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NAZWA KURSU 
 
KOD KURSU 

KURS PODSTAWOWY I0 INSTRUKTORÓW WALKI W BLISKIM KONTAKCIE DLA 
POTRZEB MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ 
– 8000043 

UCZESTNICY Prowadzący szkolenie programowe z WF. 

WYMAGANE DOKUMENTY Polecenie wyjazdu służbowego, legitymacja służbowa, aktualne badania okresowe ważne na 
cały okres kursu. 

WYMAGANIA ZDROWOTNE Aktualne badania okresowe ważne na cały okres kursu. 
Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w maseczki/opaski ochronne zasłaniające 
usta i nos oraz rękawiczki ochronne. 

WYPOSAŻENIE  2 x mundur polowy właściwy dla pory roku (dodatkowo w okresie zimowym: czapka zimowa, 
trzewiki zimowe); 

 ubranie ochronne; 
 oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubioru polowego; 
 pas żołnierski; 
 kamizelka taktyczna (szelki do przenoszenia oporządzenia); 
 hełm kompozytowy; 
 maska p-gaz.; 
 plecak mały od zasobnika piechoty górskiej (zasobnik wz.93); 
 peleryna – namiot kol. khaki ze stelażem (dot. żołnierzy, którzy nie otrzymali ubrania 

ochronnego); 
 strój sportowy – wojskowy (ubranie treningowe – 503/MON , spodenki sportowe – 

307A/MON, koszulka sportowa – 504A/ MON,  buty sportowe – 904A/MON , skarpetki 
sportowe – 545A/MON); 

 torba podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego; 
 przybory piśmiennicze do sporządzania notatek; 
 rękawice taktyczne; 
 rękawice bokserskie, ochraniacze szczęki, ochraniacze krocza ( jeżeli żołnierz posiada jako 

wyposażenie indywidualne - osobiste); 
Zamienniki przedmiotów zaopatrzenia mundurowego dla żołnierzy Wojsk Specjalnych: 
 mundur polowy i kombinezon ćwiczebny (zamiast dwóch kompletów munduru polowego); 
 kamizelka taktyczna (zamiast szelek do przenoszenia oporządzenia); 
 plecak mały – od plecaka o pojemności 80 – 100 l. ze stelażem wewnętrznym (zamiast torby 

podróżnej poligonowej na wyposażenie do przenoszenia stroju sportowego); 
 ponadto żołnierze Wojsk Specjalnych na szkolenie stawiają się bez peleryny – namiotu. 
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ZAKWATEROWANIE CSWLąd, m. Biedrusko ul. Ogrodowa 1. 

WYŻYWIENIE Na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. 

ILOŚĆ SZKOLONYCH 
W GRUPIE 

max. 20 osób 

CZAS TRWANIA KURSU Określony programem szkolenia. 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu do godz.20.00; 
CSWLąd, m. Biedrusko ul . Ogrodowa 1. 

INNE DANE Słuchacze kursu otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu (wysyłamy do jednostek 
wojskowych).  
Informacje w sprawie świadectw i zaświadczeń podoficer - specjalista SPiP nr tel. 261-575-177. 

WNIOSKI ORGANIZATORA 
KURSU 

Zgłoszenia na kurs realizować zgodnie z zasadami określonymi w „Planie doskonalenia 
zawodowego realizowanego w Jednostkach Szkolnictwa Wojskowego podległych Dowódcy 
Generalnemu RSZ w 2021 r.”. 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

Kierownik Cyklu Wychowania Fizycznego i Sportu – nr tel. 785-207-637; 
Komendant Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego –  nr tel. 261-57-52-03. 
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NAZWA KURSU 
 
KOD KURSU 

KURS DOSKONALĄCY II0 INSTRUKTORÓW WALKI W BLISKIM KONTAKCIE DLA 
POTRZEB MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ 
– 8000044 

UCZESTNICY Prowadzący szkolenie programowe z WF - po kursie podstawowym. 

WYMAGANE DOKUMENTY Polecenie wyjazdu służbowego, legitymacja służbowa, aktualne badania okresowe ważne na 
cały okres kursu, zaświadczenie o ukończeniu kursu podstawowego. 

WYMAGANIA ZDROWOTNE Aktualne badania okresowe ważne na cały okres kursu. 
Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w maseczki/opaski ochronne zasłaniające 
usta i nos oraz rękawiczki ochronne. 

WYPOSAŻENIE  2 x mundur polowy właściwy dla pory roku (dodatkowo w okresie zimowym: czapka 
zimowa, trzewiki zimowe); 

 ubranie ochronne; 
 oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubioru polowego; 
 pas żołnierski; 
 kamizelka taktyczna (szelki do przenoszenia oporządzenia); 
 hełm kompozytowy; 
 maska p-gaz.; 
 plecak mały od zasobnika piechoty górskiej (zasobnik wz.93); 
 peleryna – namiot kol. khaki ze stelażem (dot. żołnierzy, którzy nie otrzymali ubrania 

ochronnego); 
 strój sportowy – wojskowy (ubranie treningowe – 503/MON , spodenki sportowe – 

307A/MON, koszulka sportowa – 504A/ MON,  buty sportowe – 904A/MON , skarpetki 
sportowe – 545A/MON); 

 torba podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego; 
 przybory piśmiennicze do sporządzania notatek; 
 rękawice taktyczne; 
 rękawice bokserskie, ochraniacze szczęki, ochraniacze krocza ( jeżeli żołnierz posiada 

jako     wyposażenie indywidualne - osobiste); 
 obowiązkowo ochronniki słuchu (preferowane aktywne ochronniki słuchu); 
 obowiązkowo ochronniki wzroku (okulary białe zwykłe lub balistyczne); 
 kabura taktyczna (preferowana glock, wist lub uniwersalna); 
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 Zamienniki przedmiotów zaopatrzenia mundurowego dla żołnierzy Wojsk Specjalnych: 
 mundur polowy i kombinezon ćwiczebny (zamiast dwóch kompletów munduru polowego); 
 kamizelka taktyczna (zamiast szelek do przenoszenia oporządzenia); 
 mundur polowy i kombinezon ćwiczebny (zamiast dwóch kompletów munduru polowego); 
 plecak mały – od plecaka o pojemności 80 – 100 l. ze stelażem wewnętrznym (zamiast torby 

podróżnej poligonowej na wyposażenie do przenoszenia stroju sportowego); 
ponadto żołnierze Wojsk Specjalnych na szkolenie stawiają się bez peleryny – namiotu. 

Ponadto broń etatowa (pistolet, karabinek) po zgłoszeniu możliwości posiadania własnej broni 
i ustaleniu z organizatorem kursu zasad przechowywania. Kabura do broni krótkiej, ładownice, 
ochraniacze słuchu i wzroku). 

ZAKWATEROWANIE CSWLąd, m. Biedrusko ul. Ogrodowa 1. 

WYŻYWIENIE Na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. 

ILOŚĆ SZKOLONYCH 
W GRUPIE 

max. 12 osób.  

CZAS TRWANIA KURSU Określony programem szkolenia. 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu do godz.20.00; 
CSWLąd, m. Biedrusko ul. Ogrodowa 1. 

INNE DANE Uczestnicy po ukończonym kursie otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu (wysyłamy do 
jednostek wojskowych). 
Informacje w sprawie świadectw i zaświadczeń podoficer - specjalista SPiP nr tel. 261-575-177. 

WNIOSKI ORGANIZATORA 
KURSU 

Zgłoszenia na kurs realizować zgodnie z zasadami określonymi w „Planie doskonalenia 
zawodowego realizowanego w Jednostkach Szkolnictwa Wojskowego podległych Dowódcy 
Generalnemu RSZ w 2021r.”. 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

Kierownik Cyklu Wychowania Fizycznego i Sportu – nr tel. 785-207-637; 
Komendant Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego - nr tel. 261-57-52-03. 



10 

 

NAZWA KURSU 
KOD KURSU 

KURS PODSTAWOWY Z ZAKRESU WALKI I BEZPIECZNEGO POSŁUGIWANIA SIĘ 
BRONIĄ – POZIOM A – 8354015 
KURS ZAAWANSOWANY Z ZAKRESU WALKI I BEZPIECZNEGO POSŁUGIWANIA SIĘ 
BRONIĄ – POZIOM B – 8354016 
KURS INSTRUKTORSKI Z ZAKRESU WALKI I BEZPIECZNEGO POSŁUGIWANIA SIĘ 
BRONIĄ – POZIOM C - 8354017 

UCZESTNICY Poziom A dla wszystkich żołnierzy, wyższe poziomy prowadzący szkolenie z bronią – 
strzelania, przygotowujący się do wyjazdów na misje. 

WYMAGANE DOKUMENTY Polecenie wyjazdu służbowego, legitymacja służbowa, aktualne badania okresowe ważne na 
cały okres kursu. BLOS B, C – dokument potwierdzający ukończenie kursu BLOS o jeden 
stopień niższego. 

WYMAGANIA ZDROWOTNE Aktualne badania okresowe ważne na cały okres kursu. 
Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w maseczki/opaski ochronne zasłaniające 
usta i nos oraz rękawiczki ochronne. 

WYPOSAŻENIE  2 x mundur polowy właściwy dla pory roku (dodatkowo w okresie zimowym: czapka zimowa, 
trzewiki zimowe); 

 ubranie ochronne; 
 oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubioru polowego; 
 pas żołnierski; 
 pas taktyczny (szelki do przenoszenia oporządzenia); 
 hełm kompozytowy; 
 maska p-gaz.; 
 okulary ochronne (balistyczne); 
 ochronniki słuchu; 
 plecak mały od zasobnika piechoty górskiej (zasobnik wz.93); 
 peleryna – namiot kol. khaki ze stelażem (dot. żołnierzy, którzy nie otrzymali ubrania 

ochronnego); 
 strój sportowy – wojskowy (ubranie treningowe – 503/MON , spodenki sportowe – 

307A/MON, koszulka sportowa – 504A/ MON,  buty sportowe – 904A/MON , skarpetki 
sportowe – 545A/MON); 

 torba podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego; 
 przybory piśmiennicze do sporządzania notatek. 
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Zamienniki przedmiotów zaopatrzenia mundurowego dla żołnierzy Wojsk Specjalnych: 
 mundur polowy i kombinezon ćwiczebny (zamiast dwóch kompletów munduru polowego); 
 kamizelka taktyczna (zamiast szelek do przenoszenia oporządzenia); 
 plecak mały – od plecaka o pojemności 80 – 100 l. ze stelażem wewnętrznym (zamiast torba 

podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego); 
 ponadto żołnierze Wojsk Specjalnych na szkolenie stawiają się bez peleryny – namiotu. 
Ponadto broń etatowa (pistolet, karabinek) po zgłoszeniu możliwości posiadania własnej broni 
i ustaleniu z organizatorem kursu zasad przechowywania. Oporządzenie taktyczne (szelki – 
ładownice, kabura do broni krótkiej, ochraniacze słuchu i wzroku). 

ZAKWATEROWANIE CSWLąd, m. Biedrusko ul. Ogrodowa 1. 

WYŻYWIENIE Na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. 

ILOŚĆ SZKOLONYCH 
W GRUPIE 

15 osób.  

CZAS TRWANIA KURSU Określony programem szkolenia. 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu do godz.20.00, 
CSWLąd, m. Biedrusko ul. Ogrodowa 1. 

INNE DANE Uczestnicy po ukończonym kursie otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu. 
Informacje w sprawie świadectw i zaświadczeń podoficer - specjalista SPiP nr tel. 261-575-177. 

WNIOSKI ORGANIZATORA 
KURSU 

Zgłoszenia na kurs realizować zgodnie z zasadami określonymi w „Planie doskonalenia 
zawodowego realizowanego w Jednostkach Szkolnictwa Wojskowego podległych Dowódcy 
Generalnemu RSZ w 2021 r.”. 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

Kierownik Cyklu BLOS – nr tel. 261-57-93-66; 
Komendant Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego - nr tel. 261-57-52-03. 
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NAZWA KURSU 
 
KOD KURSU 
 
NAZWA KURSU 
 
 
KOD KURSU 

KURS SPECJALISTYCZNY MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA KONFLIKTÓW ZBROJNYCH 
DLA OFICERÓW I PODOFICERÓW WOJSK LĄDOWYCH 
– 8033038 
 
KURS SPECJALISTYCZNY MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA HUMANITARNEGO 
KONFLIKTÓW ZBROJNYCH DLA OFICERÓW I PODOFICERÓW WOJSK LĄDOWYCH 
Z WYKORZYSTANIEM METODY E-LEARNINGU 
– 8033038 

UCZESTNICY Oficerowie i podoficerowie. 

WYMAGANE DOKUMENTY Polecenie wyjazdu służbowego, legitymacja służbowa, aktualne badania okresowe ważne na 
cały okres kursu. 

WYMAGANIA ZDROWOTNE Aktualne badania okresowe ważne na cały okres kursu. 
Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w maseczki/opaski ochronne zasłaniające 
usta i nos oraz rękawiczki ochronne. 

WYPOSAŻENIE  mundur polowy – właściwy dla pory roku (dodatkowo w okresie zimowym: czapka zimowa, 
trzewiki zimowe); 

 ubranie ochronne; 
 oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubioru polowego; 
 pas żołnierski; 
 hełm kompozytowy; 
 maska p-gaz.; 
 plecak mały od zasobnika piechoty górskiej (zasobnik wz.93);  
 peleryna – namiot kol. khaki ze stelażem (dot. żołnierzy, którzy nie otrzymali ubrania 

ochronnego); 
 strój sportowy – wojskowy (ubranie treningowe – 503/MON , spodenki sportowe – 

307A/MON, koszulka sportowa – 504A/ MON,  buty sportowe – 904A/MON , skarpetki 
sportowe – 545A/MON); 

 torba podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego; 
 przybory piśmiennicze do sporządzania notatek. 
 
Zamienniki przedmiotów zaopatrzenia mundurowego dla żołnierzy Wojsk Specjalnych: 
 plecak mały – od plecaka o pojemności 80 – 100 l. ze stelażem wewnętrznym (zamiast torba 

podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego); 
 ponadto żołnierze Wojsk Specjalnych na szkolenie stawiają się bez peleryny – namiotu. 
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ZAKWATEROWANIE CSWLąd; m. Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90. 

WYŻYWIENIE Na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. 

ILOŚĆ SZKOLONYCH 
W GRUPIE 

15 osób. 

CZAS TRWANIA KURSU Określony programem szkolenia. 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu do godz.20.00; 
CSWLąd, m. Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90. 

INNE DANE Kursanci po zakończeniu kursu otrzymują świadectwo uczestnictwa w kursie. 
Informacje w sprawie świadectw i zaświadczeń podoficer - specjalista SPiP nr tel. 261-575-177. 

WNIOSKI ORGANIZATORA 
KURSU 

Zgłoszenia na kurs realizować zgodnie z zasadami określonymi w „Planie doskonalenia 
zawodowego realizowanego w Jednostkach Szkolnictwa Wojskowego podległych Dowódcy 
Generalnemu RSZ w 2021r.”. Kurs e-learningowy zmieszczony jest w MILNET-I na stronie: 
https://elearning.wp.mil.pl/course/index.php?categoryid=54 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

Kierownik Cyklu Prawa Humanitarnego - nr tel. 261-57-53-72 – wymogi dydaktyczne; 
Komendant Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego - nr tel. 261-57-52-03. 
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NAZWA KURSU 
KOD KURSU 

KURS OBSŁUGI URZĄDZEŃ OPBMR KTO ROSOMAK 
– 8549503 

UCZESTNICY Obsługa KTO Rosomak. 

WYMAGANE DOKUMENTY Polecenie wyjazdu służbowego,  legitymacja służbowa, aktualne badania okresowe ważne na 
cały okres kursu, inne posiadane uprawnienia związane ze specjalnością. 

WYMAGANIA ZDROWOTNE Aktualne badania okresowe ważne na cały okres kursu. 
Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w maseczki/opaski ochronne zasłaniające 
usta i nos oraz rękawiczki ochronne. 

WYPOSAŻENIE  2 x mundur polowy właściwy dla pory roku (dodatkowo w okresie zimowym: czapka zimowa, 
trzewiki zimowe); 

 ubranie ochronne; 
 oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubioru polowego; 
 pas żołnierski; 
 szelki do przenoszenia oporządzenia; 
 hełm kompozytowy; 
 maska p-gaz.; 
 plecak mały od zasobnika piechoty górskiej (zasobnik wz.93); 
 peleryna – namiot kol. khaki ze stelażem (dot. żołnierzy, którzy nie otrzymali ubrania 

ochronnego); 
 strój sportowy – wojskowy (ubranie treningowe – 503/MON , spodenki sportowe – 

307A/MON, koszulka sportowa – 504A/ MON,  buty sportowe – 904A/MON , skarpetki 
sportowe – 545A/MON); 

 torba podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego; 
 przybory piśmiennicze do sporządzania notatek. 
Zamienniki przedmiotów zaopatrzenia mundurowego dla żołnierzy Wojsk Specjalnych: 
 mundur polowy i kombinezon ćwiczebny (zamiast dwóch kompletów munduru polowego); 
 kamizelka taktyczna (zamiast szelek do przenoszenia oporządzenia); 
 plecak mały – od plecaka o pojemności 80 – 100 l. ze stelażem wewnętrznym (zamiast torba 

podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego); 
 ponadto żołnierze Wojsk Specjalnych na szkolenie stawiają się bez peleryny – namiotu. 

ZAKWATEROWANIE CSWLąd, m. Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90. 

WYŻYWIENIE Na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. 

ILOŚĆ SZKOLONYCH 
W GRUPIE 

23 osoby. 
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CZAS TRWANIA KURSU Określony programem szkolenia. 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu do godz. 20.00; 
CSWLąd, m. Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90. 

INNE DANE Kursanci po zakończeniu kursu otrzymują świadectwo ukończenia kursu. 
Informacje w sprawie świadectw i zaświadczeń podoficer - specjalista SPiP nr tel. 261-575-177. 

WNIOSKI ORGANIZATORA 
KURSU 

Zgłoszenia na kurs realizować zgodnie z zasadami określonymi w „Planie doskonalenia 
zawodowego realizowanego w Jednostkach Szkolnictwa Wojskowego podległych Dowódcy 
Generalnemu RSZ w 2021r.”. 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

Kierownik Cyklu Taktyki –nr tel. 261-57-52-39; 
Komendant Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego - nr tel. 261-57-52-03. 



16 

 

NAZWA KURSU 
 
KOD KURSU 

KURS PRACOWNIKÓW WOJSKA PIONU KADROWEGO (SZKOLENIE PODSTAWOWE) - 
ŻOŁNIERZE I REFERENCI ZE STAŻEM DO 5 LAT PW-1 
– 8050047 

UCZESTNICY Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach referentów (równorzędnych) ze stażem pracy do 5 lat. 

WYMAGANE DOKUMENTY Polecenie wyjazdu służbowego, dowód osobisty (legitymacja służbowa – żołnierze) aktualne 
badania okresowe ważne na cały okres kursu, upoważnienie  do klauzuli „ZASTRZEŻONE”, 
zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych, dostęp do 
MILNET-Z oraz MILNET-I oraz założone konto pocztowe w domenie ron.mil.pl. 

WYMAGANIA ZDROWOTNE Aktualne badania okresowe ważne na cały okres kursu. 
Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w maseczki/opaski ochronne zasłaniające 
usta i nos oraz rękawiczki ochronne. 

WYPOSAŻENIE Notatnik, przybory do pisania 
ponadto: 
 mundur polowy właściwy dla pory roku (dodatkowo w okresie zimowym: czapka zimowa, 

trzewiki zimowe); 
 ubranie ochronne; 
 oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubioru polowego; 
 pas żołnierski; 
 maska p-gaz.; 
 strój sportowy – wojskowy (ubranie treningowe – 503/MON , spodenki sportowe – 

307A/MON, koszulka sportowa – 504A/ MON,  buty sportowe – 904A/MON , skarpetki 
sportowe – 545A/MON); 

 plecak mały od zasobnika piechoty górskiej (zasobnik wz.93). 
 

Zamienniki przedmiotów zaopatrzenia mundurowego dla żołnierzy Wojsk Specjalnych: 
plecak mały – od plecaka o pojemności 80 – 100 l. ze stelażem wewnętrznym (zamiast torba 
podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego). 

ZAKWATEROWANIE CSWLąd, m. Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90. 

WYŻYWIENIE Na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. 

ILOŚĆ SZKOLONYCH 
W GRUPIE 

15 osób. 

CZAS TRWANIA KURSU Określony programem szkolenia. 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu do godz.20.00; 
CSWLąd, m. Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90. 
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INNE DANE Kursanci po zakończeniu kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu. 
Informacje w sprawie świadectw i zaświadczeń podoficer - specjalista SPiP nr tel. 261-575-177. 

WNIOSKI ORGANIZATORA 
KURSU 

Zgłoszenia na kurs realizować zgodnie z zasadami określonymi w „Planie doskonalenia 
zawodowego realizowanego w Jednostkach Szkolnictwa Wojskowego podległych Dowódcy 
Generalnemu RSZ w 2021r.”. 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

Kierownik Cyklu COMiK – nr tel. 261-57-50-17; 
Komendant Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego - nr tel. 261-57-52-03. 
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NAZWA KURSU 
 
KOD KURSU 

KURS PRACOWNIKÓW WOJSKA PIONU KADROWEGO (SZKOLENIE DOSKONALĄCE) - 
ŻOŁNIERZE I REFERENCI ZE STAŻEM POW. 5 LAT PW-2 
– 8050047 

UCZESTNICY Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach referentów (równorzędnych) ze stażem pracy powyżej 
5 lat. 

WYMAGANE DOKUMENTY Polecenie wyjazdu służbowego, dowód osobisty (legitymacja służbowa – żołnierze), aktualne 
badania okresowe ważne na cały okres kursu, upoważnienie  do klauzuli „ZASTRZEŻONE”, 
zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych, dostęp do 
MILNET-Z oraz MILNET-I oraz założone konto pocztowe w domenie ron.mil.pl. 

WYMAGANIA ZDROWOTNE Aktualne badania okresowe ważne na cały okres kursu. 
Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w maseczki/opaski ochronne zasłaniające 
usta i nos oraz rękawiczki ochronne. 

WYPOSAŻENIE Notatnik, przybory do pisania 
ponadto: 
 mundur polowy właściwy dla pory roku (dodatkowo w okresie zimowym: czapka zimowa, 

trzewiki zimowe); 
 ubranie ochronne; 
 oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubioru polowego; 
 pas żołnierski; 
 maska p-gaz.; 
 strój sportowy – wojskowy (ubranie treningowe – 503/MON , spodenki sportowe – 

307A/MON, koszulka sportowa – 504A/ MON,  buty sportowe – 904A/MON , skarpetki 
sportowe – 545A/MON); 

 plecak mały od zasobnika piechoty górskiej (zasobnik wz.93). 
Zamienniki przedmiotów zaopatrzenia mundurowego dla żołnierzy Wojsk Specjalnych: 
plecak mały – od plecaka o pojemności 80 – 100 l. ze stelażem wewnętrznym (zamiast torba 
podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego). 

ZAKWATEROWANIE CSWLąd, m. Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90. 

WYŻYWIENIE Na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. 

ILOŚĆ SZKOLONYCH 
W GRUPIE 

15 osób. 

CZAS TRWANIA KURSU Określony programem szkolenia. 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu do godz.20.00; 
CSWLąd, m. Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90. 
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INNE DANE Kursanci po zakończeniu kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu. 
Informacje w sprawie świadectw i zaświadczeń podoficer - specjalista SPiP nr tel. 261-575-177. 

WNIOSKI ORGANIZATORA 
KURSU 

Zgłoszenia na kurs realizować zgodnie z zasadami określonymi w „Planie doskonalenia 
zawodowego realizowanego w Jednostkach Szkolnictwa Wojskowego podległych Dowódcy 
Generalnemu RSZ w 2021r.”. 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

Kierownik Cyklu COMiK - nr tel. 261-57-50-17; 
Komendant Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego - nr tel. 261-57-52-03. 
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NAZWA KURSU 
 
 
KOD KURSU 

KURS ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I PRACOWNIKÓW RON KOMÓREK KADROWYCH 
JEDNOSTEK I INSTYTUCJI WOJSKA - PW-3. MODUŁ I  DZIAŁALNOŚĆ KADROWA 
DWUETAPOWY – ZDALNY I STACJONARNY 
– 8354026 

UCZESTNICY Żołnierze i pracownicy wojska komórek zajmujących się problematyką personalną. 

WYMAGANE DOKUMENTY Polecenie wyjazdu służbowego, dowód osobisty (legitymacja służbowa – żołnierze), aktualne 
badania okresowe ważne na cały okres kursu, upoważnienie  do klauzuli „ZASTRZEŻONE”, 
zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych, dostęp do 
MILNET-Z oraz MILNET-I oraz założone konto pocztowe w domenie ron.mil.pl. 

WYMAGANIA ZDROWOTNE Aktualne badania okresowe ważne na cały okres kursu. 
Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w maseczki/opaski ochronne zasłaniające 
usta i nos oraz rękawiczki ochronne. 

WYPOSAŻENIE Notatnik, przybory do pisania 
ponadto: 
 mundur polowy właściwy dla pory roku (dodatkowo w okresie zimowym: czapka zimowa, 

trzewiki zimowe); 
 ubranie ochronne; 
 oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubioru polowego; 
 pas żołnierski; 
 maska p-gaz.; 
 strój sportowy – wojskowy (ubranie treningowe – 503/MON , spodenki sportowe – 

307A/MON, koszulka sportowa – 504A/ MON,  buty sportowe – 904A/MON , skarpetki 
sportowe – 545A/MON); 

 plecak mały od zasobnika piechoty górskiej (zasobnik wz.93). 
 Zamienniki przedmiotów zaopatrzenia mundurowego dla żołnierzy Wojsk Specjalnych: 
plecak mały – od plecaka o pojemności 80 – 100 l. ze stelażem wewnętrznym (zamiast torba 
podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego). 

ZAKWATEROWANIE CSWLąd, m. Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90. 

WYŻYWIENIE Na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. 

ILOŚĆ SZKOLONYCH 
W GRUPIE 

15 osób. 

CZAS TRWANIA KURSU Określony programem szkolenia. 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu do godz.20.00; 
CSWLąd, m. Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90. 
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INNE DANE Kursanci po zakończeniu kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu. 
Informacje w sprawie świadectw i zaświadczeń podoficer - specjalista SPiP nr tel. 261-575-177. 

