
 
 

WYKAZ KURSÓW ZAMIESZCZONYCH NA PLATFORMACH E-LEARNINGOWYCH RON 

       

  
L.p

. 

Nazwa kursu Charakterystyka kursu (dla kogo jest dedykowany,  

zakres treści programowych) 

Platforma/Kategoria 

kursu 

Uwag

i 
  

1. COMIESIĘCZNY TEST 

SPRAWDZAJĄCY DLA 

STRAŻAKÓW 

WOJSKOWYCH STRAŻY 

POŻARNYCH  

Kurs zawiera podstawy materiałowe przekazane przez Szefa 

Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej podlegające comiesięcznym 

sprawdzeniom. Zakres kursu obejmuje wiedzę z zakresu kursu 

podstawowego i uzupełniającego, który każdy strażak WOP musi 

mieć opanowany. Taktyka działań gaśniczych, taktyka działań 

ratowniczych, wyposażenie techniczne, kwalifikowana pierwsza 

pomoc. 

MILNET-I 

PLATFORMA RON 

Jednostki Szkolnictwa 

Wojskowego/Centrum 

Szkolenia Wojsk 

Lądowych 

Szkolenie doskonalące 

kadry 

ZAMKNIĘTY 

  

  
2. OPINIOWANIE SŁUŻBOWE 

ŻOŁNIERZY 

ZAWODOWYCH 

Głównym celem kursu jest zapoznanie uczestników szkolenia z 

zasadami opiniowania służbowego żołnierzy zawodowych. 

Dla zrealizowania celu głównego kursu uczestnicy szkolenia winni: 

- poznać i umieć stosować w praktyce obowiązujące akty 

normatywne i przepisy dotyczące opiniowania służbowego; 

- nauczyć efektywnego przygotowania i opracowania opinii 

służbowej; 

- wyjaśnić proces odwoławczy od oceny z opinii służbowej. 

MILNET-I 

PLATFORMA RON 

Jednostki Szkolnictwa 

Wojskowego/Centrum 

Szkolenia Wojsk 

Lądowych 

Szkolenie doskonalące 

kadry 

ZAMKNIĘTY 

  



  
3. KURS SPRAWDZIANY 

OKRESOWE DLA 

ŻOŁNIERZY BATALIONU 

ZABEZPIECZENIA 

SZKOLENIA 

Przeznaczony jest dla żołnierzy zawodowych batalionu 

zabezpieczenia szkolenia CSWLąd realizujących sprawdziany 

okresowe zgodnie z Decyzją dowódcy batalionu zabezpieczenia 

szkolenia do szkolenia na rok. 

Kurs obejmuje poniższe treści szkoleniowe: 

- sprawdzian okresowy z Regulaminu Ogólnego SZRP; 

- sprawdzian okresowy z Działalności Szkoleniowo-Metodycznej; 

- sprawdzian okresowy z Międzynarodowego Prawa Huminitarnego 

Konfliktów Zbrojnych; 

- sprawdzian okresowy z budowy oraz zasad eksploatacji broni 

służbowej (9 mm P-83, 5,56 mm kbs Beryl, 5,56 mm kkbs 

miniberyl); 

MILNET-I 

PLATFORMA RON 

Jednostki Szkolnictwa 

Wojskowego/Centrum 

Szkolenia Wojsk 

Lądowych 

Szkolenie doskonalące 

kadry 

ZAMKNIĘTY 

  

  
4. SPRAWDZIANY 

OKRESOWE DLA 

ŻOŁNIERZY OŚRODKA 

SZKOLENIA 

SPECJALISTYCZNEGO 

Kurs w ramach szkolenia doskonalącego dla etatowej kadry 

Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego. Kurs obejmuje materiały 

szkoleniowe do samokształcenia i egzaminy okresowez zakresu: 

regulaminy, działalność szkoleniowo-metodyczna, dyscyplina 

wojskowa, MPHKZ, SERE-A, użytkowanie pistoletu P-83, PSBS, 

BLOS-A 

MILNET-I 

PLATFORMA RON 

Jednostki Szkolnictwa 

Wojskowego/Centrum 

Szkolenia Wojsk 

Lądowych 

Szkolenie doskonalące 

kadry 

ZAMKNIĘTY 

  

  
5. SZKOLENIA Z OCHRONY 

INFORMACJI NIEJAWNYCH 

Celem kursu jest zapoznanie studentów z: 

- zasadami obowiązującymi w dziedzinie ochrony informacji 

niejawnych. 

