowicach

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym 

1 096 zł 21

1356
Obchody 214. rocznicy powstania  

4. Pułku Piechoty.

19.06 

Kielce 

BEZPŁATNIE: 

- udostępnienie nagłośnienia, 80 krzesełek, dwóch namiotów 

expresowych. Użyczenie sali koncertowej klubu CPdMZ na 

spotkanie okolicznościowe - na podstawie umowy z RZI.

Centrum Przygotowan 

do Misji Zagranicznych

33. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy 

Stowarzyszenie 

Żołnierzy 

i Sympatyków 

4. Pułku 

kombatanci, 

młodzież, 

społeczenstwo Kielc

800 zł 10

1357

II Kawaleryjski Memoriał 

Spadochronowy im. gen. dyw. 

Tadeusza BUKA.

22.06

Lotniko Masłów koło 

Kielc

BEZPŁATNIE:

- udostępnienie sprzętu wojskowego i wyposażenia 

indywidualnego, 

- wystawienie stoiska promocyjnego - informacyjnego.

Centrum Przygotowan 

do Misji Zagranicznych

25. Brygada Kawalerii 

Powietrznej

Kielecki Ochotniczy 

Szwadron Kawalerii

im. 13. Pułku Ułanów 

Wileńskiech

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym 

3 220 zł 70



1358

Piknik patriotyczno - religijny 

poświęcony obchodom

100. rocznicy Bitwy Warszawskiej.

15.08 

Skarżysko Kamienna

BEZPŁATNIE: 

- udostępnienie sprzętu wojskowego, 

- oddelegowanie kadry instruktorskiej do prezentacji sprzętu.

Centrum Przygotowan 

do Misji Zagranicznych

10. Brygada Obrony 

Terytorialnej, Wojskowa 

Komenda Uzupełnień 

Kielce

Stowarzyszenie na 

rzecz odnowy 

zabytków Parafii Św. 

Trójcy

mieszkańcy 

Skarżyska 

Kamiennej 

1 500 zł 5

1359

Obóz szkoleniowy dla uczniów klasy 

wojskowych w ramach przedmiotu 

Edukacja Wojskowa.

czerwiec

(5 dni)

Kielce

BEZPŁATNIE: 

- oddelegowanie kadry instruktorskiej do przeprowadzenia zajęć,

- udostępnienie sprzętu wojskowego i wyposażenia 

indywidualnego, 

- oddelegowanie kadry instruktorskiej do prezentacji sprzętu 

wojskowego, 

- organizacja zajęć strzeleckich, 

- udostępnienie nagłośnienia.

Użyczenie obiektów na podstawie umowy z RZI.

Centrum Przygotowan 

do Misji Zagranicznych

33. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Zespół Szkół 

Mechanicznych 

w Kielcach

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym 

5 885 zł 50

1360
Manewry Ratowniczo Obronne ZHP 

Choragwi Kieleckiej

18 - 20.09

Kielce

BEZPŁATNIE: 

- użyczenie części ośrodka specjalistycznego do szkolenia misji 

pokojowych (kampowisko) do zakwaterowania ok. 250 osób, części 

bazy szkoleniowej (plac ćwiczeń taktycznych).

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Centrum Przygotowan 

do Misji Zagranicznych

33. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Związek Charcerstwa 

Polskiego Choragiew 

Kielecka 

harcerze 800 zł 10

1361
Obóz szkoleniowy dla uczniów klasy 

wojskowych.

30.09 - 02.10

Kielce 

BEZPŁATNIE: 

- udostępnienie sprzętu wojskowego i wyposażenia 

indywidualnego,

- oddelegowanie kadry instruktorskiej do prezentacji sprzętu 

wojskowego,  

- zapoznanaie z bazą szkoleniową,

- użyczenie części ośrodka specjalistycznego do szkolenia misji 

pokojowych (kampowisko) do zakwaterowania ok. 16 osób, części 

bazy szkoleniowej (boisko, plac ćwiczeń taktycznych, sala 

sportowa).

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Centrum Przygotowan 

do Misji Zagranicznych

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury - Kraków, 

33. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy Nowa 

Dęba

Zespół Szkół 

Zawodowych 

w Odonowie

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym 

1 656 zł 30

1362

Projekt biegowo-edukacyjny 

"Tropem Wilczym. Bieg Pamięci 

Zołnierzy Wykletych" VIII edycja.

