
    Zatwierdzam:
Bydgoszcz, dnia …marca 2021 r.

…………………….

PLAN ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH ZE STUDENTAMI - OCHOTNIKAMI
UCZESTNICZĄCYMI W PROGRAMIE EDUKACJI WOJSKOWEJ STUDENTÓW W RAMACH LEGII AKADEMICKIEJ UKW

Nr
tematu

Dział szkolenia Przedmiot/Temat/ Zagadnienia Czas Termin i miejsce Prowadzący
Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9
MODUŁ PODSTAWOWY w okresie od 23.03.2021 r. do 30.04.2021 r.

Spotkanie informacyjne studentów zakwalifikowanych do programu „legia Akademicka” z instruktorami wytypowanymi do prowadzenia zajęć oraz przedstawicielami
organów wojskowych – zastąpione zostanie szczegółowymi informacjami zamieszczonymi na głównej stronie internetowej UKW.

1.1 REGULAMINY Zasady zależności żołnierzy
- Przełożony, podwładny, starszy, młodszy;
- Stopnie wojskowe;
- Wydawanie i wykonywanie rozkazów

1 godz. 
lekcyjna

Wtorek
23.03.2021

g.16:00-16:45;
on-line

Czwartek
25.03.2021

16:00-16:45;
on-line

Piątek
26.03.2021

16:00-16:45;
on-line

Sobota
 27.03.2021
9:00-9:45;

on-line

Uczelnia
mgr Michał 
Fijałkowski

1.2 Postępowanie służbowe
- Droga służbowa;
- Raport służbowy;
- Terminy postępowania służbowego

1 godz. 
lekcyjna

Wtorek
23.03.2021

g.16:50-17:35
on-line

Czwartek
25.03.2021

16:50-17:35
on-line

Piątek
26.03.2021

16:50-17:35
on-line

Sobota
 27.03.2021

9:50-10:35;
on-line

Uczelnia
mgr Michał 
Fijałkowski

1.3 Regulamin ogólny Sił Zbrojnych
- Działy Regulaminu Ogólnego Sił Zbrojnych RP;
- Zasady oddawania Honorów przez żołnierzy i 

pododdziały;
- Wzajemne zwracanie się żołnierzy;
- Składanie meldunku i służbowe przedstawianie się;
- Zachowanie się żołnierza w różnych sytuacjach

1 godz. 
lekcyjna Wtorek

23.03.2021
g.17:40-18:25;

on-line

Czwartek
25.03.2021

17:40-18:25;

on-line

Piątek
26.03.2021

17:40-18:25;

on-line

Sobota
 27.03.2021

10:40-11:25

on-line

PJW 
(patronacka 
jednostka 
wojskowa)

1.4 Ceremoniał wojskowy SZ RP. Regulamin musztry
- Postawa zasadnicza i swobodna;
- Zbiórki;
- Zasady organizowania i przebieg uroczystości 

zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym SZ RP

1 godz. 
lekcyjna

Wtorek
23.03.2021

g.18:30-19:15;

on-line

Czwartek
25.03.2021

18:30-19:15;

on-line

Piątek
26.03.2021

18:30-19:15;

on line

Sobota
 27.03.2021

11:30-12:15

on-line

PJW

2.1 KSZTAŁCENIE
OBYWATELSKIE

Podstawowe wiadomości o Siłach Zbrojnych RP
- Historia Sił Zbrojnych RP;
- Zadania i struktura SZ RP;
- Szkolnictwo Sił Zbrojnych RP;
- Operacje wojskowe poza terytorium Polski;
- Tradycje i historia SZ RP;
- Symbolika narodowa i wojskowa;
- Święta narodowe i wojskowe;
- Pieśni wojskowe

-

e-learning
blok tematyczny nr 1
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3.1 PROFILAKTYKA
I DYSCYPLINA
WOJSKOWA

Prawa i obowiązki żołnierza. Odpowiedzialność 
karna i dyscyplinarna za naruszenie prawa i 
dyscypliny wojskowej. Uprawnienia wojskowych 
organów porządkowych wobec żołnierzy służby 
czynnej

- Odpowiedzialność dyscyplinarna;
- Rodzaje kar dyscyplinarnych;
- Rodzaje środków dyscyplinarnych;
- Rodzaje dyscyplinarnych środków zapobiegawczych;
- Sposoby wykonywania kar, środków dyscyplinarnych 

oraz stosowania dyscyplinarnych środków 
zapobiegawczych;

- Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna za 
naruszenie prawa i dyscypliny wojskowej;

- Uprawnienia żołnierza w postępowaniu 
dyscyplinarnym;