WNIOSKI ORGANIZATORA 
KURSU 

Zgłoszenia na kurs realizować zgodnie z zasadami określonymi w „Planie doskonalenia 
zawodowego realizowanego w Jednostkach Szkolnictwa Wojskowego podległych Dowódcy 
Generalnemu RSZ w 2021r.”. Kurs e-learningowy zmieszczony jest w MILNET-Z na stronie:  
http://elearning.ron.int/course/index.php?categoryid=232 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

Kierownik Cyklu COMiK - nr tel. 261-57-50-17; 
Komendant Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego - nr tel. 261-57-52-03. 
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NAZWA KURSU 
 
 
KOD KURSU 

KURS ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I PRACOWNIKÓW RON KOMÓREK KADROWYCH 
JEDNOSTEK I INSTYTUCJI WOJSKA - PW-3. MODUŁ II. DZIAŁALNOŚĆ 
ORGANIZACYJNO-ETATOWA 
– 8050047 

UCZESTNICY Żołnierze i pracownicy wojska komórek zajmujących się problematyką organizacyjno-etatową, 
kompetencyjną. 

WYMAGANE DOKUMENTY Polecenie wyjazdu służbowego, dowód osobisty (legitymacja służbowa – żołnierze), aktualne 
badania okresowe ważne na cały okres kursu, upoważnienie  do klauzuli „ZASTRZEŻONE”, 
zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych, dostęp do 
MILNET-Z oraz MILNET-I oraz założone konto pocztowe w domenie ron.mil.pl. 

WYMAGANIA ZDROWOTNE Aktualne badania okresowe ważne na cały okres kursu. 
Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w maseczki/opaski ochronne zasłaniające 
usta i nos oraz rękawiczki ochronne. 

WYPOSAŻENIE Notatnik, przybory do pisania 
ponadto: 
 mundur polowy właściwy dla pory roku (dodatkowo w okresie zimowym: czapka zimowa, 

trzewiki zimowe); 
 ubranie ochronne; 
 oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubioru polowego; 
 pas żołnierski; 
 maska p-gaz.; 
 strój sportowy – wojskowy (ubranie treningowe – 503/MON , spodenki sportowe – 

307A/MON, koszulka sportowa – 504A/ MON,  buty sportowe – 904A/MON , skarpetki 
sportowe – 545A/MON); 

 plecak mały od zasobnika piechoty górskiej (zasobnik wz.93). 
Zamienniki przedmiotów zaopatrzenia mundurowego dla żołnierzy Wojsk Specjalnych: 
plecak mały – od plecaka o pojemności 80 – 100 l. ze stelażem wewnętrznym (zamiast torba 
podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego). 

ZAKWATEROWANIE CSWLąd, m. Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90. 

WYŻYWIENIE Na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. 

ILOŚĆ SZKOLONYCH 
W GRUPIE 

15 osób. 

CZAS TRWANIA KURSU Określony programem szkolenia. 
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TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu do godz.20.00; 
CSWLąd, m. Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90. 

INNE DANE Kursanci po zakończeniu kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu. 
Informacje w sprawie świadectw i zaświadczeń podoficer - specjalista SPiP nr tel. 261-575-177. 

WNIOSKI ORGANIZATORA 
KURSU 

Zgłoszenia na kurs realizować zgodnie z zasadami określonymi w „Planie doskonalenia 
zawodowego realizowanego w Jednostkach Szkolnictwa Wojskowego podległych Dowódcy 
Generalnemu RSZ w 2021r.”. 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

Kierownik Cyklu COMiK - nr tel. 261-57-50-17; 
Komendant Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego - nr tel. 261-57-52-03. 
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NAZWA KURSU 
 
 
KOD KURSU 

KURS ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I PRACOWNIKÓW RON KOMÓREK KADROWYCH 
JEDNOSTEK I INSTYTUCJI WOJSKA - PW-3. MODUŁ IV DZIAŁALNOŚĆ UZUPEŁNIENIA 
POKOJOWEGO 
– 8050047 

UCZESTNICY Żołnierze i pracownicy wojska komórek zajmujących się problematyką uzupełnienia 
pokojowego. 

WYMAGANE DOKUMENTY Polecenie wyjazdu służbowego, dowód osobisty (legitymacja służbowa – żołnierze), aktualne 
badania okresowe ważne na cały okres,  kursu upoważnienie  do klauzuli „ZASTRZEŻONE”, 
zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych, dostęp do 
MILNET-Z oraz MILNET-I oraz założone konto pocztowe w domenie ron.mil.pl. 

WYMAGANIA ZDROWOTNE Aktualne badania okresowe ważne na cały okres kursu. 
Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w maseczki/opaski ochronne zasłaniające 
usta i nos oraz rękawiczki ochronne. 

WYPOSAŻENIE Notatnik, przybory do pisania 
ponadto: 
 mundur polowy właściwy dla pory roku (dodatkowo w okresie zimowym: czapka zimowa, 

trzewiki zimowe); 
 ubranie ochronne; 
 oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubioru polowego; 
 pas żołnierski; 
 maska p-gaz.; 
 strój sportowy – wojskowy (ubranie treningowe – 503/MON , spodenki sportowe – 

307A/MON, koszulka sportowa – 504A/ MON,  buty sportowe – 904A/MON , skarpetki 
sportowe – 545A/MON); 

 plecak mały od zasobnika piechoty górskiej (zasobnik wz.93). 
Zamienniki przedmiotów zaopatrzenia mundurowego dla żołnierzy Wojsk Specjalnych: 
plecak mały – od plecaka o pojemności 80 – 100 l. ze stelażem wewnętrznym (zamiast torba 
podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego). 

ZAKWATEROWANIE CSWLąd, m. Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90. 

WYŻYWIENIE Na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. 

ILOŚĆ SZKOLONYCH 
W GRUPIE 

15 osób. 

CZAS TRWANIA KURSU Określony programem szkolenia. 



25 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu do godz.20.00; 
CSWLąd, m. Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90. 

INNE DANE Kursanci po zakończeniu kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu. 
Informacje w sprawie świadectw i zaświadczeń podoficer - specjalista SPiP nr tel. 261-575-177. 

WNIOSKI ORGANIZATORA 
KURSU 

Zgłoszenia na kurs realizować zgodnie z zasadami określonymi w „Planie doskonalenia 
zawodowego realizowanego w Jednostkach Szkolnictwa Wojskowego podległych Dowódcy 
Generalnemu RSZ w 2021r.”. 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

Kierownik Cyklu COMiK - nr tel. 261-57-50-17; 
Komendant Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego - nr tel. 261-57-52-03. 
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NAZWA KURSU 
 
 
KOD KURSU 

KURS ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I PRACOWNIKÓW RON KOMÓREK KADROWYCH 
JEDNOSTEK I INSTYTUCJI WOJSKA - PW-3. MODUŁ V MOBILIZACYJNE I WOJENNE 
UZUP. WOJSK 
– 8050047 

UCZESTNICY Żołnierze i pracownicy wojska komórek zajmujących się problematyką mobilizacyjnego 
i wojennego uzupełnienia wojsk. 

WYMAGANE DOKUMENTY Polecenie wyjazdu służbowego, dowód osobisty (legitymacja służbowa – żołnierze), aktualne 
badania okresowe ważne na cały okres kursu, upoważnienie  do klauzuli „ZASTRZEŻONE”, 
zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych, dostęp do 
MILNET-Z oraz MILNET-I oraz założone konto pocztowe w domenie ron.mil.pl. 

WYMAGANIA ZDROWOTNE Aktualne badania okresowe ważne na cały okres kursu. 
Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w maseczki/opaski ochronne zasłaniające 
usta i nos oraz rękawiczki ochronne. 

WYPOSAŻENIE Zeszyt zarejestrowany (klauzula „ZASTRZEŻONE”). 
ponadto: 
 mundur polowy właściwy dla pory roku (dodatkowo w okresie zimowym: czapka zimowa, 

trzewiki zimowe); 
 ubranie ochronne; 
 oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubioru polowego; 
 pas żołnierski; 
 maska p-gaz.; 
 strój sportowy – wojskowy (ubranie treningowe – 503/MON , spodenki sportowe – 

307A/MON, koszulka sportowa – 504A/ MON,  buty sportowe – 904A/MON , skarpetki 
sportowe – 545A/MON); 

 plecak mały od zasobnika piechoty górskiej (zasobnik wz.93). 
Zamienniki przedmiotów zaopatrzenia mundurowego dla żołnierzy Wojsk Specjalnych: 
plecak mały – od plecaka o pojemności 80 – 100 l. ze stelażem wewnętrznym (zamiast torba 
podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego). 
Uwagi: ww. wyposażenie dotyczy tylko żołnierzy. 

ZAKWATEROWANIE CSWLąd, m. Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90. 

WYŻYWIENIE Na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. 

ILOŚĆ SZKOLONYCH 
W GRUPIE 

15 osób. 

CZAS TRWANIA KURSU Określony programem szkolenia. 
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TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu do godz.20.00; 
CSWLąd, m. Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90. 

INNE DANE Kursanci po zakończeniu kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu. 
Informacje w sprawie świadectw i zaświadczeń podoficer - specjalista SPiP nr tel. 261-575-177. 

WNIOSKI ORGANIZATORA 
KURSU 

Zgłoszenia na kurs realizować zgodnie z zasadami określonymi w „Planie doskonalenia 
zawodowego realizowanego w Jednostkach Szkolnictwa Wojskowego podległych Dowódcy 
Generalnemu RSZ w 2021r.”. 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

Kierownik Cyklu COMiK - nr tel. 261-57-50-17; 
Komendant Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego - nr tel. 261-57-52-03. 
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NAZWA KURSU 
 
KOD KURSU 

KURS SPECJALISTYCZNY – ZARZĄDZANIE ZASOBAMI OSOBOWYMI – DLA 
PODOFICERÓW 
– 8549502 

UCZESTNICY Podoficerowie realizujący praktyczne zadania na stanowisku o stopniu etatowym chorąży 
w WKU. Zajmujący się problematyką administrowania zasobami osobowymi na potrzeby 
pokojowego i mobilizacyjnego uzupełnienia SZ RP. (podoficerowie do zadań związanych 
z zarządzaniem zasobami osobowymi oraz środkami transportowymi i maszynami z GN na 
administrowanym terenie). 

WYMAGANE DOKUMENTY Polecenie wyjazdu służbowego, legitymacja służbowa, aktualne badania okresowe ważne na 
cały okres kursu, upoważnienie  do klauzuli „ZASTRZEŻONE”, zaświadczenie o odbyciu 
szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych, dostęp do MILNET-Z oraz MILNET-I oraz 
założone konto pocztowe w domenie ron.mil.pl. 

WYMAGANIA ZDROWOTNE Aktualne badania okresowe ważne na cały okres kursu. 
Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w maseczki/opaski ochronne zasłaniające 
usta i nos oraz rękawiczki ochronne. 

WYPOSAŻENIE Notatnik, przybory do pisania, ponadto: 
 mundur polowy właściwy dla pory roku (dodatkowo w okresie zimowym: czapka zimowa, 

trzewiki zimowe); 
 ubranie ochronne; 
 oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubioru polowego; 
 pas żołnierski; 
 hełm kompozytowy; 
 maska p-gaz.; 
 plecak mały od zasobnika piechoty górskiej (zasobnik wz.93); 
 strój sportowy – wojskowy (ubranie treningowe – 503/MON , spodenki sportowe – 

307A/MON, koszulka sportowa – 504A/ MON,  buty sportowe – 904A/MON , skarpetki 
sportowe – 545A/MON); 

 torba podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego; 
 przybory piśmiennicze do sporządzania notatek. 

 
Zamienniki przedmiotów zaopatrzenia mundurowego dla żołnierzy Wojsk Specjalnych: 
 plecak mały – od plecaka o pojemności 80 – 100 l. ze stelażem wewnętrznym (zamiast torba 

podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego). 
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ZAKWATEROWANIE CSWLąd, m. Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90. 

WYŻYWIENIE Na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. 

ILOŚĆ SZKOLONYCH 
W GRUPIE 

15 osób. 

CZAS TRWANIA KURSU Określony programem szkolenia. 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu do godz.20.00; CSWLąd, m. Poznań, ul. Wojska 
Polskiego 86/90. 

INNE DANE Kursanci po zakończeniu kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu. 
Informacje w sprawie świadectw i zaświadczeń podoficer - specjalista SPiP nr tel. 261-575-177. 

WNIOSKI ORGANIZATORA 
KURSU 

Zgłoszenia na kurs realizować zgodnie z zasadami określonymi w „Planie doskonalenia 
zawodowego realizowanego w Jednostkach Szkolnictwa Wojskowego podległych Dowódcy 
Generalnemu RSZ w 2021r.”. 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

Kierownik Cyklu COMiK - nr tel. 261-57-50-17; 
Komendant Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego - nr tel. 261-57-52-03. 
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NAZWA KURSU 
 
 
KOD KURSU 

KURS SPECJALISTYCZNY PODOFICERÓW I PRACOWNIKÓW LOGISTYKI W ZAKRESIE 
PRZECHOWYWANIA I WYKONYWANIA ZABIEGÓW KONSERWACYJNYCH SPRZĘTU 
WOJSKOWEGO W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH 
– 8354004 

UCZESTNICY Podoficerowie pododdziałów, magazynierzy-konserwatorzy. 

WYMAGANE DOKUMENTY Polecenie wyjazdu służbowego, legitymacja służbowa (dowód osobisty – pracownicy wojska), 
aktualne badania okresowe ważne na cały okres kursu. 

WYMAGANIA ZDROWOTNE Aktualne badania okresowe ważne na cały okres kursu. 
Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w maseczki/opaski ochronne zasłaniające 
usta i nos oraz rękawiczki ochronne. 

WYPOSAŻENIE  mundur polowy właściwy dla pory roku (dodatkowo w okresie zimowym: czapka zimowa, 
trzewiki zimowe); 

 ubranie ochronne; 
 oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubioru polowego; 
 pas żołnierski; 
 hełm kompozytowy; 
 maska p-gaz.; 
 plecak mały od zasobnika piechoty górskiej (zasobnik wz.93);  
 peleryna – namiot kol. khaki ze stelażem (dot. żołnierzy, którzy nie otrzymali ubrania 

ochronnego); 
 strój sportowy – wojskowy (ubranie treningowe – 503/MON , spodenki sportowe – 

307A/MON, koszulka sportowa – 504A/ MON,  buty sportowe – 904A/MON , skarpetki 
sportowe – 545A/MON); 

 torba podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego; 
 przybory piśmiennicze do sporządzania notatek. 
Zamienniki przedmiotów zaopatrzenia mundurowego dla żołnierzy Wojsk Specjalnych: 
 plecak mały – od plecaka o pojemności 80 – 100 l. ze stelażem wewnętrznym (zamiast torba 

podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego); 
 ponadto żołnierze Wojsk Specjalnych na szkolenie stawiają się bez peleryny – namiotu. 
Uwagi: ww. wyposażenie dotyczy tylko żołnierzy 

ZAKWATEROWANIE CSWLąd, m. Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90. 

WYŻYWIENIE Na podstawie polecenia wyjazdu służbowego.  

ILOŚĆ SZKOLONYCH 
W GRUPIE 

16 osób. 
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CZAS TRWANIA KURSU Określony programem szkolenia. 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu do godz.20.00; 
CSWLąd, m. Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90. 

INNE DANE Kursanci po zakończeniu kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu. 
Informacje w sprawie świadectw i zaświadczeń podoficer - specjalista SPiP nr tel. 261-575-177. 

WNIOSKI ORGANIZATORA 
KURSU 

Zgłoszenia na kurs realizować zgodnie z zasadami określonymi w „Planie doskonalenia 
zawodowego realizowanego w Jednostkach Szkolnictwa Wojskowego podległych Dowódcy 
Generalnemu RSZ w 2021r.”. 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

Kierownik Cyklu Zabezpieczenia Logistycznego - nr tel. 261-57-50-50; 
Komendant Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego - nr tel. 261-57-52-03. 
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NAZWA KURSU 
 
 
KOD KURSU 

KURS SPECJALISTYCZNY OFICERÓW S-4, SZEFÓW SEKCJI LOGISTYKI BATALIONÓW 
(S-4) W ZAKRESIE PRZECHOWYWANIA SPRZĘTU WOJSKOWEGO W JEDNOSTKACH 
WOJSKOWYCH 
– 8354005 

UCZESTNICY Oficerowie i podoficerowie pionu technicznego ZT i oddziałów, szefowie logistyki batalionów 
(dywizjonów). 

WYMAGANE DOKUMENTY Polecenie wyjazdu służbowego, legitymacja służbowa, aktualne badania okresowe ważne na 
cały okres kursu. 

WYMAGANIA ZDROWOTNE Aktualne badania okresowe ważne na cały okres kursu. 
Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w maseczki/opaski ochronne zasłaniające 
usta i nos oraz rękawiczki ochronne. 

WYPOSAŻENIE  mundur polowy właściwy dla pory roku (dodatkowo w okresie zimowym: czapka zimowa, 
trzewiki zimowe); 

 ubranie ochronne; 
 oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubioru polowego; 
 pas żołnierski; 
 hełm kompozytowy; 
 maska p-gaz.; 
 plecak mały od zasobnika piechoty górskiej (zasobnik wz.93); 
 peleryna – namiot kol. khaki ze stelażem (dot. żołnierzy, którzy nie otrzymali ubrania 

ochronnego); 
 strój sportowy – wojskowy (ubranie treningowe – 503/MON , spodenki sportowe – 

307A/MON, koszulka sportowa – 504A/ MON,  buty sportowe – 904A/MON , skarpetki 
sportowe – 545A/MON); 

 torba podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego; 
 przybory piśmiennicze do sporządzania notatek. 
Zamienniki przedmiotów zaopatrzenia mundurowego dla żołnierzy Wojsk Specjalnych: 
 plecak mały – od plecaka o pojemności 80 – 100 l. ze stelażem wewnętrznym (zamiast torba 

podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego); 
 ponadto żołnierze Wojsk Specjalnych na szkolenie stawiają się bez peleryny – namiotu. 
Uwagi: ww. wyposażenie dotyczy tylko żołnierzy. 

ZAKWATEROWANIE CSWLąd, m. Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90. 

WYŻYWIENIE Na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. 

ILOŚĆ SZKOLONYCH 16 osób. 
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W GRUPIE 

CZAS TRWANIA KURSU Określony programem szkolenia. 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu do godz.20.00; 
CSWLąd, m. Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90. 

INNE DANE Kursanci po zakończeniu kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu. 
Informacje w sprawie świadectw i zaświadczeń podoficer - specjalista SPiP nr tel. 261-575-177. 

WNIOSKI ORGANIZATORA 
KURSU 

Zgłoszenia na kurs realizować zgodnie z zasadami określonymi w „Planie doskonalenia 
zawodowego realizowanego w Jednostkach Szkolnictwa Wojskowego podległych Dowódcy 
Generalnemu RSZ w 2021r.”. 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

Kierownik Cyklu Zabezpieczenia Logistycznego - nr tel. 261-57-50-50; 
Komendant Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego - nr tel. 261-57-52-03. 
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NAZWA KURSU 
KOD KURSU 

KURS KIEROWNIKÓW STRZELNIC GARNIZONOWYCH 

UCZESTNICY Podoficerowie i pracownicy wojska wykonujących obowiązki służbowe kierownika-konserwatora 
(obsługi) strzelnicy garnizonowej. 

WYMAGANE DOKUMENTY Polecenie wyjazdu służbowego, legitymacja służbowa (dowód osobisty – pracownicy wojska), 
aktualne badania okresowe ważne na cały okres kursu. 

WYMAGANIA ZDROWOTNE Aktualne badania okresowe ważne na cały okres kursu. 
Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w maseczki/opaski ochronne zasłaniające 
usta i nos oraz rękawiczki ochronne. 

WYPOSAŻENIE  mundur polowy właściwy dla pory roku (dodatkowo w okresie zimowym: czapka zimowa, 
trzewiki zimowe); 

 ubranie ochronne; 
 oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubioru polowego; 
 pas żołnierski; 
 hełm kompozytowy; 
 maska p-gaz.; 
 plecak mały od zasobnika piechoty górskiej (zasobnik wz.93); 
 peleryna – namiot kol. khaki ze stelażem (dot. żołnierzy, którzy nie otrzymali ubrania 

ochronnego); 
 strój sportowy – wojskowy (ubranie treningowe – 503/MON , spodenki sportowe – 

307A/MON, koszulka sportowa – 504A/ MON,  buty sportowe – 904A/MON , skarpetki 
sportowe – 545A/MON); 

 torba podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego; 
 przybory piśmiennicze do sporządzania notatek. 
Zamienniki przedmiotów zaopatrzenia mundurowego dla żołnierzy Wojsk Specjalnych: 
 plecak mały – od plecaka o pojemności 80 – 100 l. ze stelażem wewnętrznym (zamiast torba 

podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego); 
 ponadto żołnierze Wojsk Specjalnych na szkolenie stawiają się bez peleryny – namiotu. 
Uwagi: ww. wyposażenie dotyczy tylko żołnierzy. 

ZAKWATEROWANIE CSWLąd, m. Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90. 

WYŻYWIENIE Na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. 

ILOŚĆ SZKOLONYCH 
W GRUPIE 

20 osób. 

CZAS TRWANIA KURSU Określony programem szkolenia. 
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TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu do godz.20.00; 
CSWLąd, m. Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90. 

INNE DANE Kursanci po zakończeniu kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu. 
Informacje w sprawie świadectw i zaświadczeń podoficer - specjalista SPiP nr tel. 261-575-177. 

WNIOSKI ORGANIZATORA 
KURSU 

Zgłoszenia na kurs realizować zgodnie z zasadami określonymi w „Planie doskonalenia 
zawodowego realizowanego w Jednostkach Szkolnictwa Wojskowego podległych Dowódcy 
Generalnemu RSZ w 2021r.”. 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

Kierownik Cyklu Szkolenia Ogniowego - nr tel. 261-57-50-31; 
Komendant Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego - nr tel. 261-57-52-03. 
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NAZWA KURSU 
 
KOD KURSU 

KURS DLA KIEROWNIKÓW I OSÓB PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ KIEROWNIKA 
POLIGONOWYCH OBIEKTÓW SZKOLENIOWYCH 
– 8354023 

UCZESTNICY Podoficerowie i pracownicy wojska wykonujących obowiązki służbowe kierownika-konserwatora 
(obsługi) strzelnicy garnizonowej. 

WYMAGANE DOKUMENTY Polecenie wyjazdu służbowego, legitymacja służbowa (dowód osobisty – pracownicy wojska), 
aktualne badania okresowe ważne na cały okres kursu. 

WYMAGANIA ZDROWOTNE Aktualne badania okresowe ważne na cały okres kursu. 
Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w maseczki/opaski ochronne zasłaniające 
usta i nos oraz rękawiczki ochronne. 

WYPOSAŻENIE – mundur polowy właściwy dla pory roku (dodatkowo w okresie zimowym: czapka zimowa, 
trzewiki zimowe); 

– ubranie ochronne; 
– oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubioru polowego; 
– pas żołnierski; 
– hełm kompozytowy; 
– maska p-gaz.; 
– plecak mały od zasobnika piechoty górskiej (zasobnik wz.93); 
– peleryna – namiot kol. khaki ze stelażem (dot. żołnierzy, którzy nie otrzymali ubrania 

ochronnego); 
– strój sportowy – wojskowy (ubranie treningowe – 503/MON , spodenki sportowe – 

307A/MON, koszulka sportowa – 504A/ MON,  buty sportowe – 904A/MON , skarpetki 
sportowe – 545A/MON); 

– torba podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego; 
– przybory piśmiennicze do sporządzania notatek. 

Zamienniki przedmiotów zaopatrzenia mundurowego dla żołnierzy Wojsk Specjalnych: 
– plecak mały – od plecaka o pojemności 80 – 100 l. ze stelażem wewnętrznym (zamiast 

torba podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego); 
– ponadto żołnierze Wojsk Specjalnych na szkolenie stawiają się bez peleryny – namiotu. 
– Uwagi: ww. wyposażenie dotyczy tylko żołnierzy. 

ZAKWATEROWANIE Wskazany Ośrodek Szkolenia Poligonowego 

WYŻYWIENIE Na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. 

ILOŚĆ SZKOLONYCH 
W GRUPIE 

20 osób. 
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CZAS TRWANIA KURSU Określony programem szkolenia. 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu do godz.20.00; 
Wskazany Ośrodek Szkolenia Poligonowego. 

INNE DANE Kursanci po zakończeniu kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu. 
Informacje w sprawie świadectw i zaświadczeń podoficer - specjalista SPiP nr tel. 261-575-177. 

WNIOSKI ORGANIZATORA 
KURSU 

Zgłoszenia na kurs realizować zgodnie z zasadami określonymi w „Planie doskonalenia 
zawodowego realizowanego w Jednostkach Szkolnictwa Wojskowego podległych Dowódcy 
Generalnemu RSZ w 2021r.”. 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

Kierownik Cyklu Szkolenia Ogniowego –nr tel. 261-57-50-31; 
Komendant Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego –nr tel. 261-57-52-03. 
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NAZWA KURSU 
 
KOD KURSU 

KURS SPECJALISTYCZNY OFICERÓW Z ZAKRESU BUDOWY I EKSPLOATACJI CZOŁGU 
T-72 I PT-91 – DOWÓDCY KCZ I PLCZ 

UCZESTNICY Dowódcy kompanii i plutonów czołgów. 

WYMAGANE DOKUMENTY Polecenie wyjazdu służbowego, legitymacja służbowa, aktualne badania okresowe ważne na 
cały okres kursu. 

WYMAGANIA ZDROWOTNE Aktualne badania okresowe ważne na cały okres kursu. 
Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w maseczki/opaski ochronne zasłaniające 
usta i nos oraz rękawiczki ochronne. 