03.03

Chroberz

BEZPŁATNIE:

- prezentacja sprzętu wojskowego,

- oddelegowanie żołnierzy do zabezpieczenia trasy biegu. 

Centrum Przygotowan 

do Misji Zagranicznych

Zespół Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego 

w Chrobrzu 

młodzież szkolna 3 255 zł 80

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 -  z wyłączeniem 

przedsięwzięć o charakterze rekreacyjnym lub rozrywkowym,



1363
Szkolenie wojskowe dla członków 

Polskiego Klubu Kawaleryjskiego.

II kwartał

(1 dzień)

Bydgoszcz

BEZPŁATNIE:

- zorganizowanie na bazie obiektów szkoleniowych zajęć 

z musztry oraz taktyki.

Wydzielenie:

- 1 x STAR 944,

- 1 x Tarpan HONKER oraz 6 żołnierzy.

Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI.

Centralna Grupa

Działań 

Psychologicznych

Polski Klub

 Kawaleryjski
30 członków klubu  1 784 zł 48

1364

III Rajd Konny szlakiem bojowym 

3/17 Pułku Ułanów Wielkopolskich 

z Powstania Wielkopolskiego.

II kwartał

(7 dni)

Gniezno - Szubin

BEZPŁATNIE:

Pomoc organizacyjna w zakresie projektowania i wykonania 

materiałów promocyjnych, dokumentacji fotograficznej i filmowej 

oraz przewóz sprzętu technicznego i wyposażenia kawaleryjskiego 

na trasie III Rajdu (Bydgoszcz-Gniezno -Szubin). 

Wydzielenie:

- 1 x STAR 944,

- 1 x Tarpan HONKER oraz 6 żołnierzy.

Centralna Grupa

Działań 

Psychologicznych

Polski Klub

 Kawaleryjski

środowiska lokalne 

Gniezna, 

Modliszewka, 

Rogowa, Żnina, 

Szubina, 

młodzież szkolna

3 298 zł 90

1365
Widowisko historyczno – militarne 

„Szarża pod Krojantami”.

wrzesień 

(3 dni)

 Krojanty

BEZPŁATNIE:

- pomoc organizacyjna w zakresie projektowania i wykonania 

materiałów promocyjnych, dokumentacji fotograficznej 

i filmowej widowiska oraz przewóz sprzętu technicznego 

i wyposażenia kawaleryjskiego z Bydgoszczy do Krojant,

- nagłośnienie podczas przygotowania widowiska oraz pomoc 

organizacyjna dla punktu żywienia uczestników widowiska.

Wydzielenie:

- 1 x autobusu sztabowego (AS-250),

- 1 x Rozgłośni elektroakustycznej (REA),

- 4 x  Honker z przyczepą oraz 10 żołnierzy.

Wykonanie:

- plakatów,

- ulotek,

- spotów radiowych,

- materiałów elektronicznych.

Centralna Grupa

Działań 

Psychologicznych

16. Dywizja 

Zmechanizowana,

20. Brygada 

Zmechanizowana,

16. batalion dowodzenia

Polski Klub

 Kawaleryjski

środowisko lokalne 

Krojanty, 

społeczeństwo 

polskie

6 166 zł 104

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 programów, o których mowa w pkt 1 niniejszych wytycznych inicjowane przez partnerów społecznych

CENTRALNA GRUPA DZIAŁAŃ PSYCHOLOGICZNYCH - BYDGOSZCZ

b) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - przedsięwzięcia skierowane do dzieci, młodzieży szkolne  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 -  z wyłączeniem 

przedsięwzięć o charakterze rekreacyjnym lub rozrywkowym,



1366 Narodowe Święto Niepodległości. 
listopad 

(1 dzień) Bydgoszcz

BEZPŁATNIE:

Pomoc przy organizacji Święta w postaci:

- nagłośnienia imprezy, 

- wystawienia namiotu promocyjnego, 

- druku plakatów i ulotek związanych z obchodami święta.

Wydzielenie:

- 1 x Rozgłośni elektroakustycznej (REA),

- 1 x Namiot promocyjny oraz 4 żołnierzy.

Wykonanie:

- plakatów,

- śpiewników,

- ulotek. 