- Uprawnienia wojskowych organów porządkowych 
wobec żołnierzy

2 godz. 
lekcyjne

Wtorek
30.03.2021

g.16:00-17:35

on-line

Czwartek
8.04.2021

16:00-17:35

on-line

Piątek
9.04.2021

16:00-17:35

on-line

Sobota
10.04.2021
9:00-10:35

on-line

Przedstawiciel 
Żandarmerii 
Wojskowej

4.1.1 SZKOLENIE
BOJOWE -

taktyka

Ogólna charakterystyka działań taktycznych
- Podstawowe pojęcia z taktyki i jej podział;
- Podział działań taktycznych;
- Charakterystyka i cele działań bojowych (natarcie, 

obrona, działania opóźniające);
- Charakterystyka i cele działań przygotowawczych – 

przemieszczenie i rozmieszczenie wojsk

1 godz. 
lekcyjna Wtorek

23.03.2021
g. 19:20-20:05

on-line

Czwartek
25.03.2021

19:20-20:05

on-line

Piątek
26.03.2021

19:20-20:05

on line

Sobota
 27.03.2021

12:20-13:05

on-line

PJW

4.1.2 Struktury organizacyjne i wyposażenie Sił 
Zbrojnych

- Podział organizacyjny SZ RP i ich rodzajów;
- Organizacja, uzbrojenie, wyposażenie drużyny i 

plutonu zmechanizowanego (zmotoryzowanego)

2 godz. 
lekcyjne Wtorek

30.03.2021
g.18.30-20:05

on-line

Czwartek
8.04.2021

g.18.30-20:05
on-line

Piątek
9.04.2021

18.30-20:05
on-line

Sobota
10.04.2021
11:30-13:05

on-line

Uczelnia
mgr inż. 
Marian 
Politowicz

4.2.1 SZKOLENIE
BOJOWE -

terenoznawstwo

Najprostsze sposoby wykonywania pomiarów w 
terenie

- Ocena i pomiar odległości do celów: na podstawie 
stopnia widoczności przedmiotów „na oko, za pomocą
linijki milimetrowej, wg. szybkości światła i dźwięku, 
za pomocą pomiaru krokami, wg. czasu trwania 
marszu;

- Pomiar wysokości przedmiotów terenowych

1 godz. 
lekcyjna

Wtorek
13.04.2021

g.16:00-16:45;
Aula Atrium

Czwartek
15.04.2021

16:00-16:45;
Aula Atrium

Piątek
16.04.2021

16:00-16:45;
Aula Atrium

Sobota
17.04.2021
9:00-9:45
Aula Atrium

Uczelnia
mgr inż.
Tadeusz 
Błażejewski

1 godz. 
lekcyjna

Wtorek
13.04.2021

g. 16:50-17:35
Aula Atrium

Czwartek
15.04.2021

16:50-17:35
Aula Atrium

Piątek
16.04.2021

16:50-17:35
Aula Atrium

Sobota
17.04.2021
9:50-10:35
Aula Atrium

PJW

4.2.2 Orientowanie się w terenie bez mapy
- Istota orientowania się w terenie bez mapy;
-Wykorzystanie przedmiotów orientacyjnych;
- Określanie w terenie kierunków stron świata różnymi 

sposobami;
- Busola (kompas) i jej wykorzystanie

1 godz. 
lekcyjna

Wtorek
13.04.2021

g. 17:40-18:25
Aula Atrium

Czwartek
15.04.2021

17:40-18:25
Aula Atrium

Piątek
16.04.2021

17:40-18:25
Aula Atrium

Sobota
17.04.2021

10:40-11:25
Aula Atrium

Uczelnia
mgr inż.
Tadeusz 
Błażejewski

1 godz. 
lekcyjna

Wtorek
13.04.2021

g. 18:30-19:15
Aula Atrium

Czwartek
15.04.2021

18:30-19:15
Aula Atrium

Piątek
16.04.2021

18:30-19:15
Aula Atrium

Sobota
17.04.2021

11:30-12:15
Aula Atrium

PJW
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4.3.1 SZKOLENIE
BOJOWE –
szkolenie

strzeleckie

Teoria strzału
- Podział i charakterystyka balistyki;
- Zjawisko strzału i jego przebieg;
- Tor lotu pocisku i jego elementy;
- Strzał bezwzględny

-

e-learning
blok tematyczny nr 2

4.3.2 Podział i właściwości bojowe broni strzeleckiej, 
amunicji i granatów ręcznych

- Budowa karabinka;
- Ogólne zasady bezpieczeństwa podczas 

posługiwania się bronią i środkami pozoracji pola 
walki. Osoby funkcyjne podczas strzelań i rzutu 
granatem;

- Podział broni strzeleckiej;
- Podstawowe parametry taktyczno-techniczne 

uzbrojenia drużyny i plutonu;
- Podział i rodzaje amunicji do broni strzeleckiej;
- Podział i charakterystyka granatów ręcznych