WYPOSAŻENIE  mundur polowy właściwy dla pory roku (dodatkowo w okresie zimowym: czapka zimowa, 
trzewiki zimowe); 

 ubranie ochronne; 
 oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubioru polowego; 
 pas żołnierski; 
 hełm kompozytowy; 
 maska p-gaz.; 
 plecak mały od zasobnika piechoty górskiej (zasobnik wz.93);  
 peleryna – namiot kol. khaki ze stelażem (dot. żołnierzy, którzy nie otrzymali ubrania 

ochronnego); 
 strój sportowy – wojskowy (ubranie treningowe – 503/MON , spodenki sportowe – 

307A/MON, koszulka sportowa – 504A/ MON,  buty sportowe – 904A/MON , skarpetki 
sportowe – 545A/MON); 

 torba podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego; 
 ubranie robocze (kombinezon czołgisty), rękawice robocze;  
 przybory piśmiennicze do sporządzania notatek. 
Zamienniki przedmiotów zaopatrzenia mundurowego dla żołnierzy Wojsk Specjalnych: 
 plecak mały – od plecaka o pojemności 80 – 100 l. ze stelażem wewnętrznym (zamiast torba 

podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego); 
 ponadto żołnierze Wojsk Specjalnych na szkolenie stawiają się bez peleryny – namiotu. 

ZAKWATEROWANIE CSWLąd, m. Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90. 

WYŻYWIENIE Na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. 

ILOŚĆ SZKOLONYCH 
W GRUPIE 

16 osób. 

CZAS TRWANIA KURSU Określony programem szkolenia. 
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TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu do godz.20.00; 
CSWLąd, m. Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90. 

INNE DANE Kursanci po zakończeniu kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu. 
Informacje w sprawie świadectw i zaświadczeń podoficer - specjalista SPiP nr tel. 261-575-177. 

WNIOSKI ORGANIZATORA 
KURSU 

Zgłoszenia na kurs realizować zgodnie z zasadami określonymi w „Planie doskonalenia 
zawodowego realizowanego w Jednostkach Szkolnictwa Wojskowego podległych Dowódcy 
Generalnemu RSZ w 2021r.”. 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

Kierownik Cyklu Zabezpieczenia Logistycznego - nr  tel. 261-57-50-50; 
Komendant Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego - nr tel. 261-57-52-03. 
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NAZWA KURSU 
KOD KURSU 

KURS SPECJALISTYCZNY OFICERÓW Z ZAKRESU BUDOWY I EKSPLOATACJI BWP – 
DOWÓDCY kz i plz 

UCZESTNICY Dowódcy kompanii i plutonów zmechanizowanych. 

WYMAGANE DOKUMENTY Polecenie wyjazdu służbowego, legitymacja służbowa, aktualne badania okresowe ważne na 
cały okres kursu. 

WYMAGANIA ZDROWOTNE Aktualne badania okresowe ważne na cały okres kursu. 
Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w maseczki/opaski ochronne zasłaniające 
usta i nos oraz rękawiczki ochronne. 

WYPOSAŻENIE  mundur polowy właściwy dla pory roku (dodatkowo w okresie zimowym: czapka zimowa, 
trzewiki zimowe); 

 ubranie ochronne; 
 oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubioru polowego; 
 pas żołnierski; 
 hełm kompozytowy; 
 maska p-gaz.; 
 plecak mały od zasobnika piechoty górskiej (zasobnik wz.93); 
 peleryna – namiot kol. khaki ze stelażem (dot. żołnierzy, którzy nie otrzymali ubrania 

ochronnego); 
 strój sportowy – wojskowy (ubranie treningowe – 503/MON , spodenki sportowe – 

307A/MON, koszulka sportowa – 504A/ MON,  buty sportowe – 904A/MON , skarpetki 
sportowe – 545A/MON); 

 torba podróżna poligonowa (plecak) na wyposażenie do przenoszenia stroju sportowego; 
 ubranie robocze (kombinezon czołgisty);  
 rękawice robocze; 
 przybory piśmiennicze do sporządzania notatek. 
Zamienniki przedmiotów zaopatrzenia mundurowego dla żołnierzy Wojsk Specjalnych: 
 plecak mały – od plecaka o pojemności 80 – 100 l. ze stelażem wewnętrznym (zamiast torba 

podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego); 
 ponadto żołnierze Wojsk Specjalnych na szkolenie stawiają się bez peleryny – namiotu. 

ZAKWATEROWANIE CSWLąd, m. Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90. 

WYŻYWIENIE Na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. 

ILOŚĆ SZKOLONYCH 
W GRUPIE 

14 osób. 

CZAS TRWANIA KURSU Określony programem szkolenia. 
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TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu do godz.20.00; 
CSWLąd, m. Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90. 

INNE DANE Kursanci po zakończeniu kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu. 
Informacje w sprawie świadectw i zaświadczeń podoficer - specjalista SPiP nr tel. 261-575-177. 

WNIOSKI ORGANIZATORA 
KURSU 

Zgłoszenia na kurs realizować zgodnie z zasadami określonymi w „Planie doskonalenia 
zawodowego realizowanego w Jednostkach Szkolnictwa Wojskowego podległych Dowódcy 
Generalnemu RSZ w 2021r.”. 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

Kierownik Cyklu Zabezpieczenia Logistycznego - nr  tel. 261-57-50-50; 
Komendant Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego - nr tel. 261-57-52-03. 
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NAZWA KURSU 
 
KOD KURSU 

KURS PRZEKWALIFIKOWANIA KIEROWCÓW T -72 W ZAKRESIE BUDOWY, 
EKSPLOATACJI I KIEROWANIA PT – 91 

UCZESTNICY Żołnierze i pracownicy cywilni. 

WYMAGANE DOKUMENTY Polecenie wyjazdu służbowego, legitymacja służbowa, prawo jazdy kat. B, C, C1, D, D1 lub T 
(lub pozwolenie do kierowania pojazdem kategorii B, C, C+E, D), świadectwo ukończenia kursu 
z zasad eksploatacji i kierowania pojazdem specjalnym oraz pojazdem przeznaczonym do 
celów specjalnych typu czołg T – 72, zdjęcie legitymacyjne w mundurze wyjściowym o 
wymiarach 45x35 mm. 

WYMAGANIA ZDROWOTNE Aktualne badania okresowe ważne na cały okres kursu. 
Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w maseczki/opaski ochronne zasłaniające 
usta i nos oraz rękawiczki ochronne. 

WYPOSAŻENIE  własny hełmofon i gogle (okulary) ochronne; 
 2 x mundur polowy właściwy dla pory roku (dodatkowo w okresie zimowym: czapka zimowa, 

trzewiki zimowe); 
 ubranie ochronne; 
 oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubioru polowego; 
 pas żołnierski; 
 szelki do przenoszenia oporządzenia; 
 rękawice taktyczne; 
 maska p-gaz.; 
 zasobnik piechoty górskiej (zasobnik wz.93); 
 plecak mały od zasobnika piechoty górskiej (zasobnik wz.93); 
 peleryna – namiot kol. khaki ze stelażem (dot. żołnierzy, którzy nie otrzymali ubrania 

ochronnego); 
 strój sportowy – wojskowy (ubranie treningowe – 503/MON , spodenki sportowe – 

307A/MON, koszulka sportowa – 504A/ MON,  buty sportowe – 904A/MON , skarpetki 
sportowe – 545A/MON); 

 torba podróżna poligonowa (plecak) na wyposażenie do przenoszenia stroju sportowego; 
 hełm kompozytowy; 
 ochronniki słuchu; 
 przybory piśmiennicze do sporządzania notatek; 
 ubranie robocze (kombinezon czołgisty); 
 rękawice robocze;  
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  strój kąpielowy (kąpielówki, czepek, okulary do pływania). 
Zamienniki przedmiotów zaopatrzenia mundurowego dla żołnierzy Wojsk Specjalnych: 
 mundur polowy i kombinezon ćwiczebny (zamiast dwóch kompletów munduru polowego); 
 plecak o pojemności 80 – 100 l. ze stelażem wewnętrznym (zamiast zasobnika piechoty 

górskiej wz.93); 
 plecak mały – od plecaka o pojemności 80 – 100 l. ze stelażem wewnętrznym (zamiast torba 

podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego); 
 ponadto żołnierze Wojsk Specjalnych na szkolenie stawiają się bez peleryny – namiotu. 

ZAKWATEROWANIE CSWLąd, m. Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90. 

WYŻYWIENIE Na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. 

ILOŚĆ SZKOLONYCH 
W GRUPIE 

20 osób. 

CZAS TRWANIA KURSU Określony programem szkolenia. 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu do godz. 20.00; 
CSWLąd, m. Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90. 

INNE DANE Słuchacze po zakończeniu kursu otrzymują „Świadectwo ukończenia kursu z zasad eksploatacji 
i kierowania pojazdem specjalnym i pojazdem przeznaczonym  do celów specjalnych”. 
Informacje w sprawie świadectw i zaświadczeń Komendant OSK nr tel. 261-575-956. 

WNIOSKI ORGANIZATORA 
KURSU 

Jednostki wojskowe i instytucje przesyłają zbiorcze imienne wykazy zakwalifikowanych 
żołnierzy (za całość podległych struktur) do komendanta CSWLĄD  zgodnie z przydzielonym 
limitem szkoleniowym, w terminie nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem kursu. 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

Kierownik Cyklu Zabezpieczenia Logistycznego - nr  tel. 261-57-50-50; 
Komendant Ośrodka Szkolenia Kierowców –nr tel. 261-57-59-56; 
Komendant Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego - nr tel. 261-57-52-03. 
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NAZWA KURSU 
 
KOD KURSU 

KURS KIEROWANIA I ZASAD EKSPLOATACJI CZOŁGU PT-91/T-72  
KURS KIEROWANIA I ZASAD EKSPLOATACJI POJAZDU NA PODWOZIU CZOŁGOWYM 
(KIEROWCA CZOŁGU PT-91/T-72) 

UCZESTNICY Żołnierze i pracownicy cywilni. 

WYMAGANE DOKUMENTY Polecenie wyjazdu służbowego, legitymacja służbowa, ważne zaświadczenie o odbyciu testu 
uczuleniowego na tlen, prawo jazdy kat. B, C, C1, D, D1 lub T (lub pozwolenie do kierowania 
pojazdem kategorii B, C, C+E, D), zdjęcie legitymacyjne w mundurze wyjściowym o wymiarach 
45x35 mm. 

WYMAGANIA ZDROWOTNE Aktualne badania okresowe ważne na cały okres kursu. 
Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w maseczki/opaski ochronne zasłaniające 
usta i nos oraz rękawiczki ochronne. 

WYPOSAŻENIE  własny hełmofon i gogle (okulary) ochronne. 
 2 x mundur polowy właściwy dla pory roku (dodatkowo w okresie zimowym: czapka zimowa, 

trzewiki zimowe); 
 ubranie ochronne; 
 oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubioru polowego; 
 pas żołnierski; 
 szelki do przenoszenia oporządzenia; 
 rękawice taktyczne; 
 maska p-gaz.; 
 zasobnik piechoty górskiej (zasobnik wz.93); 
 plecak mały od zasobnika piechoty górskiej (zasobnik wz.93); 
 peleryna – namiot kol. khaki ze stelażem (dot. żołnierzy, którzy nie otrzymali ubrania 

ochronnego); 
 strój sportowy – wojskowy (ubranie treningowe – 503/MON , spodenki sportowe – 

307A/MON, koszulka sportowa – 504A/ MON,  buty sportowe – 904A/MON , skarpetki 
sportowe – 545A/MON); 

 torba podróżna poligonowa (plecak) na wyposażenie do przenoszenia stroju sportowego; 
 hełm kompozytowy; 
 ochronniki słuchu; 
 przybory piśmiennicze do sporządzania notatek; 
 ubranie robocze (kombinezon czołgisty); 
 rękawice robocze;  
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  strój kąpielowy (kąpielówki, czepek, okulary do pływania). 
Zamienniki przedmiotów zaopatrzenia mundurowego dla żołnierzy Wojsk Specjalnych: 
 mundur polowy i kombinezon ćwiczebny (zamiast dwóch kompletów munduru polowego); 
 plecak o pojemności 80 – 100 l. ze stelażem wewnętrznym (zamiast zasobnika piechoty 

górskiej wz.93); 
 plecak mały – od plecaka o pojemności 80 – 100 l. ze stelażem wewnętrznym (zamiast torba 

podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego); 
 ponadto żołnierze Wojsk Specjalnych na szkolenie stawiają się bez peleryny – namiotu. 

ZAKWATEROWANIE CSWLąd, m. Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90. 

WYŻYWIENIE Na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. 

ILOŚĆ SZKOLONYCH 
W GRUPIE 

20 osób. 

CZAS TRWANIA KURSU Określony programem szkolenia. 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu do godz. 20.00; 
CSWLąd, m. Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90. 

INNE DANE Słuchacze po zakończeniu kursu otrzymują „Świadectwo ukończenia kursu z zasad eksploatacji 
i kierowania pojazdem specjalnym i pojazdem przeznaczonym  do celów specjalnych”. 
Szkolenie z pokonywania przeszkody wodnej uruchamiane jest decyzją Inspektora Szkolenia 
DG RSZ na wniosek zainteresowanego Dowódcy JW. 
Informacje w sprawie świadectw i zaświadczeń Komendant OSK nr tel. 261-575-956. 

WNIOSKI ORGANIZATORA 
KURSU 

Jednostki wojskowe i instytucje przesyłają zbiorcze imienne wykazy zakwalifikowanych 
żołnierzy (za całość podległych struktur) do komendanta CSWLĄD  zgodnie z przydzielonym 
limitem szkoleniowym, w terminie nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem kursu. 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

Kierownik Cyklu Zabezpieczenia Logistycznego - nr  tel. 261-57-50-50; 
Komendant Ośrodka Szkolenia Kierowców –nr tel. 261-57-59-56; 
Komendant Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego - nr tel. 261-57-52-03. 
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NAZWA KURSU 
 
KOD KURSU 

KURS Z ZASAD EKSPLOATACJI I KIEROWANIA POJAZDEM SPECJALNYM TYPU 
TO SKOT (KIEROWCA SKOT) /KURS PROWADZONY W JW POSIADAJĄCYCH TO SKOT/ 

UCZESTNICY Żołnierze i pracownicy cywilni. 

WYMAGANE DOKUMENTY Polecenie wyjazdu służbowego, legitymacja służbowa, prawo jazdy kat. C, zdjęcie 
legitymacyjne w mundurze wyjściowym o wymiarach 45x35 mm. 

WYMAGANIA ZDROWOTNE Aktualne badania okresowe ważne na cały okres kursu. 
Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w maseczki/opaski ochronne zasłaniające 
usta i nos oraz rękawiczki ochronne. 

WYPOSAŻENIE  własny hełmofon i gogle (okulary) ochronne. 
 2 x mundur polowy właściwy dla pory roku (dodatkowo w okresie zimowym: czapka zimowa, 

trzewiki zimowe); 
 ubranie ochronne; 
 oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubioru polowego pas żołnierski; 
 pas żołnierski; 
 szelki do przenoszenia oporządzenia; 
 rękawice taktyczne; 
 maska p-gaz.; 
 zasobnik piechoty górskiej (zasobnik wz.93); 
 plecak mały od zasobnika piechoty górskiej (zasobnik wz.93); 
 peleryna – namiot kol. khaki ze stelażem (dot. żołnierzy, którzy nie otrzymali ubrania 

ochronnego); 
 strój sportowy – wojskowy (ubranie treningowe – 503/MON , spodenki sportowe – 

307A/MON, koszulka sportowa – 504A/ MON,  buty sportowe – 904A/MON , skarpetki 
sportowe – 545A/MON); 

 torba podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego; 
 hełm kompozytowy; 
 ochronniki słuchu; 
 przybory piśmiennicze do sporządzania notatek; 
 ubranie robocze (kombinezon czołgisty); 
 rękawice robocze;  
 strój kąpielowy (kąpielówki, czepek, okulary do pływania). 
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 Zamienniki przedmiotów zaopatrzenia mundurowego dla żołnierzy Wojsk Specjalnych: 
 mundur polowy i kombinezon ćwiczebny (zamiast dwóch kompletów munduru polowego); 
 plecak o pojemności 80 – 100 l. ze stelażem wewnętrznym (zamiast zasobnika piechoty 

górskiej wz.93); 
 plecak mały – od plecaka o pojemności 80 – 100 l. ze stelażem wewnętrznym (zamiast torba 

podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego); 
 ponadto żołnierze Wojsk Specjalnych na szkolenie stawiają się bez peleryny – namiotu. 

ZAKWATEROWANIE JW. w których organizowany jest kurs. 

WYŻYWIENIE Na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. 

ILOŚĆ SZKOLONYCH 
W GRUPIE 

12 osób. 

CZAS TRWANIA KURSU Określony programem szkolenia. 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu do godz. 20.00; 
JW. w których organizowany jest kurs 

INNE DANE Słuchacze po zakończeniu kursu otrzymują „Świadectwo ukończenia kursu z zasad eksploatacji 
i kierowania pojazdem specjalnym i pojazdem przeznaczonym  do celów specjalnych”. 
Informacje w sprawie świadectw i zaświadczeń Komendant OSK nr tel. 261-575-956. 

WNIOSKI ORGANIZATORA 
KURSU 

Jednostki wojskowe i instytucje przesyłają zbiorcze imienne wykazy zakwalifikowanych 
żołnierzy (za całość podległych struktur) do komendanta CSWLĄD  zgodnie z przydzielonym 
limitem szkoleniowym, w terminie nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem kursu. 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

Kierownik Cyklu Zabezpieczenia Logistycznego - nr  tel. 261-57-50-50; 
Komendant Ośrodka Szkolenia Kierowców –nr tel. 261-57-59-56; 
Komendant Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego - nr tel. 261-57-52-03. 
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NAZWA KURSU 
 
KOD KURSU 

KURS W ZAKRESIE KIEROWANIA I EKSPLOATACJI POJAZDU NA PODWOZIU TATRA 
815 
- 8354021 

UCZESTNICY Żołnierze i pracownicy cywilni. 

WYMAGANE DOKUMENTY Polecenie wyjazdu, legitymacja służbowa, prawo jazdy kat. C, zdjęcie legitymacyjne w 
mundurze wyjściowym o wymiarach 45x35 mm. 

WYMAGANIA ZDROWOTNE Badania okresowe ważne na cały okres kursu. 
Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w maseczki/opaski ochronne zasłaniające 
usta i nos oraz rękawiczki ochronne. 

WYPOSAŻENIE  2 x mundur polowy właściwy dla pory roku (dodatkowo w okresie zimowym: czapka zimowa, 
trzewiki zimowe); 

 ubranie ochronne; 
 oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubioru polowego; 
 pas żołnierski; 
 szelki do przenoszenia oporządzenia; 
 rękawice taktyczne; 
 maska p-gaz.; 
 zasobnik piechoty górskiej (zasobnik wz.93); 
 plecak mały od zasobnika piechoty górskiej (zasobnik wz.93);  
 peleryna – namiot kol. khaki ze stelażem (dot. żołnierzy, którzy nie otrzymali ubrania 

ochronnego); 
 strój sportowy – wojskowy (ubranie treningowe – 503/MON , spodenki sportowe – 

307A/MON, koszulka sportowa – 504A/ MON,  buty sportowe – 904A/MON , skarpetki 
sportowe – 545A/MON); 

 torba podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego; 
 hełm kompozytowy; 
 ochronniki słuchu; 
 przybory piśmiennicze do sporządzania notatek; 
 ubranie robocze (kombinezon czołgisty); 
 rękawice robocze;  
 strój kąpielowy (kąpielówki, czepek, okulary do pływania). 
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 Zamienniki przedmiotów zaopatrzenia mundurowego dla żołnierzy Wojsk Specjalnych: 
 mundur polowy i kombinezon ćwiczebny (zamiast dwóch kompletów munduru polowego); 
 plecak o pojemności 80 – 100 l. ze stelażem wewnętrznym (zamiast zasobnika piechoty 

górskiej wz.93); 
 plecak mały – od plecaka o pojemności 80 – 100 l. ze stelażem wewnętrznym (zamiast torba 

podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego); 
ponadto żołnierze Wojsk Specjalnych na szkolenie stawiają się bez peleryny – namiotu. 

ZAKWATEROWANIE CSWLąd, m. Biedrusko, ul. Ogrodowa 1. 

WYŻYWIENIE Na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. 

ILOŚĆ SZKOLONYCH 
W GRUPIE 

15 osób. 

CZAS TRWANIA KURSU Określony programem szkolenia. 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu do godz. 20.00; 
CSWLąd, m. Biedrusko, ul. Ogrodowa 1. 

INNE DANE Słuchacze po zakończeniu kursu otrzymują „Świadectwo ukończenia kursu z zasad eksploatacji 
i kierowania pojazdem specjalnym i pojazdem przeznaczonym  do celów specjalnych”. 
Informacje w sprawie świadectw i zaświadczeń Komendant OSK nr tel. 261-575-956. 

WNIOSKI ORGANIZATORA 
KURSU 

Jednostki wojskowe i instytucje przesyłają zbiorcze imienne wykazy zakwalifikowanych 
żołnierzy (za całość podległych struktur) do komendanta CSWLĄD  zgodnie z przydzielonym 
limitem szkoleniowym, w terminie nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem kursu. 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

Kierownik Cyklu Zabezpieczenia Logistycznego - nr  tel. 261-57-50-50; 
Komendant Ośrodka Szkolenia Kierowców - nr tel. 261-57-59-56; 
Komendant Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego - nr tel. 261-57-52-03. 
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NAZWA KURSU 
 
 
KOD KURSU 

KURS KANDYDATÓW NA STANOWISKO KIEROWCA POJAZDU SPECJALNEGO 
I POJAZDU PRZEZNACZONEGO DO CELÓW SPECJALNYCH NA PODWOZIU BAZ 5939 
ORAZ BAZ 5937 /KURS PROWADZONY W JW POSIADAJĄCYCH BAZ 5939 i 5937/ 
– 8354014 

UCZESTNICY Żołnierze i pracownicy cywilni. 

WYMAGANE DOKUMENTY Polecenie wyjazdu, legitymacja służbowa, prawo jazdy kat. C, zdjęcie legitymacyjne w 
mundurze wyjściowym o wymiarach 45x35 mm. 

WYMAGANIA ZDROWOTNE Badania okresowe ważne na cały okres kursu. 
Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w maseczki/opaski ochronne zasłaniające 
usta i nos oraz rękawiczki ochronne. 

WYPOSAŻENIE – 2 x mundur polowy właściwy dla pory roku (dodatkowo w okresie zimowym: czapka 
zimowa, trzewiki zimowe); 

– ubranie ochronne; 
– oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubioru polowego; 
– pas żołnierski; 
– szelki do przenoszenia oporządzenia; 
– rękawice taktyczne; 
– maska p-gaz.; 
– zasobnik piechoty górskiej (zasobnik wz.93); 
– plecak mały od zasobnika piechoty górskiej (zasobnik wz.93);  
– peleryna – namiot kol. khaki ze stelażem (dot. żołnierzy, którzy nie otrzymali ubrania 

ochronnego); 
– strój sportowy – wojskowy (ubranie treningowe – 503/MON , spodenki sportowe – 

307A/MON, koszulka sportowa – 504A/ MON,  buty sportowe – 904A/MON , skarpetki 
sportowe – 545A/MON); 

– torba podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego; 
– hełm kompozytowy; 
– ochronniki słuchu; 
– przybory piśmiennicze do sporządzania notatek; 
– ubranie robocze (kombinezon czołgisty); 
– rękawice robocze;  
– strój kąpielowy (kąpielówki, czepek, okulary do pływania). 

Zamienniki przedmiotów zaopatrzenia mundurowego dla żołnierzy Wojsk Specjalnych: 
– mundur polowy i kombinezon ćwiczebny (zamiast dwóch kompletów munduru polowego); 
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– plecak o pojemności 80 – 100 l. ze stelażem wewnętrznym (zamiast zasobnika piechoty 
górskiej wz.93); 

– plecak mały – od plecaka o pojemności 80 – 100 l. ze stelażem wewnętrznym (zamiast 
torba podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego); 

– ponadto żołnierze Wojsk Specjalnych na szkolenie stawiają się bez peleryny – namiotu. 

ZAKWATEROWANIE JW. w których organizowany jest kurs. 

WYŻYWIENIE Na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. 

ILOŚĆ SZKOLONYCH 
W GRUPIE 

15 osób. 

CZAS TRWANIA KURSU Określony programem szkolenia. 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu do godz. 20.00; 
JW. w których organizowany jest kurs. 

INNE DANE Słuchacze po zakończeniu kursu otrzymują „Świadectwo ukończenia kursu z zasad eksploatacji 
i kierowania pojazdem specjalnym i pojazdem przeznaczonym do celów specjalnych”. 
Szkolenie uzupełniające uruchamiane jest decyzją Inspektora Szkolenia DG RSZ na wniosek 
zainteresowanego Dowódcy JW. 
Informacje w sprawie świadectw i zaświadczeń Komendant OSK nr tel. 261-575-956. 

WNIOSKI ORGANIZATORA 
KURSU 

Jednostki wojskowe i instytucje przesyłają zbiorcze imienne wykazy zakwalifikowanych 
żołnierzy (za całość podległych struktur) do komendanta CSWLĄD zgodnie z przydzielonym 
limitem szkoleniowym, w terminie nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem kursu. 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

Kierownik Cyklu Zabezpieczenia Logistycznego - nr tel. 261-57-50-50; 
Komendant Ośrodka Szkolenia Kierowców - nr tel. 261-57-59-56; 
Komendant Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego - nr tel. 261-57-52-03. 
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NAZWA KURSU 
 
KOD KURSU 

KURS W ZAKRESIE KIEROWANIA I EKSPLOATACJI BWP (KIEROWCA BWP) 

UCZESTNICY Żołnierze i pracownicy cywilni. 

WYMAGANE DOKUMENTY Polecenie wyjazdu służbowego, legitymacja służbowa, prawo jazdy  kat. B, C, C1, D, D1 lub T 
(lub pozwolenie do kierowania pojazdem kategorii B, C, C+E, D), zdjęcie legitymacyjne w 
mundurze wyjściowym o wymiarach 45x35 mm. 

WYMAGANIA ZDROWOTNE Aktualne badania okresowe ważne na cały okres kursu. 
Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w maseczki/opaski ochronne zasłaniające 
usta i nos oraz rękawiczki ochronne. 