Kurs daje wiedzę m.in. w zakresie zasad postępowania z 

informacjami niejawnymi międzynarodowymi, które zostały 

wprowadzone przez ABW. 

MILNET-I 

PLATFORMA RON 

Jednostki Szkolnictwa 

Wojskowego/Centrum 

Szkolenia Wojsk 

Lądowych 

Szkolenie doskonalące 

  



kadry 

ZAMKNIĘTY 

  
6. SZKOLENIE NA 

DYSPONENTA 

WOJSKOWYCH 

POJAZDÓW 

MECHANICZNYCH 

Przeznaczony jest dla żołnierzy zawodowych i pracowników RON. 

Kurs obejmuje poniższe treści szkoleniowe: 

- obowiązki dysponenta wojskowego pojazdu mechanicznego; 

- obowiązki kierowcy wojskowego pojazdu mechanicznego; 

- zasady przewozu osób i ładunków; 

- zasady wypełniania ''Rozkazu wyjazdu(pracy)"; 

- zasady wypełniania ''Karty pracy"; 

- nowe znaki drogowe;   

MILNET-I 

PLATFORMA RON 

Jednostki Szkolnictwa 

Wojskowego/Centrum 

Szkolenia Wojsk 

Lądowych 

Szkolenie doskonalące 

kadry 

ZAMKNIĘTY 

  

  
7. ZAGROŻENIA W ZAKRESIE 

CYBERBEZPIECZEŃSTWA 

W DZIAŁALNOŚCI 

SŁUŻBOWEJ I 

POZASŁUŻBOWEJ. 

Przeznaczony jest dla żołnierzy zawodowych i pracowników RON w 

ramach szkolenia doskonalącego kadry. 

Kurs obejmuje poniższe treści szkoleniowe:  

- najczęściej występujące zagrożenia w cyberprzestrzeni; 

- granica działalności służbowej i pozasłużbowej w 

cyberprzestrzeni; 

- ataki socjotechniczne; 

- rekomendacje NCK dla użytkowników ST w RON. 

MILNET-I 

PLATFORMA RON 

Jednostki Szkolnictwa 

Wojskowego/Centrum 

Szkolenia Wojsk 

Lądowych 

Szkolenie doskonalące 

kadry 

ZAMKNIĘTY 

  



  
8. KURS SPECJALISTYCZNY 

MIĘDZYNARODOWEGO 

PRAWA 

HUMANITARNEGO 

KONFLIKTÓW ZBROJNYCH 

DLA OFICERÓW I 

PODOFICERÓW WOJSK 

LĄDOWYCH (KOD: 

8354026)  

Przeznaczony jest dla żołnierzy zawodowych wojsk lądowych. 

Kurs obejmuje poniższe treści szkoleniowe: 

- geneza, rozwój i zasady MPHKZ; 

- zakres zastosowania MPHKZ; 

- podstawowe kategorie osób w MPHKZ; 

- prawne ograniczenia walki zbrojnej; 

- ochrona dóbr kultury w konfliktach zbrojnych; 

- użycie siły w prawie międzynarodowymj; 

- Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego 

Półksiężyca; 

- ochrona praw człowieka w konfliktach zbrojnych; 

- traktowanie ludności cywilnej; 

- okupacja i neutralnośc wojenna; 

- użycie siły w prawie międzynarodowymj; 

- MPHKZ w planowaniu i prowadzeniu działań zbrojnych; 

- odpowiedzialność karna żołnierzy za naruszenia MPHKZ; 

MILNET-I 

PLATFORMA RON 

Jednostki Szkolnictwa 

Wojskowego/Centrum 

Szkolenia Wojsk 

Lądowych 

Cykl Prawa 

Humanitarnego 

ZAMKNIĘTY 

  

  
9. KURS SPECJALISTYCZNY 

DLA PODOFICERÓW 

ROZPOZNANIA 

Celem kursu jest wyrównanie i usystematyzowanie wiedzy 

specjalistycznej z zakresu rozpoznania, podoficerów sztabowej 

komórki rozpoznawczej S-2 batalionu, brygady. 

