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DLA DOWÓDCÓW
W JEDNOSTCE STRZELECKIEJ 2033

3

Treść tematu

Nr tematu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Działalność wychowawcza – profilaktyka dyscyplinarna

14
15

Podstawy sztuki wojennej

Działalność szkoleniowo – metodyczna
Formy działalności szkoleniowo-metodycznej
Metody działalności szkoleniowej i metodycznej
Formy organizacyjne zajęć
Planowanie i organizowanie działalności szkoleniowo - metodycznej
Dokumentacja szkoleniowa zajęć
Podstawowy model instruowania
Zakres odpowiedzialności szkoleniowo – metodycznej
Metodyka przygotowania i prowadzenia ćwiczenia taktycznego z wojskami
Przygotowanie i prowadzenie zajęć taktycznych
Struktury organizacyjne oddziałów i pododdziałów
Dowodzenie:
1. Zasady ogólne
2. Proces dowodzenia
3. Zasady wykonywania graficznych dokumentów bojowych

Ceremoniał wojskowy
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PROGRAM SZKOLENIA OGÓLNOWOJSKOWEGO
PODODDZIAŁÓW
JEDNOSTKI STRZELECKIEJ 2033
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ZASADY OGÓLNE

Niniejszy program przeznaczony jest dla pododdziałów Jednostki Strzeleckiej 2033
im. gen. bryg. Józefa Kustronia w Lubaczowie i stanowi podstawę do organizowania procesu
szkolenia.
Dowódca planujący szkolenie pododdziału powinien uwzględniać wytyczne zawarte
w dokumencie „ Minimum programowe realizowane w ramach innowacyjnych programów
przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz programów szkolenia
członków

organizacji

pozarządowych

wymaganych

do

podpisania

porozumień

z

komendantem szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia”.
Celem nadrzędnym wprowadzenia programu szkoleniowego jest podnoszenie wartości
bojowej pododdziałów poprzez zrealizowanie możliwie jak największej ilości szkoleń z
wybranych działów szkoleniowych.
Swoim zakresem obejmuje szkolenie strzelców w jednostce strzeleckiej. Program
zawiera działy szkoleniowe i przedmioty. Jest zbiorem tematów z poszczególnych
przedmiotów szkoleniowych, które będą wykorzystywane podczas planowania szkolenia w
danym pododdziale. Ujmuje szczegółowy zakres umiejętności z każdego przedmiotu, które
powinien opanować strzelec po okresie szkolenia. Nie zawiera natomiast sztywnego
określenia liczby godzin przeznaczonych na realizację poszczególnych tematów.
Pod względem treści szkolenia program umożliwia przygotowanie pododdziałów
do

prowadzenia

działań

taktycznych

do

szczebla

kompanii

włącznie.

Dowódcy

odpowiedzialni za szkolenie powinni organizować szkolenia z wybranych przedmiotów
zgodnie z możliwościami pododdziału
Zawarte

w

programie

wskazówki

obowiązują

dowódców

wszystkich

szczebli

odpowiedzialnych za planowanie, organizowanie, przebieg i kierowanie procesem szkolenia.
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STRUKTURA SZKOLENIA
W 24/48-miesięcznym cyklu szkolenia programowego (w zależności od możliwości
pododdziału) wydziela się następujące okresy:

1. Szkolenie podstawowe:
Czas trwania 12/24 miesięcy/e. Ujednolicone programowo w skali całej Jednostki Strzeleckiej
2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia w Lubaczowie. Szkolenie odbywa się w jednostce
strzeleckiej i obejmuje zakres tematyczny do szczebla plutonu.
W okresie szkolenia podstawowego wydziela się:
-

1 dzień

– na szkolenie zapoznawcze;

-

12/24 miesięcy/e

– na szkolenie programowe;

2. Szkolenie zaawansowane:
Czas trwania 12/24 miesięcy/e. Ujednolicone programowo w skali całej Jednostki
Strzeleckiej 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia w Lubaczowie. Odbywa się w
jednostce strzeleckiej.

W okresie szkolenia zaawansowanego wydziela się:
-

7/14 miesięcy – na szkolenie programowe do prowadzenia

działań taktycznych na szczeblu kompanii (lub według możliwości
pododdziału);
-

5/10 miesięcy –

na przygotowanie

strzelca specjalisty z

wybranego działu lub określonego przedmiotu;
Ustala się szkolenia zgrywające pododdziały podczas trwania szkolenia podstawowego i
zaawansowanego:
1. Szkolenie drużyny-plutonu. Czas trwania 12/24 miesięcy/e. Długość okresu
szkolenia drużyny i plutonu ustala dowódca pododdziału.
2. Szkolenie kompanii. Czas trwania 7/14 miesięcy.
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Ponadto ustala się przebieg procesu szkolenia każdego strzelca, który obejmuje:

1. Szkolenie:
a) Podstawowe;
b) Zaawansowane.
2. Kursy:
a) Przygotowujące do dowodzenia pododdziałem;
b) Inne.
Szkolenie zaawansowane realizowane jest z pododdziałami które ukończyły szkolenie
podstawowe. Do kursu dla dowódców mogą przystąpić strzelcy z najlepszymi wynikami w
Jednostce Strzeleckiej po ukończonym szkoleniu podstawowym. Do innych kursów typu
pierwszej pomocy przedmedycznej strzelcy mogą zgłaszać się w trakcie jak i po ukończeniu
szkolenia podstawowego, jeżeli kurs nie koliduje ze szkoleniem podstawowym. Za
opracowanie i przedstawienie dowódcy sekcji szkolenia programu szkoleniowego w/w
kursów odpowiedzialni są wyznaczeni dowódcy kursów nie później niż tydzień przed
rozpoczęciem danego kursu.
Każdy zrealizowany dział (lub zrealizowany większy i trudniejszy przedmiot)
szkolenia kończy się sprawdzeniem wiedzy i umiejętności indywidualnych szkolonych lub
sprawdzeniem umiejętności praktycznego zgrania bojowego pododdziału w wykorzystywaniu
walorów techniczno – bojowych oraz w wykonywaniu zadań taktyczno – ogniowych. Ocenia
się także dowódców pododdziałów za efektywność dowodzenia i kierowania szkoleniem.
Sprawdziany organizują dowódcy.