WYPOSAŻENIE  własny hełmofon i gogle (okulary) ochronne. 
 2 x mundur polowy właściwy dla pory roku (dodatkowo w okresie zimowym: czapka zimowa, 

trzewiki zimowe); 
 ubranie ochronne; 
 oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubioru polowego; 
 pas żołnierski; 
 szelki do przenoszenia oporządzenia; 
 rękawice taktyczne; 
 maska p-gaz.; 
 zasobnik piechoty górskiej (zasobnik wz.93); 
 plecak mały od zasobnika piechoty górskiej; 
 peleryna – namiot kol. khaki ze stelażem (dot. żołnierzy, którzy nie otrzymali ubrania 

ochronnego); 
 strój sportowy – wojskowy (ubranie treningowe – 503/MON , spodenki sportowe – 

307A/MON, koszulka sportowa – 504A/ MON,  buty sportowe – 904A/MON , skarpetki 
sportowe – 545A/MON); 

 torba podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego; 
 hełm kompozytowy; 
 ochronniki słuchu; 
 przybory piśmiennicze do sporządzania notatek; 
 ubranie robocze (kombinezon czołgisty); 
 rękawice robocze;  
 strój kąpielowy (kąpielówki, czepek, okulary do pływania). 



53 

 

 Zamienniki przedmiotów zaopatrzenia mundurowego dla żołnierzy Wojsk Specjalnych: 
 mundur polowy i kombinezon ćwiczebny (zamiast dwóch kompletów munduru polowego); 
 plecak o pojemności 80 – 100 l. ze stelażem wewnętrznym (zamiast zasobnika piechoty 

górskiej wz.93); 
 plecak mały – od plecaka o pojemności 80 – 100 l. ze stelażem wewnętrznym (zamiast torba 

podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego); 
 ponadto żołnierze Wojsk Specjalnych na szkolenie stawiają się bez peleryny – namiotu. 

ZAKWATEROWANIE CSWLąd, m. Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90. 

WYŻYWIENIE Na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. 

ILOŚĆ SZKOLONYCH 
W GRUPIE 

20 osób. 

CZAS TRWANIA KURSU Określony programem szkolenia. 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu do godz. 20.00; CSWLąd, m. Poznań, ul. Wojska 
Polskiego 86/90. 

INNE DANE Słuchacze po zakończeniu kursu otrzymują „Świadectwo ukończenia kursu z zasad eksploatacji 
i kierowania pojazdem specjalnym i pojazdem przeznaczonym do celów specjalnych”. 
Szkolenie z pokonywania przeszkody wodnej uruchamiane jest decyzją Inspektora Szkolenia 
DG RSZ na wniosek zainteresowanego Dowódcy JW. 
Informacje w sprawie świadectw i zaświadczeń Komendant OSK nr tel. 261-575-956. 

WNIOSKI ORGANIZATORA 
KURSU 

Jednostki wojskowe i instytucje przesyłają zbiorcze imienne wykazy zakwalifikowanych 
żołnierzy (za całość podległych struktur) do komendanta CSWLĄD zgodnie z przydzielonym 
limitem szkoleniowym, w terminie nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem kursu. 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

Kierownik Cyklu Zabezpieczenia Logistycznego - nr tel. 261-57-50-50; 
Komendant Ośrodka Szkolenia Kierowców - nr tel. 261-57-59-56; 
Komendant Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego - nr tel. 261-57-52-03. 



54 

 

NAZWA KURSU 
 
KOD KURSU 

KURS Z ZASAD EKSPLOATACJI I KIEROWANIA POJAZDEM SPECJALNYM TYPU BRDM 
(KIEROWCA BRDM) 
8354012 

UCZESTNICY Żołnierze i pracownicy cywilni. 

WYMAGANE DOKUMENTY Polecenie wyjazdu służbowego, legitymacja służbowa, prawo jazdy  kat. C, zdjęcie 
legitymacyjne w mundurze wyjściowym o wymiarach 45x35 mm. 

WYMAGANIA ZDROWOTNE Aktualne badania okresowe ważne na cały okres kursu. 
Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w maseczki/opaski ochronne zasłaniające 
usta i nos oraz rękawiczki ochronne. 

WYPOSAŻENIE  własny hełmofon i gogle (okulary) ochronne. 
 2 x mundur polowy właściwy dla pory roku (dodatkowo w okresie zimowym: czapka zimowa, 

trzewiki zimowe); 
 ubranie ochronne; 
 oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubioru polowego; 
 pas żołnierski; 
 szelki do przenoszenia oporządzenia; 
 rękawice taktyczne; 
 maska p-gaz.; 
 zasobnik piechoty górskiej (zasobnik wz.93); 
 plecak mały od zasobnika piechoty górskiej;  
 peleryna – namiot kol. khaki ze stelażem (dot. żołnierzy, którzy nie otrzymali ubrania 

ochronnego); 
 strój sportowy – wojskowy (ubranie treningowe – 503/MON , spodenki sportowe – 

307A/MON, koszulka sportowa – 504A/ MON,  buty sportowe – 904A/MON , skarpetki 
sportowe – 545A/MON); 

 torba podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego; 
 hełm kompozytowy; 
 ochronniki słuchu; 
 przybory piśmiennicze do sporządzania notatek; 
 ubranie robocze (kombinezon czołgisty); 
 rękawice robocze;  
 strój kąpielowy (kąpielówki, czepek, okulary do pływania). 
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 Zamienniki przedmiotów zaopatrzenia mundurowego dla żołnierzy Wojsk Specjalnych: 
 mundur polowy i kombinezon ćwiczebny (zamiast dwóch kompletów munduru polowego); 
 plecak o pojemności 80 – 100 l. ze stelażem wewnętrznym (zamiast zasobnika piechoty 

górskiej wz.93); 
 plecak mały – od plecaka o pojemności 80 – 100 l. ze stelażem wewnętrznym (zamiast 

torba podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego); 
 ponadto żołnierze Wojsk Specjalnych na szkolenie stawiają się bez peleryny – namiotu. 

ZAKWATEROWANIE CSWLąd, m. Biedrusko, ul. Ogrodowa 1. 

WYŻYWIENIE Na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. 

ILOŚĆ SZKOLONYCH 
W GRUPIE 

15 osób. 

CZAS TRWANIA KURSU Określony programem szkolenia. 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu do godz. 20.00; 
CSWLąd, m. Biedrusko, ul. Ogrodowa 1. 

INNE DANE Słuchacze po zakończeniu kursu otrzymują „Świadectwo ukończenia kursu z zasad eksploatacji 
i kierowania pojazdem specjalnym i pojazdem przeznaczonym do celów specjalnych”. 
Szkolenia uzupełniające uruchamiane są decyzją Inspektora Szkolenia DG RSZ na wniosek 
zainteresowanego Dowódcy JW. 
Informacje w sprawie świadectw i zaświadczeń Komendant OSK nr tel. 261-575-956. 

WNIOSKI ORGANIZATORA 
KURSU 

Jednostki wojskowe i instytucje przesyłają zbiorcze imienne wykazy zakwalifikowanych 
żołnierzy (za całość podległych struktur) do komendanta CSWLąd zgodnie z przydzielonym 
limitem szkoleniowym, w terminie nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem kursu. 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

Kierownik Cyklu Zabezpieczenia Logistycznego - nr tel. 261-57-50-50; 
Komendant Ośrodka Szkolenia Kierowców - nr tel. 261-57-59-56; 
Komendant Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego - nr tel. 261-57-52-03. 
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NAZWA KURSU 
 
KOD KURSU 

KURS W ZAKRESIE KIEROWANIA I EKSPLOATACJI KTO ROSOMAK Z NAUCZANIEM 
ZDALNYM  I i II ETAP 
– 8354019 

UCZESTNICY Żołnierze i pracownicy cywilni. 

WYMAGANE DOKUMENTY Polecenie wyjazdu służbowego, legitymacja służbowa, prawo jazdy kat. C,  zdjęcie 
legitymacyjne w mundurze wyjściowym o wymiarach 45x35 mm. 

WYMAGANIA ZDROWOTNE Aktualne badania okresowe ważne na cały okres kursu. 
Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w maseczki/opaski ochronne zasłaniające 
usta i nos oraz rękawiczki ochronne. 

WYMAGANIA − własny hełmofon / zestaw nagłowny i gogle (okulary) ochronne; 
− umiejętności korzystania z komputera; 
− podstawy do korzystania z Internetu i poczty elektronicznej; 
− dostęp do korzystania z komputera z dostępem do Internet; 
− konto poczty elektronicznej oraz zainstalowane w dostępnym komputerze programy; 
− Internet Explorer (lub inną przeglądarkę), Adobe Reader, Flash Player oraz Microsoft Office 

lub przeglądarkę dokumentów Microsoft Office; 
− pozytywny wynik z egzaminu modułu zdalnego w przypadku kierowania na moduł 

stacjonarny. 

WYPOSAŻENIE NA MODUŁ 
STACJONARNY 

− 2 x mundur polowy właściwy dla pory roku (dodatkowo w okresie zimowym: czapka zimowa, 
trzewiki zimowe); 

− ubranie ochronne;oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubioru polowego; 
− pas żołnierski; 
− szelki do przenoszenia oporządzenia; 
− maska p-gaz.; 
− plecak mały od zasobnika piechoty górskiej (zasobnik wz.93); 
 peleryna – namiot kol. khaki ze stelażem (dot. żołnierzy, którzy nie otrzymali ubrania 

ochronnego);  
 strój sportowy – wojskowy (ubranie treningowe – 503/MON , spodenki sportowe – 

307A/MON, koszulka sportowa – 504A/ MON,  buty sportowe – 904A/MON , skarpetki 
sportowe – 545A/MON); 

− torba podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego; 
− hełm kompozytowy; 
− ubranie robocze (kombinezon czołgisty); 
− rękawice robocze; 
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− ochronniki słuchu; 
− przybory piśmiennicze do sporządzania notatek. 

 Zamienniki przedmiotów zaopatrzenia mundurowego dla żołnierzy Wojsk Specjalnych: 
− mundur polowy i kombinezon ćwiczebny (zamiast dwóch kompletów munduru polowego); 
− plecak mały – od plecaka o pojemności 80 – 100 l. ze stelażem wewnętrznym (zamiast torba 

podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego); 
− ponadto żołnierze Wojsk Specjalnych na szkolenie stawiają się bez peleryny – namiotu. 

ZAKWATEROWANIE CSWLąd, m. Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90. 

WYŻYWIENIE Na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. 

ILOŚĆ SZKOLONYCH 
W GRUPIE 

15 osób. 

CZAS TRWANIA KURSU Określony programem szkolenia. 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie modułu stacjonarnego do godz.20.00; 
CSWLąd, m. Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90. 

INNE DANE Słuchacze po zakończeniu kursu otrzymują świadectwo ukończenia kursu z zasad eksploatacji  
i kierowania pojazdem specjalnym i pojazdem przeznaczonym do celów specjalnych w SZRP 
oraz zaświadczenie z zakresu obsługiwania i eksploatacji urządzeń OPBMR. 
Szkolenia uzupełniające uruchamiane są decyzją Inspektora Szkolenia DG RSZ na wniosek 
zainteresowanego Dowódcy JW. 
Informacje w sprawie świadectw i zaświadczeń Komendant OSK nr tel. 261-575-956. 

WNIOSKI ORGANIZATORA 
KURSU 

Jednostki wojskowe i instytucje przesyłają zbiorcze imienne wykazy zakwalifikowanych 
żołnierzy (za całość podległych struktur) do komendanta CSWLąd zgodnie z przydzielonym 
limitem szkoleniowym, w terminie nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem kursu. Kurs e-
learningowy zamieszczony jest w MILNET-I na stronie: 
https://elearning.wp.mil.pl/course/index.php?categoryid=33 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

Kierownik Cyklu Zabezpieczenia Logistycznego - nr tel. 261-57-50-50; 
Komendant Ośrodka Szkolenia Kierowców –nr tel. 261-57-59-56; 
Komendant Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego - nr tel. 261-57-52-03. 
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NAZWA KURSU 
 
KOD KURSU 

KURS OPERATORÓW – INSTRUKTORÓW SYMULATORA / TRENAŻERA KIEROWCY KTO 
ROSOMAK TYPU „JASKIER” 
– 8354020 

UCZESTNICY Żołnierze i pracownicy cywilni. 

WYMAGANE DOKUMENTY Polecenie wyjazdu służbowego, legitymacja służbowa, prawo jazdy kat. C, świadectwo 
ukończenia kursu z zasad eksploatacji i kierowania pojazdem specjalnym i pojazdem 
przeznaczonym do celów specjalnych w SZRP typu KTO ROSOMAK. 

WYMAGANIA Aktualne badania okresowe ważne na cały okres kursu. 
Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w maseczki/opaski ochronne zasłaniające 
usta i nos oraz rękawiczki ochronne. 

WYPOSAŻENIE − 2 x mundur polowy właściwy dla pory roku (dodatkowo w okresie zimowym: czapka zimowa, 
czapka futrzana oficerska, trzewiki zimowe); 

− ubranie ochronne; 
− oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubioru polowego; 
− pas żołnierski; 
− szelki do przenoszenia oporządzenia; 
− maska p-gaz.; 
− plecak mały od zasobnika piechoty górskiej (zasobnik wz.93); 
− peleryna – namiot kol. khaki ze stelażem (dot. żołnierzy, którzy nie otrzymali ubrania 

ochronnego); 
− strój sportowy – wojskowy (ubranie treningowe – 503/MON , spodenki sportowe – 

307A/MON, koszulka sportowa – 504A/ MON,  buty sportowe – 904A/MON , skarpetki 
sportowe – 545A/MON); 

− torba podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego; 
− hełm kompozytowy; 
− ubranie robocze (kombinezon czołgisty); 
− rękawice robocze; 
− ochronniki słuchu;  
− przybory piśmiennicze do sporządzania notatek. 
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Zamienniki przedmiotów zaopatrzenia mundurowego dla żołnierzy Wojsk Specjalnych: 
− mundur polowy i kombinezon ćwiczebny (zamiast dwóch kompletów munduru polowego); 
− kamizelka taktyczna (zamiast szelek do przenoszenia oporządzenia); 
− plecak mały – od plecaka o pojemności 80 – 100 l. ze stelażem wewnętrznym (zamiast torba 

podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego); 
− ponadto żołnierze Wojsk Specjalnych na szkolenie stawiają się bez peleryny – namiotu. 

ZAKWATEROWANIE CSWLąd, m. Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90. 

WYŻYWIENIE Na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. 

ILOŚĆ SZKOLONYCH 
W GRUPIE 

8 osób. 

CZAS TRWANIA KURSU Określony programem szkolenia. 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu do godz.20.00; 
CSWLąd, m. Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90. 

INNE DANE Słuchacze po zakończeniu kursu otrzymują zaświadczenie z zakresu obsługiwania i 
eksploatacji symulatora/trenażera typu JASKIER. 
Informacje w sprawie świadectw i zaświadczeń podoficer - specjalista SPiP nr tel. 261-575-177. 

WNIOSKI ORGANIZATORA 
KURSU 

Jednostki wojskowe i instytucje przesyłają zbiorcze imienne wykazy zakwalifikowanych 
żołnierzy (za całość podległych struktur) do komendanta CSWLąd zgodnie z przydzielonym 
limitem szkoleniowym, w terminie nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem kursu. 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

Komendant Ośrodka Szkolenia Kierowców –nr tel. 261-57-59-56; 
Komendant Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego - nr tel. 261-57-52-03. 
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NAZWA KURSU 
 
KOD KURSU 

KURS Z ZASAD EKSPLOATACJI I KIEROWANIA POJAZDEM SPECJALNYM TYPU KTO 
ROSOMAK – II ETAP (PO SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH) 

UCZESTNICY Żołnierze i pracownicy cywilni. 

WYMAGANE DOKUMENTY Polecenie wyjazdu służbowego, legitymacja służbowa, prawo jazdy kat. C, zaświadczenie 
ukończenia kursu kierowcy KTO ROSOMAK I-go etapu w WZM Siemianowice Śląskie, zdjęcie 
legitymacyjne w mundurze wyjściowym o wymiarach 45x35 mm. 

WYMAGANIA Aktualne badania okresowe ważne na cały okres kursu. 
Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w maseczki/opaski ochronne zasłaniające 
usta i nos oraz rękawiczki ochronne. 

WYPOSAŻENIE − własny hełmofon / zestaw nagłowny i gogle (okulary) ochronne; 
− 2 x mundur polowy właściwy dla pory roku (dodatkowo w okresie zimowym: czapka zimowa, 

trzewiki zimowe); 
− ubranie ochronne; 
− oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubioru polowego; 
− pas żołnierski; 
− szelki do przenoszenia oporządzenia; 
− maska p-gaz.; 
− plecak mały od zasobnika piechoty górskiej (zasobnik wz.93); 
− peleryna – namiot kol. khaki ze stelażem (dot. żołnierzy, którzy nie otrzymali ubrania 

ochronnego); 
− strój sportowy – wojskowy (ubranie treningowe – 503/MON , spodenki sportowe – 

307A/MON, koszulka sportowa – 504A/ MON,  buty sportowe – 904A/MON , skarpetki 
sportowe – 545A/MON); 

− torba podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego; 
− hełm kompozytowy; 
− ubranie robocze (kombinezon czołgisty); 
− rękawice robocze; 
− ochronniki słuchu;  
− przybory piśmiennicze do sporządzania notatek. 
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Zamienniki przedmiotów zaopatrzenia mundurowego dla żołnierzy Wojsk Specjalnych: 
− mundur polowy i kombinezon ćwiczebny (zamiast dwóch kompletów munduru polowego); 
− kamizelka taktyczna (zamiast szelek do przenoszenia oporządzenia); 
− plecak mały – od plecaka o pojemności 80 – 100 l. ze stelażem wewnętrznym (zamiast torba 

podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego); 
− ponadto żołnierze Wojsk Specjalnych na szkolenie stawiają się bez peleryny – namiotu. 

ZAKWATEROWANIE CSWLąd, m. Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90. 

WYŻYWIENIE Na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. 

ILOŚĆ SZKOLONYCH 
W GRUPIE 

15 osób. 

CZAS TRWANIA KURSU Określony programem szkolenia. 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu do godz.20.00; 
CSWLąd, m. Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90. 

INNE DANE Słuchacze po zakończeniu kursu otrzymują świadectwo ukończenia kursu z zasad eksploatacji  
i kierowania pojazdem specjalnym i pojazdem przeznaczonym do celów specjalnych w SZRP 
oraz zaświadczenie z zakresu obsługiwania i eksploatacji urządzeń OPBMR. 
Szkolenia uzupełniające uruchamiane są decyzją Inspektora Szkolenia DG RSZ na wniosek 
zainteresowanego Dowódcy JW. 
Informacje w sprawie świadectw i zaświadczeń Komendant OSK nr tel. 261-575-956. 

WNIOSKI ORGANIZATORA 
KURSU 

Jednostki wojskowe i instytucje przesyłają zbiorcze imienne wykazy zakwalifikowanych 
żołnierzy (za całość podległych struktur) do komendanta CSWLąd zgodnie z przydzielonym 
limitem szkoleniowym, w terminie nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem kursu. 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

Kierownik Cyklu Zabezpieczenia Logistycznego - nr tel. 261-57-50-50; 
Komendant Ośrodka Szkolenia Kierowców –nr tel. 261-57-59-56; 
Komendant Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego - nr tel. 261-57-52-03. 
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NAZWA KURSU 
 
 
KOD KURSU 

KURS Z ZASAD EKSPLOATACJI I KIEROWANIA POJAZDEM SPECJALNYM TYPU KTO 
ROSOMAK – I I II ETAP (NA WOZY NIE ZAKUPIONE W ROKU KALENDARZOWYCH) 

UCZESTNICY Żołnierze i pracownicy cywilni. 

WYMAGANE DOKUMENTY Polecenie wyjazdu służbowego, legitymacja służbowa, prawo jazdy  kat. C, zdjęcie 
legitymacyjne w mundurze wyjściowym o wymiarach 45x35 mm. 

WYMAGANIA Aktualne badania okresowe ważne na cały okres kursu. 
Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w maseczki/opaski ochronne zasłaniające 
usta i nos oraz rękawiczki ochronne. 

WYPOSAŻENIE − własny hełmofon / zestaw nagłowny i gogle (okulary) ochronne; 
− 2 x mundur polowy właściwy dla pory roku (dodatkowo w okresie zimowym: czapka zimowa, 

trzewiki zimowe); 
− ubranie ochronne; 
− oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubioru polowego; 
− pas żołnierski; 
− szelki do przenoszenia oporządzenia; 
− maska p-gaz.; 
− plecak mały od zasobnika piechoty górskiej (zasobnik wz.93);  
− peleryna – namiot kol. khaki ze stelażem (dot. żołnierzy, którzy nie otrzymali ubrania 

ochronnego); 
− strój sportowy – wojskowy (ubranie treningowe – 503/MON , spodenki sportowe – 

307A/MON, koszulka sportowa – 504A/ MON,  buty sportowe – 904A/MON , skarpetki 
sportowe – 545A/MON); 

− torba podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego; 
− hełm kompozytowy; 
− ochronniki słuchu;  
− ubranie robocze (kombinezon czołgisty); 
− rękawice robocze; 
− przybory piśmiennicze do sporządzania notatek. 

Zamienniki przedmiotów zaopatrzenia mundurowego dla żołnierzy Wojsk Specjalnych: 
− mundur polowy i kombinezon ćwiczebny (zamiast dwóch kompletów munduru polowego); 
− plecak mały – od plecaka o pojemności 80 – 100 l. ze stelażem wewnętrznym (zamiast torba 

podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego); 
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− ponadto żołnierze Wojsk Specjalnych na szkolenie stawiają się bez peleryny – namiotu. 

ZAKWATEROWANIE CSWLąd, m. Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90. 

WYŻYWIENIE Na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. 

ILOŚĆ SZKOLONYCH 
W GRUPIE 

15 osób. 

CZAS TRWANIA KURSU Określony programem szkolenia. 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu do godz.20.00; 
CSWLąd, m. Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90. 

INNE DANE Słuchacze po zakończeniu kursu otrzymują świadectwo ukończenia kursu z zasad eksploatacji  
i kierowania pojazdem specjalnym i pojazdem przeznaczonym do celów specjalnych w SZRP  
oraz zaświadczenie z zakresu obsługiwania i eksploatacji urządzeń OPBMR. 
Szkolenia uzupełniające uruchamiane są decyzją Inspektora Szkolenia DG RSZ na wniosek 
zainteresowanego Dowódcy JW. 
Informacje w sprawie świadectw i zaświadczeń Komendant OSK nr tel. 261-575-956. 

WNIOSKI ORGANIZATORA 
KURSU 

Jednostki wojskowe i instytucje przesyłają zbiorcze imienne wykazy zakwalifikowanych 
żołnierzy (za całość podległych struktur) do komendanta CSWLąd zgodnie z przydzielonym 
limitem szkoleniowym, w terminie nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem kursu. 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

Kierownik Cyklu Zabezpieczenia Logistycznego - nr tel. 261-57-50-50; 
Komendant Ośrodka Szkolenia Kierowców - nr tel. 261-57-59-56; 
Komendant Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego - nr tel. 261-57-52-03. 
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NAZWA KURSU 
 
KOD KURSU 

KURS DLA KANDYDATÓW NA STANOWISKO KIEROWCA KTO WEM RYŚ, SZEREGOWI 
[SW 20B72]  /KURS PROWADZONY W JW POSIADAJĄCYCH KTO WEM RYŚ/  
- 8354007 

UCZESTNICY Żołnierze i pracownicy cywilni. 

WYMAGANE DOKUMENTY Polecenie wyjazdu służbowego, legitymacja służbowa, prawo jazdy  kat. C, zdjęcie 
legitymacyjne w mundurze wyjściowym o wymiarach 45x35 mm, aktualne zaświadczenie 
ukończenia kursu pierwszej pomocy lub wykształcenie medyczne. 

WYMAGANIA Aktualne badania okresowe ważne na cały okres kursu. 
Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w maseczki/opaski ochronne zasłaniające 
usta i nos oraz rękawiczki ochronne. 

WYPOSAŻENIE − własny hełmofon / zestaw nagłowny i gogle (okulary) ochronne; 
− 2 x mundur polowy właściwy dla pory roku (dodatkowo w okresie zimowym: czapka zimowa, 

trzewiki zimowe); 
− ubranie ochronne; 
− oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubioru polowego; 
− pas żołnierski; 
− szelki do przenoszenia oporządzenia; 
− maska p-gaz.; 
− plecak mały od zasobnika piechoty górskiej (zasobnik wz.93);  
− peleryna – namiot kol. khaki ze stelażem (dot. żołnierzy, którzy nie otrzymali ubrania 

ochronnego); 
− strój sportowy – wojskowy (ubranie treningowe – 503/MON , spodenki sportowe – 

307A/MON, koszulka sportowa – 504A/ MON,  buty sportowe – 904A/MON , skarpetki 
sportowe – 545A/MON); 

− torba podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego; 
− hełm kompozytowy; 
− ochronniki słuchu;  
− ubranie robocze (kombinezon czołgisty); 
− rękawice robocze; 
− przybory piśmiennicze do sporządzania notatek. 

Zamienniki przedmiotów zaopatrzenia mundurowego dla żołnierzy Wojsk Specjalnych: 
− mundur polowy i kombinezon ćwiczebny (zamiast dwóch kompletów munduru polowego); 
− plecak mały – od plecaka o pojemności 80 – 100 l. ze stelażem wewnętrznym (zamiast torba 

podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego); 
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− ponadto żołnierze Wojsk Specjalnych na szkolenie stawiają się bez peleryny – namiotu. 

ZAKWATEROWANIE JW. w których organizowany jest kurs. 

WYŻYWIENIE Na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. 

ILOŚĆ SZKOLONYCH 
W GRUPIE 

15 osób. 

CZAS TRWANIA KURSU Określony programem szkolenia. 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu do godz.20.00; 
JW. w których organizowany jest kurs. 

INNE DANE Słuchacze po zakończeniu kursu otrzymują świadectwo ukończenia kursu z zasad eksploatacji  
i kierowania pojazdem specjalnym i pojazdem przeznaczonym do celów specjalnych w SZRP. 
Szkolenia uzupełniające uruchamiane są decyzją Inspektora Szkolenia DG RSZ na wniosek 
zainteresowanego Dowódcy JW. 
Informacje w sprawie świadectw i zaświadczeń Komendant OSK nr tel. 261-575-956. 

WNIOSKI ORGANIZATORA 
KURSU 

Jednostki wojskowe i instytucje przesyłają zbiorcze imienne wykazy zakwalifikowanych 
żołnierzy (za całość podległych struktur) do komendanta CSWLąd zgodnie z przydzielonym 
limitem szkoleniowym, w terminie nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem kursu. 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

Kierownik Cyklu Zabezpieczenia Logistycznego - nr tel. 261-57-50-50; 
Komendant Ośrodka Szkolenia Kierowców - nr tel. 261-57-59-56; 
Komendant Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego - nr tel. 261-57-52-03. 
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NAZWA KURSU 
 
 
KOD KURSU 

KURS PRZEKWALIFIKOWANIA KIEROWCÓW KTO „SKOT” W ZAKRESIE 
BUDOWY, EKSPLOATACJI I KIEROWANIA KTO WEM „RYŚ” /KURS PROWADZONY W 
JW POSIADAJĄCYCH KTO WEM RYŚ/ 
 

UCZESTNICY Żołnierze i pracownicy cywilni. 