Centralna Grupa

Działań 

Psychologicznych

Inspektorat Wsparcia Sił 

Zbrojnych,

 1. Brygada Logistyczna

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących

 nr 7 w Bydgoszczy

młodzież 

i środowisko 

lokalne 

(społeczność miasta 

Bydgoszcz -

osiedle Leśne)

1 782 zł 36

1367

Przeprowadzenie zajęć z łączności  

"Budowa, przeznaczenie polowych 

aparatów telefonicznych oraz 

radiostacji małej mocy".

I kwartał

(1 dzień)

Wałcz

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie instruktorów i sprzętu, 

- przeprowadzanie zajęć.

100. batalion łączności

Powiatowe Centrum 

Kształcenia 

Zawodowego 

i Ustawicznego 

w Wałczu

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

1 200 zł 24

1368

Przeprowadzenie zajęć z łączności 

"Budowa polowej linii 

telefonicznej" i "Zasady 

prowadzenia korespondencji 

telefonicznych i radiowych".

luty

(1 dzień)

Wałcz

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie instruktorów i sprzętu, 

- przeprowadzanie zajęć.

100. batalion łączności

Powiatowe Centrum 

Kształcenia 

Zawodowego 

i Ustawicznego 

w Wałczu

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

1 200 zł 24

1369
Wsparcie poligonu szkoleniowego 

"Dzielny Orzeł 2020".

czerwiec

(8 dni)

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

Drawsko Pomorskie

BEZPŁATNIE:

- wyznaczenie 2 żołnierzy instruktorów do prowadzenia zajęć 

w trakcie poligonu szkoleniowego,

- wydzielenie środka transportu w celu zabezpieczenia procesu 

szkolenia, przemieszczenia uczestników w trakcie poligonu 

szkoleniowego.

100. batalion łączności

Powiatowe Centrum 

Kształcenia 

Zawodowego 

i Ustawicznego 

w Wałczu

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

4 600 zł 128

1370
Wsparcie poligonu "zerowego" dla 

klas pierwszych.

wrzesień

(8 dni) 

Szkolenia Wojsk 

Lądowych Drawsko 

Pomorskie

BEZPŁATNIE:

- wyznaczenie 2 żołnierzy instruktorów do prowadzenia zajęć 

w trakcie poligonu szkoleniowego,

- wydzielenie środka transportu w celu zabezpieczenia procesu 

szkolenia, przemieszczenia uczestników w trakcie poligonu 

szkoleniowego.

100. batalion łączności

Powiatowe Centrum 

Kształcenia 

Zawodowego 

i Ustawicznego 

w Wałczu

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

4 600 zł 128

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 programów, o których mowa w pkt 1 niniejszych wytycznych inicjowane przez partnerów społecznych

BRYGADA WSPARCIA DOWODZENIA WKP-W - STARGARD



1371

Przeprowadzenia zajęć 

z ogniowego „Budowa, 

przeznaczenie i właściwości bojowe 

broni strzeleckiej, amunicji

i granatów'’ oraz z regulaminów 

"Służba wewnętrzna

w pododdziale."

październik 

(1 dzień) 

Wałcz

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie instruktorów i sprzętu wojskowego, 

- przeprowadzanie zajęć zgodnych z tematyką szkolenia, 

- zaprezentowanie broni będącej na wyposażeniu żołnierza WP.

100. batalion łączności

Powiatowe Centrum 

Kształcenia 

Zawodowego 

i Ustawicznego 

w Wałczu

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

900 zł 24

1372

Przeprowadzenia zajęć 

z ogniowego „Budowa, 

przeznaczenie i właściwości bojowe 

broni strzeleckiej, amunicji

i granatów'’ oraz "Rozkładanie, 

składanie, czyszczenie

i konserwacja broni strzeleckiej."

listopad -

grudzień 

(1 dzień) 

Wałcz

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie instruktorów i sprzętu wojskowego, 

- przeprowadzanie zajęć zgodnych z tematyką szkolenia, 

- zaprezentowanie broni będącej na wyposażeniu żołnierza WP.

100. batalion łączności

Powiatowe Centrum 

Kształcenia 

Zawodowego 

i Ustawicznego 

w Wałczu

uczniowie klas 

o profilu 

mundurowym

1 800 zł 48

1373
Obchody Święta Konstytucji 3 Maja - 

"Majówka na Dąbrowskiego".

3.05

Wałcz

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie 10 namiotów,

- transport i rozładunek sprzetu zabezpieczającego 

przeprowadzenie obchodów,

- pokazy statyczne sprzetu wojskowego.