Kurs daje wiedzę m.in. w zakresie: 

- taktycznego systemu rozpoznania 

- znaków i skrótów taktycznych 

- sposoby prowadzenia rozpoznania 

- zasady wykonywania dokumentów rozpoznawczych 

- organizacja pracy taktycznej komórki rozpoznania 

MILNET-I 

PLATFORMA RON 

Jednostki Szkolnictwa 

Wojskowego/Centrum 

Szkolenia Wojsk 

Lądowych 

Cykl Rozpoznania 

ZAMKNIĘTY 

  



  
10. KURS SERE NA POZIOMIE 

A 

Celem kursu jest zapoznanie uczestników ze zbiorem 

podstawowych taktyk, technik, procedur i działań w zakresie SERE. 

Treść kursu zdalnego zawarto w pięciu blokach tematycznych: 

1. Organizacja i funkcjonowanie Systemu Odzyskiwania Personelu 

w SZ RP. 

2. SURVIVAL - przetrwanie w warunkach środowiska naturalnego. 

3. Psychologiczne aspekty przebywania w izolacji. 

4. Unikanie oraz sytuacja zakładnicza. 

5. Odzyskiwanie personelu. 

MILNET-I 

PLATFORMA RON 

Kursy otwarte / 

Szkolenie 

ogólnowojskowe 

OTWARTY 

  

  
11. PROGRAM SZKOLENIA 

KURSU DOWÓDCY I 

DZIAŁONOWEGO 

OPERATORA KTO 

ROSOMAK Z SYSTEMEM 

WIEŻOWYM HITFIST 30 

MM Z NAUCZANIEM 

ZDALNYM 

Kurs przeznaczony jest do szkolenia żołnierzy wyznaczonych do 

objęcia stanowiska dowódcy, działonowego operatora kołowego 

transportera opancerzonego „ROSOMAK”. 

Kurs zawiera wymagany zakres wiadomości i umiejętności, które 

powinien opanować żołnierz po okresie szkolenia. 

Celem kursu jest przygotowanie specjalisty dowódcy oraz 

działonowego operatora w zakresie budowy i eksploatacji pojazdu 

KTO ROSOMAK z systemem wieżowym HITFIST 30 mm ze 

szczególnym naciskiem na obsługę i użytkowanie sytemu 

wieżowego HITFIST 30 mm wozu niezakupionego w danym roku 

kalendarzowym. 

Program obejmuje: ogólna buowę uzbrojenia pokładowego oraz 

dane taktyczno-techniczne broni pokładowej KTO Rosomak, zasady 

bezpiecznego posługiwania się uzbropjeniem pokładowym KTO 

Rosomak, zasady wizowania i przystrzeliwania broni pokładowej 

KTO Rosomak. Szkolny w wyniku realizacji szkolenia potrafi: 

prowadzić celny ogień z broni pokładowej KTO ROSOMAK z 

systemem wieżowym HITFIST 30 mm w dzień i w nocy, 

− prowadzić obserwację wyników strzelania i korygować ogień w 

kierunku i donośności, 

− usunąć podstawowe niesprawności uzbrojenia pokładowego KTO 

MILNET-I 

PLATFORMA RON 

Jednostki Szkolnictwa 

Wojskowego/Centrum 

Szkolenia Wojsk 

Lądowych 

Cykl Szkolenia 

Ogniowego 

ZAMKNIĘTY 

  



ROSOMAK z systemem HITFIST 30 mm, 

− posługiwać się systemem łączności wewnętrznej i zewnętrznej, 

− posługiwać się akustycznym systemem wykrywania strzałów 

PILAR, 

− posługiwać się automatycznym sygnalizatorem skażeń 

chemicznych i promieniotwórczych, 

− nadzorować eksploatację podwozia KTO zgodnie z dokumentacją 

eksploatacyjną, 

− w razie potrzeby zastąpić kierowcę KTO (ewakuować pojazd z 

terenu zagrożonego). 