-

e-learning
blok tematyczny nr 2

4.3.3 Zasady przystrzeliwania broni strzeleckiej
- Zasady i warunki przystrzeliwania broni strzeleckiej;
- Wykreślanie średniego punktu trafienia;
- Zasady regulacji mechanicznych przyrządów 

celowniczych;
- Przyrządy do regulacji broni

1 godz. 
lekcyjna

Wtorek
20.04.2021

g. 16:00-16:45

on-line

Czwartek
22.04.2021
16:00-16:45

on-line

Piątek
23.04.2021
16:00-16:45

on-line

Sobota
24.04.2021
9:00-9:45

on-line

Uczelnia
mgr inż. Dawid
Ewald

4.3.4 Urządzenia szkolno-treningowe wykorzystywane 
w szkoleniu strzeleckim

- Urządzenia szkolno-treningowe stosowane w 
szkoleniu strzeleckim;

- Przeznaczenie urządzeń szkolno-treningowych;
- Praktyczne wykorzystanie urządzeń szkolno-

treningowych

2 godz. 
lekcyjne

Wtorek
20.04.2021

g. 16:50-18:25
on-line

Czwartek
22.04.2021
16:50-18:25

on-line

Piątek
23.04.2021
16:50-18:25

on-line

Sobota
24.04.2021
9:50-11:25

on-line

Uczelnia
mgr inż. Dawid
Ewald

2 godz. 
lekcyjne

Wtorek
20.04.2021

g. 18:30-20:05
on-line

Czwartek
22.04.2021

g. 18:30-20:05
on-line

Piątek
23.04.2021
18:30-20:05

on-line

Sobota
24.04.2021
11:30-13:05

on-line

PJW

4.4.1 SZKOLENIE
BOJOWE –
szkolenie

inżynieryjno-
saperskie

Materiały wybuchowe i środki zapalające
- Rodzaje i podział materiałów wybuchowych i środków

zapalających;
- Przepisy bezpieczeństwa przy obchodzeniu się z 

materiałami wybuchowymi i środkami zapalającymi;
- Budowa i zasady działania min

-

e-learning
blok tematyczny nr 3

4.5.1 SZKOLENIE
BOJOWE –

obrona przed
bronią

masowego
rażenia

Charakterystyka broni masowego rażenia
- Broń chemiczna i biologiczna;
- Broń jądrowa i radiologiczna;
- Toksyczne środki przemysłowe;
- Zasady postępowania żołnierzy w przypadku użycia 

przez przeciwnika BMR

-

e-learning
blok tematyczny nr 4

4.5.2 Sprzęt i środki OPBMR
- Sprzęt i środki ochrony przed skażeniami;
- Sprzęt do rozpoznania skażeń;
- Sprzęt i środki do likwidacji skażeń

2 godz. 
lekcyjne

Wtorek
27.04.2021

g.16:00-17:35
Aula Atrium

Czwartek
29.04.2021

g. 16:00-17:35
Aula Atrium

Piątek
30.04.2021
16:00-17:35
Aula Atrium

Środa
28.04.2021
16:00-17:35
Aula Atrium

PJW
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4.6.1 SZKOLENIE
BOJOWE –

powszechna
obrona

przeciwlotnicza

Zasady ogólne powszechnej obrony 
przeciwlotniczej. Organizacja POPL w MSD, MCZP
oraz w działaniach bojowych

- Zasady ogólne, aktywna i pasywna POPL;
- Zadania, wyposażenie i dokumentacja służb 

dyżurnych w zakresie POPL;
- Przedsięwzięcia POPL w MSD, MCZP;
- Przedsięwzięcia POPL w działaniach bojowych

-

e-learning
blok tematyczny nr 5

4.6.2 Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze
- Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze;
- Sposoby ogłaszania i odwoływania alarmów i 

ostrzeżeń;
- Czynności żołnierza po ogłoszeniu alarmu 

powietrznego;
- Zasady zachowania się w schronie OPL

1 godz. 
lekcyjna

Wtorek
30.03.2021

g. 17:40-18:25

on-line

Czwartek
8.04.2021

17:40-18:25;

on-line

Piątek
9.04.2021

17:40-18:25;

on-line

Sobota
10.04.2021
10:40-11:25

on-line

Uczelnia
mgr Michał 
Fijałkowski

4.7.1 SZKOLENIE
BOJOWE –
łączność

Podstawowe pojęcia z zakresu łączności 
wojskowej, organizacja łączności i przepisy 
korespondencji radiowej

- Łączność radiowa – budowa i podstawowe dane 
radiostacji R-3501;

- Łączność przewodowa – budowa polowego aparatu 
telefonicznego;