Brygada Wsparcia 

Dowodzenia WKP-W

Starostwo Powiatowe

 w Wałczu

uczniowie szkół, 

członkowie 

stowarzyszeń, 

związków, 

mieszkańcy regionu

5 000 zł 138

1374

Biegi narciarskie o puchar Dowódcy 

Jednostki Wojskowej,

 (w zależności od warunków 

pogodowych - opady śniegu) 

w ramach upowszechniania kultury 

fizycznej-rozwijania aktywności 

fizycznej.                                               

luty 

(1 dzień)

 Wałcz

BEZPŁATNIE:                                                                                                  - 

pomoc w organizacji biegów narciarskich, wydzielenie instruktorów 

wojskowych,

 - transport i rozładunek sprzętu zabezpieczającego przebieg 

zawodów.

Brygada Wsparcia 

Dowodzenia WKP-W

                             

16. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Stowarzyszenie 

Mieszkańców Osiedla 

Zatorze w Wałczu

mieszkańcy osiedla 

i miasta, weterani
4 100 zł 120

1375
Ogólnopolskie Obchody Dni 

Olimpijczyka.

16 - 18.04

Wałcz

BEZPŁATNIE:

 - transport i rozładunek sprzętu zabezpieczającego obchody Dni 

Olimpijczyka,

- udział żołnierzy reprezentujących BWD WKP-W w zwodach 

sportowych, 

- udział żołnierzy posiadających uprawnienia instruktorów 

sportowych.

Brygada Wsparcia 

Dowodzenia WKP-W
Urząd Miasta Wałcz

mieszkańcy osiedla 

i miasta, weterani
1 000 zł 24

1376

Finał Centralny 59. Zawodów 

Strzeleckich "O srebrne muszkiety - 

2020".

08-10.06. Bydgoszcz

BEZPŁATNIE:

- udział żołnierzy reprezentujących BWD WKP-W w zawodach 

strzeleckich,

- transport uczestników, pomoc organizacyjno-merytoryczna 

instryktorów Klubu Wojskowego BWD WKP-W,

- udział żołnierzy posiadających uprawnienia instruktorów.

104. batalion logistyczny

Klub Inspektoratu 

Wsparcia , Wojewódzki 

Sztab Wojskowy 

Bydgoszcz, OW w 

Bydgoszczy

Wojskowe 

Stowarzyszenie "SPORT 

- TURYSTYKA - 

OBRONNOŚĆ"

młodzież szkolna, 

zasięg ogólnopolski
3 300 zł 96

c) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej — przedsięwzięcia rozwijające aktywność fizyczną z wyłączeniem przedsięwzięć o charakterze turystycznym, rekreacyjnym i rozrywkowym,

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 -  z wyłączeniem 

przedsięwzięć o charakterze rekreacyjnym lub rozrywkowym,



1377

Finał Centralny XLIII Zawodów 

Sprawnościowo-obronnych 

"Sprawni jak żołnierze - 2020".

01-05.06. 

 Borne Sulinowo

BEZPŁATNIE:

- pojazd ciężarowo -terenowy oraz autobus wraz z kierowcą,

- pomoc organizacyjno-merytoryczna instryktorów Klubu 

Wojskowego BWD WKP-W,

- udział żołnierzy posiadających uprawnienia instruktorów.

104. batalion logistyczny

Wojskowe 

Stowarzyszenie "SPORT 

- TURYSTYKA - 

OBRONNOŚĆ"

młodzież szkolna, 

zasięg ogólnopolski
1 800 zł 30 

1378 10. WAŁECKI FESTIWAL BIEGOWY.
18.07.

 Wałcz

BEZPŁATNIE:

- transport i rozładunek sprzętu zabezpieczającego zawody,

- udział żołnierzy reprezentujących BWD WKP-W w zwodach 

sportowych.

Brygada Wsparcia 

Dowodzenia WKP-W
Urząd Miasta Wałcz

pasjonaci biegania, 

żołnierze brygady
1 500 zł 40

1379 Narodowy Dzień Sportu.
14.09.

Wałcz

BEZPŁATNIE:

- transport i rozładunek sprzętu zabezpieczającego zawody,

- udział żołnierzy reprezentujących BWD WKP-W w zwodach 

sportowych,

- udział żołnierzy posiadających uprawnienia instruktorów.