  
12. BAZOWY KURS 

PODOFICERSKI DLA 

KANDYDATÓW NA 

STANOWISKA 

ZASZEREGOWANE DO 

STOPNIA ETATOWEGO - 

PODOFICER MŁODSZY 

Bazowy kurs podoficerski dla szeregowych zawodowych  

realizowany w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, 

moduł zdalny. 

Kurs przeznaczony dla szeregowych zawodowych kandydatów na 

pierwszy stopień podoficerski, kurs zawiera między innym 

następujące tematy: 

- szkolenie prawne 

- kształcenie obywatelskie 

- zabezpieczxenie logistyczne 

- dowodzenie 

- szkolenie strzeleckie 

- terenoznawstwo 

- rozpoznanie i walka radioelektroniczna 

- łączność 

MILNET-I 

PLATFORMA RON 

Jednostki Szkolnictwa 

Wojskowego/Centrum 

Szkolenia Wojsk 

Lądowych 

Kurs podoficerski 

ZAMKNIĘTY 

  



  
13. KIEROWCA KOŁOWEGO 

TRANSPORTERA 

OPANCERZONEGO 

„ROSOMAK” Z 

NAUCZANIEM ZDALNYM 

(KOD 8354019) 

Przeznaczony jest do wyszkolenia kierowcy kołowego transportera 

opancerzonego „ROSOMAK” (SW: 20-B-72) i przygotowuje go do 

realizacji zadań na stanowiskach funkcyjnych w czasie pokoju, 

wojny oraz w warunkach misji poza granicami kraju. 

Kurs obejmuje poniższe treści szkoleniowe: 

-przepisy ruchu drogowego w części dotyczącej ruchu pojazdów 

wojskowych (Ustawa „Prawo o ruchu drogowym”),  

-przyczyny wypadków drogowych,  

-zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas użytkowania KTO,  

-ogólną budowę oraz podstawowe dane taktyczno–techniczne 

KTO,  

-ogólną budowę, przeznaczenie, rozmieszczenie oraz zasadę 

działania układów, podzespołów i mechanizmów pojazdu,  

-parametry eksploatacyjne oraz warunki sprawności technicznej 

pojazdu,  

-zakres czynności kontrolno-obsługowych wykonywanych przez 

kierowcę KTO,  

-możliwe niesprawności i sposoby ich usuwania,  

-zasady bezpiecznego kierowania pojazdem specjalnym i pojazdem 

przeznaczonym do celów specjalnych (dostosowanie prędkości i 

sposobu jazdy do aktualnej sytuacji drogowej, terenowej i 

atmosferycznej itp.) w warunkach dobrej i ograniczonej 

widoczności,  

-zasady pokonywania terenów bagnistych, zawał leśnych, 

przeszkód i zapór inżynieryjnych,  

-zasady kierowania pojazdem w kolumnie marszowej,  

-zasady przygotowania KTO do pokonania przeszkody wodnej,  

-zasady pokonywania pojazdem przeszkód wodnych,  

-zasady i sposoby ewakuacji i samoewakuacji (uwzględniając 

przeszkody wodne),  

-dane taktyczno- techniczne radiostacji UKF,  

MILNET-I 

PLATFORMA RON 

Jednostki Szkolnictwa 

Wojskowego/Centrum 

Szkolenia Wojsk 

Lądowych 

Ośrodek Szkolenia 

Kierowców 

ZAMKNIĘTY 

  