- Tabela danych radiowych;
- Podstawowe przepisy korespondencji radiowej i 

bezpieczeństwa łączności

-

e-learning
blok tematyczny nr 6

4.8.1 SZKOLENIE
BOJOWE –
ochrona i

obrona obiektów

Ogólne zasady ochrony i obrony obiektów
- Pojęcie ochrony i obrony obiektów;
- Zasady postępowania z osobami zatrzymanymi;
- Przepisy regulujące użycie broni palnej

-
e-learning

blok tematyczny nr 7

4.8.2 Postępowanie w sytuacjach szczególnych i 
zagrożenia terrorystycznego

- Zagrożenia podczas ochrony i obrony obiektów;
- Pojęcie terroryzmu;
- Zasady działania punktu kontrolno-ochronnego

1 godz. 
lekcyjna

Wtorek
13.04.2021

g. 19:20-20:05
Aula Atrium

Czwartek
15.04.2021

19:20-20:05
Aula Atrium

Piątek
16.04.2021

19:20-20:05
Aula Atrium

Sobota
17.04.2021
12:20-13:05
Aula Atrium

Uczelnia
mgr inż. Maciej
Grobelny

4.9.1 SZKOLENIE
BOJOWE –
szkolenie
medyczne

Indywidualne wyposażenie medyczne żołnierza 
oraz postępowanie w trakcie udzielania 
samopomocy i pomocy koleżeńskiej

- Indywidualne wyposażenie medyczne;
- Budowa i zasady użycia indywidualnego pakietu 

medycznego;
- Posługiwanie się opatrunkiem osobistym i opaską 

uciskową;
- Tabletki do odkażania wody;
- Posługiwanie się zawartością apteczek;
- Bezpieczeństwo własne i rannego

1 godz. 
lekcyjna

Wtorek
27.04.2021

g. 17:40-18:25
Aula Atrium

Czwartek
29.04.2021

17:40-18:25
Aula Atrium

Piątek
30.04.2021

17:40-18:25
Aula Atrium

Środa
28.04.2021

17:40-18:25
Aula Atrium

PJW
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4.9.2 Taktyczna opieka nad poszkodowanym w 
warunkach bojowych

- Założenia taktyczne systemu TCCC;
- Fazy udzielania pomocy poszkodowanym na polu 

walki

-

e-learning
blok tematyczny nr 8

4.9.3 Udzielanie pierwszej pomocy. Podstawy BLS z 
AED

- Bezpieczeństwo sanitarne w czasie akcji;
- Przyczyny utraty przytomności;
- Postępowanie z nieprzytomnym;
- Udzielanie pierwszej pomocy;
- Udrażnianie dróg oddechowych;
- Resuscytacja krążeniowo-oddechowa;
- Podstawy BLS i ABD;
- Defibrylacja

-

e-learning
blok tematyczny nr 8

5.1 WSTĘPNE
SZKOLENIE

PRAWNE

Wybrane problemy prawne związane z pełnieniem
służby wojskowej

- Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia 
związane z pełnieniem służby wojskowej;

- Obowiązek ochrony informacji niejawnych przez 
żołnierzy;

- Zasady ochrony ppoż. w jednostce wojskowej;
- Podstawowe obowiązki i prawa wynikające z MPHKZ

1 godz. 
lekcyjna

Wtorek
27.04.2021

g. 18:30-19:15
Aula Atrium

Czwartek
29.04.2021

g. 18:30-19:15
Aula Atrium

Piątek
30.04.2021

g. 18:30-19:15
Aula Atrium

Środa
28.04.2021
18:30-19:15
Aula Atrium

Uczelnia
mgr inż. 
Marian 
Politowcz

5.2 Ochrona informacji niejawnych
- Przepisy o ochroni IN i odpowiedzialność za ich 

naruszenie;
- Zasady ochrony informacji niejawnych;
- Sposoby ochrony IN oraz postępowanie w sytuacji 

ich naruszenia;
- Zasady ochrony informacji niejawnych 

międzynarodowych

1 godz. 
lekcyjna

Wtorek
27.04.2021

g.19:20-20:05
Aula Atrium

Czwartek
29.04.2021

g. 19:20-20:05
Aula Atrium

Piątek
30.04.2021

g. 19:20-20:05
Aula Atrium

Środa
28.04.2021
19:20-20:05
Aula Atrium

Uczelnia
mgr Wojciech 
Staszewski

EGZAMIN –
test  pisemny

Termin podstawowy 1 godz. 
lekcyjna

Wtorek
4.05.2021

g.16:00-16:45
Aula Atrium

Czwartek
6.05.2021

g. 16:00-16:45
Aula Atrium

Piątek
7.05.2021

g. 16:00-16:45
Aula Atrium

Sobota
8.05.2021

g.9:00-9:45
Aula Atrium

mgr inż. 
Marian 
Politowcz

Termin poprawkowy 1 godz. 
lekcyjna

Wtorek
25.05.2021

g.16:00-16:45
Aula Atrium

Czwartek
27.05.2021

g.16:00-16:45
Aula Atrium

Piątek
28.05.2021

g.16:00-16:45
Aula Atrium

Sobota
29.05.2021
g.9:00-9:45
Aula Atrium

mgr inż.
Tadeusz 
Błażejewski

MODUŁ PODOFICERSKI od 04.05.2021 r. do 29.05.2021 r.
1.1 REGULAMINY Służba wewnętrzna jednostki wojskowej