WYMAGANE DOKUMENTY Polecenie wyjazdu służbowego, legitymacja służbowa, prawo jazdy  kat. C, świadectwo 
ukończenia kursu z zasad eksploatacji i kierowania pojazdem specjalnym i pojazdem 
przeznaczonym do celów specjalnych typu KTO „SKOT”, zdjęcie legitymacyjne w mundurze 
wyjściowym o wymiarach 45x35 mm. 

WYMAGANIA Aktualne badania okresowe ważne na cały okres kursu. 
Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w maseczki/opaski ochronne zasłaniające 
usta i nos oraz rękawiczki ochronne. 

WYPOSAŻENIE − własny hełmofon / zestaw nagłowny i gogle (okulary) ochronne; 
− 2 x mundur polowy właściwy dla pory roku (dodatkowo w okresie zimowym: czapka zimowa, 

trzewiki zimowe); 
− ubranie ochronne; 
− oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubioru polowego; 
− pas żołnierski; 
− szelki do przenoszenia oporządzenia; 
− maska p-gaz.; 
− plecak mały od zasobnika piechoty górskiej (zasobnik wz.93);  
− peleryna – namiot kol. khaki ze stelażem (dot. żołnierzy, którzy nie otrzymali ubrania 

ochronnego); 
− strój sportowy – wojskowy (ubranie treningowe – 503/MON , spodenki sportowe – 

307A/MON, koszulka sportowa – 504A/ MON,  buty sportowe – 904A/MON , skarpetki 
sportowe – 545A/MON); 

− torba podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego; 
− hełm kompozytowy; 
− ochronniki słuchu;  
− ubranie robocze (kombinezon czołgisty); 
− rękawice robocze; 
− przybory piśmiennicze do sporządzania notatek. 
Zamienniki przedmiotów zaopatrzenia mundurowego dla żołnierzy Wojsk Specjalnych: 
− mundur polowy i kombinezon ćwiczebny (zamiast dwóch kompletów munduru polowego); 
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− plecak mały – od plecaka o pojemności 80 – 100 l. ze stelażem wewnętrznym (zamiast torba 
podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego); 

− ponadto żołnierze Wojsk Specjalnych na szkolenie stawiają się bez peleryny – namiotu. 

ZAKWATEROWANIE JW. w których organizowany jest kurs. 

WYŻYWIENIE Na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. 

ILOŚĆ SZKOLONYCH 
W GRUPIE 

15 osób. 

CZAS TRWANIA KURSU Określony programem szkolenia. 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu do godz.20.00; 
JW. w których organizowany jest kurs. 

INNE DANE Słuchacze po zakończeniu kursu otrzymują świadectwo ukończenia kursu z zasad eksploatacji 
i kierowania pojazdem specjalnym i pojazdem przeznaczonym do celów specjalnych w SZRP. 
Informacje w sprawie świadectw i zaświadczeń Komendant OSK nr tel. 261-575-956. 

WNIOSKI ORGANIZATORA 
KURSU 

Jednostki wojskowe i instytucje przesyłają zbiorcze imienne wykazy zakwalifikowanych 
żołnierzy (za całość podległych struktur) do komendanta CSWLąd zgodnie z przydzielonym 
limitem szkoleniowym, w terminie nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem kursu. 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

Kierownik Cyklu Zabezpieczenia Logistycznego - nr tel. 261-57-50-50; 
Komendant Ośrodka Szkolenia Kierowców – nr tel. 261-57-59-56; 
Komendant Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego - nr tel. 261-57-52-03. 
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NAZWA KURSU 
 
KOD KURSU 

KURS DLA KANDYDATÓW NA STANOWISKO KIEROWCA KTO RYŚ, SZEREGOWI [SW 
20B72]  /KURS PROWADZONY W JW POSIADAJĄCYCH KTO RYŚ/ 
– 8354027 

UCZESTNICY Żołnierze i pracownicy cywilni. 

WYMAGANE DOKUMENTY Polecenie wyjazdu służbowego, legitymacja służbowa, prawo jazdy  kat. C, zdjęcie 
legitymacyjne w mundurze wyjściowym o wymiarach 45x35 mm. 

WYMAGANIA Aktualne badania okresowe ważne na cały okres kursu. 
Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w maseczki/opaski ochronne zasłaniające 
usta i nos oraz rękawiczki ochronne. 

WYPOSAŻENIE − własny hełmofon / zestaw nagłowny i gogle (okulary) ochronne; 
− 2 x mundur polowy właściwy dla pory roku (dodatkowo w okresie zimowym: czapka zimowa, 

trzewiki zimowe); 
− ubranie ochronne; 
− oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubioru polowego; 
− pas żołnierski; 
− szelki do przenoszenia oporządzenia; 
− maska p-gaz.; 
− plecak mały od zasobnika piechoty górskiej (zasobnik wz.93);  
− peleryna – namiot kol. khaki ze stelażem (dot. żołnierzy, którzy nie otrzymali ubrania 

ochronnego); 
− strój sportowy – wojskowy (ubranie treningowe – 503/MON , spodenki sportowe – 

307A/MON, koszulka sportowa – 504A/ MON,  buty sportowe – 904A/MON , skarpetki 
sportowe – 545A/MON); 

− torba podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego; 
− hełm kompozytowy; 
− ochronniki słuchu;  
− ubranie robocze (kombinezon czołgisty); 
− rękawice robocze; 
− przybory piśmiennicze do sporządzania notatek. 

Zamienniki przedmiotów zaopatrzenia mundurowego dla żołnierzy Wojsk Specjalnych: 
− mundur polowy i kombinezon ćwiczebny (zamiast dwóch kompletów munduru polowego); 
− plecak mały – od plecaka o pojemności 80 – 100 l. ze stelażem wewnętrznym (zamiast torba 

podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego); 
− ponadto żołnierze Wojsk Specjalnych na szkolenie stawiają się bez peleryny – namiotu. 
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ZAKWATEROWANIE JW. w których organizowany jest kurs. 

WYŻYWIENIE Na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. 

ILOŚĆ SZKOLONYCH 
W GRUPIE 

15 osób. 

CZAS TRWANIA KURSU Określony programem szkolenia. 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu do godz.20.00; 
JW. w których organizowany jest kurs. 

INNE DANE Słuchacze po zakończeniu kursu otrzymują świadectwo ukończenia kursu z zasad eksploatacji  
i kierowania pojazdem specjalnym i pojazdem przeznaczonym do celów specjalnych w SZRP. 
Szkolenia uzupełniające uruchamiane są decyzją Inspektora Szkolenia DG RSZ na wniosek 
zainteresowanego Dowódcy JW. 
Informacje w sprawie świadectw i zaświadczeń Komendant OSK nr tel. 261-575-956. 

WNIOSKI ORGANIZATORA 
KURSU 

Jednostki wojskowe i instytucje przesyłają zbiorcze imienne wykazy zakwalifikowanych 
żołnierzy (za całość podległych struktur) do komendanta CSWLąd zgodnie z przydzielonym 
limitem szkoleniowym, w terminie nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem kursu. 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

Kierownik Cyklu Zabezpieczenia Logistycznego - nr tel. 261-57-50-50; 
Komendant Ośrodka Szkolenia Kierowców - nr tel. 261-57-59-56; 
Komendant Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego - nr tel. 261-57-52-03. 
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NAZWA KURSU 
KOD KURSU 

KURS SPECJALISTYCZNY – DZIAŁONOWY CZOŁGU PT-91 [SW 20B64], T-72 [SW 20B66] 

UCZESTNICY Podoficerowie i szeregowi, pracownicy resortu obrony narodowej. 

WYMAGANE DOKUMENTY Polecenie wyjazdu służbowego, legitymacja służbowa, aktualne badania okresowe ważne na 
cały okres kursu, ważne zaświadczenie o odbyciu testu uczuleniowego na tlen. 

WYMAGANIA ZDROWOTNE Aktualne badania okresowe ważne na cały okres kursu, ważne badania testu tolerancji tlenowej 
(zaświadczenie). 
Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w maseczki/opaski ochronne zasłaniające 
usta i nos oraz rękawiczki ochronne. 

WYPOSAŻENIE  własny hełmofon / zestaw nagłowny i gogle (okulary) ochronne 
 2 x mundur polowy właściwy dla pory roku (dodatkowo w okresie zimowym: czapka zimowa, 

trzewiki zimowe); 
 Ubiór czołgisty (kombinezon ochronny);; 
 oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubioru polowego; 
 pas żołnierski; 
 szelki do przenoszenia oporządzenia; 
 hełm kompozytowy; 
 maska p-gaz.; 
 zasobnik piechoty górskiej (zasobnik wz.93); 
 plecak mały od zasobnika piechoty górskiej (zasobnik wz.93);  
 peleryna – namiot kol. khaki ze stelażem (dot. żołnierzy, którzy nie otrzymali ubrania 

ochronnego); 
 strój sportowy – wojskowy (ubranie treningowe – 503/MON , spodenki sportowe – 

307A/MON, koszulka sportowa – 504A/ MON,  buty sportowe – 904A/MON , skarpetki 
sportowe – 545A/MON); 

 strój kąpielowy (kąpielówki, czepek, okulary do pływania, klapki); 
 torba podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego; 
 ubranie robocze (kombinezon czołgisty), rękawice robocze;  
 przybory piśmiennicze do sporządzania notatek. 
Zamienniki przedmiotów zaopatrzenia mundurowego dla żołnierzy Wojsk Specjalnych: 
 mundur polowy i kombinezon ćwiczebny (zamiast dwóch kompletów munduru polowego); 
 kamizelka taktyczna (zamiast szelek do przenoszenia oporządzenia); 
 plecak o pojemności 80 – 100 l. ze stelażem wewnętrznym (zamiast zasobnika piechoty 

górskiej wz.93); 
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 plecak mały – od plecaka o pojemności 80 – 100 l. ze stelażem wewnętrznym (zamiast torba 
podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego); 

 ponadto żołnierze Wojsk Specjalnych na szkolenie stawiają się bez peleryny – namiotu. 

ZAKWATEROWANIE CSWLąd, m. Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90. 

WYŻYWIENIE Na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. 

ILOŚĆ SZKOLONYCH 
W GRUPIE 

16 osób. 

CZAS TRWANIA KURSU Określony programem szkolenia. 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu do godz.20.00; 
CSWLąd, m. Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90. 

INNE DANE Kursanci po zakończeniu kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu. 
Informacje w sprawie świadectw i zaświadczeń podoficer - specjalista SPiP nr tel. 261-575-177. 

WNIOSKI ORGANIZATORA 
KURSU 

Zgłoszenia na kurs realizować zgodnie z zasadami określonymi w „Planie doskonalenia 
zawodowego realizowanego w Jednostkach Szkolnictwa Wojskowego podległych Dowódcy 
Generalnemu RSZ w 2021r.”. 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

Kierownik Cyklu Szkolenia Ogniowego - nr tel. 261-57-50-31; 
Komendant Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego - nr tel. 261-57-52-03. 
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NAZWA KURSU| 
 
KOD KURSU 

KURS SPECJALISTYCZNY DLA KANDYDATÓW NA STANOWISKO DOWÓDCY PT-91, T-
72 

UCZESTNICY Podoficerowie. 

WYMAGANE DOKUMENTY Polecenie wyjazdu służbowego, legitymacja służbowa, aktualne badania okresowe ważne na 
cały okres kursu, prawo jazdy kategorii B, ważne zaświadczenie o odbyciu testu 
uczuleniowego na tlen. 

WYMAGANIA ZDROWOTNE Aktualne badania okresowe ważne na cały okres kursu, ważne badania testu tolerancji tlenowej 
(zaświadczenie). 
Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w maseczki/opaski ochronne zasłaniające 
usta i nos oraz rękawiczki ochronne. 

WYPOSAŻENIE  własny hełmofon / zestaw nagłowny i gogle (okulary) ochronne 
 2 x mundur polowy właściwy dla pory roku (dodatkowo w okresie zimowym: czapka zimowa, 

trzewiki zimowe); 
 Ubiór czołgisty (kombinezon ochronny);; 
 oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubioru polowego; 
 pas żołnierski; 
 szelki do przenoszenia oporządzenia; 
 hełm kompozytowy; 
 maska p-gaz.; 
 zasobnik piechoty górskiej (zasobnik wz.93); 
 plecak mały od zasobnika piechoty górskiej (zasobnik wz.93);  
 peleryna – namiot kol. khaki ze stelażem (dot. żołnierzy, którzy nie otrzymali ubrania 

ochronnego); 
 strój sportowy – wojskowy (ubranie treningowe – 503/MON , spodenki sportowe – 

307A/MON, koszulka sportowa – 504A/ MON,  buty sportowe – 904A/MON , skarpetki 
sportowe – 545A/MON); 

 strój kąpielowy (kąpielówki, czepek, okulary do pływania, klapki); 
 torba podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego; 
 ubranie robocze (kombinezon czołgisty), rękawice robocze;  
 przybory piśmiennicze do sporządzania notatek. 
Zamienniki przedmiotów zaopatrzenia mundurowego dla żołnierzy Wojsk Specjalnych: 
 mundur polowy i kombinezon ćwiczebny (zamiast dwóch kompletów munduru polowego); 
 kamizelka taktyczna (zamiast szelek do przenoszenia oporządzenia); 
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 plecak o pojemności 80 – 100 l. ze stelażem wewnętrznym (zamiast zasobnika piechoty 
górskiej wz.93); 

 plecak mały – od plecaka o pojemności 80 – 100 l. ze stelażem wewnętrznym (zamiast torba 
podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego); 

 ponadto żołnierze Wojsk Specjalnych na szkolenie stawiają się bez peleryny – namiotu. 

ZAKWATEROWANIE CSWLąd, m. Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90. 

WYŻYWIENIE Na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. 

ILOŚĆ SZKOLONYCH 
W GRUPIE 

20 osób. 

CZAS TRWANIA KURSU Określony programem szkolenia. 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu do godz.20.00; 
CSWLąd, m. Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90. 

INNE DANE Kursanci po zakończeniu kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu. 
Informacje w sprawie świadectw i zaświadczeń podoficer - specjalista SPiP nr tel. 261-575-177. 

WNIOSKI ORGANIZATORA 
KURSU 

Zgłoszenia na kurs realizować zgodnie z zasadami określonymi w „Planie doskonalenia 
zawodowego realizowanego w Jednostkach Szkolnictwa Wojskowego podległych Dowódcy 
Generalnemu RSZ w 2021r.”. 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

Kierownik Cyklu Taktyki - nr tel. 261-57-52-39; 
Kierownik Cyklu Szkolenia Ogniowego - nr tel. 261-57-50-31; 
Komendant Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego - nr tel. 261-57-52-03. 
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NAZWA KURSU 
KOD KURSU 

KURS SPECJALISTYCZNY – DZIAŁONOWY BWP[SW 20B70] 

UCZESTNICY Podoficerowie i szeregowi, pracownicy resortu obrony narodowej. 

WYMAGANE DOKUMENTY Polecenie wyjazdu służbowego, legitymacja służbowa, aktualne badania okresowe ważne na 
cały okres kursu. 

WYMAGANIA ZDROWOTNE Aktualne badania okresowe ważne na cały okres kursu. 
Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w maseczki/opaski ochronne zasłaniające 
usta i nos oraz rękawiczki ochronne. 

WYPOSAŻENIE  własny hełmofon / zestaw nagłowny i gogle (okulary) ochronne 
 2 x mundur polowy właściwy dla pory roku (dodatkowo w okresie zimowym: czapka zimowa, 

trzewiki zimowe); 
 ubranie ochronne; 
 oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubioru polowego; 
 pas żołnierski; 
 szelki do przenoszenia oporządzenia; 
 hełm kompozytowy; 
 maska p-gaz.; 
 zasobnik piechoty górskiej (zasobnik wz.93); 
 plecak mały od zasobnika piechoty górskiej (zasobnik wz.93);  
 peleryna – namiot kol. khaki ze stelażem (dot. żołnierzy, którzy nie otrzymali ubrania 

ochronnego); 
 strój sportowy – wojskowy (ubranie treningowe – 503/MON , spodenki sportowe – 

307A/MON, koszulka sportowa – 504A/ MON,  buty sportowe – 904A/MON , skarpetki 
sportowe – 545A/MON); 

 torba podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego; 
 ubranie robocze (kombinezon czołgisty), rękawice robocze;  
 przybory piśmiennicze do sporządzania notatek. 
Zamienniki przedmiotów zaopatrzenia mundurowego dla żołnierzy Wojsk Specjalnych: 
 mundur polowy i kombinezon ćwiczebny (zamiast dwóch kompletów munduru polowego); 
 kamizelka taktyczna (zamiast szelek do przenoszenia oporządzenia); 
 plecak o pojemności 80 – 100 l. ze stelażem wewnętrznym (zamiast zasobnika piechoty 

górskiej wz.93); 
 plecak mały – od plecaka o pojemności 80 – 100 l. ze stelażem wewnętrznym (zamiast torba 

podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego); 
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 ponadto żołnierze Wojsk Specjalnych na szkolenie stawiają się bez peleryny – namiotu. 

ZAKWATEROWANIE CSWLąd, m. Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90. 

WYŻYWIENIE Na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. 

ILOŚĆ SZKOLONYCH 
W GRUPIE 

16 osób. 

CZAS TRWANIA KURSU Określony programem szkolenia. 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu do godz.20.00; 
CSWLąd, m. Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90. 

INNE DANE Kursanci po zakończeniu kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu. 
Informacje w sprawie świadectw i zaświadczeń podoficer - specjalista SPiP nr tel. 261-575-177. 

WNIOSKI ORGANIZATORA 
KURSU 

Zgłoszenia na kurs realizować zgodnie z zasadami określonymi w „Planie doskonalenia 
zawodowego realizowanego w Jednostkach Szkolnictwa Wojskowego podległych Dowódcy 
Generalnemu RSZ w 2021r.”. 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

Kierownik Cyklu Szkolenia Ogniowego - nr tel. 261-57-50-31; 
Komendant Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego - nr tel. 261-57-52-03. 
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NAZWA KURSU 
KOD KURSU 

KURS DOWÓDCY I DZIAŁONOWEGO OPERATORA KTO ROSOMAK – II ETAP (PO 
SIEMIANOWICACH ŚL.) – 2 tygodnie 

UCZESTNICY Oficerowie, podoficerowie i szeregowi, pracownicy resortu obrony narodowej. 

WYMAGANE DOKUMENTY Polecenie wyjazdu służbowego, legitymacja służbowa, zaświadczenie o ukończeniu I etapu 
szkolenia, prawo jazdy kat. B, aktualne badania okresowe ważne na cały okres kursu. 

WYMAGANIA ZDROWOTNE Aktualne badania okresowe ważne na cały okres kursu. 
Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w maseczki/opaski ochronne zasłaniające 
usta i nos oraz rękawiczki ochronne. 

WYPOSAŻENIE  
− własny hełmofon / zestaw nagłowny i gogle (okulary) ochronne 
− 2 x mundur polowy właściwy dla pory roku (dodatkowo w okresie zimowym: czapka zimowa, 

trzewiki zimowe); 
− ubranie ochronne; 
− oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubioru polowego; 
− pas żołnierski; 
− szelki do przenoszenia oporządzenia; 
− maska p-gaz.; 
− plecak mały od zasobnika piechoty górskiej (zasobnik wz.93);  
− peleryna – namiot kol. khaki ze stelażem (dot. żołnierzy, którzy nie otrzymali ubrania 

ochronnego); 
− strój sportowy – wojskowy (ubranie treningowe – 503/MON , spodenki sportowe – 

307A/MON, koszulka sportowa – 504A/ MON,  buty sportowe – 904A/MON , skarpetki 
sportowe – 545A/MON); 

− torba podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego; 
− hełm kompozytowy; 
− łopatka piechoty; 
− strój kąpielowy (kąpielówki, czepek, okulary do pływania); 
− ochronniki słuchu; 
− przybory piśmiennicze do sporządzania notatek; 
− ponadto żołnierze Wojsk Specjalnych na szkolenie stawiają się bez peleryny – namiotu. 
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Zamienniki przedmiotów zaopatrzenia mundurowego dla żołnierzy Wojsk Specjalnych: 
− mundur polowy i kombinezon ćwiczebny (zamiast dwóch kompletów munduru polowego); 
− kamizelka taktyczna (zamiast szelek do przenoszenia oporządzenia); 
− plecak mały – od plecaka o pojemności 80 – 100 l. ze stelażem wewnętrznym (zamiast torba 

podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego); 

ZAKWATEROWANIE CSWLąd, m. Biedrusko ul. Ogrodowa 1. 

WYŻYWIENIE Na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. 

ILOŚĆ SZKOLONYCH 
W GRUPIE 

10 osób. 

CZAS TRWANIA KURSU Określony programem szkolenia. 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu do godz.20.00; 
CSWLąd, m. Biedrusko ul. Ogrodowa 1. 

INNE DANE Kursanci po zakończeniu kursu otrzymują certyfikat. 
Informacje w sprawie świadectw i zaświadczeń podoficer - specjalista SPiP nr tel. 261-575-177. 

WNIOSKI ORGANIZATORA 
KURSU 

Zgłoszenia na kurs realizować zgodnie z zasadami określonymi w „Planie doskonalenia 
zawodowego realizowanego w Jednostkach Szkolnictwa Wojskowego podległych Dowódcy 
Generalnemu RSZ w 2021r.”. 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

Kierownik Cyklu Szkolenia Ogniowego - nr tel. 261-57-50-31; 
Komendant Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego - nr tel. 261-57-52-03. 
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NAZWA KURSU 
KOD KURSU 

KURS DOWÓDCY I DZIAŁONOWEGO OPERATORA KTO ROSOMAK – 3 TYGODNIE 

UCZESTNICY Oficerowie, podoficerowie i szeregowi, pracownicy resortu obrony narodowej. 

WYMAGANE DOKUMENTY Polecenie wyjazdu służbowego, legitymacja służbowa, prawo jazdy kat. B, aktualne badania 
okresowe ważne na cały okres kursu. 

WYMAGANIA ZDROWOTNE Aktualne badania okresowe ważne na cały okres kursu. 
Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w maseczki/opaski ochronne zasłaniające 
usta i nos oraz rękawiczki ochronne. 

WYPOSAŻENIE − własny hełmofon / zestaw nagłowny i gogle (okulary) ochronne 
− 2 x mundur polowy właściwy dla pory roku (dodatkowo w okresie zimowym: czapka zimowa, 

trzewiki zimowe); 
− ubranie ochronne; 
− oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubioru polowego; 
− pas żołnierski; 
− szelki do przenoszenia oporządzenia; 
− maska p-gaz.; 
− plecak mały od zasobnika piechoty górskiej (zasobnik wz.93);  
− peleryna – namiot kol. khaki ze stelażem (dot. żołnierzy, którzy nie otrzymali ubrania 

ochronnego); 
− strój sportowy – wojskowy (ubranie treningowe – 503/MON , spodenki sportowe – 

307A/MON, koszulka sportowa – 504A/ MON,  buty sportowe – 904A/MON , skarpetki 
sportowe – 545A/MON); 

− torba podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego; 
− hełm kompozytowy; 
− łopatka piechoty; 
− strój kąpielowy (kąpielówki, czepek, okulary do pływania); 
− ochronniki słuchu; 
− przybory piśmiennicze do sporządzania notatek. 
Zamienniki przedmiotów zaopatrzenia mundurowego dla żołnierzy Wojsk Specjalnych: 
− mundur polowy i kombinezon ćwiczebny (zamiast dwóch kompletów munduru polowego); 
− kamizelka taktyczna (zamiast szelek do przenoszenia oporządzenia); 
− plecak mały – od plecaka o pojemności 80 – 100 l. ze stelażem wewnętrznym (zamiast torba 

podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego); 
− ponadto żołnierze Wojsk Specjalnych na szkolenie stawiają się bez peleryny – namiotu. 
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ZAKWATEROWANIE CSWLąd, m. Biedrusko ul. Ogrodowa 1. 

WYŻYWIENIE Na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. 

ILOŚĆ SZKOLONYCH 
W GRUPIE 

10 osób. 

CZAS TRWANIA KURSU Określony programem szkolenia. 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu do godz.20.00; 
CSWLąd, m. Biedrusko ul. Ogrodowa 1. 

INNE DANE Kursanci po zakończeniu kursu otrzymują certyfikat. 
Informacje w sprawie świadectw i zaświadczeń podoficer - specjalista SPiP nr tel. 261-575-177. 

WNIOSKI ORGANIZATORA 
KURSU 

Zgłoszenia na kurs realizować zgodnie z zasadami określonymi w „Planie doskonalenia 
zawodowego realizowanego w Jednostkach Szkolnictwa Wojskowego podległych Dowódcy 
Generalnemu RSZ w 2021r.”. 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

Kierownik Cyklu Szkolenia Ogniowego - nr tel. 261-57-50-31; 
Komendant Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego - nr tel. 261-57-52-03. 
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NAZWA KURSU 
KOD KURSU 

KURS DOWÓDCY I DZIAŁONOWEGO OPERATORA KTO ROSOMAK Z SYSTEMEM 
WIEŻOWYM HITFIST 30 mm Z NAUCZANIEM ZDALNYM 

UCZESTNICY Oficerowie, podoficerowie i szeregowi, pracownicy resortu obrony narodowej. 

WYMAGANE DOKUMENTY Polecenie wyjazdu służbowego, legitymacja służbowa, prawo jazdy kat. B, aktualne badania 
okresowe ważne na cały okres kursu. 

WYMAGANIA INNE Warunkiem przystąpienia do kursu jest zaliczenie części kursu przygotowanej w formie e-
learningowej. 

WYMAGANIA ZDROWOTNE Aktualne badania okresowe ważne na cały okres kursu. 
Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w maseczki/opaski ochronne zasłaniające 
usta i nos oraz rękawiczki ochronne. 

