Załącznik Nr 2

ZAKRES PROGRAMOWY DLA MODUŁU
PODOFICERSKIEGO REALIZOWANY PRZY POMOCY
e-LEARNINGU – OBOWIĄZKOWY

OPBMR

Szkolenie
inżynieryjnosaperskie

Metodyka szkolenia
wojskowego

Kształcenie obywatelskie

Regulaminy

Przedmiot

Blok
tematyczny
Służba wewn.
jednostki woskowej

Nr

Regulaminy
wojskowe

1

Miejsce i rola SZ RP
w systemie
bezpieczeństwa
międzynarodowego.
Operacje stabilizacyjne wojska polskiego poza granicami państwa oraz wojskowa współpraca
regionalna.
Konstytucyjne i
ustawowe uwarunkowania pełnienia
służby wojskowej.
Prawa i obowiązki
obywatelskie.
Działalność
szkoleniowometodyczna

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

2

4.
5.

Zadania i zasady organizacji służby wojskowej.
Pełnienie służby wewnętrznej.
Skład i zadania służb dyżurnych
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.
Pojęcie bezpieczeństwa narodowego.
Organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo narodowe.
Udział Sił Zbrojnych RP w operacjach i misjach
stabilizacyjnych poza granicami – historia i
współczesność.
Współpraca Wojska Polskiego z innymi armiami.
Zasady współpracy regionalnej Wojska Polskiego.

1. Uwarunkowania pełnienia służby wojskowej.
2. Prawa i obowiązki obywatelskie.

3

Charakterystyka
materiałów wybuchowych i środków
zapalających.
Przepisy bezpieczeństwa podczas
prac minerskich
Obrona przed bronią
masowego rażenia

Zagadnienia/Zawartość szkolenia

4

5

1. Cele, istota i treść działalności szkoleniowo-metodycznej.
2. Zasady szkolenia (kształcenia).
3. Ogólna charakterystyka form działalności szkoleniowometodycznej prowadzonej na szczeblu plutonu..
4. Zajęcia instruktorsko-metodyczne i instruktażowometodyczna w procesie przygotowania zajęć
programowych.
5. Rola instruktora (dowódcy drużyny) w realizacji kursu
szkoleniowo-metodycznego.
6. Zakres odpowiedzialności szkoleniowo-metodycznej
dowódcy drużyny.
7. Dokumentacja dowódcy drużyny (instruktora) do
prowadzenia szkolenia w punkcie nauczania.
1. Wiadomości ogólne o materiałach wybuchowych.
2. Klasyfikacja i właściwości materiałów wybuchowych.
3. Środki zapalające stosowane w wojskowych pracach
minerskich.
4. Przepisy bezpieczeństwa podczas prac minerskich.
1. Cel i zasady obrony przed bronią masowego rażenia.
2. Przedsięwzięcia obrony przed bronią masowego rażenia.
3. Realizacja przedsięwzięć OPBMR przed, w czasie i po
wystąpieniu uderzeń BMR.

1

Łączność

Zasady organizacji
łączności w
pododdziale

6

Szkolenie
strzeleckie

Teoria i zasady
strzelania z broni
strzeleckiej

1. Podział środków łączności i podział łączności pod
względem funkcyjnym.
2. Pojęcie kierunek i sieć radiowa.
1.
2.
3.
4.

7

Ochrona
informacji
niejawnych

5.
Ochrona informacji
niejawnych w świetle
obowiązujących
przepisów

6.
1.
8

2.
3.

Podstawowe pojęcia teorii strzału.
Zasady strzelania z broni strzeleckiej, wzory polowe.
Celowanie oraz podstawy celnego strzelania.
Wybór celownika i punktu celowania. Czynniki
wpływające na celność strzelania. Wpływ błędów
celowania na celność strzelania.
Charakterystyka celów oraz prowadzenie ognia z
karabinka.
Poprawianie ognia w kierunku i donośności.
Zasady dostępu do informacji niejawnych. Klasyfikowanie
dokumentów i materiałów niejawnych.
Sprawowanie nadzoru i kontroli nad ochroną informacji
niejawnych.
Uregulowania w zakresie postępowania z dokumentami
zawarte w kodeksie wykroczeń.