- Zadania i zasady organizacji służby wewnętrznej;
- Pełnienie służby wewnętrznej;
- Skład i zadania służb dyżurnych

-
e-learning

blok tematyczny nr 1

5



1.2 Regulaminy wojskowe
- Składanie meldunku i służbowe przedstawianie się;
- Postępowanie dowódcy drużyny przy przedstawianiu 

podwładnego do raportu służbowego;
- Zachowanie się żołnierza w różnych sytuacjach;
- Zakres musztry zespołowej drużyny

-

e-learning
blok tematyczny nr 1

2.1 KSZTAŁCENIE
OBYWATELSKIE

Miejsce i rola SZ RP w systemie bezpieczeństwa 
międzynarodowego. Operacje stabilizacyjne WP 
poza granicami państwa oraz wojskowa 
współpraca regionalna

- Pojęcie bezpieczeństwa narodowego;
- Organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo 

międzynarodowe;
- Udział SZ RP w operacjach i misjach stabilizacyjnych;

Współpraca WP z innymi armiami;
- Zasady współpracy regionalnej WP

-

e-learning
blok tematyczny nr 2

2.2 Konstytucyjne i ustawowe uwarunkowania 
pełnienia służby wojskowej. Prawa i obowiązki 
obywatelskie

- Uwarunkowania pełnienia służby wojskowej;
- Prawa i obowiązki obywatelskie

-

e-learning
blok tematyczny nr 2

3.1 PROFILAKTYKA
I DYSCYPLINA
WOJSKOWA

Rodzaje, zasady oraz tryb udzielania kar i 
wyróżnień żołnierzom

- Rodzaje kar i wyróżnień oraz nadawanych tytułów 
honorowych i odznak honorowych;

- Przełożeni dyscyplinarni uprawnieni do udzielania 
wyróżnień żołnierzom;

- Warunki i tryb wymierzania kar i udzielania wyróżnień 
żołnierzom;

- Ewidencjonowanie kar i wyróżnień

1 godz.
lekcyjna

Wtorek
4.05.2021

g. 16:50-17:35
Aula Atrium

Czwartek
6.05.2021

g. 16:50-17:35
Aula Atrium

Piątek
7.05.2021

g. 16:50-17:35
Aula Atrium

Sobota
8.05.2021
9:50-10:35
Aula Atrium

Przedstawiciel 
Żandarmerii 
Wojskowej

4.1 METODYKA
SZKOLENIA

WOJSKOWEGO

Działalność szkoleniowo-metodyczna
- Cele, istota i treść działalności szkoleniowo-

metodycznej;
- Zasady szkolenia;
- Ogólna charakterystyka form działalności 

szkoleniowo-metodycznej w plutonie;
- Zajęcia instruktorsko-metodyczne i instruktażowo 

metodyczne w procesie przygotowania zajęć;
- Rola dowódcy drużyny w realizacji kursu 

szkoleniowo-metodycznego;
- Zakres odpowiedzialności szkoleniowo-metodycznej 

d-cy drużyny;
- Dokumentacja d-cy drużyny w punkcie nauczania

-

e-learning
blok tematyczny nr 3
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4.2 Metody działalności szkoleniowo-metodycznej i 
formy szkolenia wojsk

- Zasadnicze metody działalności szkoleniowo-
metodycznej;

- Podstawowy i problemowy model instruowania;
- Zajęcia taktyczne, zajęcia praktyczne, musztra 

bojowa i trening jako formy szkolenia wojsk;
- Formy organizacyjne zajęć

1 godz.
lekcyjna

Wtorek
18.05.2021

g.16:00-16:45
on-line

Czwartek
20.05.2021

g. 16:00-16:45
on-line

Piątek
21.05.2021

g. 16:00-16:45
on-line

Sobota
22.05.2021
g.9:00-9:45

on-line

Uczelnia
dr Kinga
Krupcała

5.1.1 SZKOLENIE
BOJOWE –
szkolenie

inżynieryjno-
saperskie

Charakterystyka materiałów wybuchowych i 
środków zapalających. Przepisy bezpieczeństwa 
podczas prac minerskich