Brygada Wsparcia 

Dowodzenia WKP-W

Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji 

w Wałczu

żołnierze brygady, 

zasięg ogólnopolski, 
1 500 zł 40

1380
XXII Mistrzostwa Polski Mastres

w kajakarstwie klasycznym.

wrzesień

(2 dni)

Wałcz

BEZPŁATNIE:

- transport i rozładunek sprzętu zabezpieczającego zawody,

- udział żołnierzy reprezentujących BWD WKP-W w zwodach 

sportowych.

104. batalion logistyczny

Stowarzyszenie 

Miłośników Wody 

Drako Wałcz, Prezes 

Anna Freimunt

żołnierze brygady, 

zasięg ogólnopolski, 
2 500 zł 20

1381 Bieg Odzyskania Niepodległosci.
11.11.

 Wałcz

BEZPŁATNIE:

- transport i rozładunek sprzętu zabezpieczającego bieg,

- udział żołnierzy reprezentujących BWD WKP-W w zwodach 

sportowych.

Brygada Wsparcia 

Dowodzenia WKP-W

Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji 

w Wałczu

mieszkańcy Wałcza, 

żołnierze brygady.
1 500 zł 10

1382

Konferencja nt. "Rola Organizacji 

Pozarządowej w przeciwdziałaniu 

chorobom społecznym

i cywilizacyjnym żołnierzy 

zawodowych, emerytów i rencistów 

wojskowych, pracowników ron oraz 

ich rodzin".

październik

 (3 dni)

Świdnica

BEZPŁATNIE:

- wystawa fotograficzna i plastyczna,

- nagłośnienie, 

- skierowanie własnym transportem instruktorów do miejsca 

realizacji zadania.

Klub Dowództwa 

Generalnego Rodzajów 

Sił Zbrojnych

Dowództwo Generalne 

Rodzajów Sił Zbrojnych,

1. Baza Lotnictwa 

Transportowego

Wojskowe 

Stowarzyszenie 

Społeczno-Kulturalne 

SWAT

artyści-amatorzy, 

żołnierze 

w służbie czynnej, 

żołnierze rezerwy, 

żołnierze 

w stanie spoczynku, 

pracownicy resortu 

obrony narodowej

 1 000 zł 24 

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 programów, o których mowa w pkt 1 niniejszych wytycznych inicjowane przez partnerów społecznych

KLUB DOWÓDZTWA GENERALNEGO RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH - WARSZAWA



1383
Święto  1. Grójeckiego Ośrodka 

Radioeletronicznego.

czerwiec

(1 dzień) 

Grójec

BEZPŁATNIE:

- skierowanie własnym transportem instruktorów do miejsca 

realizacji zadania,

- wystawa fotograficzno-plastyczna, 

- wsparcie techniczne i merytoryczne instruktorów Klubu.

Klub Dowództwa 

Generalnego Rodzajów 

Sił Zbrojnych

Dowództwo Generalne 

Rodzajów Sił Zbrojnych     

1 Grójecki Ośrodek  

Radioelektroniczny

Wojskowe 

Stowarzyszenie 

Społeczno-Kulturalne 

SWAT

lokalna 

społeczność, 

żołnierze 

w służbie czynnej, 

żołnierze rezerwy, 

żołnierze w stanie 

spoczynku, 

pracownicy resortu 

obrony narodowej

 5 000 zł 12 

1384
Przeglądy Amatorskiej Twórczości 

Artystycznej.

luty-wrzesień

(łącznie 21 dni)

Warszawa

BEZPŁATNIE:

- wsparcie techniczne i merytoryczne instruktorów Klubu,

- skierowanie własnym transportem instruktorów do miejsca 

realizacji zadania.

Klub Dowództwa 

Generalnego Rodzajów 

Sił Zbrojnych

Dowództwo Generalne 

Rodzajów Sił Zbrojnych 

oraz inne Jednostki 

Wojskowe

Wojskowe 

Stowarzyszenie 

Społeczno-Kulturalne 

SWAT

artyści-amatorzy, 

żołnierze 

w służbie czynnej, 

żołnierze rezerwy, 

żołnierze w stanie 

spoczynku, 

pracownicy resortu 

obrony narodowej

25 000 zł 180 

1385

Warsztaty plastyczno-fotograficzne 

dla żołnierzy i pracowników RON z 

jednostek wojskowych podległych 

Dowódcy Generalnemu RSZ.

czerwiec 

(7 dni) 

Gdynia

BEZPŁATNIE:

- wystawa fotograficzno-plastyczna Klubu, 

- skierowanie własnym transportem instruktorów do miejsca 

realizacji zadania,

- klubowe materiały informacyjne,  

- wsparcie techniczne i merytoryczne instruktorów Klubu.