KOMPETENCYJNY ZAKRES
ODPOWIEDZIALNOŚCI SZKOLENIOWEJ
Za programową działalność i uzyskane efekty szkoleniowe ponoszą odpowiedzialność
dowódcy, stosownie do zakresu ich kompetencji, w myśl zasady: „Dowodzisz – szkolisz –
odpowiadasz”.
W działalności szkoleniowej dowódcy poszczególnych szczebli, w ramach
posiadanych kompetencji, ponoszą odpowiedzialność za:
a) wyszkolenie bojowe dowodzonego pododdziału;
8

b) przygotowanie

bezpośrednio

podległych

dowódców

do

planowania

i

organizowania działań taktycznych oraz dowodzenia wojskami w walce;
c) wyszkolenie i zgranie podległego dowództwa;
d) przygotowanie bezpośrednio podległych dowódców do kierowania działalnością
szkoleniową;
e) zgranie systemu dowodzenia, rozpoznania, ognia oraz elementów zabezpieczenia
bojowego i logistycznego dowodzonego przez siebie pododdziału;
f) ocenę zdolności bojowej podległych pododdziałów (o jeden szczebel niżej) oraz
działalności osób funkcyjnych, odpowiedzialnych za zapewnienie i utrzymanie tej
zdolności;
g) właściwą eksploatację i utrzymanie w wysokiej

sprawności technicznej

powierzonego uzbrojenia i sprzętu wojskowego (UiSW) oraz wyrobienie u
podwładnych nawyku dbałości o sprzęt jako umiejętności decydującej o przeżyciu w
czasie wojny oraz zapobiegającej dewastacji sprzętu w czasie pokoju.
W ramach tych kompetencji dowódca pododdziału ma uprawnienia wnoszenia
poprawek – stosownie do bojowego przeznaczenia pododdziału i osiągniętego stopnia
wyszkolenia do niniejszego programu. W szczególności może:
a) zwiększyć liczbę dni szkoleniowych (jeżeli zagrożone jest osiągnięcie celów
szkoleniowych przez pododdział);
b) wyłączać określone w programie tematy lub wprowadzać do niego nowe z poszczególnych przedmiotów;
Przygotowanie bezpośrednio podległych dowódców do planowania i organizowania
walki oraz dowodzenia wojskami w czasie jej prowadzenia realizuje się podczas szkolenia
uzupełniającego.
Wyszkolenie bojowe pododdziału, przygotowujące do prowadzenia walki, osiąga się
przez szkolenie programowe oraz przeprowadzanie ćwiczeń i innych przedsięwzięć
szkoleniowych.
Szkolenie i zgrywanie podległego dowództwa prowadzi się w ramach szkolenia
programowego i uzupełniającego.
Zgrywanie systemów (dowodzenia, rozpoznania, ognia) i elementów zabezpieczenia
działań bojowych organizuje się i prowadzi w czasie ćwiczeń.
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Dowódców do kierowania działalnością szkoleniową przygotowuje się przez
prowadzenie kursów i zajęć instruktorsko – metodycznych oraz instruktażu do zajęć:
Instruktażu do zajęć udzielają kierownicy zajęć w miejscu ich przeprowadzenia
i z takim wyprzedzeniem czasowym, aby wyznaczone osoby mogły gruntownie się do nich
przygotować.
Ćwiczenia taktyczne prowadzi się w celu doskonalenia umiejętności dowódców
i dowództw w przygotowaniu i prowadzeniu działań taktycznych oraz umiejętności
dowodzenia pododdziałami w walce i dalszego zgrywania bojowego pododdziałów.
Ćwiczenie taktyczne należy traktować jako podsumowanie procesu szkolenia taktycznego
pododdziału. Powinno ono charakteryzować się różnorodnością zagadnień szkoleniowych
oraz uwzględniać bojowe przeznaczenie pododdziału.
Ćwiczenie taktyczne kompanii należy

traktować jako najwyższą formę sprawdzenia

umiejętności przygotowania i prowadzenia działań taktycznych. Merytoryczną ocenę
zdolności bojowej pododdziału prowadzi bezpośredni przełożony. Stopień opanowania
tematyki szkolenia programowego określa się na podstawie przeprowadzonych sprawdzianów
i kontroli. Działalność dowódców pododdziałów odpowiedzialnych za wyszkolenie oceniają
ich bezpośredni przełożeni.