- Wiadomości ogólne o materiałach wybuchowych;
- Klasyfikacja i właściwości materiałów wybuchowych;
- Środki zapalające stosowane w wojskowych pracach 

minerskich;
- Przepisy bezpieczeństwa podczas prac minerskich

-

e-learning
blok tematyczny nr 4

5.2.1 SZKOLENIE
BOJOWE –

obrona przed
bronią

masowego
rażenia

Obrona przed bronią masowego rażenia w 
pododdziale

- Cel i zasady obrony przed BMR;
- Przedsięwzięcia obrony przed BMR;
- Realizacja przedsięwzięć OPBMR w drużynie przed, 

w czasie i po wystąpieniu uderzeń BMR

-

e-learning
blok tematyczny nr 5

5.3.1 SZKOLENIE
BOJOWE –

powszechna
obrona

przeciwlotnicza

Podstawowe zadania dowódcy drużyny w 
zakresie POPL

- Definicja POPL;
- Zadania dowódcy drużyny w zakresie POPL;
- Zadania obserwatorów;
- Wskazywanie celów powietrznych wg stron świata, 

dozorów, kierunku działania, zegarka

1 godz.
lekcyjna Wtorek

11.05.2021
g. 16:00-16:45

on-line

Czwartek
13.05.2021

g. 16:00-16:45

on-line

Piątek
14.05.2021

g. 16:00-16:45

on-line

Sobota
15.05.2021
g. 9:00-9:45

on-line

Uczelnia
mgr Michał 
Fijałkowski

5.4.1 SZKOLENIE
BOJOWE –

taktyka

Elementy zabezpieczenia bojowego podczas 
prowadzenia działań taktycznych

- Cel i istota zabezpieczenia bojowego;
- Charakterystyka, zakres i organizacja maskowania, 

ubezpieczenia, POPL, OPBMR i zabezpieczenia 
inżynieryjnego w działaniach taktycznych

2 godz.
lekcyjne Wtorek

4.05.2021
g.17:40-19:15
Aula Atrium

Czwartek
6.05.2021

g. 17:40-19:15
Aula Atrium

Piątek
7.05.2021

g. 17:40-19:15
Aula Atrium

Sobota
8.05.2021

10:40-12:15
Aula Atrium

Uczelnia
mgr inż. 
Marian 
Politowicz

5.4.2 Obowiązki osób funkcyjnych drużyny 
zmechanizowanej podczas przygotowania i 
prowadzenia walki

- obowiązki żołnierzy pododdziałów zmech. i zmot. w 
ramach przygotowania i prowadzenia obrony i 
natarcia

1 godz.
lekcyjna

Wtorek
4.05.2021

g.19:20-20:05
Aula Atrium

Czwartek
6.05.2021

g. 19:20-20:05
Aula Atrium

Piątek
7.05.2021

g. 19:20-20:05
Aula Atrium

Sobota
8.05.2021

12:20-13:05
Aula Atrium

Uczelnia
mgr inż. 
Marian 
Politowicz
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5.4.3 Drużyna zmechanizowana w obronie i natarciu
- Rodzaje obrony;
- Organizowanie działań obronnych;
- Zadania drużyny zmechanizowanej w obronie;
- Rodzaje oraz formy natarcia.
- Organizacja natarcia;
- Zadania drużyny zmechanizowanej w natarciu

2 godz.
lekcyjne

Wtorek
25.05.2021

g.16:50-18:25
Aula Atrium

Czwartek
27.05.2021

g.16:50-18:25
Aula Atrium

Piątek
28.05.2021

g.16:50-18:25
Aula Atrium

Sobota
29.05.2021
9:50-11:25
Aula Atrium

PJW

5.5.1 SZKOLENIE
BOJOWE –

rozpoznanie i
walka

elektroniczna

Identyfikacja żołnierzy i sprzętu armii innych 
państw

- Znaki przynależności państwowej;
- Umundurowanie polowe żołnierzy wojsk lądowych 

wybranych armii;
- Wyposażenie żołnierzy wybranych armii innych 

państw;
- Struktura pododdziałów wybranych armii do szczebla 

kompanii

1 godz.
lekcyjna

Wtorek
11.05.2021

g.16:50-17:35

on-line

Czwartek
13.05.2021

g. 16:50-17:35

on-line

Piątek
14.05.2021

g. 16:50-17:35

on-line

Sobota
15.05.2021
9:50-10:35

on-line

Uczelnia
mgr inż. Dawid
Ewald

5.6.1 SZKOLENIE
BOJOWE –
łączność

Zasady organizacji łączności w pododdziale
- Podział środków łączności i podział łączności pod 

względem funkcjonalnym;
- Pojęcie kierunek i sieć radiowa

-
e-learning

blok tematyczny nr 6

5.7.1 SZKOLENIE
BOJOWE –
szkolenie

strzeleckie

Teoria i zasady strzelania z broni strzeleckiej
- Podstawowe pojęcia teorii strzału;
- Zasady strzelania z broni strzeleckiej;
- Podstawy celnego strzelania;
- Wybór celownika i punktu celowania;
- Czynniki wpływające na celność strzelania;
- Wpływ błędów celowania na celność strzelania;
- Charakterystyka celów oraz prowadzenie ognia;
- Poprawianie ognia w kierunku i donośności