Klub Dowództwa 

Generalnego Rodzajów 

Sił Zbrojnych

Dowództwo Generalne 

Rodzajów Sił Zbrojnych 

oraz inne Jednostki 

Wojskowe

Wojskowe 

Stowarzyszenie 

Społeczno-Kulturalne 

SWAT

żołnierze 

w służbie czynnej, 

żołnierze rezerwy, 

żołnierze w stanie 

spoczynku, 

pracownicy resortu 

obrony narodowej

30 000 zł 56 

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 -  z wyłączeniem 

przedsięwzięć o charakterze rekreacyjnym lub rozrywkowym,



1386

Warsztaty akustyczno-

oświetleniowe dla instruktorów

 z klubów jednostek wojskowych 

podlgłych Dowódcy Generalnemu 

RSZ.

wrzesień 

(7 dni) 

Słupsk

BEZPŁATNIE:

- wystawa fotograficzno-plastyczna Klubu,  

- skierowanie własnym transportem instruktorów do miejsca 

realizacji zadania,

- klubowe materiały informacyjne, 

- wsparcie techniczne i merytoryczne instruktorów Klubu.

Klub Dowództwa 

Generalnego Rodzajów 

Sił Zbrojnych

Dowództwo Generalne 

Rodzajów Sił Zbrojnych 

oraz inne Jednostki 

Wojskowe

Wojskowe 

Stowarzyszenie 

Społeczno-Kulturalne 

SWAT

artyści-amatorzy, 

żołnierze 

w służbie czynnej, 

żołnierze rezerwy, 

żołnierze w stanie 

spoczynku, 

pracownicy resortu 

obrony narodowej

25 000 zł 56 

1387

Festiwal Piosenki Lotniczej 

w ramach przedsięwzięcia "Skrzydła 

nad Dęblinem".

wrzesień 

(2 dni)

Dęblin

BEZPŁATNIE:

- wystawa fotograficzno-plastyczna Klubu, 

- skierowanie własnym transportem instruktorów do miejsca 

realizacji zadania,

- klubowe materiały informacyjne, 

- wsparcie techniczne i merytoryczne instruktorów Klubu, 

- nagłośnienie, 

- zabezpieczenie foto i video.

Klub Dowództwa 

Generalnego Rodzajów 

Sił Zbrojnych

3. Brygada 

Radiotechniczna,  

Zespół Wydawniczy 

Dowództwa 

Generalnego Rodzajów 

Sił Zbrojnych

Wojskowe 

Stowarzyszenie 

Społeczno-Kulturalne 

SWAT

artyści-amatorzy, 

lokalna 

społeczność, turyści

 10 000 zł 24

1388

Warsztaty teatralne dla 

instruktorów z klubów jednostek 

wojskowych podległych Dowódcy 

Generalnemu RSZ.

październik

(7 dni)

Kraków

BEZPŁATNIE:

- wystawa fotograficzno-plastyczna Klubu, 

- skierowanie własnym transportem instruktorów do miejsca 

realizacji zadania,

- klubowe materiały informacyjne, 

- wsparcie techniczne i merytoryczne instruktorów Klubów.

Klub Dowództwa 

Generalnego Rodzajów 

Sił Zbrojnych

Dowództwo Generalne 

Rodzajów Sił Zbrojnych 

oraz inne Jednostki 

Wojskowe

Wojskowe 

Stowarzyszenie 

Społeczno-Kulturalne 

SWAT

artyści-amatorzy, 

żołnierze 

w służbie czynnej, 

żołnierze rezerwy, 

żołnierze 

w stanie spoczynku, 

pracownicy resortu 

obrony narodowej

35 000 zł 56 

1389

Odsłonięcie Pomnika Marszałka 

Józefa Piłsudskiego i Generała 

Kazimierza Sosnkowskiego 

w Sulejówku w ramach obchodów 

rocznicy odzyskania Niepodległości.

listopad

(1 dzień)  

Warszawa Sulejówek

BEZPŁATNIE:

- wsparcie techniczne i merytoryczne instruktorów Klubu,

- wystawa fotograficzna Klubu, 

- skierowanie własnym transportem instruktorów do miejsca 

realizacji zadania.