DOWÓDCA SEKCJI (DRUŻYNY), INSTRUKTOR – bezpośrednio szkolący,
nauczający odpowiada za wyszkolenie sekcji (drużyny) oraz metodyczny poziom zajęć , które
sam prowadzi, a także za udzielanie pomocy osobom funkcyjnym za przygotowanie się do
zajęć.
Dowódca sekcji (drużyny) dowodzi i kieruje – podległymi żołnierzami zapewniając ciągłość
dowodzenia sekcji (drużyny).
Dowódca sekcji (drużyny) szkoli i odpowiada - w działalności szkoleniowej w ramach
posiadanych kompetencji i ponosi odpowiedzialność za:
-merytoryczne przygotowanie się do prowadzenia zajęć oraz realizację szkolenia na wysokim
poziomie;
-regulaminowe zachowanie się strzelców
-wyszkolenie każdego strzelca oraz ich zgranie bojowe dowodzonego pododdziału;
-wyrobienie u podwładnych nawyku dbałości o wygląd zewnętrzny oraz dbałości o sprzęt
będący na wyposażeniu pododdziału;
-poziom sprawności fizycznej podwładnych;
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-właściwą eksploatację oraz utrzymanie wysokiej sprawności technicznej powierzonego
uzbrojenia i sprzętu oraz wyposażenia indywidualnego;
-doskonalenie umiejętności własnych oraz swoich podwładnych;
Dowódca sekcji (drużyny) ocenia:
-wyszkolenie każdego strzelca.
Ponadto, dowódca sekcji (drużyny):
-dba o utrzymywanie wysokiego morale i właściwych stosunków międzyludzkich wśród
swoich podwładnych;
-prowadzi indywidualną pracę wychowawczą;
-odpowiada za przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. przez podwładnych
DOWÓDCA PLUTONU odpowiada za wyszkolenie plutonu oraz całokształt działań
związanych z realizacją przedsięwzięć służbowych dowódców.
Dowódca plutonu jest osobiście odpowiedzialny za zgranie bojowe plutonu.
Dowódca plutonu dowodzi i kieruje - dowódcami sekcji (drużyn) zapewniając ciągłość
dowodzenia plutonem.
Dowódca plutonu szkoli i odpowiada - w działalności szkoleniowej w ramach posiadanych
kompetencji i ponosi odpowiedzialność za:
- planowania i organizowania działalności szkoleniowo-metodycznej;
-przygotowanie podległych dowódców sekcji (drużyn) do prowadzenia metodycznej
działalności szkoleniowej i wychowawczej;
-udzielanie podwładnym pomocy merytorycznej i metodycznej w zakresie szkolenia;
-udzielanie instruktaży do zajęć podległym dowódcom (instruktorom);
-organizowanie i prowadzenie zajęć instruktorsko - metodycznych z dowódcami sekcji
(drużyn);
-sprawdzenie

wiedzy

merytorycznej

podległych

dowódców

sekcji

(drużyn)

i właściwe przygotowanie się ich do zajęć;
-zabezpieczenie materiałowe zajęć prowadzonych na szczeblu sekcja (drużyna) - pluton;
-koordynowanie

działalności

służbowej

plutonu

w

rejonie

koszar

oraz

w miejscach wykonywania obowiązków służbowych;
-poziom sprawności fizycznej strzelców plutonu;
-doskonalenie umiejętności zespołowych i indywidualnych w plutonie;
-doskonalenie umiejętności własnych.
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Dowódca plutonu ocenia:
-wyszkolenie sekcji (drużyn) oraz zgranie plutonu;
-poziom przygotowania oraz wiedzę i umiejętności instruktorsko - metodyczne podległych
dowódców;
-prowadzi nadzór nad właściwą eksploatacją sprzętu wojskowego i uzbrojenia oraz jego
wykorzystaniem zgodnie z przeznaczeniem.
Ponadto, dowódca plutonu:
-dba o utrzymywanie wysokiego morale i właściwych stosunków międzyludzkich w plutonie;
-odpowiada za przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. przez strzelców oraz działalność
szkoleniową sekcji.
DOWÓDCA KOMPANII odpowiada za wyszkolenie kompanii, całokształt
przedsięwzięć związanych z realizacją planowego i regulaminowego funkcjonowania
kompanii, oraz prowadzenie dokumentacji szkoleniowej.
Dowódca kompanii jest osobiście odpowiedzialny za zgranie bojowe kompanii.
Dowódca kompanii dowodzi i kieruje kompanią zapewniając ciągłość dowodzenia kompanii.
Dowódca kompanii szkoli i odpowiada – stosownie do zasady szkolisz - odpowiadasz.
W działalności metodycznej, dowódca kompanii odpowiada za przygotowanie podległych
dowódców

plutonów

do

prowadzenia

metodycznej

działalności

szkoleniowej

i

wychowawczej.
Dowódca kompanii jest zobowiązany do:
-planowania i organizowania działalności szkoleniowo-metodycznej;
-prowadzenia

zajęć

instruktorsko-metodycznych

do

trudniejszych

tematów

z przedmiotów realizowanych przez dowódców plutonów;
-udzielania dowódcom plutonów instruktaży do zajęć przez nich prowadzonych;
-organizowania zaopatrzenia materiałowo-technicznego procesu szkolenia w kompanii;
-wnoszenia w proces szkolenia kompanii ustaleń wynikających z uczestnictwa podległych
strzelców w kursach instruktorsko - metodycznych;
-nadzoru nad merytorycznym szkoleniem zgodnie z przyjętymi ustaleniami.
Dowódca kompanii ocenia:
-efekty działalności szkoleniowo-metodycznej w pododdziale;
-zdolność bojową plutonów;
-utrzymanie uzbrojenia, sprzętu wojskowego i specjalistycznego będącego na wyposażeniu
plutonów.
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Ponadto, dowódca kompanii:
-jest koordynatorem i realizatorem prowadzenia praktyki dyscyplinarnej w pododdziale;
-odpowiada za przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. przez strzelców kompanii.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO – SZKOLENIOWE
PLANOWANIE SZKOLENIA
Podstawą planowania szkolenia jest program szkolenia
Każdy przełożony zobowiązany jest do zabezpieczenia podwładnemu możliwości
osiągnięcia celów szkoleniowych i stworzenia warunków do wykonania postawionych mu
zadań przez przydzielenie do jego dyspozycji środków koniecznych do skutecznego
przebiegu procesu szkolenia oraz zachowania jego ciągłości i rytmiczności.
W celu zapewnienia skoordynowanego wykonania zadań zawartych w niniejszym
programie szkolenia dowódcy kompanii/sekcji (po konsultacjach z podległymi dowódcami)
zobowiązani są do przedstawiania dowódcy sekcji szkolenia miesięcznego planu szkolenia,
który umożliwia szkolenie według optymalnego układu tematów z poszczególnych
przedmiotów w całym cyklu szkolenia. Szczegółowe planowanie miesięczne prowadzi
dowódca plutonu/sekcji poprzez opracowanie ramowego planu szkolenia na kolejny miesiąc.
W planowaniu i prowadzeniu szkolenia należy dążyć do maksymalnego urealnienia i
zbliżenia szkolenia do warunków pola walki.
Zasadniczym czynnikiem determinującym proces szkolenia jest bojowe przeznaczenie pododdziału.
Szkolenie w nocy należy prowadzić w wymiarze niezbędnym do osiągnięcia przyjętych celów.