-dane taktyczno-techniczne systemu FONET,  

-przepisy korespondencji radiowej oraz procedury przestrzegania 

zasad bezpieczeństwa łączności,  

-przeznaczenie, skład, budowę oraz zasady działania 

automatycznego sygnalizatora skażeń chemicznych i 

promieniotwórczych,  

-przeznaczenie, budowę oraz zasady działania urządzenia 

filtrowentylacyjnego (UFW) oraz zestawu do likwidacji skażeń 

znajdującego się na KTO,  

-procedury w zakresie eksploatacji sygnalizatora skażeń, urządzenia 

filtrowentylacyjnego oraz zestawu do likwidacji skażeń KTO,  

-zasady współdziałania i automatyzacji systemu OPBMR kołowego 

transportera opancerzonego,  

-zasady ochrony środowiska oraz ich wpływ na wykonywanie 

zadań;  

-bezpiecznie użytkowanie KTO,  

-przygotowanie pojazdu do eksploatacji w dniu użytkowania 

(zarówno do działań w dzień, jak i w nocy),  

-wykonywanie obsługiwań w dniu użytkowania, na poziomie 

swoich uprawnień,  

-stosowanie właściwych materiałów eksploatacyjnych do układów i 

zespołów oraz rozliczyć ich zużycie,  

-wykonywanie podstawowych regulacji w zakresie swoich 

uprawnień i odpowiedzialności,  

-lokalizowanie oraz usuwanie typowych niesprawności w działaniu 

mechanizmów i układów pojazdu z wykorzystaniem narzędzi i 

przyrządów będących na wyposażeniu pojazdu w zakresie swoich 

kompetencji,  

-posługiwanie się zakładową instrukcją użytkowania KTO oraz 

tabelą rozplanowania działań obsługowych,  

-wypełnianie dokumentację techniczną oraz rozliczyć materiały 



pędne i smary zgodnie z naliczeniami,  

-kierowanie pojazdem w różnych warunkach terenowych i 

atmosferycznych w dzień i w nocy zarówno z wykorzystaniem 

urządzeń optoelektronicznych jak i oświetlenia pojazdu,  

-zastosowanie jazdy dynamicznej w różnych warunkach 

terenowych,  

-kierowanie pojazdem przez ograniczone przejścia i przeszkody w 

dzień i w nocy,  

-przygotowanie KTO do pokonania przeszkody wodnej,  

-pokonywanie przeszkody wodnej wykorzystując właściwości 

trakcyjne pojazdu do bezpiecznego pływania i brodzenia,  

-kierowanie pojazdem z zamontowanym lekkim systemem osłon 

(LSO),  

-wykorzystywanie wyposażenia dodatkowego i specjalnego pojazdu 

zgodnie z jego przeznaczeniem,  

-posługiwanie się wyciągarką,  

-obsługę KTO po pływaniu,  

-ewakuowanie poszkodowanego z pojazdu,  

-ewakuowanie i samoewakuowanie KTO, uwzględniając przeszkody 

wodne,  

-udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i 

życia,  

-kierowanie pojazdem w kolumnie marszowej w dzień i w nocy,  

-posługiwanie się środkami łączności będącymi na wyposażeniu 

KTO oraz prowadzenie korespondencji radiowej,  

-przygotowanie i użytkowanie system FONET do pracy w systemie 

łączności wewnętrznej i zewnętrznej,  

-przygotowanie do pracy oraz uruchamianie automatycznego 

sygnalizatora skażeń chemicznych i promieniotwórczych oraz 

urządzenie filtrowentylacyjne,  



  
14. SZKOLENIE OKRESOWE 

PRACOWNIKÓW SŁUŻBY 

BHP. (BHP-3) 

Przeznaczony dla pracowników służby BHP oraz osób wykonujących 

te obowiązki w ramach dodatkowych czynności w jednostkach 

organizacyjnych RON. 

Celem kursu jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z 

zakresy: 

1. zapoznanie uczestników ze zmianami przepisów prawnych 

dotyczących bhp pracy i służby 

2. przekazywanie najnowszych informacji z zakresu: 

- analizy i oceny zagrożeń, metod oceny ryzyka 

- organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych 

warunków pracy i służby 

3. pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bhp. 