WYPOSAŻENIE − własny hełmofon / zestaw nagłowny i gogle (okulary) ochronne 
− 2 x mundur polowy właściwy dla pory roku (dodatkowo w okresie zimowym: czapka zimowa, 

trzewiki zimowe); 
− ubranie ochronne; 
− oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubioru polowego; 
− pas żołnierski; 
− szelki do przenoszenia oporządzenia; 
− maska p-gaz.; 
− plecak mały od zasobnika piechoty górskiej (zasobnik wz.93);  
− peleryna – namiot kol. khaki ze stelażem (dot. żołnierzy, którzy nie otrzymali ubrania 

ochronnego); 
− strój sportowy – wojskowy (ubranie treningowe – 503/MON , spodenki sportowe – 

307A/MON, koszulka sportowa – 504A/ MON,  buty sportowe – 904A/MON , skarpetki 
sportowe – 545A/MON); 

− torba podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego; 
− hełm kompozytowy; 
− torba na granaty; 
− łopatka piechoty; 
− strój kąpielowy (kąpielówki, czepek, okulary do pływania); 
− ochronniki słuchu; 
− przybory piśmiennicze do sporządzania notatek. 
Zamienniki przedmiotów zaopatrzenia mundurowego dla żołnierzy Wojsk Specjalnych: 
− mundur polowy i kombinezon ćwiczebny (zamiast dwóch kompletów munduru polowego); 
− kamizelka taktyczna (zamiast szelek do przenoszenia oporządzenia); 
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− plecak mały – od plecaka o pojemności 80 – 100 l. ze stelażem wewnętrznym (zamiast torba 
podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego); 

− ponadto żołnierze Wojsk Specjalnych na szkolenie stawiają się bez peleryny – namiotu. 

ZAKWATEROWANIE CSWLąd, m. Biedrusko ul. Ogrodowa 1. 

WYŻYWIENIE Na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. 

ILOŚĆ SZKOLONYCH 
W GRUPIE 

10 osób. 

CZAS TRWANIA KURSU Określony programem szkolenia. 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu do godz.20.00; 
CSWLąd, m. Biedrusko ul. Ogrodowa 1. 

INNE DANE Kursanci po zakończeniu kursu otrzymują certyfikat. 
Informacje w sprawie świadectw i zaświadczeń podoficer - specjalista SPiP nr tel. 261-575-177. 

WNIOSKI ORGANIZATORA 
KURSU 

Zgłoszenia na kurs realizować zgodnie z zasadami określonymi w „Planie doskonalenia 
zawodowego realizowanego w Jednostkach Szkolnictwa Wojskowego podległych Dowódcy 
Generalnemu RSZ w 2021r.”. Kurs e-learningowy zmieszczony jest w MILNET-I na stronie: 
https://elearning.wp.mil.pl/course/index.php?categoryid=69 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

Kierownik Cyklu Szkolenia Ogniowego - nr tel. 261-57-50-31; 
Komendant Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego - nr tel. 261-57-52-03. 
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NAZWA KURSU 
KOD KURSU 

SZKOLENIE OKRESOWE PRACODAWCÓW W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY 
PRACY BHP-2 

UCZESTNICY Pracodawcy (Dyrektorzy, Szefowie, Komendanci) jednostek organizacyjnych resortu. 

WYMAGANE DOKUMENTY Polecenie wyjazdu służbowego, legitymacja służbowa, badania okresowe ważne na cały okres 
kursu. 

WYMAGANIA ZDROWOTNE Badania okresowe ważne na cały okres kursu. 
Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w maseczki/opaski ochronne zasłaniające 
usta i nos oraz rękawiczki ochronne. 

WYPOSAŻENIE Ubiór cywilny (koszula, garnitur), notatnik, przybory do pisania. Dodatkowo strój sportowy 
i kąpielowy 

ZAKWATEROWANIE CSWLąd, m. Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90. 

WYŻYWIENIE Na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. 

ILOŚĆ SZKOLONYCH 
W GRUPIE 

24 osoby. 

CZAS TRWANIA KURSU 4 dni szkoleniowe. 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu do godz.20.00. 

INNE DANE Słuchacze po zakończeniu kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu. 
Informacje w sprawie świadectw i zaświadczeń podoficer - specjalista SPiP nr tel. 261-575-177. 

WNIOSKI ORGANIZATORA 
KURSU 

Pisemne zgłoszenia na kurs należy wysyłać do DGRSZ nie później niż 45 dni kalendarzowe 
przed rozpoczęciem kursu oraz do CSWLąd Poznań nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem 
szkolenia. 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

Kierownik Cyklu BHP - nr tel. 261-57-51-51,785-400-971; 
Komendant Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego - nr tel. 261-57-52-03. 
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NAZWA KURSU 
KOD KURSU 

SZKOLENIE OKRESOWE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY 
PRACY BHP-3 

UCZESTNICY Pracownicy służby BHP oraz osoby wykonujące zadania tej służby z jednostek organizacyjnych 
resortu. 

WYMAGANE DOKUMENTY Polecenie wyjazdu służbowego, legitymacja służbowa (dowód osobisty – pracownicy wojska), 
badania okresowe ważne na cały okres kursu. 

WYMAGANIA ZDROWOTNE Badania okresowe ważne na cały okres kursu. 
Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w maseczki/opaski ochronne zasłaniające 
usta i nos oraz rękawiczki ochronne. 

WYPOSAŻENIE Ubiór cywilny (koszula, garnitur), notatnik, przybory do pisania. 

ZAKWATEROWANIE CSWLąd, m. Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90. 

WYŻYWIENIE Na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. 

ILOŚĆ SZKOLONYCH 
W GRUPIE 

20 osób. 

CZAS TRWANIA KURSU Określony programem szkolenia. 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu do godz.20.00.  

INNE DANE Słuchacze po zakończeniu kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu. 
Informacje w sprawie świadectw i zaświadczeń podoficer - specjalista SPiP nr tel. 261-575-177. 

WNIOSKI ORGANIZATORA 
KURSU 

Słuchacze na kurs są kwalifikowani przez Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych MON.  
O fakcie skierowania na kurs Dyrektor DSS MON informuje Komendanta CSWLąd Poznań  na 
7 dni przed jego rozpoczęciem. 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

Kierownik Cyklu BHP - nr tel. 261-57-51-51, 785-400-971; 
Komendant Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego - nr tel. 261-57-52-03. 
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NAZWA KURSU 
KOD KURSU 

KURS ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ SZKOLENIOWĄ  

UCZESTNICY Żołnierze zarządzający gospodarką szkoleniową i obiektami szkoleniowymi. 

WYMAGANE DOKUMENTY Polecenie wyjazdu służbowego, legitymacja służbowa (dowód osobisty – pracownicy wojska), 
badania okresowe ważne na cały okres kursu. 

WYMAGANIA ZDROWOTNE Badania okresowe ważne na cały okres kursu. 
Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w maseczki/opaski ochronne zasłaniające 
usta i nos oraz rękawiczki ochronne. 

WYPOSAŻENIE  mundur polowy właściwy dla pory roku (dodatkowo w okresie zimowym: czapka zimowa, 
trzewiki zimowe); 

 ubranie ochronne; 
 hełm kompozytowy; 
 maska p-gaz.; 
 plecak mały od zasobnika piechoty górskiej (zasobnik wz.93); 
 pas żołnierski; 
 oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubioru polowego; 
 zasobnik piechoty górskiej (zasobnik wz.93); 
 peleryna – namiot kol. khaki ze stelażem (dot. żołnierzy, którzy nie otrzymali ubrania 

ochronnego); 
 strój sportowy – wojskowy (ubranie treningowe – 503/MON , spodenki sportowe – 

307A/MON, koszulka sportowa – 504A/ MON,  buty sportowe – 904A/MON , skarpetki 
sportowe – 545A/MON); 

 przybory piśmiennicze do sporządzania notatek. 
Zamienniki przedmiotów zaopatrzenia mundurowego dla żołnierzy Wojsk Specjalnych: 
 mundur polowy i kombinezon ćwiczebny (zamiast dwóch kompletów munduru polowego); 
 plecak mały – od plecaka o pojemności 80 – 100 l. ze stelażem wewnętrznym; 
 ponadto żołnierze Wojsk Specjalnych na szkolenie stawiają się bez peleryny – namiotu. 

Uwaga: wyposażenie dotyczy tylko żołnierzy. 

ZAKWATEROWANIE CSWLąd, m. Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90. 

WYŻYWIENIE Na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. 

ILOŚĆ SZKOLONYCH 
W GRUPIE 

37 osób (dwie podgrupy po 19 i 18 osób). 

CZAS TRWANIA KURSU Określony programem szkolenia. 
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TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu do godz.20.00; CSWLąd, m. Poznań, ul. Wojska 
Polskiego 86/90. 

INNE DANE Kursanci po zakończeniu kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu. 
Informacje w sprawie świadectw i zaświadczeń podoficer - specjalista SPiP nr tel. 261-575-177. 

WNIOSKI ORGANIZATORA 
KURSU 

Zgłoszenia na kurs realizować zgodnie z zasadami określonymi w „Planie doskonalenia 
zawodowego realizowanego w Jednostkach Szkolnictwa Wojskowego podległych Dowódcy 
Generalnemu RSZ  w 2021  r.”. 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

Kierownik Cyklu Szkolenia Ogniowego - nr tel. 261-57-50-31; 
Kierownik Sekcji Zabezpieczenia - nr tel. 261-57-53-98; 
Komendant Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego - nr tel. 261-57-52-03. 
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NAZWA KURSU 
KOD KURSU 

KURS DOSKONALĄCY DLA PODOFICERA ROZPOZNANIA Z NAUCZANIEM ZDALNYM 
– 8544010 

UCZESTNICY Podoficerowie przeznaczeni do pracy w sekcji S-2. 

WYMAGANE DOKUMENTY Polecenie wyjazdu służbowego, legitymacja służbowa, badania okresowe ważne na cały okres 
kursu. 

WYMAGANIA INNE Warunkiem przystąpienia do kursu stacjonarnego jest zaliczenie części kursu przygotowanej w 
formie e-learningowej. Posiadanie aktualnego konta w ST MILNET-I, ST MILNET-Z. 

WYMAGANIA ZDROWOTNE Badania okresowe ważne na cały okres kursu. 
Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w maseczki/opaski ochronne zasłaniające 
usta i nos oraz rękawiczki ochronne. 

WYPOSAŻENIE  2 x mundur polowy właściwy dla pory roku (dodatkowo w okresie zimowym: czapka zimowa, 
trzewiki zimowe); 

 ubranie ochronne; 
 oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubioru polowego; 
 strój sportowy – wojskowy (ubranie treningowe – 503/MON , spodenki sportowe – 

307A/MON, koszulka sportowa – 504A/ MON,  buty sportowe – 904A/MON , skarpetki 
sportowe – 545A/MON); 

 torba podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego; 
 przybory piśmiennicze do sporządzania notatek; 
 przybory do pracy na mapie. 

 
Zamienniki przedmiotów zaopatrzenia mundurowego dla żołnierzy Wojsk Specjalnych: 
 mundur polowy i kombinezon ćwiczebny (zamiast dwóch kompletów munduru polowego); 
 plecak mały – od plecaka o pojemności 80 – 100 l. ze stelażem wewnętrznym (zamiast torba 

podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego); 



87 

 

ZAKWATEROWANIE CSWLąd, m. Biedrusko ul. Ogrodowa 1. 

WYŻYWIENIE Na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. 

ILOŚĆ SZKOLONYCH 
W GRUPIE 

16 osób. 

CZAS TRWANIA KURSU Określony programem szkolenia. Część zdalna – 10 dni, Część stacjonarna  - 8 dni. 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu do godz.20.00; CSWLąd, m. Biedrusko ul. Ogrodowa 1.  

INNE DANE Kursanci po zakończeniu kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu. 
Informacje w sprawie świadectw i zaświadczeń podoficer - specjalista SPiP nr tel. 261-575-177. 

WNIOSKI ORGANIZATORA 
KURSU 

Zgłoszenia na kurs realizować zgodnie z zasadami określonymi w „Planie doskonalenia 
zawodowego realizowanego w Jednostkach Szkolnictwa Wojskowego podległych Dowódcy 
Generalnemu RSZ w 2021r.”. Kurs e-learningowy zmieszczony jest w MILNET-I na stronie: 
https://elearning.wp.mil.pl/course/view.php?id=257 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

Kierownik Cyklu Rozpoznania - nr tel. 261-57-92-71; 
Komendant Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego - nr tel. 261-57-52-03. 
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NAZWA KURSU 
 
 
 
KOD KURSU 

SZKOLENIE INSTRUKTORÓW DO PROWADZENIA SZKOLENIA PODODDZIAŁÓW Z 
DZIAŁAŃ W EKSTREMALNYCH WARUNKACH POGODOWYCH/KLIMATYCZNYCH I 
TRUDNYCH WARUNKACH TERENOWYCH REALIZOWANY W DWÓCH CZĘŚCIACH – 
CZEŚĆ LETNIA I ZIMOWA 

UCZESTNICY Żołnierze przeznaczeni do planowania oraz prowadzenia zajęć z zakresu działań pododdziałów  
w ekstremalnych warunkach pogodowych, klimatycznych i trudnych warunkach terenowych. 

WYMAGANIA INNE Posiadanie aktualnego konta w ST MILNET-I, ST MILNET-Z. 

WYMAGANE DOKUMENTY Polecenie wyjazdu służbowego, legitymacja służbowa, badania okresowe ważne na cały okres 
kursu. 

WYMAGANIA ZDROWOTNE Badania okresowe ważne na cały okres kursu. 
Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w maseczki/opaski ochronne zasłaniające 
usta i nos oraz rękawiczki ochronne. 

WYPOSAŻENIE  2 x mundur polowy właściwy dla pory roku (dodatkowo w okresie zimowym: czapka zimowa, 
trzewiki zimowe, rękawiczki zimowe); 

 ubranie ochronne; 
 hełm kompozytowy; 
 ISOPS (maska p-gaz. + ogólnowojskowa odzież ochronna lub FOO szkolna); 
 oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubioru polowego; 
 pas żołnierski; 
 szelki do przenoszenia oporządzenia; 
 rękawice taktyczne; 
 zasobnik piechoty górskiej (zasobnik wz.93);  
 strój sportowy – wojskowy (ubranie treningowe – 503/MON , spodenki sportowe – 

307A/MON, koszulka sportowa – 504A/ MON,  buty sportowe – 904A/MON , skarpetki 
sportowe – 545A/MON); 

 torba podróżna poligonowa (plecak) na wyposażenie do przenoszenia stroju sportowego; 
 przybory piśmiennicze do sporządzania notatek, 
 przybory do pracy na mapie. 
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 Zamienniki przedmiotów zaopatrzenia mundurowego dla żołnierzy Wojsk Specjalnych: 
 mundur polowy i kombinezon ćwiczebny (zamiast dwóch kompletów munduru polowego); 
 kamizelka taktyczna (zamiast szelek do przenoszenia oporządzenia); 
 plecak o pojemności 80 – 100 l. ze stelażem wewnętrznym (zamiast zasobnika piechoty 

górskiej zasobnika wz.93; 
 plecak mały – od plecaka o pojemności 80 – 100 l. ze stelażem wewnętrznym (zamiast torba 

podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego); 
 ponadto żołnierze Wojsk Specjalnych na szkolenie stawiają się bez peleryny – namiotu. 
Ponadto inne wyposażenie survivalowe wg decyzji słuchacza namiot (np. namiot - poncho, 
płachta biwakowa itp. ustalone indywidualne w trybie roboczym z CSWLąd po wysłaniu 
zgłoszenia na kurs). 

ZAKWATEROWANIE CSWLąd, m. Biedrusko ul. Ogrodowa 1. 

WYŻYWIENIE Na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. 

ILOŚĆ SZKOLONYCH 
W GRUPIE 

24 osoby.  

CZAS TRWANIA KURSU Określony programem szkolenia. Część letnia 5 dni, część zimowa 5 dni 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu do godz.20.00; CSWLąd, m. Biedrusko ul. Ogrodowa 1. 

INNE DANE Kursanci po zakończeniu kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu. Podczas kursu 
można wykorzystywać – w celu testowania – nowe wzory uzbrojenia, łączności, sprzętu do 
bytowania i umundurowania przewidziane do wprowadzenia do wyposażenie w WP. 
Informacje w sprawie świadectw i zaświadczeń podoficer - specjalista SPiP nr tel. 261-575-177. 

WNIOSKI ORGANIZATORA 
KURSU 

Zgłoszenia na kurs realizować zgodnie z zasadami określonymi w „Planie doskonalenia 
zawodowego realizowanego w Jednostkach Szkolnictwa Wojskowego podległych Dowódcy 
Generalnemu RSZ w 2021r.”. 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

Kierownik Cyklu Rozpoznania - nr tel. 261-57-92-71; 
Komendant Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego - nr tel. 261-57-52-03. 
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NAZWA KURSU 
KOD KURSU 

KURS SPECJALISTYCZNY SERE  POZIOM "C" 
8354009 

UCZESTNICY Personel szczególnie narażony na izolację, a nieobjęty tego rodzajem szkolenia przez RSZ, 
Inspektoraty, Dowództwo Operacyjne w szczególności: pododdziały i personel wojskowy 
działający w małych grupach w oddaleniu od sił własnych (żołnierze dalekiego rozpoznania, 
zespoły HUMINT, PSYOPS, grupy CIMIC, zespoły PRT, załogi statków powietrznych, lądowych 
lub morskich, zespoły specjalistów cywilnych działających razem z wojskiem lub na korzyść 
wojska, inne osoby wskazane przez Ministra Obrony Narodowej); kandydaci na instruktorów 
SERE 

WYMAGANE DOKUMENTY Polecenie wyjazdu służbowego, legitymacja służbowa, zaświadczenie o przeszkoleniu SERE na 
poziomie „B”; zaświadczenie lekarskie o dopuszczeniu do wykonywania obowiązków 
służbowych; poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej POUFNE/NATO 
CONFIDENTIAL; podpisanie zgody, na uczestnictwo w praktycznym treningu z zakresu 
przeciwdziałania wykorzystaniu (CAC). 

WYMAGANIA ZDROWOTNE Badania okresowe ważne na cały okres kursu. 
Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w maseczki/opaski ochronne zasłaniające 
usta i nos oraz rękawiczki ochronne. 

WYMAGANIA Zaliczenie testu wytrzymałościowego organizowanego w dniu rozpoczęcia szkolenia 
(marszobieg w umundurowaniu polowym, z plecakiem 20 kg na dystansie 7 km w czasie nie 
dłuższym niż 52 min, utrzymywanie się na powierzchni przez 10 min i pływanie w 
umundurowaniu na dystansie 200 m bez ograniczenia czasowego). 

WYMAGANIA INNE  Posiadanie aktualnego konta w ST MILNET-I, ST MILNET-Z. 

WYPOSAŻENIE  2 x mundur polowy właściwy dla pory roku (dodatkowo w okresie zimowym: czapka zimowa, 
trzewiki zimowe, rękawiczki zimowe); 

 ubranie ochronne; 
 oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubioru polowego; 
 zasobnik piechoty górskiej (zasobnik wz.93); 
 strój sportowy – wojskowy (ubranie treningowe – 503/MON , spodenki sportowe – 

307A/MON, koszulka sportowa – 504A/ MON,  buty sportowe – 904A/MON , skarpetki 
sportowe – 545A/MON); 

− torba podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego; 
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  przybory piśmiennicze do sporządzania notatek, 
 przybory do pracy na mapie, 
 
Zamienniki przedmiotów zaopatrzenia mundurowego dla żołnierzy wojsk specjalnych: 
 mundur polowy i kombinezon ćwiczebny (zamiast dwóch kompletów munduru polowego); 
 plecak o pojemności 80 – 100 l. ze stelażem wewnętrznym (zamiast zasobnika piechoty 

górskiej zasobnika wz.93; 
 plecak mały – od plecaka o pojemności 80 – 100 l. ze stelażem wewnętrznym (zamiast torba 

podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego); 
 ponadto żołnierze Wojsk Specjalnych na szkolenie stawiają się bez peleryny – namiotu. 
 
Ponadto inne wyposażenie survivalowe: mundur polowy 2 komplety, buty wojskowe 2 pary – 
dobrze dopasowane (preferowane bez membrany), 3 pary skarpetek (preferowane wełniane), 
czapka, nóż survivalowy, piła do drewna, krzesiwo, lusterko sygnalizacyjne, zestaw survivalowy, 
rękawice ochronne/taktyczne, kamizelka taktyczna, radiostacja R-3501 +zapasowe źródło 
zasilania i ładowarka, gogle/okulary ochronne, busola lub kompas, przybory do pracy na mapie; 
(ołówek, linijka, notatnik), apteczka z folią NRC, latarka czołowa/taktyczna, przybory do 
spożywania i przygotowywania posiłków kubek metalowy 0,5 l, przybory do maskowania, 
pojemnik na wodę max 3 litry, plecak patrolowy/bojowy około 40-50litrów, ubranie ochronne – 
goretex, 2 kpl długiej bielizny, poncho/płachta biwakowa o wymiarach min. 2,9 m. x 3 m, śpiwór 
i karimata, ciepły sweter/polar, zapasowe źródła zasilania, ubrania i buty sportowe, duża torba 
transportowa, worki foliowe 5 szt., przybory toaletowe. 
 
LISTA SPRZĘTU NIEDOZWOLONEGO NA SZKOLENIU-ĆWICZENIU WIELODOBOWYM 
Zegarek z GPS/GPS, lekarstwa (inne niż przepisane przez lekarza), pożywienie, słodycze, 
tytoń, telefon komórkowy 

ZAKWATEROWANIE CSWLąd, m. Biedrusko ul. Ogrodowa 1. 

WYŻYWIENIE Na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. 

ILOŚĆ SZKOLONYCH 
W GRUPIE 

20 osób. 

CZAS TRWANIA KURSU Określony programem szkolenia. 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu do godz.20.00; 
CSWLąd, m. Biedrusko ul. Ogrodowa 1. 
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INNE DANE Szkolenie prowadzone w oparciu o obiekty CSWLąd, w woj. wielkopolskim i województwach 
ościennych. W czasie kursu realizowane jest dziewięciodobowe szkolenie poligonowe. 
Kursanci po zakończeniu kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez 
Inspektora Szkolenia DGRSZ.  
Podczas kursu można wykorzystywać – w celu testowania – nowe wzory uzbrojenia, łączności, 
sprzętu do bytowania i umundurowania przewidziane do wprowadzenia do wyposażenie w WP. 
Informacje w sprawie świadectw i zaświadczeń podoficer - specjalista SPiP nr tel. 261-575-177. 

WNIOSKI ORGANIZATORA 
KURSU 

Zgłoszenia na kurs realizować zgodnie z zasadami określonymi w „Planie doskonalenia 
zawodowego realizowanego w Jednostkach Szkolnictwa Wojskowego podległych Dowódcy 
Generalnemu RSZ w 2021 r.”. 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

Kierownik Cyklu Rozpoznania - nr tel. 261-57-92-71; 
Komendant Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego - nr tel. 261-57-52-03. 
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NAZWA KURSU 
KOD KURSU 

KURS SPECJALISTYCZNY SERE - DLA INSTRUKTORÓW CZĘŚĆ LETNIA 
8354002 

UCZESTNICY Żołnierze, personel wojskowy inne osoby z odpowiednim przygotowaniem instruktorsko-
metodycznym, przeznaczony do prowadzenia w macierzystych JW i instytucjach w roli kierownika 
zajęć lub instruktora szkoleń SERE poziom B i C. 

WYMAGANE DOKUMENTY Polecenie wyjazdu służbowego, legitymacja służbowa,  zaświadczenie o przeszkoleniu SERE na 
poziomie „C”; zaświadczenie lekarskie o dopuszczeniu do wykonywania obowiązków służbowych; 
poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej POUFNE/NATO CONFIDENTIAL; podpisanie 
zgody, na uczestnictwo w praktycznym treningu z zakresu przeciwdziałania wykorzystaniu (CAC). 

WYMAGANIA ZDROWOTNE Badania okresowe ważne na cały okres kursu. 
Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w maseczki/opaski ochronne zasłaniające usta i 
nos oraz rękawiczki ochronne. 

WYMAGANIA Zaliczenie testu wytrzymałościowego organizowanego w dniu rozpoczęcia szkolenia (marszobieg w 
umundurowaniu polowym, z plecakiem 20 kg na dystansie 7 km w czasie nie dłuższym niż 52min, 
utrzymywanie się na powierzchni przez 10 min i pływanie w umundurowaniu na dystansie 200 m bez 
ograniczenia czasowego). 

WYMAGANIA INNE  Posiadanie aktualnego konta w ST MILNET-I, ST MILNET-Z. 

WYPOSAŻENIE  2 x mundur polowy; 
 ubranie ochronne; 
 oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubioru polowego; 
 zasobnik piechoty górskiej (zasobnik wz.93);  
 strój sportowy – wojskowy (ubranie treningowe – 503/MON , spodenki sportowe – 307A/MON, 

koszulka sportowa – 504A/ MON,  buty sportowe – 904A/MON , skarpetki sportowe – 
545A/MON); 

− torba podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego; 
 przybory piśmiennicze do sporządzania notatek, 
 przybory do pracy na mapie, 
Zamienniki przedmiotów zaopatrzenia mundurowego dla żołnierzy Wojsk Specjalnych: 
 mundur polowy i kombinezon ćwiczebny (zamiast dwóch kompletów munduru polowego); 
 plecak o pojemności 80 – 100 l. ze stelażem wewnętrznym (zamiast zasobnika piechoty górskiej 

zasobnika wz.93; 
 plecak mały – od plecaka o pojemności 80 – 100 l. ze stelażem wewnętrznym (zamiast torba 

podróżna poligonowa na wyposażenie do przenoszenia stroju sportowego); 
 ponadto żołnierze Wojsk Specjalnych na szkolenie stawiają się bez peleryny – namiotu. 
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Ponadto inne wyposażenie survivalowe: mundur polowy 2 komplety, buty wojskowe 2 pary – dobrze 
dopasowane (preferowane bez membrany), 3 pary skarpetek (preferowane wełniane), czapka, nóż 
survivalowy, piła do drewna, krzesiwo, lusterko sygnalizacyjne, zestaw survivalowy, rękawice 
ochronne/taktyczne, kamizelka taktyczna, radiostacja R-3501 +zapasowe źródło zasilania i 
ładowarka, gogle/okulary ochronne, busola lub kompas, przybory do pracy na mapie; (ołówek, 
linijka, notatnik), apteczka z folią NRC, latarka czołowa/taktyczna, przybory do spożywania i 
przygotowywania posiłków kubek metalowy 0,5 l, przybory do maskowania, pojemnik na wodę max 
3 litry, plecak patrolowy/bojowy około 40-50litrów, ubranie ochronne – goretex, 2 kpl długiej bielizny, 
poncho/płachta biwakowa o wymiarach min. 2,9 m. x 3 m. śpiwór i karimata, ciepły sweter/polar, 
zapasowe źródła zasilania, ubrania i buty sportowe, duża torba transportowa, worki foliowe 5 szt., 
przybory toaletowe 
LISTA SPRZĘTU NIEDOZWOLONEGO NA SZKOLENIU-ĆWICZENIU WIELODOBOWYM 
Zegarek z GPS/GPS, lekarstwa (inne niż przepisane przez lekarza), pożywienie, słodycze, tytoń, 
telefon komórkowy. 