Klub Dowództwa 

Generalnego Rodzajów 

Sił Zbrojnych

1. Brygada Pancerna, 

Orkiestra Wojskowa

Stowarzyszenie 

Budowy Pomnika-

Popiersia Generala 

Kazimierza 

Sosnkowskiego 

w Sulejówku                        

lokalna 

społeczność, 

żołnierze 

w służbie czynnej, 

żołnierze rezerwy, 

żołnierze w stanie 

spoczynku, 

pracownicy resortu 

obrony narodowej

100 zł 12



1390
XXVII Edycja Konkursu Literackiego 

"Ikarowe Strofy".

listopad

(1 dzień)

Warszawa 

BEZPŁATNIE:

- wystawa fotograficzno-plastyczna Klubu, 

- druk almanachu,  

- klubowe materiały informacyjne,  

- wsparcie techniczne i merytoryczne instruktorów Klubu, 

- udostępnienie nagłośnienia,  

- zabezpieczenie foto i video.

Klub Dowództwa 

Generalnego Rodzajów 

Sił Zbrojnych

Dowództwo Generalne 

Rodzajów Sił Zbrojnych, 

Zespół Wydawniczy 

Dowództwa 

Generalnego Rodzajów 

Sił Zbrojnych, 1. Baza 

Lotnictwa 

Transportowego

Wojskowe 

Stowarzyszenie 

Społeczno-Kulturalne 

SWAT

twórcy literaci, 

żołnierze 

w służbie czynnej, 

żołnierze rezerwy, 

żołnierze w stanie 

spoczynku, 

pracownicy resortu 

obrony narodowej, 

osoby działające 

w i przy klubach jw.

22 000 zł 16 

1391

Druk II wydania uzupełnionej 

monografii XXX-lecia 

Stowarzyszenia.

III dekada sierpnia

(po uzgodnieniu 

terminu)

Warszawa

BEZPŁATNIE:

- wykonanie wydruku monografii XXX-lecia Stowarzyszenia 

uzupełnionej o materiały z konferencji "W Poznaniu się zaczęło …" - 

nakład 100 egzemplarzy (po około 200 stron).

Dowództwo 

Generalne RSZ

Zespół Wydawniczy

Oddział Komunikacji 

Społecznej DG RSZ

Stowarzyszenie 

Seniorów Lotnictwa 

Wojskowego RP

uczestnicy 

uroczystości 

patriotyczno-

religijnych 

i rocznicowych

                   4 500 zł 110

1392

Publikacja dwóch numerów 

czasopisma Stowarzyszenia 

Lotników Polskich "Smugi na 

Niebie".

maj-czerwiec,

wrzesień-październik

(po uzgodnieniu 

terminu)

Warszawa

BEZPŁATNIE:

- przygotowanie do druku, skład-łamanie, korekta materiału 

(realizacja uzależniona od stopnia obciążenia bieżącymi zadaniami 

służbowymi ZW),

- druk dwóch numerów, każdy po 120 stron w nakładzie 400 

egzemplaży.

Zespół Wydawniczy
Oddział Komunikacji 

Społecznej DG RSZ

Stowarzyszenie 

Lotników Polskich

mieszkańcy Miasta 

Stołecznego 

Warszawy, 

młodzież, 

uczniowie, 

studenci, 

członkowie 

stowarzyszenia

                   6 300 zł 152

1393

Wykonanie dyplomów, okładek na 

dyplomy i dokumenty 

Stowarzyszenia Lotników Polskich.

kwiecień-maj

(wg. potrzeb)

Warszawa

BEZPŁATNIE:

- wykonanie dyplomów i okładek na dyplomy według 

dostarczonych wzorów graficznych (maksymalnie 100 szt. 

dyplomów, 100 szt. okładka karton ozdobny powlekany).

Dowództwo 

Generalne RSZ

Zespół Wydawniczy

Oddział Komunikacji 

Społecznej DG RSZ

Stowarzyszenie 

Lotników Polskich

uczestnicy 

uroczystości 

patriotyczno-

religijnych 

i rocznicowych

                      300 zł 6

1394
Wykonanie grawertonów do medali 

pamiątkowych.

cały rok

(po uzgodnieniu 

terminu)

Warszawa

BEZPŁATNIE:

- wykonanie do 30 sz. grawertonów według przekazanych wzorów.