W szkoleniu pododdziałów, z zadania z których wynika, że mają być gotowe do
działania w ramach wsparcia porządku, należy planować tą tematykę, która jest poświęcona
specyfice tych działań.
Wszystkie kursy organizowane dla pododdziałów będą traktowane jako uzupełnienie
szkolenia. Czas trwania kursu nie powinien kolidować ze szkoleniem podstawowym i
zaawansowanym.
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WYKORZYSTANIE CZASU SZKOLENIOWEGO
Taktyka jest głównym przedmiotem szkolenia programowego, integrującym pozostałe
przedmioty i działy szkoleniowe. Stanowi ona podstawę przygotowania wojsk do
kompleksowego wykorzystania wiedzy i umiejętności w wykonywaniu zadań na polu walki.
Ma ona na celu:
a)

nauczenie prowadzenia skutecznej walki indywidualnie i przez pododdziały
oraz zasad indywidualnego i zespołowego współdziałania;

b) wyrobienie odporności i wytrwałości w długotrwałym wykonywaniu zadań
w warunkach dużych obciążeń fizycznych i napięć psychicznych;
c)

przygotowanie dowódców pododdziałów do planowania, organizowania i
prowadzenia działań taktycznych;

d) doskonalenie współdziałania między pododdziałami podczas wspólnego
wykonywania zadań bojowych.
W toku realizacji programu szkolenia dowódcy pododdziałów powinni kierować się
zasadą stopniowania trudności, z uwzględnieniem wymogów jakościowych szkolenia,
zawartych w normach szkoleniowych.
Za stworzenie warunków bezpieczeństwa odpowiedzialny jest organizator zajęć,
a za przestrzeganie tych warunków w czasie szkolenia odpowiedzialny jest każdy strzelec
indywidualnie.

SZKOLENIE POLIGONOWE
Szkolenie poligonowe jest naturalnym procesem podwyższania sprawności bojowej pododdziału w
rzeczywistych warunkach terenowych.
W trakcie szkolenia poligonowego wykorzystywać należy istniejącą infrastrukturę mieszkalną danego
ośrodka, a w przypadku jej braku szkolenie prowadzić w formie kilkudniowych „szkół ognia” systemem
biwakowym.
Kompania/pluton powinien odbyć dwukrotnie szkolenie poligonowe:

a) pierwsze w okresie szkolenia drużyny-plutonu – 2 – 3 dni szkoleniowe;
b) drugie w okresie szkolenia kompanii

– 2 – 3 dni szkoleniowe.
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STRUKTURA PROGRAMU SZKOLENIA
Dział
szkolenia

Przedmiot

SZKOLENIE ZAPOZNAWCZE

PODSTAWY
WYCHOWANIA
OBYWATELSKIEGO
I WOJSKOWEGO

Regulaminy SZ RP
Kształcenie obywatelskie
Taktyka
Ogniowe
Rozpoznanie i armie obce
Łączność
Powszechna obrona przeciwlotnicza

SZKOLENIE BOJOWE

Inżynieryjno-saperskie
Obrona przeciwchemiczna
Terenoznawstwo
Ochrona i obrona obiektów
Wychowanie fizyczne
Sanitarne
Budowa i eksploatacja uzbrojenia i sprzętu wojskowego

SZKOLENIE

Ochrona środowiska

LOGISTYCZNE

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profilaktyka p. pożarowa

OCENA STOPNIA WYSZKOLENIA:




test
egzamin
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CELE SZKOLENIOWE
1.

Uzyskać zaakceptowanie służby przez strzelców.

2.

Wdrożyć nowo wcielonych strzelców do służby.

3.

Zapoznać ich z podstawowymi prawami i obowiązkami strzelca.

4.

Nauczyć:
a)

regulaminów wojskowych i musztry

b) podstawowych zasad bojowego zachowania się na polu walki;
c)

prowadzenia ognia z broni strzeleckiej na celność;

d) działania po ogłoszeniu alarmów dotyczących różnego rodzaju zagrożenia;
e)

udzielania pierwszej pomocy medycznej na polu walki w ramach samopomocy i
pomocy wzajemnej.

5.

Przygotować do pełnienia służby wewnętrznej w pododdziale.

6.

Przygotować sprawność fizyczną do poziomu umożliwiającego prawidłowe wykonywanie zadań
związanych ze specyfiką służby.

7.