ZAKWATEROWANIE CSWLąd, m. Biedrusko ul. Ogrodowa 1. 

WYŻYWIENIE Na podstawie  polecenia wyjazdu służbowego. 

ILOŚĆ SZKOLONYCH 
W GRUPIE 

20 osób. 

CZAS TRWANIA KURSU Określony programem szkolenia. 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu do godz.20.00; CSWLąd, m. Biedrusko ul. Ogrodowa 1. 

INNE DANE Kurs dla instruktorów SERE cz. letnia jest realizowany jako pierwszy etap kursu, cz.  zimowa jako 
drugi. Jeżeli przerwa pomiędzy częścią letnią a zimową przekracza 24 miesiące część letnia musi 
być powtórzona. Szkolenie prowadzone w oparciu o obiekty CSWLąd, CSMW w Ustce, woj. 
wielkopolskie i województwa ościenne. W czasie kursu realizowane jest dziewięciodobowe szkolenie 
poligonowe. 
Kursanci po zakończeniu dwóch części kursu otrzymują świadectwo ukończenia kursu  wydane 
przez Komendanta CSWL Poznań. 
Podczas kursu można wykorzystywać – w celu testowania – nowe wzory uzbrojenia, łączności, 
sprzętu do bytowania i umundurowania przewidziane do wprowadzenia do wyposażenie w WP. 
Informacje w sprawie świadectw i zaświadczeń podoficer - specjalista SPiP nr tel. 261-575-177. 

WNIOSKI ORGANIZATORA 
KURSU 

Zgłoszenia na kurs realizować zgodnie z zasadami określonymi w „Planie doskonalenia 
zawodowego realizowanego w Jednostkach Szkolnictwa Wojskowego podległych Dowódcy 
Generalnemu RSZ w 2021 r.”. 

INFORMACJI Kierownik Cyklu Rozpoznania - nr tel. 261-57-92-71; 
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SZCZEGÓŁOWYCH 
UDZIELA 

Komendant Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego - nr tel. 261-57-52-03. 
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NAZWA KURSU 
KOD KURSU 

KURS SPECJALISTYCZNY SERE - DLA INSTRUKTORÓW CZĘŚĆ ZIMOWA 
8354002 

UCZESTNICY Żołnierze, personel wojskowy inne osoby z odpowiednim przygotowaniem instruktorsko-
metodycznym, przeznaczony do prowadzenia w macierzystych JW i instytucjach w roli 
kierownika zajęć lub instruktora szkoleń SERE poziom B i C. 

WYMAGANE DOKUMENTY Polecenie wyjazdu służbowego, legitymacja służbowa, zaświadczenie lekarskie o dopuszczeniu 
do wykonywania obowiązków służbowych; poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli co 
najmniej POUFNE/NATO CONFIDENTIAL; Polecenie wykonania przelewu za nocleg (9 dób) w 
Masywie Śnieżnika -  ustalone indywidualne w trybie roboczym z CSWLąd po wysłaniu 
zgłoszenia na kurs.  

WYMAGANIA ZDROWOTNE Badania okresowe ważne na cały okres kursu. 
Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w maseczki/opaski ochronne zasłaniające 
usta i nos oraz rękawiczki ochronne. 

WYMAGANIA Zaliczenie KURSU SERE – dla instruktorów część letnia. 

WYMAGANIA INNE  Posiadanie aktualnego konta w ST MILNET-I, ST MILNET-Z. 

WYPOSAŻENIE  
− 2 x mundur polowy właściwy dla pory roku (dodatkowo: czapka zimowa, trzewiki zimowe, 

rękawiczki zimowe); 
− ubranie ochronne; 
− oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubioru polowego; 
− zasobnik piechoty górskiej (zasobnik wz.93),  
 strój sportowy – wojskowy (ubranie treningowe – 503/MON , spodenki sportowe – 

307A/MON, koszulka sportowa – 504A/ MON,  buty sportowe – 904A/MON , skarpetki 
sportowe – 545A/MON); 

− torba podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego; 
− przybory piśmiennicze do sporządzania notatek, 
− przybory do pracy na mapie, 
zamienniki przedmiotów zaopatrzenia mundurowego dla żołnierzy Wojsk Specjalnych: 
− mundur polowy i kombinezon ćwiczebny (zamiast dwóch kompletów munduru polowego); 
− plecak o pojemności 80 – 100 l. ze stelażem wewnętrznym (zamiast zasobnika piechoty 

górskiej zasobnika wz.93; 
− plecak mały – od plecaka o pojemności 80 – 100 l. ze stelażem wewnętrznym (zamiast torba 

podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego); 
− ponadto żołnierze Wojsk Specjalnych na szkolenie stawiają się bez peleryny – namiotu. 
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Ponadto inne wyposażenie survivalowe:  apteczka z folią NRC, latarka czołowa/taktyczna, 
zapasowe źródła zasilania, nóż survivalowy, szczotka do ubrań, menażka, pojemnik na 
wodę (camelback nie polecany), kominiarka, czapka 2 szt., rękawice ochronne/taktyczne, 
ciepłe rękawice ( 2 warstwowe - wełniane i zewnętrzne ochronne), 3 pary skarpetek 
(preferowane wełniane - 2 warstwy - cienkie i grube), mundur polowy - zimowy 2 komplety, 
ubranie ochronne – goretex, kamuflaż zimowy – spodnie, kamuflaż zimowy – bluza, 
kamizelka taktyczna, gogle/okulary ochronne, zestaw survivalowy, worki foliowe 5 szt., 
poncho/płachta biwakowa o wymiarach min. 2,9 m. x 3 m, plecak patrolowy/bojowy około 
40-50litrów, torba/worek wodoszczelny, kurtka zimowa/puchowa, spodnie zimowe/puchowe, 
ciepły sweter/polar, 2 kpl długiej bielizny, termos 1 l, duża torba transportowa, kubek 
metalowy 0,5 l, przybory do spożywania i przygotowywania posiłków, buty wojskowe 2 pary 
– dobrze dopasowane (polecane buty bez membrany większe o 1-2 numery), buty gumofilce 
wz. MON/overbootsy, karimata, śpiwór (komfort przy -10 C lub lepszy), ręcznik, przybory 
toaletowe, ubrania i buty sportowe, przybory do pracy na mapie; (ołówek, linijka, notatnik), 
radiostacja R-3501 +zapasowe źródło zasilania i ładowarka, piła do drewna, krzesiwo, 
lusterko sygnalizacyjne, busola lub kompas. 

ZAKWATEROWANIE CSWLąd, m. Biedrusko ul. Ogrodowa 1. 

WYŻYWIENIE Na podstawie  polecenia wyjazdu służbowego. 

ILOŚĆ SZKOLONYCH 
W GRUPIE 

20 osób. 

CZAS TRWANIA KURSU Określony programem szkolenia. 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu do godz.20.00; 
CSWLąd, m. Biedrusko ul. Ogrodowa 1. 

INNE DANE Kurs dla instruktorów SERE cz. letnia jest realizowany jako pierwszy etap kursu, cz.  zimowa 
jako drugi. Jeżeli przerwa pomiędzy częścią  letnią a  zimową przekracza 24 miesiące część 
letnia musi być powtórzona. Szkolenie prowadzone w oparciu o obiekty CSWLąd oraz w 
Masywie Śnieżnika.  W czasie kursu realizowane jest dziewięciodobowe szkolenie poligonowe. 
Kursanci po zakończeniu dwóch części kursu otrzymują świadectwo ukończenia kursu  wydane 
przez Komendanta CSWL Poznań.  
Podczas kursu można wykorzystywać – w celu testowania – nowe wzory uzbrojenia, łączności, 
sprzętu do bytowania i umundurowania przewidziane do wprowadzenia do wyposażenie w WP. 
Informacje w sprawie świadectw i zaświadczeń podoficer - specjalista SPiP nr tel. 261-575-177. 

WNIOSKI ORGANIZATORA 
KURSU 

Zgłoszenia na kurs realizować zgodnie z zasadami określonymi w „Planie doskonalenia 
zawodowego  realizowanego w Jednostkach Szkolnictwa Wojskowego podległych Dowódcy 
Generalnemu RSZ  w 2021 r.”. 
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INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

Kierownik Cyklu Rozpoznania - nr tel. 261-57-92-71; 
Komendant Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego - nr tel. 261-57-52-03. 
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NAZWA KURSU 
KOD KURSU 

KURS DZIAŁANIA W RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH DLA INSTRUKTORÓW SERE 
CZĘŚĆ I - Wstępne szkolenie wspinaczkowe; 
CZĘŚĆ II - Szkolenie jaskiniowe; 
CZĘŚĆ III - Szkolenie w rzekach górskich; 
CZĘŚĆ IV - Szkolenie śnieżno–lawinowe. 

UCZESTNICY Kurs specjalistyczny prowadzenia działań w różnych środowiskach jest przeznaczony dla 
instruktorów SERE jako doskonalenie posiadanych umiejętności oraz instruktorów SERE 
przeznaczonych do prowadzenia szkolenia SERE na poziomie „C” zgodnie ze STANAG 7196 
SD5 

WYMAGANE DOKUMENTY Polecenie wyjazdu służbowego, legitymacja służbowa, świadectwo ukończenia kursu dla 
instruktorów  SERE; zaświadczenie lekarskie o dopuszczeniu do wykonywania obowiązków 
służbowych; poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej POUFNE/NATO 
CONFIDENTIAL; 

WYMAGANIA ZDROWOTNE Badania okresowe ważne na cały okres kursu. 
Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w maseczki/opaski ochronne zasłaniające 
usta i nos oraz rękawiczki ochronne. 

WYMAGANIA Wysoka odporność psychiczna. Przygotowanie kondycyjne do wielodniowych marszów 
i bytowania w przygodnym terenie 

WYMAGANIA INNE  Posiadanie aktualnego konta w ST MILNET-I, ST MILNET-Z. 

WYPOSAŻENIE − 2 x mundur polowy właściwy dla pory roku (dodatkowo w okresie zimowym: czapka zimowa, 
trzewiki zimowe); 

− ubranie ochronne; 
− oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubioru polowego; 
− strój sportowy – wojskowy (ubranie treningowe – 503/MON , spodenki sportowe – 

307A/MON, koszulka sportowa – 504A/ MON,  buty sportowe – 904A/MON , skarpetki 
sportowe – 545A/MON); 

− torba podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego; 
− przybory piśmiennicze do sporządzania notatek, 
− przybory do pracy na mapie. 
Zamienniki przedmiotów zaopatrzenia mundurowego dla żołnierzy Wojsk Specjalnych: 
− mundur polowy i kombinezon ćwiczebny (zamiast dwóch kompletów munduru polowego); 
− plecak o pojemności 80 – 100 l. ze stelażem wewnętrznym (zamiast zasobnika piechoty 

górskiej zasobnika wz.93; 
Ponadto inne wyposażenie survivalowe na części kursu I-III: mundur polowy 2 komplety, buty 
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wojskowe 2 pary – dobrze dopasowane (preferowane bez membrany), 3 pary skarpetek 
(preferowane wełniane), czapka, nóż survivalowy, rękawice ochronne/taktyczne, gogle/okulary 
ochronne, busola lub kompas, przybory do pracy na mapie; (ołówek, linijka, notatnik), apteczka 
z folią NRC, latarka czołowa/taktyczna, plecak patrolowy/bojowy około 40-50litrów, ubranie 
ochronne – goretex, 2 kpl długiej bielizny, śpiwór i karimata, ciepły sweter/polar, zapasowe 
źródła zasilania, ubrania i buty sportowe, duża torba transportowa, worki foliowe 5 szt., przybory 
toaletowe. 
Ponadto sprzęt ustalony indywidualne w trybie roboczym z CSWLąd po wysłaniu zgłoszenia na 
kurs. 
− Ponadto inne wyposażenie survivalowe na IV części kursu: apteczka z folią NRC, latarka 

czołowa/taktyczna, zapasowe źródła zasilania, nóż survivalowy, szczotka do ubrań, 
kominiarka, czapka 2 szt., rękawice ochronne/taktyczne, ciepłe rękawice (2 warstwowe - 
wełniane i zewnętrzne ochronne), 3 pary skarpetek (preferowane wełniane - 2 warstwy - 
cienkie i grube), mundur polowy - zimowy 2 komplety, ubranie ochronne – goretex, kamuflaż 
zimowy – spodnie, kamuflaż zimowy – bluza,  gogle/okulary ochronne, worki foliowe 5 szt., 
plecak patrolowy/bojowy około 40-50litrów, torba/worek wodoszczelny, kurtka 
zimowa/puchowa, spodnie zimowe/puchowe, ciepły sweter/polar, 2 kpl długiej bielizny, 
termos 1 l, duża torba transportowa, buty wojskowe 2 pary – dobrze dopasowane (polecane 
buty bez membrany większe o 1-2 numery), karimata, śpiwór (komfort przy - 10 C lub 
lepszy), ręcznik, przybory toaletowe, ubrania i buty sportowe, przybory do pracy na mapie; 
(ołówek, linijka, notatnik), krzesiwo, busola lub kompas, sprzęt skitourowy (narty, kijki buty), 
rakiety śnieżne itp. 

ZAKWATEROWANIE CSWLąd, m. Biedrusko ul. Ogrodowa 1. 

WYŻYWIENIE Na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. 

ILOŚĆ SZKOLONYCH 
W GRUPIE 

10 osób. 

CZAS TRWANIA KURSU Określony programem szkolenia. 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu do godz.20.00; 
CSWLąd, m. Biedrusko ul. Ogrodowa 1. 

INNE DANE Szkolenie odbywa się w ustalonej kolejności od I do IV części w ciągu jednego roku. Zaliczenie 
części I kursu jest podstawą do uczestnictwa w pozostałych częściach. W przypadku braku 
możliwości zaliczenia wszystkich części kursu w jednym roku istnieje możliwość uzupełnienia 
brakujących części w kolejnym roku. Szkolenie prowadzone w oparciu o obiekty CSWLąd, 
w rejonach rzek o charakterze górskim, rejonach występowania jaskiń itp., oraz w Masywie 
Śnieżnika.  



101 

Kursanci po zakończeniu kursu otrzymują świadectwo o ukończeniu kursu instruktora 
zaawansowanego SERE w środowisku górskim zgodnie z NATO STANAG 7196 SD5 wydane 
przez Komendanta CSWL Poznań.  
Podczas kursu można wykorzystywać – w celu testowania – nowe wzory uzbrojenia, łączności, 
sprzętu do bytowania i umundurowania przewidziane do wprowadzenia do wyposażenie w WP. 
Informacje w sprawie świadectw i zaświadczeń podoficer - specjalista SPiP nr tel. 261-575-177. 

WNIOSKI ORGANIZATORA 
KURSU 

Zgłoszenia na kurs realizować zgodnie z zasadami określonymi w „Planie doskonalenia 
zawodowego realizowanego w Jednostkach Szkolnictwa Wojskowego podległych Dowódcy 
Generalnemu RSZ w 2021 r.”. 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

Kierownik Cyklu Rozpoznania - nr tel. 261-57-92-71; 
Komendant Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego - nr tel. 261-57-52-03. 
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NAZWA KURSU 
KOD KURSU 

KURS TAKTYCZNO -WYRZYMAŁOSCIOWEGO DLA DOWÓDCÓW PODODDZIAŁÓW 
ROZPOZNAWCZYCH pk. PATROL 

UCZESTNICY Żołnierze zajmujący stanowiska etatowe dowódcy plutonu i drużyny/sekcji rozpoznania oraz dla 
szeregowych zawodowych którzy ukończyli kurs na pierwszy stopień podoficerski w 
jednostkach rozpoznawczych. 

WYMAGANE DOKUMENTY Polecenie wyjazdu służbowego, legitymacja służbowa, zaświadczenie o przeszkoleniu SERE na 
poziomie „A”; zaświadczenie o przeszkoleniu BLOS na poziomie „A”;zaświadczenie lekarskie o 
dopuszczeniu do wykonywania obowiązków służbowych; posiadanie dopuszczenia do 
informacji niejawnych o klauzuli nie niższej niż ZASTRZEŻONE lub NATO RESTRICTED. 

WYMAGANIA ZDROWOTNE Badania okresowe ważne na cały okres kursu. 
Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w maseczki/opaski ochronne zasłaniające 
usta i nos oraz rękawiczki ochronne. 

WYMAGANIA Zaliczenie testu wytrzymałościowego organizowanego w dniu rozpoczęcia szkolenia (Zaliczenie 
testu wytrzymałościowego organizowanego w dniu rozpoczęcia szkolenia (pływanie na 
dystansie 100 m, marszobieg w umundurowaniu polowym z wyposażeniem na dystansie 5000 
m, podciągnięcia na drążku wysokim, skłony tułowia w przód, przysiady). 

WYMAGANIA INNE  Posiadanie aktualnego konta w ST MILNET-I, ST MILNET-Z. 

WYPOSAŻENIE − 5,56 mm kbs BERYL/5,56 mm kbk beryl z szyną do montażu dodatkowych elementów, 4 
magazynki, przybornik, wycior, środki do czyszczenia i konserwacji broni: 

− celownik holograficzny wraz z montażem   
− odrzutnik do broni; 
− 9 mm pw WIST, 9 mm pw GLOCK; 
− ochraniacze słuchu; 
− gogle noktowizyjne; 
− lornetka, (inny sprzęt do prowadzenia obserwacji); 
− radiostacja R-3501/3510/XTS5000 + dodatkowe źródło + ładowarka (XTS5000 tylko po 

wcześniejszym zaprogramowaniu przydzielonych częstotliwości); 
− umundurowanie polowe odpowiednie do pory roku – 2 kpl.; 
− ochraniacze kolan i łokci; 
− buty wojskowe, rozchodzone; – 2 kpl 
− umundurowanie GORE-TEX; 
− zasobnik piechoty górskiej/ równoważny w kolorach maskujących (khaki, olive, wz.93); 
− kamizelka taktyczna/pas taktyczny/bądź połączenie obu systemów; 
− hełm kompozytowy; 
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− maska przeciwgazowa; 
− busola lub kompas; 
− nóż z głownią stałą; 
− krzesiwo; 
− rękawice do zjazdu na linie (mogą być rękawice robocze) – 2 pary;  
− rękawice taktyczne/rękawice do wspinaczki – 2 pary; 
− gogle ochronne/okulary ochronne; 
− śpiwór, karimata; 
− folia NRC;  
− bielizna długa - 2 kpl.; 
− bielizna krótka - 2 kpl.; 
− środki do higieny osobistej na cały okres kursu; (mydło, szczoteczka i pasta do zębów, 

ręcznik itp); 
− latarka czołowa z zapasowymi bateriami i żarówkami ze światłem taktycznym; 
− obuwie i strój sportowy do ćwiczeń w terenie; 
− 10 czarnych worków foliowych o pojemności min 60 litrów każdy (na depozyt), 
− sprzęt do bytowania  
− poncho lub płachta biwakowa o wym. min. 2,9 m x 3m; 
− namiot(pokrowiec na śpiwór ze stelażem) - wg decyzji kandydata; 
− przybory do spożywania i przygotowywania posiłków 
− niezbędnik;  
− kubek metalowy min. 0,5l; 
− kuchenka na paliwo stałe lub gazowe – zapas paliwa na cały okres kursu; 
− przybory do czyszczenia broni; 
− przybory piśmiennicze niezbędne do pracy na mapie  
− ołówek; 
− linijka; 
− notatnik; 
 strój sportowy – wojskowy (ubranie treningowe – 503/MON , spodenki sportowe – 

307A/MON, koszulka sportowa – 504A/ MON,  buty sportowe – 904A/MON , skarpetki 
sportowe – 545A/MON); 

 
Wyposażenie instruktorów i osób zabezpieczenia szkolenia określa  kierownik kursu PATROL 
po konsultacji telefonicznej.  

ZAKWATEROWANIE CSWLąd, m. Biedrusko ul. Ogrodowa 1. OSPG Jodła, CSWL Wędrzyn 
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WYŻYWIENIE Na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. 

ILOŚĆ SZKOLONYCH 
W GRUPIE 

40 osób. 

CZAS TRWANIA KURSU Określony programem szkolenia. 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu do godz.20.00; 
CSWLąd, m. Biedrusko ul. Ogrodowa 1. 

INNE DANE Kurs prowadzony w ramach szkolenia poligonowego, w oparciu o obiekty CSWLąd, OSPG 
Jodła i CSWL Wędrzyn. Kursanci spełniający wymagania programowe po zakończeniu kursu 
otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu .  
Podczas kursu można wykorzystywać – w celu testowania – nowe wzory uzbrojenia, łączności, 
sprzętu do bytowania i umundurowania przewidziane do wprowadzenia do wyposażenie w WP. 
Informacje w sprawie świadectw i zaświadczeń podoficer - specjalista SPiP nr tel. 261-575-177. 

WNIOSKI ORGANIZATORA 
KURSU 

Zgłoszenia na kurs realizować zgodnie z zasadami określonymi w „Planie doskonalenia 
zawodowego realizowanego w Jednostkach Szkolnictwa Wojskowego podległych Dowódcy 
Generalnemu RSZ w 2021 r.”. 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

Kierownik Cyklu Rozpoznania - nr tel. 261-57-92-71; 
Komendant Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego - nr tel. 261-57-52-03. 
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NAZWA KURSU 
KOD KURSU 

KURS SPECJALISTYCZNY DLA PSYCHOLOGÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH SZKOLENIE 
SERE 

UCZESTNICY Psychologowie (żołnierze, pracownicy resortu obrony narodowej, pracownicy kontraktowi 
zatrudnieni w Resorcie Obrony Narodowej) zabezpieczający szkolenia SERE (na poziomach 
„B”, „C”, „VIP B i C”, Instruktorów SERE) w ośrodkach/centrach szkolenia i JW oraz 
przygotowywani do realizacji zagadnień związanych z reintegracja personelu wojskowego. 

WYMAGANE DOKUMENTY Dyplom mgr. psychologii, zaświadczenie lekarskie o dopuszczeniu do wykonywania 
obowiązków służbowych (udziału w szkoleniu SERE), poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli 
co najmniej „POUFNE”, podpisanie zgody, na uczestnictwo w praktycznym treningu z zakresu 
przeciwdziałania wykorzystaniu w sytuacji zakładniczej, oraz na rejestrowanie w trakcie tego 
treningu obrazów i dźwięków do celów szkolenia, 

WYMAGANIA ZDROWOTNE Badania okresowe ważne na cały okres kursu. 
Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w maseczki/opaski ochronne zasłaniające 
usta i nos oraz rękawiczki ochronne. 

WYMAGANIA Uczestnictwo w szkoleniu wymaga od kursanta wysokiej sprawności psychofizycznej. W trakcie 
szkolenia realizowane są 48 godzinne zajęcia w trudnym terenie połączone z bytowaniem  
w warunkach środowiska naturalnego oraz minimum 12 godzinnym symulowanym 
przetrzymywaniem w niewoli/sytuacji zakładniczej. 

WYMAGANIA INNE  Wskazane jest zaszczepienie się na kleszczowe zapalenie mózgu. 

WYPOSAŻENIE  2 kpl munduru + 2 kpl bielizny dopasowane do warunków atmosferycznych 
(preferowany 1 kpl. długiej bielizny -kalesony, bluzka),  stanik sportowy, majtki typu bokserk; 

 buty wojskowe/buty trekkingowe powyżej kostki; 
 3 pary skarpetek (preferowane wełniane); 
 2 czapki (1 ciepła zimowa, 1 z daszkiem); 
 2 pary rękawiczek/rękawice taktyczne/ ochronne do wykonywania prac w terenie;  
 kamizelka taktyczna/szelki na oporządzenie; 
 przybory do pracy na mapie i sporządzania notatek; (ołówek, linijka, notatnik) 
 apteczka wyposażona w minimum 1 folię NRC, przybory do usuwania kleszczy (np. 

pęseta/kleszczołapki/lasso), mały płyn do odkażania ran, materiały opatrunkowe osobiste na 
drobne rany lub otarcia, dodatkowo np. plastry typy compeed, bandaż, zasypka, krem np.  
z witaminą A;  

 latarka (preferowana czołowa);  
 przybory do spożywania i przygotowywania posiłków (minimum łyżka/łyżkowidelec); 
 kubek metalowy 0,5l; 
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 pojemnik na wodę max 3 litry (bidon, camelback zintegrowany z plecakiem itp.); 
 plecak patrolowy/bojowy (około 45l) 
 ubranie ochronne – gore tex (kurtka i spodnie) 
 1 ciepły sweter/polar/ocieplacz 
 poncho/pałatka/płachta biwakowa (preferowana o wymiarach 3x3 m) 
 śpiwór dostosowany do warunków atmosferycznych; 
 karimata; 
 strój sportowy/cywilny lekki do ćwiczenia na zewnątrz; 
 buty sportowe do ćwiczenia na zewnątrz; 
 duży plecak – około100l torba na sprzęt awaryjny. 
 
LISTA SPRZĘTU NIEDOZWOLONEGO NA SZKOLENIU-ĆWICZENIU WIELODOBOWYM 
Zegarek z GPS/GPS, lekarstwa (inne niż przepisane przez lekarza), pożywienie, słodycze, 
tytoń, telefon komórkowy  

ZAKWATEROWANIE CSWLąd, m. Biedrusko ul. Ogrodowa 1. 

WYŻYWIENIE Na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. 

ILOŚĆ SZKOLONYCH 
W GRUPIE 

12 osób. 

CZAS TRWANIA KURSU Określony programem szkolenia. 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu do godz.20.00; 
CSWLąd, m. Biedrusko ul. Ogrodowa 1. 

