
 
 

  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 



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. 

 

 

 

 

 

 



CZĘŚĆ PIERWSZA   

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 

CENTRUM SZKOLENIA WOJSK LĄDOWYCH I SZKOŁY PODOFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH - POZNAŃ  

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 

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 

CZĘŚĆ DRUGA 

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 

CENTRUM SZKOLENIA WOJSK LĄDOWYCH I SZKOŁY PODOFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH - POZNAŃ 

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 

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 

ciężarowoterenowych 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 

ogniaw 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 

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, 

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  

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 

umowyz 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 

umowyz 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 

umowyz 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 

umowyz 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 szkoleniaz 

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 

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

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 

 