Wszystkich członków drużyny:

a) nauczyć:
-

wykorzystywania walorów bojowych etatowego uzbrojenia;

-

czynności wykonywanych przez poszczególnych żołnierzy drużyny
przed walką, w czasie jej prowadzenia oraz po jej zakończeniu;

-

prowadzenia celnego ognia;

-

wykonywania przedsięwzięć zabezpieczenia bojowego i logistycznego;

-

prowadzenia rozpoznania terenu;

-

pełnienia służby wartowniczej na posterunku;

-

ochrony i obrony obiektów;

b) uzyskać:
-

sprawność fizyczną zapewniającą swobodne władanie ciałem i bronią
na polu walki;

-

wysoką odporność psychofizyczną.
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SZKOLENIE ZAPOZNAWCZE
Treść przedsięwzięcia
Zapoznanie z kadrą pododdziału oraz strukturą jednostki

Lp.
1

Zapoznanie z rejonem zakwaterowania pododdziału, rozmieszczeniem oraz
funkcjonalnym przeznaczeniem obiektów w jednostce strzeleckiej

2

Zapoznanie z zasadami odpowiedzialności za powierzone wyposażenie, sprzęt
i uzbrojenie
Zapoznanie ze specyfiką, przebiegiem służby w jednostce strzeleckiej oraz
programem szkolenia

3
4

PODSTAWY WYCHOWANIA
OBYWATELSKIEGO I WOJSKOWEGO
Nr tematu

Treść tematu

1

REGULAMINY
Zasady zależności żołnierzy

2

Zasady żołnierskiego zachowania się

3

Postępowanie służbowe

4

Codzienny tok służby

5

Służba wewnętrzna w pododdziale

6

Alarmowanie

7

Przygotowanie strzelców do przyrzeczenia

8

Organizacja służby wartowniczej w jednostce wojskowej

9

Musztra – zasady ogólne:
1.1. Musztra
1.2. Ugrupowanie i szyk
1.3. Komenda
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10

Musztra indywidualna:
1. Postawa zasadnicza i swobodna
2. Zwroty w miejscu
3. Marsz, bieg i zatrzymanie
4. Przysięga
5. Chwyty sztandarem
6. Zachowanie się żołnierzy w szyku
7. Oddawanie honorów

11

Musztra zespołowa:
1. Ugrupowanie rozwinięte i marszowe
2. Ustawienie żołnierzy w szyku
3. Równanie i krycie
4. Odliczanie
5. Odstępowanie
6. Łącznie
7. Przesunięcie szyku
8. Zmiana frontu ugrupowania rozwiniętego
9. Zmiana ugrupowania w miejscu/marszu
10. Zaginanie skrzydeł
11. Marsz i zatrzymanie
12. Oddawanie honorów
13. Przyprowadzenie i odprowadzenie flagi państwowej oraz sztandaru

12

Regulamin mundurowy

WYMAGANY ZAKRES WIEDZY
1. Strzelec powinien znać:
a) zasady i konsekwencje wydawania i wykonywania rozkazów;
b) zasady:
 wzajemnego zwracania się żołnierzy;
 składania meldunku i służbowego przedstawiania się
 zachowanie się żołnierzy w różnych sytuacjach
 przestrzegania drogi służbowej;
18

 prawidłowego umundurowania

2. Strzelec powinien umieć:
przyjmować postawę zasadniczą i swobodną;
wykonywać zwroty i zatrzymywać się;
maszerować;
oddawać honory w różnych sytuacjach;
ustawić się w szyku
zachować się w szyku
odstępować, łączyć, zmieniać front ugrupowania i rodzaj szyku oraz zaginać
skrzydła;
h) pełnić służbę dyżurnego pododdziału;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Nr tematu

Treść tematu

1

KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE
Statut organizacji strzeleckiej

2

Historia organizacji strzeleckiej

3

Prawa i obowiązki żołnierza i obywatela

4

Siły Zbrojne RP, ich struktura i zadania

5

Moja jednostka w której służę

6

Symbole narodowe i wojskowe
Podstawowe źródła, zasady i normy prawa wojennego

7

WYMAGANY ZAKRES WIEDZY
Strzelec powinien znać:
a) krótką historię „Strzelca”
b) podstawowe informacja zawarte w statucie organizacji;
c) podstawowe prawa i obowiązki żołnierza i strzelca;
d) znaczenie symboli narodowych i wojskowych;
e) podstawowe wiadomości o Siłach Zbrojnych RP;
f) historię i tradycje macierzystej jednostki strzeleckiej.
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SZKOLENIE BOJOWE
Nr tematu

Treść tematu

TAKTYKA
1

Alarm w pododdziale

2
3

Ogólne zasady prowadzenia działań taktycznych przez pododdziały
Działanie żołnierza na taktycznym torze przeszkód

4

Działanie żołnierza na polu walki w dzień i w nocy:









pokonywanie
terenu
w
postawie
wyprostowanej,
chyłkiem,
padanie
i odczołgiwanie się;
wykonywanie skoków;
czołganie się pełzaniem, na czworakach i na boku;
poruszanie się żołnierza w terenie porośniętym drzewami (skrajem lasu, wzdłuż
zadrzewionej drogi, przesiekami);
pokonywanie terenu różnymi sposobami z wykorzystaniem nierówności i przedmiotów
terenowych (lejów, pagórków, zabudowań itp.);
wybór miejsca na stanowisko ogniowe, wykonywanie stanowiska ogniowego do strzelania
z postawy leżąc;
prowadzenie obserwacji przedpola, wykrywanie celów i meldowanie o nich dowódcy;
zwalczanie wykrytych celów ogniem z etatowej broni i zachowanie się żołnierza na sygnał
alarmu lotniczego i ostrzału artyleryjskiego

5
6

Ogólne zasady prowadzenia podstawowych rodzajów walki
Ogólne zasady przemieszczania i rozmieszczania pododdziałów

7

Ogólne zasady zabezpieczenia bojowego na szczeblu pododdziału:

8
9
10

11







zasady organizacji ubezpieczenia,
maskowanie,
organizacja powszechnej obrony przeciwlotniczej,
zabezpieczenie inżynieryjne działań,
organizacja obrony przeciwchemicznej w pododdziale.