MILNET-I 

PLATFORMA RON 

Jednostki Szkolnictwa 

Wojskowego/Centrum 

Szkolenia Wojsk 

Lądowych 

Cykl BHP 

ZAMKNIĘTY 

  

  
15. SZKOLENIE OKRESOWE 

PRACODAWCÓW W 

ZAKRESIE BHP. (BHP-2) 

Przeznaczony dla kierowników jednostek organizacyjnych RON. 

Celem kursu jest aktywizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z 

zakresu: 

1. oceny zagrożeń w procesach służby i pracy oraz ryzyka 

związanego z tym zagrożeniami 

2. Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków służby i 

pracy 

3. ochrona żołnierzy i pracowników RON przed zagrożeniami 

związanymi z wykonywaną służbą i pracą. 

MILNET-I 

PLATFORMA RON 

Jednostki Szkolnictwa 

Wojskowego/Centrum 

Szkolenia Wojsk 

Lądowych 

Cykl BHP 

ZAMKNIĘTY 

  



  
16. KURS SPECJALISTYCZNY 

PODOFICERÓW I 

PRACOWNIKÓW 

LOGISTYKI W ZAKRESIE 

PRZECHOWYWANIA I 

WYKONYWANIA 

ZABIEGÓW 

KONSERWACYJNYCH SW 

W JW. 

Niniejszy kurs służy szkoleniu słuchaczy z wiedzy teoretycznej w 

tematyce przechowywania SpW. Jest pierwszym etapem szkolenia.  

W kursie poruszana jest tematyka z zakresu: 

- wdrażania nowoczesnymi metod konserwacji sprzętu 

wojskowego, 

- zasada przechowywania pojazdów mechanicznych, 

- zasad przechowywania uzbrojenia, środków łączności i ochrony 

przed skażeniami, 

- zasad przechowywania materiałów zaopatrzenia mundurowego i 

żywności  

MILNET-I 

PLATFORMA RON 

Jednostki Szkolnictwa 

Wojskowego/Centrum 

Szkolenia Wojsk 

Lądowych 

Cykl Zabezpieczenia 

Logistycznego 

ZAMKNIĘTY 

  



  
17. KURS NA STANOWISKO 

KIEROWCA POJAZDU 

SPECJALNEGO I POJAZDU 

PRZEZNACZONEGO DO 

CELÓW SPECJALNYCH NA 

PODWOZIU KOOWEGO 

TRANSPORTERA 

OPANCERZONEGO BRDM-

2 

Przeznaczony jest do wyszkolenia szeregowych zawodowych oraz 

żołnierzy NSR ubiegających się o zdobycie uprawnień do 

kierowania pojazdem specjalnym typu BRDM–2 (wersji 

rozwojowych) oraz przygotowuje go do realizacji zadań na 

stanowiskach funkcyjnych w czasie wojny, pokoju oraz w 

warunkach misji poza granicami kraju.  

Kurs obejmuje poniższe treści szkoleniowe: 

− przepisy dotyczące ruchu drogowego, szczególnie w części 

dotyczące ruchu pojazdów wojskowych (ustawa „Prawo o ruchu 

drogowym”); 

− zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas użytkowania 

samochodu opancerzonego typu BRDM (SO BRDM), 

− ogólną budowę oraz podstawowe dane taktczno–techniczne  

samochodu, 

− przyczyny i skutki wypadków drogowych (zdarzeń losowych w 

czasie użytkowania samochodu), 

− ogólną budowę, przeznaczenie, rozmieszczenie oraz zasadę 

działania układów, podzespołów i mechanizmów samochodu, 

− parametry eksploatacyjne oraz warunki sprawności technicznej, 

− zakres czynności kontrolno–obsługowych wykonywanych przez 

kierowcę 

− możliwe niesprawności i sposoby ich usuwania, 

− zasady bezpiecznego kierowania samochodem opancerzonym 

(dostosowanie prędkości i sposobu jazdy do aktualnej sytuacji 

drogowej, terenowej i atmosferycznej itp.) w warunkach dobrej i 

ograniczonej widoczności,                                                                                                                                     

− zasady pokonywania terenów bagnistych, zawał leśnych, 

przeszkód i zapór inżynieryjnych 

− zasady kierowania w kolumnie marszowej, 

− zasady przygotowania samochodu opancerzonego do pokonania 

przeszkody wodnej (do pływania i brodzenia), 
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− zasady pokonywania pojazdem przeszkód wodnych, 