-

e-learning
blok tematyczny nr 7

5.7.2 Porządek podczas strzelań
- Porządek podczas strzelań z broni strzeleckiej;
- Ocena wyszkolenia;
- Zasady bezpieczeństwa podczas strzelań;
- Obowiązki osób funkcyjnych

1 godz.
lekcyjna

Wtorek
25.05.2021

g.18:30-19:15
Aula Atrium

Czwartek
27.05.2021

g. 18:30-19:15
Aula Atrium

Piątek
28.05.2021

g. 18:30-19:15
Aula Atrium

Sobota
29.05.2021
11:30-12:15
Aula Atrium

Uczelnia
mgr inż. 
Tadeusz 
Błażejewski

5.8.1 SZKOLENIE
BOJOWE –

terenoznawstwo

Określanie i wyznaczanie azymutów oraz sposoby
określania odległości

- Budowa i zasady posługiwania się busolą AK;
- Zasady posługiwania się GPS;
- Tysięczna jako miara kątowa;
- Pomiar kątów za pomocą środków podręcznych;
- Wzór polowy DKW-1000 i jego zastosowanie

1 godz.
lekcyjna Wtorek

11.05.2021
g.17:40-18:25

on-line

Czwartek
13.05.2021

g. 17:40-18:25

on-line

Piątek
14.05.2021

g. 17:40-18:25

on-line

Sobota
15.05.2021

10:40-11:25

on-line

Uczelnia
mgr inż. Dawid
Ewald

5.9.1 SZKOLENIE
BOJOWE –
szkolenie
medyczne

Taktyczna opieka nad poszkodowanym w 
warunkach bojowych oraz wyposażenie IPMed

- Założenia taktyczne systemu TCCC;
- Fazy udzielania pomocy poszkodowanym na polu 

1 godz. 
lekcyjna

Wtorek
11.05.2021

g.18:30-19:15
on-line

Czwartek
13.05.2021

g. 18:30-19:15
on-line

Piątek
14.05.2021

g. 18:30-19:15
on-line

Sobota
15.05.2021
11:30-12:15

on-line

Uczelnia
mgr inż. Dawid
Ewald
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walki;
- Indywidualny Pakiet Medyczny (IPMed) oraz IZAS-05

1 godz. 
lekcyjna

Wtorek
11.05.2021

g.19:20-20:05
on-line

Czwartek
13.05.2021

g. 19:20-20:05
on-line

Piątek
14.05.2021

g. 19:20-20:05
on-line

Sobota
15.05.2021
12:20-13:05

on-line

PJW

6.1 PRZYWÓDZTWO
WOJSKOWE

Wprowadzenie do przywództwa
- Przywództwo a dowodzenie;
- Miejsce przywództwa w dowodzeniu;
- Autorytet i wiarygodność w budowaniu przywództwa

1 godz. 
lekcyjna

Wtorek
18.05.2021

g.16:50-17:35
on-line

Czwartek
20.05.2021

g. 16:50-17:35
on-line

Piątek
21.05.2021

g.16:50-17:35
on-line

Sobota
22.05.2021

g.9:50-10:35
on-line

Uczelnia
dr Kinga 
Krupcała

6.2 Funkcjonowanie małych grup społecznych. 
Budowanie zespołu

- Grupa i elementy wpływające na jej dynamikę pojęcia 
definicyjne;

- Specyfika pododdziału jako grupy społecznej;
- Budowanie zespołu, etapy rozwoju

1 godz. 
lekcyjna Wtorek

18.05.2021
g.17:40-18:25

on-line

Czwartek
20.05.2021

g.17:40-18:25
on-line

Piątek
21.05.2021

g.17:40-18:25
on-line

Sobota
22.05.2021
10:40-11:25

on-line

Uczelnia
dr Kinga 
Krupcała

6.3 Asertywność w dowodzeniu. Sztuka 
podejmowania decyzji

- Definicja asertywności;
- Zachowania i umiejętności asertywne;
- asertywność w podejmowaniu niepopularnych decyzji

1 godz. 
lekcyjna

Wtorek
18.05.2021

g.18:30-19:15
on-line

Czwartek
20.05.2021

g. 18:30-19:15
on-line

Piątek
21.05.2021

g.18:30-19:15
on-line

Sobota
22.05.2021
11:30-12:15

on-line

Uczelnia
dr Kinga 
Krupcała

6.4 Czynniki warunkujące skuteczność wykonywania 
zadań

- Charakterystyka czynników warunkujących 
wykonywanie zadań;