Ogólne zasady zabezpieczenia logistycznego na szczeblu pododdziału
Podstawowe obowiązki poszczególnych członków drużyny w rejonie
wyjściowym (ześrodkowania)
Wykonywanie praktycznych czynności przez poszczególne osoby funkcyjne
drużyny w czasie przygotowania i prowadzenia marszu [jako drużyna
patrolowa] i postoju (jako placówka)
Wykonywanie praktycznych czynności przez poszczególne osoby funkcyjne
drużyny w czasie przygotowania i prowadzenia obrony

12

Wykonywanie praktycznych czynności przez poszczególne osoby funkcyjne
drużyny w czasie przygotowania i prowadzenia natarcia

13
14

Sztuka przetrwania w ekstremalnych warunkach (bytowanie)
Podstawowe znaki taktyczne

15

Sygnały dowodzenia
DRUŻYNA/PLUTON
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16
17

Działanie drużyny w ubezpieczeniu marszu i postoju
Przygotowanie drużyny do walki w rejonie wyjściowym (ześrodkowania)

18

Drużyna w obronie

19

Drużyna w obronie miasta (miejscowości)

20

Drużyna w obronie przeszkody wodnej

21

Drużyna w obronie w terenie lesistym (lesisto-jeziornym)

22

Drużyna w natarciu

23

Drużyna w natarciu na miasto (miejscowość)

24

Drużyna w natarciu w terenie lesistym (lesisto-jeziornym)

25

Działanie plutonu w ubezpieczeniu marszu i postoju

26

Pluton w rejonie wyjściowym (ześrodkowania)

27

Pluton w obronie

28

Pluton w obronie miasta (miejscowości)

29

Pluton w obronie przeszkody wodnej

30

Pluton w obronie w terenie lesistym (lesisto-jeziornym)

31

Pluton w natarciu

32
33

Pluton w natarciu na przeciwnika broniącego się za przeszkodą wodną
(forsowanie)
Pluton w natarciu na miasto (miejscowość)

34

Pluton w natarciu w terenie lesistym (lesisto-jeziornym)

35

Pluton w okrążeniu
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KOMPANIA
36

Działanie kompanii w ubezpieczeniu marszu i postoju

37

Kompania w obronie

38

Kompania w obronie miasta (miejscowości)

39

Kompania w obronie przeszkody wodnej

40

Kompania w obronie w terenie lesistym (lesisto-jeziornym)

41

Kompania w okrążeniu i wyjście z okrążenia

42

Kompania w natarciu

43

Kompania w natarciu na miasto (miejscowość)

44

Kompania w natarciu w terenie lesistym (lesisto-jeziornym)

45

46

Kompania w natarciu na przeciwnika broniącego się za przeszkodą wodną
(forsowanie)
Kompania w natarciu na okrążonego przeciwnika

WYMAGANY ZAKRES WIEDZY
1. Strzelec powinien znać ogólne zasady prowadzenia działań taktycznych
przez pododdziały

2. Strzelec powinien umieć:
a) wykonać czynności wynikające z jego zadań alarmowych;
b) pokonać:
 teren różnymi sposobami (w zależności od jego pokrycia i
ukształtowania

oraz

od

sposobu

ogniowego

oddziaływania

przeciwnika);
 zapory inżynieryjne oraz naturalne przeszkody terenowe;
c) prowadzić obserwację przedpola, wykrywać cele i meldować o nich dowódcy;
d) zwalczać wykryte cele bronią strzelecką i granatami w obronie i w natarciu;
e) podjąć działanie na sygnał alarmu lotniczego i o skażeniach.

3. Wszyscy strzelcy drużyny powinni znać:
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a) ogólną organizację, zasadnicze uzbrojenie i możliwości bojowe pododdziałów
(do szczebla plutonu);
b) ogólne zasady:
 zabezpieczenia bojowego i logistycznego w działaniach taktycznych.
4. Wszyscy strzelcy drużyny powinni umieć:
a) wykonać:
 w rejonie wyjściowym (ześrodkowania) podstawowe czynności
wchodzące w zakres przygotowania osobistego uzbrojenia i
wyposażenia do walki;
 w rejonie wyjściowym (ześrodkowania) podstawowe czynności
wchodzące w zakres przedsięwzięć zabezpieczenia bojowego;
 czynności w czasie przygotowania i prowadzenia natarcia;
b) wykonywać czynności w czasie:
 działania jako drużyna patrolowa i na placówce w różnych
warunkach terenowych i bojowych;
 przygotowania i prowadzenia obrony;
c) przetrwać kilka dni w osamotnieniu w trudnych warunkach terenowych i
atmosferycznych;
d) przekazywać i odczytywać sygnały dowodzenia;
e) rysować i odczytywać podstawowe znaki taktyczne.