− zasady i sposoby ewakuacji i samoewakuacji (uwzględniając 

przeszkody wodne) 

− dane taktyczno–techniczne środków łączności, − przepisy 

korespondencji radiowej oraz procedury przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa łączności i informatyki oraz walki 

radioelektronicznej,  

− przeznaczenie, skład, budowę oraz zasady działania urządzeń i 

przyrządów przeznaczonych do obrony przed bronią masowego 

rażenia, 

− zasady ochrony środowiska oraz ich wpływ na wykonywanie 

zadań;  



  
  KURS SPECJALISTYCZNY " 

KIEROWCA 

GĄSIENNICOWEGO 

TRANSPORTERA 

OPANCERZONEDO BWP" 

Niniejszy program służy wyszkoleniu kierowcy gąsienicowego 

transportera opancerzonego BWP (SW: 20-B-69) i przygotowuje go 

do realizacji zadań na stanowiskach funkcyjnych w czasie pokoju i 

wojny.   

-przepisy ruchu drogowego w części dotyczącej ruchu pojazdów 

wojskowych,  

-zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas użytkowania 

bojowego wozu piechoty,  

-ogólną budowę oraz podstawowe dane taktyczno-techniczne 

BWP,  

-ogólną budowę, przeznaczenie, rozmieszczenie oraz zasadę 

działania układów, podzespołów i mechanizmów wozu bojowego, 

-zasady eksploatacji wozu, parametry eksploatacyjne oraz warunki 

sprawności technicznej wozu bojowego, 

-zakres czynności kontrolno-obsługowych wykonywanych przez 

kierowcę BWP, 

-możliwe niesprawności i sposoby ich usuwania,  

-zasady bezpiecznego kierowania bojowym wozem piechoty 

(dostosowanie prędkości i sposobu jazdy do aktualnej sytuacji 

drogowej, terenowej i atmosferycznej itp.) w warunkach dobrej i 

ograniczonej widoczności, 

-zasady pokonywania terenów bagnistych, zawał leśnych, 

przeszkód i zapór inżynieryjnych,  

-zasady kierowania BWP w kolumnie marszowej, 

-zasady przygotowania wozu do pokonania przeszkody wodnej,  

-zasady pokonywania przeszkód wodnych,  

-zasady i sposoby ewakuacji i samoewakuacji (uwzględniając 

przeszkody wodne), 

-dane taktyczno-techniczne radiostacji oraz wewnętrznych 

urządzeń łączności,  

-przepisy korespondencji radiowej oraz procedury przestrzegania 
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zasad bezpieczeństwa łączności,   

-przeznaczenie, budowę, zasady działania oraz eksploatację 

urządzenia filtrowentylacyjnego, 

-zasady ochrony środowiska oraz ich wpływ na wykonywanie 

zadań.  



  
18. KURS SPECJALISTYCZNY 

DLA PODOFICERÓW 

ROZPOZNANIA 

Celem kursu jest zapoznanie oficerów sekcji logistyki S-4, szefów 

sekcji logistyki batalionów (S-4) z całokształtem zagadnień 

związanych z przechowywaniem krótko i długookresowym sprzętu 

wojskowego (SpW) wdrożonego do eksploatacji w SZ RP, a w 

szczególności:  

1. Ogólnymi wiadomościami o korozji i starzeniu.  

2. Przepisami oraz zasadami przechowywania sprzętu wojskowego.  

3. Metodami przechowywania sprzętu: 

– przechowywania sprzętu metodami bezsmarowymi i smarowymi,  

– systemami osuszania dynamicznego w przechowywaniu sprzętu 

wojskowego.  