- Sztuka motywowania podwładnych;
- Monitorowanie i kontrola zadań;
- Wpływ przywództwa na skuteczność wykonywania 

zadań

1 godz. 
lekcyjna

Wtorek
18.05.2021

g.19:20-20:05

on-line

Czwartek
20.05.2021

g. 19:20-20:05

on-line

Piątek
21.05.2021

g. 19:20-20:05

on-line

Sobota
22.05.2021
12:20-13:05

on-line

Uczelnia
dr Kinga 
Krupcała

7.1 OCHRONA
INFORMACJI
NIEJAWNYCH

Ochrona informacji niejawnych w świetle 
obowiązujących przepisów

- Zasady dostępu do informacji niejawnych;
- Klasyfikowanie dokumentów i materiałów niejawnych;
- Sprawowanie nadzoru i kontroli nad ochroną IN;
- Uregulowania w zakresie postępowania z 

dokumentami zawarte w kodeksie wykroczeń

-

e-learning
blok tematyczny nr 8

8.1 PRZEPISY
WOJSKOWE

Wybrane przepisy normujące przebieg służby 
wojskowej

- Podstawowe akty prawne regulujące kwestie 
formalne związane z codziennym życiem żołnierza

-
e-learning

blok tematyczny nr …

EGZAMIN –
test  pisemny

Termin podstawowy 1 godz. 
lekcyjna

Wtorek
25.05.2021

g. 19:20-20:05
Aula Atrium

Czwartek
27.05.2021

19:20-20:05.
Aula Atrium

Piątek
28.05.2021

19:20-20:05
Aula Atrium

Sobota
29.05.2021
12:20-13:05
Aula Atrium

mgr inż. 
Marian 
Politowcz

Termin poprawkowy 1 godz. 
lekcyjna

Sobota
29.05.2021
14:00-14:45
Aula Atrium

Sobota
29.05.2021
15:00-15:45
Aula Atrium

Sobota
29.05.2021
16:00-16:45
Aula Atrium

Sobota
29.05.2021
17:00-17:45
Aula Atrium

mgr inż.
Tadeusz 
Błażejewski
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Uwagi:
1. W modułach podstawowym i podoficerskim część zajęć jest realizowana w formie e-learningu. Tę część szkolenia studenci realizują we własnym zakresie po założeniu konta i 

otrzymaniu (w oddzielnym trybie) dostępu do platformy „Legia Akademicka”. Tematyka zajęć określona jest w załącznikach 1 i 2.
2. Zajęcia realizowane e-learingowo są wspólne dla modułu podstawowego oraz dla modułu podoficerskiego.
3. Wykazy literatury wspomagającej, stanowią załączniki 3 i 4.
4. Studenci którzy przystąpili do programu „Legia akademicka”, uczestniczą w zajęciach (w szczególności prowadzonych e formie on-line) w ramach grupy szkoleniowej 

określonej poniżej. Zmiana grupy możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem.
5. Zajęcia audytoryjne odbywać się będą z zastosowaniem reżimów pandemicznych

Koordynator szkolenia:
 Z uczelni: ppłk rez. mgr inż. Tadeusz Błażejewski – Pełnomocnik Rektora UKW ds. Obronnych; k. 606-307-624; e-mail: blazejewski@ukw.edu.pl;

 Z patronackiej jednostki wojskowej: mjr Jakub Węcławowicz – tel. 885-330-813;

 Z Żandarmerii Wojskowej: chor. Piotr Morawski –tel. 261-415-107;727-063-061
Instruktorzy:

 płk rez. mgr inż. Marian Politowicz – AC UKW;
 płk rez. mgr Wojciech Staszewski – AC UKW;
 ppłk rez. mgr inż. Tadeusz Błażejewski AC UKW;
 ppor rez. mgr inż. Maciej Grobelny – kierownik  Działu UKW;
 kpr. rez. mgr Michał Fijałkowski – UTP;
 mgr inż. Dawid Ewald – NA UKW;
 dr Kinga Krupcała – adiunkt WZ UTP;

Grupy szkoleniowe:
 Grupa 1: 20 osób – dla studentów, o nazwiskach rozpoczynających się na literę: A – F;

 Grupa 2: 23 osoby – dla studentów, o nazwiskach rozpoczynających się na literę: G – K;

 Grupa 3: 22 osoby – dla studentów, o nazwiskach rozpoczynających się na literę: L – P;

 Grupa 4: 24 osoby – dla studentów, o nazwiskach rozpoczynających się na literę: R – Ż;
Godziny zajęć (audytoryjne w obiekcie Chodkiewicza 30 – Aula Atrium):

W dni powszednie:
16:00-16:45;
16:50-17:35;
17:40-18:25;
18:30-19:15;
19:20-20:05

W soboty:
9:00-9:45;
9:50-10:35;
10:40-11:25;
11:30-12:15;
12:20-13:05
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