5. Ponadto powinni umieć:
dowódca drużyny:
a) podejmować decyzje do działania w określonych sytuacjach taktycznych;
b) wykonać szkic działania drużyny;
c) przygotować dane do strzelania w warunkach ograniczonej widoczności;
d) postawić zadania bojowe funkcyjnym w drużynie do wykonania określonych
działań taktycznych;
e) dowodzić drużyną w czasie prowadzenia działań taktycznych;
f) zorganizować:
 zabezpieczenie bojowe i logistyczne;
 współdziałanie w walce;
 system ognia;
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g) kierować:
 przygotowaniem osobistego uzbrojenia i wyposażenia do walki;
 ogniem w czasie zwalczania celów naziemnych i powietrznych;
Drużyna - pluton powinna umieć:
a) wykorzystać teren w działaniach taktycznych;
b) prowadzić rozpoznanie drogi marszu oraz rejonu wyjściowego (ześrodkowania);
c) działać jako placówka;
d) wykonać:
 czynności alarmowe;
 w rejonie wyjściowym (ześrodkowania) podstawowe czynności
wchodzące w zakres przygotowania osobistego uzbrojenia i
wyposażenia do walki;
 atak z marszu lub z bezpośredniej styczności z przeciwnikiem na jego
punkt oporu w różnych warunkach terenowych (rodzaj terenu taki sam
jak w przewidywanych działaniach taktycznych) w dzień i w nocy;
 zadania ogniowe;
 w

działaniach

taktycznych

czynności

wchodzące

w

zakres

przedsięwzięć zabezpieczenia bojowego i logistycznego;
e) przygotować i prowadzić obronę w różnych warunkach terenowych (rodzaj terenu
taki sam jak w przewidywanych działaniach taktycznych) w dzień i w nocy;
f) pokonać zapory inżynieryjne własne i przeciwnika;
g) postępować po ogłoszeniu alarmu o zagrożeniu w działaniach taktycznych;
h) współdziałać w drużynie i w plutonie w czasie prowadzenia działań taktycznych;
i) odtwarzać zdolność bojową po walce.

Kompania powinna umieć:
a) prowadzić:
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 obronę i natarcie kompanią w różnych warunkach terenowych
(rodzaj terenu taki sam jak w przewidywanych działaniach
taktycznych) w dzień i w nocy;
 ogień w ramach zorganizowanego systemu;
b) wykonać:
 w działaniach taktycznych czynności wchodzące w zakres
przedsięwzięć

zabezpieczenia

bojowego

i

logistycznego

wykonywane na szczeblu kompani;
c) współdziałać w kompanii, podczas prowadzenia działań taktycznych;
d) przemieścić się na znaczną odległość (marsz i przewóz);
e) walczyć w okrążeniu i wyjść z niego;

Nr tematu

1

Treść tematu

OGNIOWE
Budowa, przeznaczenie i właściwości bojowe broni strzeleckiej, amunicji i
granatów ręcznych

2

Zasady strzelania z broni strzeleckiej

3

Ćwiczenia w obserwacji i wskazywaniu celów

4

Ćwiczenia w wykonywaniu łącznych czynności do strzelania z broni
strzeleckiej

5

Ćwiczenia przygotowawcze i strzelanie na celność z broni strzeleckiej

6

Uzbrajanie i użycie granatów ręcznych na polu walki

7

Podstawowe wiadomości z teorii strzału

8

Przyrządy obserwacyjno-celownicze

9

Strzelania szkolne i bojowe z broni ręcznej
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WYMAGANY ZAKRES WIEDZY
1. Wszyscy żołnierze drużyny powinni znać:
a) zasady:
 bezpieczeństwa podczas posługiwania się bronią i granatami
ręcznymi;
 strzelania z broni;
 bezpieczeństwa podczas obchodzenia się z bronią, amunicją i
granatami;
 eksploatacji broni strzeleckiej;
 strzelania z broni strzeleckiej do celów stałych, ukazujących się
i ruchomych.
2. Wszyscy żołnierze drużyny powinni umieć:
a) posługiwać się przyrządami celowniczymi broni;
b) zwalczać cele naziemne i powietrzne;
c) przygotować broń do strzelania;
d) obsługiwać i wykonywać przegląd broni przed strzelaniem i po strzelaniu;
e) praktycznie rozwiązywać zadania ogniowe;
f) poprawiać ogień w kierunku i donośności;
g) usuwać drobne niesprawności broni;
h) rozróżniać amunicję do broni;
i) niszczyć cele stałe, ukazujące się i ruchome z broni ręcznej;
j) wykonywać czynności do strzelania z broni strzeleckiej i prowadzić ogień
z różnych postaw;
k) częściowo rozkładać i składać broń strzelecką;
l) uzbrajać i rzucać ćwiczebnymi granatami ręcznymi;
m) zgrywać przyrządy celownicze w broni strzeleckiej i celować;
a) ogólną budowę, przeznaczenie oraz podstawowe parametry taktycznotechniczne broni strzeleckiej i granatów ręcznych;
3. Ponadto powinni umieć:
dowódca drużyny:
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a) organizować

i

kierować

wykonywaniem

zadań

bojowych

drużyną

w natarciu i w obronie w dzień i w nocy;
b) prowadzić obserwację pola walki (w dzień i w nocy), wykrywać cele, oceniać
stopień ich ważności (zagrożenia) i wydawać komendy do ich zniszczenia;
c) obserwować wyniki strzelania i podawać komendy do poprawiania ognia;

Nr
tematu

Treść tematu

1

Obserwacja

2

Podsłuch

3

Działanie szperaczy

4
5
6
7
8

Sylwetki i znaki rozpoznawcze sprzętu będącego na uzbrojeniu sił zbrojnych
armii państw sąsiednich
Znaki rozpoznawcze żołnierzy armii państw sąsiednich
Organizacja, uzbrojenie i taktyka działania drużyny (załogi) państw sąsiednich
Patrolowanie piesze
Drużyna patrolowa