INNE DANE W czasie kursu realizowane jest dwudobowe szkolenie poligonowe. 
Kursanci po zakończeniu kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez 
Komendanta CSWL.  
Informacje w sprawie świadectw i zaświadczeń podoficer - specjalista SPiP nr tel. 261-575-177 

WNIOSKI ORGANIZATORA 
KURSU 

Zgłoszenia na kurs realizować zgodnie z zasadami określonymi w „Planie doskonalenia 
zawodowego realizowanego w Jednostkach Szkolnictwa Wojskowego podległych Dowódcy 
Generalnemu RSZ w 2021 r.”. 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

Kierownik Cyklu Rozpoznania - nr tel. 261-57-92-71; 
Komendant Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego - nr tel. 261-57-52-03. 
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NAZWA KURSU 
KOD KURSU 

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO (ZAAWANSOWANY IIIO) 

UCZESTNICY Oficerowie, podoficerowie, szeregowi. 

WYMAGANE DOKUMENTY Polecenie wyjazdu służbowego, legitymacja służbowa, pełne świadectwo 2222 spełniające 
standardy STANAG 6001, badania okresowe ważne na cały okres kursu. 

WYMAGANIA Badania okresowe ważne na cały okres kursu. 
Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w maseczki/opaski ochronne zasłaniające 
usta i nos oraz rękawiczki ochronne. 

WYPOSAŻENIE − 2 x mundur polowy właściwy dla pory roku (dodatkowo w okresie zimowym: czapka zimowa, 
trzewiki zimowe); 

− ubranie ochronne; 
− oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubioru polowego; 
− pas żołnierski; 
− hełm kompozytowy; 
− maska p-gaz.; 
− plecak mały od zasobnika piechoty górskiej (zasobnik wz.93); 
− peleryna – namiot kol. khaki ze stelażem (dot. żołnierzy, którzy nie otrzymali ubrania 

ochronnego); 
 strój sportowy – wojskowy (ubranie treningowe – 503/MON , spodenki sportowe – 

307A/MON, koszulka sportowa – 504A/ MON,  buty sportowe – 904A/MON , skarpetki 
sportowe – 545A/MON); 

− torba podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego; 
− przybory piśmiennicze do sporządzania notatek; 
− mundur wyjściowy (dotyczy tylko egzaminu końcowego po zakończonym szkoleniu). 
Zamienniki przedmiotów zaopatrzenia mundurowego dla żołnierzy Wojsk Specjalnych: 
 mundur polowy i kombinezon ćwiczebny (zamiast dwóch kompletów munduru polowego); 
 plecak mały – od plecaka o pojemności 80 – 100 l. ze stelażem wewnętrznym (zamiast torba 

podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego); 
 ponadto żołnierze Wojsk Specjalnych na szkolenie stawiają się bez peleryny – namiotu. 

ZAKWATEROWANIE CSWLąd, m. Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90. 

WYŻYWIENIE Na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. 

ILOŚĆ SZKOLONYCH 
W GRUPIE 

do 10 osób w grupie. 

CZAS TRWANIA KURSU Określony programem szkolenia. 
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TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu do godz.20.00; 
CSWLąd, m. Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90. 

INNE DANE Przed rozpoczęciem kursu kandydaci zdają egzamin kwalifikacyjny. Termin egzaminu został 
ujęty w „Planie doskonalenia zawodowego realizowanego w Jednostkach Szkolnictwa 
Wojskowego podległych Dowódcy Generalnemu RSZ w 2021 r.”. Absolwenci po zdaniu 
egzaminu końcowego otrzymują świadectwa 3333  spełniające standardy STANAG 6001. 
Informacje w sprawie świadectw i zaświadczeń podoficer - specjalista SPiP nr tel. 261-575-177. 

WNIOSKI ORGANIZATORA 
KURSU 

Zgłoszenia na kurs realizować zgodnie z zasadami określonymi w „Planie doskonalenia 
zawodowego realizowanego w Jednostkach Szkolnictwa Wojskowego podległych Dowódcy 
Generalnemu RSZ w 2021r.”. 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

Kierownik Lektoratu Języków Obcych - nr tel. 261-57-50-57; 
Lektorat JO nr tel. 261-57-50-54, 57-50-55, 261-57-50-56; 
Komendant Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego - nr tel. 261-57-52-03. 
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NAZWA KURSU 
KOD KURSU 

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO (ŚREDNIO ZAAWANSOWANY IIO) 

UCZESTNICY Oficerowie, podoficerowie, szeregowi. 

WYMAGANE DOKUMENTY Polecenie wyjazdu służbowego, legitymacja służbowa, pełne świadectwo 1111 spełniające 
standardy STANAG 6001, badania okresowe ważne na cały okres kursu. 

WYMAGANIA Badania okresowe ważne na cały okres kursu. 
Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w maseczki/opaski ochronne zasłaniające 
usta i nos oraz rękawiczki ochronne. 

WYPOSAŻENIE − 2 x mundur polowy właściwy dla pory roku (dodatkowo w okresie zimowym: czapka zimowa, 
trzewiki zimowe); 

− ubranie ochronne; 
− oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubioru polowego; 
− pas żołnierski; 
− hełm kompozytowy; 
− maska p-gaz.; 
− plecak mały od zasobnika piechoty górskiej (zasobnik wz.93);  
− peleryna – namiot kol. khaki ze stelażem (dot. żołnierzy, którzy nie otrzymali ubrania 

ochronnego); 
− strój sportowy – wojskowy (ubranie treningowe – 503/MON , spodenki sportowe – 

307A/MON, koszulka sportowa – 504A/ MON,  buty sportowe – 904A/MON , skarpetki 
sportowe – 545A/MON); 

− torba podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego; 
− strój kąpielowy (kąpielówki, czepek, okulary do pływania); 
− przybory piśmiennicze do sporządzania notatek; 
− mundur wyjściowy (dotyczy tylko egzaminu końcowego po zakończonym szkoleniu). 
Zamienniki przedmiotów zaopatrzenia mundurowego dla żołnierzy Wojsk Specjalnych: 
− mundur polowy i kombinezon ćwiczebny (zamiast dwóch kompletów munduru polowego); 
− plecak mały – od plecaka o pojemności 80 – 100 l. ze stelażem wewnętrznym (zamiast torba 

podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego); 
− ponadto żołnierze Wojsk Specjalnych na szkolenie stawiają się bez peleryny – namiotu. 

ZAKWATEROWANIE CSWLąd, m. Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90. 

WYŻYWIENIE Na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. 

ILOŚĆ SZKOLONYCH 
W GRUPIE 

do 12 osób w grupie. 
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CZAS TRWANIA KURSU Określony programem szkolenia. 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu do godz.20.00; 
CSWLąd, m. Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90. 

INNE DANE Przed rozpoczęciem kursu kandydaci zdają egzamin kwalifikacyjny. Termin egzaminu został 
ujęty w „Planie doskonalenia zawodowego realizowanego w Jednostkach Szkolnictwa 
Wojskowego podległych Dowódcy Generalnemu RSZ w 2021  r.”. Absolwenci po zdaniu 
egzaminu końcowego otrzymują świadectwa 2222  spełniające standardy STANAG 6001. 
Informacje w sprawie świadectw i zaświadczeń podoficer - specjalista SPiP nr tel. 261-575-177. 

WNIOSKI ORGANIZATORA 
KURSU 

Zgłoszenia na kurs realizować zgodnie z zasadami określonymi w „Planie doskonalenia 
zawodowego realizowanego w Jednostkach Szkolnictwa Wojskowego podległych Dowódcy 
Generalnemu RSZ w 2021r.”. 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

Kierownik Lektoratu Języków Obcych - nr tel. 261-57-50-57; 
Lektorat JO nr tel. 261-57-50-54, 57-50-55, 261-57-50-56; 
Komendant Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego - nr tel. 261-57-52-03. 
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NAZWA KURSU 
KOD KURSU 

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO (PODSTAWOWY IO) 

UCZESTNICY Oficerowie, podoficerowie, szeregowi. 

WYMAGANE DOKUMENTY Polecenie wyjazdu służbowego, legitymacja służbowa, badania okresowe ważne na cały okres 
kursu. 

WYMAGANIA Badania okresowe ważne na cały okres kursu. 
Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w maseczki/opaski ochronne zasłaniające 
usta i nos oraz rękawiczki ochronne. 

WYPOSAŻENIE − 2 x mundur polowy właściwy dla pory roku (dodatkowo w okresie zimowym: czapka zimowa, 
trzewiki zimowe); 

− ubranie ochronne; 
− oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubioru polowego; 
− pas żołnierski; 
− hełm kompozytowy; 
− maska p-gaz.; 
− plecak mały od zasobnika piechoty górskiej (zasobnik wz.93); 
− peleryna – namiot kol. khaki ze stelażem (dot. żołnierzy, którzy nie otrzymali ubrania 

ochronnego); 
− strój sportowy – wojskowy (ubranie treningowe – 503/MON , spodenki sportowe – 

307A/MON, koszulka sportowa – 504A/ MON,  buty sportowe – 904A/MON , skarpetki 
sportowe – 545A/MON); 

− torba podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego; 
− strój kąpielowy (kąpielówki, czepek, okulary do pływania); 
− przybory piśmiennicze do sporządzania notatek; 
− mundur wyjściowy (dotyczy tylko egzaminu końcowego po zakończonym szkoleniu). 
Zamienniki przedmiotów zaopatrzenia mundurowego dla żołnierzy Wojsk Specjalnych: 
− mundur polowy i kombinezon ćwiczebny (zamiast dwóch kompletów munduru polowego); 
− plecak mały – od plecaka o pojemności 80 – 100 l. ze stelażem wewnętrznym (zamiast torba 

podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego); 
− ponadto żołnierze Wojsk Specjalnych na szkolenie stawiają się bez peleryny – namiotu. 

ZAKWATEROWANIE CSWLąd, m. Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90. 

WYŻYWIENIE Na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. 

ILOŚĆ SZKOLONYCH 
W GRUPIE 

do 14 osób w grupie. 
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CZAS TRWANIA KURSU Określony programem szkolenia. 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu do godz.20.00; 
CSWLąd, m. Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90. 

INNE DANE Absolwenci po zdaniu egzaminu końcowego otrzymują świadectwa 1111 spełniające standardy 
STANAG 6001. 
Informacje w sprawie świadectw i zaświadczeń podoficer - specjalista SPiP nr tel. 261-575-177. 

WNIOSKI ORGANIZATORA 
KURSU 

Zgłoszenia na kurs realizować zgodnie z zasadami określonymi w „Planie doskonalenia 
zawodowego realizowanego w Jednostkach Szkolnictwa Wojskowego podległych Dowódcy 
Generalnemu RSZ w 2021r.”. 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

Kierownik Lektoratu Języków Obcych - nr tel. 261-57-50-57; 
Lektorat JO nr tel. 261-57-50-54, 57-50-55, 261-57-50-56; 
Komendant Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego - nr tel. 261-57-52-03. 
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NAZWA KURSU 
 
KOD KURSU 

KURS SPECJALISTYCZNY OBSŁUGI BRONI STRZELECKIEJ INDYWIDUALNEJ I 
ZESPOŁOWEJ 
– 8354022 

UCZESTNICY Oficerowie, podoficerowie, szeregowi (w tym na potrzeby PKW), pracownicy resortu obrony 
narodowej. 

WYMAGANE DOKUMENTY Polecenie wyjazdu służbowego, legitymacja służbowa, aktualne badania okresowe ważne na 
cały okres kursu.  

WYMAGANIA Aktualne badania okresowe ważne na cały okres kursu.  
Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w maseczki/opaski ochronne zasłaniające 
usta i nos oraz rękawiczki ochronne. 

WYPOSAŻENIE − 2 x mundur polowy właściwy dla pory roku (dodatkowo w okresie zimowym: czapka zimowa, 
trzewiki zimowe); 

− ubranie ochronne; 
− oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubioru polowego; 
− pas żołnierski; 
− szelki do przenoszenia oporządzenia; 
− rękawice taktyczne; 
− maska p-gaz.; 
− plecak mały od zasobnika piechoty górskiej (zasobnik wz.93); 
− peleryna – namiot kol. khaki ze stelażem (dot. żołnierzy, którzy nie otrzymali ubrania 

ochronnego); 
− strój sportowy – wojskowy (ubranie treningowe – 503/MON , spodenki sportowe – 

307A/MON, koszulka sportowa – 504A/ MON,  buty sportowe – 904A/MON , skarpetki 
sportowe – 545A/MON); 

− torba podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego; 
− hełm kompozytowy; 
− ochronniki słuchu; 

 – przybory piśmiennicze do sporządzania notatek. 
Zamienniki przedmiotów zaopatrzenia mundurowego dla żołnierzy Wojsk Specjalnych 
− mundur polowy i kombinezon ćwiczebny (zamiast dwóch kompletów munduru polowego); 
− kamizelka taktyczna (zamiast szelek do przenoszenia oporządzenia); 
− plecak mały – od plecaka o pojemności 80 – 100 l. ze stelażem wewnętrznym (zamiast torba 

podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego); 
− żołnierze Wojsk Specjalnych na szkolenie stawiają się bez peleryny – namiotu. 
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ZAKWATEROWANIE CSWLąd, m Biedrusko, ul. Ogrodowa 1. 

WYŻYWIENIE Na podstawie polecenia wyjazdu służbowego 

ILOŚĆ SZKOLONYCH 
W GRUPIE 

20 osób. 

CZAS TRWANIA KURSU Określony programami szkolenia. 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu do godz.20.00; 
CSWLąd, m Biedrusko, ul. Ogrodowa 1.   

INNE DANE Kursanci po zakończeniu kursu otrzymują certyfikat, szkoleni na potrzeby PKW otrzymują 
zaświadczenie o odbytym  przeszkoleniu. 
Informacje w sprawie świadectw i zaświadczeń podoficer - specjalista SPiP nr tel. 261-575-177. 

WNIOSKI ORGANIZATORA 
KURSU 

Zgłoszenia na kurs realizować zgodnie z zasadami określonymi w „Planie doskonalenia 
zawodowego realizowanego w Jednostkach Szkolnictwa Wojskowego podległych Dowódcy 
Generalnemu RSZ w 2021r.”. 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

Kierownik Cyklu Szkolenia Ogniowego - nr tel. 261-57-50-31; 
Komendant Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego - nr tel. 261-57-52-03. 
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NAZWA KURSU 
 
KOD KURSU 

KURSY W SPECJALNOŚCIACH: celowniczy RPG-7 i pomocnik, celowniczy km PK 
i pomocnik (również na potrzeby PKW), strzelec kbk GN PALLAD, strzelec granatnika 
GSBO-40, GPBO-40 (również na potrzeby PKW), zwiadowca, operacje specjalne, 
rozpoznanie specjalne, celowniczy broni pokładowej BRDM (również na potrzeby PKW), 
działonowy operator BWP, specjalność wartownicza, celowniczy i pomocnik 
celowniczego UKM-2000 (również na potrzeby PKW), celowniczy broni pokładowej i 
pomocnik celowniczego HMMWV z WKM 12,7 mm NSW lub granatnika automatycznego 
MK-19 (również na potrzeby PKW), celowniczy i pomocnik celowniczego granatnika 
automatycznego MK-19 (również na potrzeby PKW), celowniczy KTO Rosomak (KTO z 
obrotnicą) (również na potrzeby PKW). 

UCZESTNICY Oficerowie, podoficerowie, szeregowi (w tym na potrzeby PKW), pracownicy resortu obrony 
narodowej. 

WYMAGANE DOKUMENTY Polecenie wyjazdu służbowego, legitymacja służbowa, aktualne badania okresowe ważne na 
cały okres kursu.  
Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w maseczki/opaski ochronne zasłaniające 
usta i nos oraz rękawiczki ochronne. 

WYMAGANIA Aktualne badania okresowe ważne na cały okres kursu.  

WYPOSAŻENIE − 2 x mundur polowy właściwy dla pory roku (dodatkowo w okresie zimowym: czapka zimowa, 
trzewiki zimowe); 

− ubranie ochronne; 
− oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubioru polowego; 
− pas żołnierski; 
− szelki do przenoszenia oporządzenia; 
− rękawice taktyczne; 
− maska p-gaz.; 
− plecak mały od zasobnika piechoty górskiej (zasobnik wz.93); 
− peleryna – namiot kol. khaki ze stelażem (dot. żołnierzy, którzy nie otrzymali ubrania 

ochronnego); 
− strój sportowy – wojskowy (ubranie treningowe – 503/MON , spodenki sportowe – 

307A/MON, koszulka sportowa – 504A/ MON,  buty sportowe – 904A/MON , skarpetki 
sportowe – 545A/MON); 

− torba podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego; 
− hełm kompozytowy; 
− ochronniki słuchu; 
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 – przybory piśmiennicze do sporządzania notatek. 
Zamienniki przedmiotów zaopatrzenia mundurowego dla żołnierzy Wojsk Specjalnych 
− mundur polowy i kombinezon ćwiczebny (zamiast dwóch kompletów munduru polowego); 
− kamizelka taktyczna (zamiast szelek do przenoszenia oporządzenia); 
− plecak mały – od plecaka o pojemności 80 – 100 l. ze stelażem wewnętrznym (zamiast torba 

podróżna poligonowa do przenoszenia stroju sportowego); 
− żołnierze Wojsk Specjalnych na szkolenie stawiają się bez peleryny – namiotu. 

ZAKWATEROWANIE CSWLąd, m Biedrusko, ul. Ogrodowa 1. 

WYŻYWIENIE Na podstawie polecenia wyjazdu służbowego 

ILOŚĆ SZKOLONYCH 
W GRUPIE 

20 osób. 

CZAS TRWANIA KURSU Określony programami szkolenia. 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu do godz.20.00; 
CSWLąd, m Biedrusko, ul. Ogrodowa 1.   

INNE DANE Kursanci po zakończeniu kursu otrzymują certyfikat, szkoleni na potrzeby PKW otrzymują 
zaświadczenie o odbytym  przeszkoleniu. 
Informacje w sprawie świadectw i zaświadczeń podoficer - specjalista SPiP nr tel. 261-575-177. 

WNIOSKI ORGANIZATORA 
KURSU 

Zgłoszenia na kurs realizować zgodnie z zasadami określonymi w „Planie doskonalenia 
zawodowego realizowanego w Jednostkach Szkolnictwa Wojskowego podległych Dowódcy 
Generalnemu RSZ w 2021r.”. 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

Kierownik Cyklu Taktyki - nr tel. 261-57-52-39; 
Kierownik Cyklu Szkolenia Ogniowego - nr tel. 261-57-50-31; 
Komendant Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego - nr tel. 261-57-52-03. 
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NAZWA KURSU 
KOD KURSU 

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA – SZKOLENIE PODSTAWOWE 

UCZESTNICY Szeregowi. 

WYMAGANE DOKUMENTY Karty powołania z WKU, dowód osobisty , książeczka wojskowa. 

WYMAGANIA Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 25.06.2004r. w sprawie 
orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych 
komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. z 2004r. Nr 151, poz.1595 z późn.zm.). 

WYPOSAŻENIE Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w maseczki/opaski ochronne zasłaniające 
usta i nos oraz rękawiczki ochronne. 

ZAKWATEROWANIE CSWLąd, m. Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90. 

WYŻYWIENIE Bezpłatne - Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 04.03.2011r. 
w sprawie wyżywienia żołnierzy czynnej służby wojskowej (Dz. U. z 2011r. Nr 63, poz.327). 

ILOŚĆ SZKOLONYCH 
W GRUPIE 

Około 30 osób. 

CZAS TRWANIA KURSU - szeregowi- cztery tygodnie; 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Określa Wojskowy Komendant Uzupełnień w karcie powołania. 

INNE DANE Żołnierze po zakończeniu szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu służby 
przygotowawczej. 
Informacje w sprawie świadectw i zaświadczeń podoficer - specjalista SPiP nr tel. 261-575-177. 

WNIOSKI ORGANIZATORA 
KURSU 

 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

W zakresie powołania do służby przygotowawczej - Wojskowy Komendant Uzupełnień właściwy 
dla miejsca zamieszkania. 
W zakresie pełnienia służby przygotowawczej - Komendant Ośrodka Szkolenia – nr tel. 261-57-
54-77. 
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NAZWA KURSU 
 
KOD KURSU 

KURSU PRZEKWALIFIKOWANIA PODOFICERÓW REZERWY bOT DO SPECJALNOŚCI 
OGÓLNEJ (30A21) – PROWADZONY W RAMACH ĆWICZENIA KRÓTKOTRWAŁEGO 

UCZESTNICY Podoficerowie i szeregowi. 

WYMAGANE DOKUMENTY Polecenie wyjazdu służbowego, zaświadczenie o ukończeniu I etapu szkolenia. W przypadku 
kierowcy KTO prawo jazdy kat. C lub D, a kierowcy GTO prawo jazdy kat. B. 

WYMAGANIA Zgodnie z rozporządzeniem MON z dnia 29.11.2005 w sprawie orzekania o zdolności do 
zawodowej służby wojskowej Dziennik Ustaw 253 poz. 2130. 
Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w maseczki/opaski ochronne zasłaniające 
usta i nos oraz rękawiczki ochronne. 

WYPOSAŻENIE Uzbrojenie i wyposażenie etatowe zgodnie ze szkoloną specjalnością (załącznik nr 1), 
umundurowanie polowe, strój sportowy – wojskowy (ubranie treningowe – 503/MON , spodenki 
sportowe – 307A/MON, koszulka sportowa – 504A/ MON,  buty sportowe – 904A/MON , 
skarpetki sportowe – 545A/MON); strój kąpielowy (kąpielówki, czepek, okulary do pływania). 
notatnik, przybory do pisania. 

ZAKWATEROWANIE CSWLąd, m. Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90. 

WYŻYWIENIE Na podstawie  skierowania. 

ILOŚĆ SZKOLONYCH 
W GRUPIE 

20 osób. 

CZAS TRWANIA KURSU 20 dni szkoleniowych. 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu do godz.20.00; 
CSWLąd, m. Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90. 

INNE DANE Kursanci po zakończeniu kursu otrzymują certyfikat 
Informacje w sprawie świadectw i zaświadczeń podoficer - specjalista SPiP nr tel. 261-575-177. 

WNIOSKI ORGANIZATORA 
KURSU 

 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

Kierownik Cyklu Rozpoznania - nr tel. 261-57-92-70; 
Komendant Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego - nr tel. 261-57-52-03. 
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WYKAZ UZBROJENIA, SPRZĘTU I DOKUMENTÓW ZABIERANYCH PRZEZ SZKOLONYCH ORAZ SŁUCHACZY KURSÓW 
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 

 
SPECJALNOŚĆ: operacje specjalne (01-1-73), rozpoznanie specjalne (01-3-74), zwiadowca (01-3-73) 
 
1. Pojazdy bojowe na których działają zwiadowcy (BRDM-2, ŻBIK, SZAKAL, SKORPION, QUADY lub inne). 
2. Sprzęt do prowadzenia obserwacji w dzień i w nocy. 
3. Środki łączności do komunikacji w grupie, drużynie lub sekcji. 
4. GPS-y. 
5. LPR-1. 
6. Oporządzenie taktyczne: 

− hełm kompozytowy, 
− szelki do oporządzenia (kamizelka do oporządzenia), 
− torba na granaty, 
− łopatka piechoty, 
− ochraniacze na kolana i łokcie - jeżeli żołnierze posiadają. 

7. Umundurowanie (odzież ochronną typu goretex – jeżeli posiadają). 
8. Sprzęt survivalowy do organizacji bytowania (do przygotowania posiłków). 
9. Strój maskujący (w miarę możliwości dostosowany do aktualnych warunków atmosferycznych). 
10. Chemiczne źródła światła do działań nocnych. 
11. Przybory do pracy na mapie (busola, linijka, ołówek). 
12. Strój sportowy – wojskowy (ubranie treningowe – 503/MON , spodenki sportowe – 307A/MON, koszulka sportowa – 504A/ 

MON,  buty sportowe – 904A/MON , skarpetki sportowe – 545A/MON). 
13. Strój kąpielowy (kąpielówki, czepek, okulary do pływania). 
14. Przybory do pisania (zeszyt, długopis, linijka). 
15. Ochronniki słuchu. 
16. Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w maseczki/opaski ochronne zasłaniające usta i nos oraz rękawiczki 

ochronne. 
 
UWAGA: Centrum zabezpiecza słuchaczom i szkolonym karabinki i pistolety maszynowe wraz z wyposażeniem (w ramach 
potrzeb).W przypadku potrzeby wyposażenia  żołnierzy (kursantów) w broń lub dodatkowe wyposażenie JW zostaną powiadomione 
z odpowiednim wyprzedzeniem. 
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KURSY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 
 
1. Żołnierze i pracownicy wojska zobowiązani są do posiadania uprawnień pozwalających na odbycie kursu w danej specjalności 

(np. prawo jazdy odpowiedniej kategorii, ważne zaświadczenie o odbyciu testu uczuleniowego na tlen, zaświadczenie 
o ukończeniu I etapu szkolenia, uprawnienia do obsługi zespołów spalinowo-elektrycznych, do obsługi akumulatorów, do 
kierowania pojazdami specjalnymi, itd.). 

2. Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w maseczki/opaski ochronne zasłaniające usta i nos oraz rękawiczki 
ochronne. 

3. W wypadku konieczności używania w trakcie kursu każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w własny hełmofon / 
zestaw nagłowny i gogle (okulary) ochronne. 
 

 
SŁUCHACZE I ŻOŁNIERZE WSZYSTKICH KURSÓW 

 
1. Żołnierz (słuchacz, pracownik wojska) żywiony jest na podstawie skierowania wystawionego przez macierzystą JW, które 

dostarcza dowódcy kompanii szkolnej w dniu przybycia. Na skierowaniu powinny być uwzględnione wszelkie okoliczności 
uprawniające żołnierza do dodatkowego wyżywienia np. dodatki żywnościowe itp. 

2. Zgodnie z zasadami określonymi w „Planie doskonalenia zawodowego realizowanego w Jednostkach Szkolnictwa Wojskowego 
podległych Dowódcy Generalnemu RSZ w 2021  r.”, słuchacz /żołnierz, pracownik wojska/ ma obowiązek przybycia na kurs  
w przeddzień jego rozpoczęcia do  godz. 20.00.  

3. Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w maseczki/opaski ochronne zasłaniające usta i nos oraz rękawiczki 
ochronne. 

4. W wypadku konieczności używania w trakcie kursu każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w własny hełmofon / 
zestaw nagłowny i gogle (okulary) ochronne. 
 