Dowództwo 

Generalne RSZ

Zespół Wydawniczy

Oddział Komunikacji 

Społecznej DG RSZ

Stowarzyszenie 

Lotników Polskich

uczestnicy 

uroczystości 

patriotyczno-

religijnych 

i rocznicowych, 

członkowie 

stowarzyszenia

                   1 500 zł 30

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 związanez wydarzeniami historycznymi o zasięgu ogólnopolskim  -  z wyłączeniem 

przedsięwzięć o charakterze rekreacyjnym lub rozrywkowym,

KOMÓRKI WEWNĘTRZNE DOWÓDZTWA GENERALNEGO RSZ - WARSZAWA



1395

Druk monografi pt. "Oddział 

Warszwsko-Mazowiecki 

Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa 

Wojskowego RP 

w latach 1994-2019".

luty-październik

(po uzgodnieniu 

terminu)

Warszawa

BEZPŁATNIE:

- wykonanie wydruku monografii Xpt. "Oddział Warszwsko-

Mazowiecki Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP w 

latach 1994-2019"- nakład 100 egzemplarzy.

Dowództwo 

Generalne RSZ

Zespół Wydawniczy

Oddział Komunikacji 

Społecznej DG RSZ

Oddział Warszawsko-

Mazowiecki 

Stowarzyszenia 

Seniorów Lotnictwa 

Wojskowego RP

uczestnicy 

uroczystości 

patriotyczno-

religijnych 

i rocznicowych

                   4 000 zł 95

1396
Wykonanie okolicznościowych 

tabliczek okładek na dyplomy.

luty-listopad

(po uzgodnieniu 

terminu)

Warszawa

BEZPŁATNIE:

- wykonanie tabliczek i okładek na dyplomy według dostarczonych 

wzorów graficznych (maksymalnie 20 szt. tabliczek, 100 szt. 

okładka karton ozdobny powlekany).

Dowództwo 

Generalne RSZ

Zespół Wydawniczy

Oddział Komunikacji 

Społecznej DG RSZ

Oddział Warszawsko-

Mazowiecki 

Stowarzyszenia 

Seniorów Lotnictwa 

Wojskowego RP

uczestnicy 

uroczystości 

patriotyczno-

religijnych 

i rocznicowych

                      350 zł 7

1397

Wykonanie chorągiewek 

z napisem: "NASZEMU KOLEDZE-

NASZA PAMIĘĆ" z biało-czerwoną 

szachownicą.

wrzesień-październik

(po uzgodnieniu 

terminu)

Warszawa

BEZPŁATNIE:

- wykonanie 1 000 szt. chorągiewek. 

Dowództwo 

Generalne RSZ

Zespół Wydawniczy

Oddział Komunikacji 

Społecznej DG RSZ

Oddział Warszawsko-

Mazowiecki 

Stowarzyszenia 

Seniorów Lotnictwa 

Wojskowego RP

uczestnicy 

uroczystości 

patriotyczno-

religijnych 

w ramach akcji 

"Żołnierska 

Pamięć"

                      750 zł 25

1398
Wykonanie okolicznościowych 

tabliczek okładek na dyplomy.

(po uzgodnieniu 

terminu)

Warszawa

BEZPŁATNIE:

- wykonanie tabliczek i okładek na dyplomy według dostarczonych 

wzorów graficznych (maksymalnie 20 szt. tabliczek, 100 szt. 

okładka karton ozdobny powlekany).

Dowództwo 

Generalne RSZ

Zespół Wydawniczy

Oddział Komunikacji 

Społecznej DG RSZ

Stowarzyszenie 

"Promocja 77 Wyższej 

Oficerskiej Szkoły 

Lotniczej"

członkowie 

stowarzyszenia
                      350 zł 7

1399
Druk zaproszeń i kart 

okolicznościowych.

cały rok

(po uzgodnieniu 

terminu)

Warszawa

BEZPŁATNIE:

- wykonanie zaproszeń i kart okolicznościowych w nakładzie

50 - 250 szt.

Dowództwo 

Generalne RSZ

Zespół Wydawniczy

Stowarzyszenie 

Lotników Polskich

uczestnicy 

uroczystości 

patriotyczno-

religijnych 

i rocznicowych, 

członkowie 

stowarzyszenia

250 zł                     7