4. Przechowywania sprzętu grupy czołgowo-samochodowej:  

– doboru metody przechowywania sprzętu wojskowego,  

– przygotowania sprzętu do przechowywania,  

– posługiwania się urządzeniami do dynamicznego osuszania 

powietrza,  

– zasad gospodarowania akumulatorami podczas przechowywania,  

– zasad gospodarowania MPS i materiałami eksploatacyjnymi 

podczas przechowywania,  

– zasad postępowania w procesie przechowywania sprzętu.  

5. Przechowywania sprzętu grupy uzbrojenia i elektroniki:  

– broni strzeleckiej i pokładowej,  

– amunicji i środków bojowych,  

– sprzętu optyczno–noktowizyjnego. 

6. Przechowywania pokładowych środków łączności.  

7. Przechowywania pokładowych środków ochrony przed 

skażeniami.  
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19. KURS SPECJALISTYCZNY 

CHORĄŻYCH, 

PODOFICERÓW I 

PRACOWNIKÓW RON W 

ZAKRESIE 

PRZECHOWYWANIA I 

WYKONYWANIA 

ZABIEGÓW 

KONSERWACYJNYCH NA 

UISW 

Przeznaczony jest dla żołnierzy zawodowych i pracowników 

komórek kadrowych jednostek i instytucji wojska. 

Kurs obejmuje poniższe treści szkoleniowe: 

- struktura i zakres działania organów kadrowych w Siłach 

Zbrojnych RP; 

- ogólne zasady zarządzania personelem,; 

- obowiązki i prawa żołnierzy zawodowych wynikające z aktów 

normatywnych; 

- zasady działalności kadrowej na podstawie obowiązujących 

przepisów i instrukcji; 

- obowiązki organów kadrowych wynikające z przepisów 

dotyczących rekonwersji; 

- stosowanie odpowiednio przepisów Kodeksu Postępowania 

Administracyjnego (KPA); 

- przygotowanie i przeprowadzenie opiniowania służbowego 

żołnierzy zawodowych w JW.; 

- prowadzenie dokumentacji personalnej żołnierzy zawodowych; 

- korzystanie z systemów informatycznych funkcjonujące w pionie 

kadrowym; 

- zasady ochrony informacji niejawnych. 
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20. KURS DOSKONALĄCY 

ŻOŁNIERZY 

ZAWODOWYCH I  

PRACOWNIKÓW 

KOMÓREK KADROWYCH 

JEDNOSTEK I INSTYTUCJI 

WOJSKA – MODUŁ 1 

Przeznaczony jest dla żołnierzy zawodowych i pracowników 

komórek kadrowych jednostek i instytucji wojska. Głównym celem 

kursu jest podwyższenie kwalifikacji żołnierzy zawodowych i 

pracowników ron komórek kadrowo-uzupełnieniowych 

zajmujących się sprawami uzupeł-ienia pokojowego jednostek 

wojskowych. 

Kurs obejmuje poniższe treści szkoleniowe: 

- struktura i zakres działania organów uzupełnieniowych w Siłach 

Zbrojnych RP, 

− ogólne zasady zarządzania stanem osobowym, 

− obowiązki i prawa żołnierzy zawodowych wynikające z aktów 

normatywnych, 

− zasady działalności uzupełnienia pokojowego na podstawie 

obowiązujących przepisów i instrukcji, 

− rolę i miejsce TOAW w procesie uzupełnienia pokojowego wojsk; 

− korzystać z aktów normatywnych dotyczących działalności 

uzupełnienia pokojowego, 

− stosować odpowiednio przepisy Kodeksu Postępowania 

Administracyjnego, 

− przygotować dokumenty dla żołnierzy zawodowych zwalnianych 

do rezerwy, 

− korzystać z systemów informatycznych funkcjonujących w pionie 

uzupełnienia pokojowego; 
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