ZAKRES PROGRAMOWY DLA MODUŁU
PODOFICERSKIEGO REALIZOWANY PRZY POMOCY
e-LEARNINGU – UZUPEŁNIAJĄCY

Profilaktyka i
dyscyplina
wojskowa

Regulaminy

Przedmiot

Blok
tematyczny
Regulaminy
wojskowe

Profilaktyka i
dyscyplina wojskowa

OPBMR

Metodyka
szkolenia
wojskowego

Podstawy metodyki
szkolenia

Sprzęt do
rozpoznania skażeń

Zagadnienia/Zawartość szkolenia
1. Regulamin ogólny.
2. Regulamin musztry.

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

1. Działalność szkoleniowo-metodyczna.
2. Zasady szkolenia (kształcenia) wojskowego.
3. Formy i metody działalności szkoleniowo-metodycznej
(szkolenia wojsk).
4. Instruktaż i jego znaczenie w przygotowaniu się do zajęć.
5. Dokumentacja szkoleniowa. Zabezpieczenie materiałowotechniczne.
6. Zakres odpowiedzialności szkoleniowo-metodycznej.
1. Przeznaczenie, budowa i zasada działania przyrządów
rozpoznania skażeń chemicznych.
2. Przeznaczenie, budowa i zasada działania przyrządów
rozpoznania skażeń promieniotwórczych.
3. Warunki bezpieczeństwa podczas posługiwania się środkami
i sprzętem do pozorowania skażeń.

2

OPBMR
Strzeleckie

Indywidualne środki
ochrony przed
skażeniami

1.
2.
3.
4.

Maski przeciwgazowe + film instruktażowy – zakładanie.
Odzież ochronna + film instruktażowy – zakładanie.
Pakiety do likwidacji skażeń.
Dawkomierze.

Świece i granaty
dymne

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.

Charakterystyka taktyczno-techniczna granatów dymnych.
Charakterystyka taktyczno-techniczna świec dymnych.
Podstawowe zasady stawiania zasłon dymnych.
Porządek podczas strzelań z broni strzeleckiej.
Ocena wyszkolenia.
Zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas strzelań.
Obowiązki osób funkcyjnych.

Porządek podczas
strzelań

Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów
zbtojnych

Terenoznawstwo

Nawigacja i
terenoznawstwo

Ogólne założenia

1. Ocena odległości „na oko”.
2. Określanie odległości.
3. Określanie odległości do znanych przedmiotów za pomocą
linijki milimetrowej.
4. Określenie długości wg szybkości dźwięku i błysku wystrzału.
5. Określenie odległości krokami.
6. Pomiar odległości wg czasu trwania ruchu.
7. Pomiar wysokości przedmiotów terenowych
8. Istota orientowania się w terenie bez mapy.
9. Wykorzystanie przedmiotów orientacyjnych.
10. Określenie w terenie kierunków stron świata różnymi
sposobami.
11. Busola (kompas) i jego wykorzystanie,
1. Główne założenia międzynarodowego prawa humanitarnego
konfliktów zbrojnych.
2. Międzynarodowy ruch czerwonego krzyża i czerwonego
półksiężyca.
3. Cele wojskowe a obiekty cywilne oraz dobra i obiekty
poddane szczególnej ochronie.
4. Ochrona rannych, chorych, personelu medycznego i
duchownych.
5. Status kombatanta, ochrona i uprawnienia jeńców wojennych
i innych osób zatrzymanych.
6. Ochrona ludności cywilnej, ochrona uchodźców.
7. Stosowanie MPHKZ w konfliktach międzynarodowych,
kwestie stosowania praw człowieka w rejonie
odpowiedzialności PKW.
8. Znaki ochronne i oznaczenia w międzynarodowym prawie
humanitarnym konfliktów zbrojnych.
9. Ochrona dóbr kultury w świetle międzynarodowego prawa
humanitarnego konfliktów zbrojnych.
10.Zasady międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów
zbrojnych.
11.Wiarołomne metody prowadzenia działań zbrojnych.

Uwaga:
Przedmiotowy, uzupełniający, materiał e-learningowy przeznaczony jest zarówno dla
studentów jak i wykładowców realizujących program szkolenia „Legii Akademickiej”.
Informacje zawarte w zasobach e-learningowych pozwalają na poszerzenie wiedzy w danych
obszarach tematycznych.
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