9

Prowadzenie rozpoznania obiektu

10

Drużyna na zasadzce

11

Drużyna jako element grupy wypadowej

12

Drużyna w działaniach nieregularnych

13
14

Prowadzenie rozpoznania drogi marszu
Pluton na zasadzce

15

Pluton jako grupa wypadowa

16

Pluton jako bojowy patrol rozpoznawczy

17

Pluton w działaniach nieregularnych

ROZPOZNANIE I ARMIE OBCE
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WYMAGANY ZAKRES WIEDZY
1. Strzelec powinien znać strukturę organizacyjną, uzbrojenie i taktykę działania
drużyny i załogi państw sąsiednich.
2. Strzelec powinien umieć:
a) prowadzić obserwację i podsłuch;
b) rozpoznawać:
 teren jako szperacz;
 sylwetki i znaki rozpoznawcze sprzętu i żołnierzy państw sąsiednich.
3. Drużyna -pluton powinna umieć:
a) działać jako:
 posterunek obserwacyjny oraz jako drużyna patrolowa;
 zasadzka i grupa wypadowa;
 bojowy patrol rozpoznawczy;
b) prowadzić działania nieregularne.

Nr
tematu

Treść tematu

ŁĄCZNOŚĆ
1

Przepisy korespondencji radiowej

2

Pojęcie kierunku i sieci radiowej

3

Podstawowe zasady i sposoby organizacji łączności

4

Zasady nadawania i odbioru na radiostacji oraz przekazywania sygnałów
alarmowych.

5

Praca na radiotelefonie

6

Polowy aparat telefoniczny

7

Radiostacje przenośne małej mocy
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WYMAGANY ZAKRES WIEDZY
Strzelec powinien znać:
 podział środków łączności według różnych kryteriów i możliwości, ich
wykorzystanie do organizacji łączności w różnych rodzajach działań bojowych;
 podstawowe pojęcia związane z organizacją łączności;
 zasady ochrony i obrony elementów łączności;
 zasady nadawania i odbioru na radiostacji oraz przekazywania sygnałów
alarmowych;
 przygotować i obsługiwać radiostację;
 przygotować radiotelefon do wykorzystania w różnych warunkach pracy
radiowej;
 przepisy korespondencji radiowej.
Strzelec powinien umieć:
 przygotować do pracy środki łączności będące na wyposażeniu drużyny;
 prowadzić łączność na środkach łączności występujących na wyposażeniu
drużyny.

Nr tematu

1

Treść tematu

POWSZECHNA OBRONA PRZECIWLOTNICZA
Zachowanie się żołnierza na sygnał alarmu lotniczego w MSD i w działaniach
taktycznych

2

Przygotowanie posterunku obserwacyjnego do pracy, zadania i obowiązki w
zakresie prowadzenia rozpoznania i alarmowania pododdziału o zagrożeniu z
powietrza

3

Charakterystyka, sylwetki i znaki rozpoznawcze podstawowych typów
śmigłowców bojowych państw sąsiednich i wojsk własnych

4

Prowadzenie rozpoznania przestrzeni powietrznej, meldowanie o wykrytych
środkach napadu powietrznego i alarmowanie pododdziału
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5

Zasady zachowania się poszczególnych żołnierzy drużyny w czasie alarmu o
zagrożeniu z powietrza

6

Zasady (sposoby) unikania uderzeń środków napadu powietrznego

WYMAGANY ZAKRES WIEDZY
1. Strzelec powinien znać:
a) sygnały alarmu lotniczego i ich odwołanie;
b) zasady zachowania się w czasie przebywania w schronie lub innym ukryciu;
c) zasady:
 powszechnej obrony przeciwlotniczej;
 działania w pomieszczeniach zamkniętych podczas zawalenia się
ściany lub stropu, wystąpienia pożaru lub innych czynników
katastroficznych po uderzeniach środków napadu powietrznego.
2. Strzelec powinien umieć:
a) przekazać sygnał alarmu lotniczego;
b) podjąć działanie w MSD na sygnał alarmu lotniczego;
c) zachować się na sygnał alarmu lotniczego w działaniach taktycznych.
d) wykonywać swoje obowiązki podczas organizowania powszechnej OPL w
działaniach taktycznych;
e) przygotować posterunek obserwacyjny do pracy;
f) odróżniać sylwetki i znaki rozpoznawcze podstawowych typów śmigłowców
bojowych państw sąsiednich i wojsk własnych;
g) prowadzić rozpoznanie i alarmowanie pododdziału o zagrożeniu z powietrza;

Nr tematu

Treść tematu

1

INŻYNIERYJNO – SAPERSKIE
Wybór miejsca i wykonanie pojedynczego okopu do prowadzenia ognia z
postawy leżącej

2

Ogólna budowa podstawowych min wojsk własnych i państw sąsiednich, ich
ustawianie i oznaczanie

3

Budowa, rozpoznawanie i pokonywanie zapór inżynieryjnych
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4

Maskowanie uzbrojenia i sprzętu wojskowego w działaniach taktycznych

5
6

Wykonywanie obiektów fortyfikacyjnych w ramach rozbudowy stanowiska
obronnego drużyny
Rozpoznawanie i pokonywanie zapór inżynieryjnych

7

Rozpoznawanie przeszkody wodnej

8

Rozbudowa fortyfikacyjna plutonowego punktu oporu

WYMAGANY ZAKRES WIEDZY
1. Strzelec powinien umieć:
a) wykorzystać ukształtowanie i pokrycie terenu przy wykonywaniu stanowiska
strzeleckiego;
b) wykonać okop do strzelania z broni strzeleckiej w postawie leżącej.
c) ustawiać i oznaczać pojedyncze miny ppanc i ppiech wojsk własnych i państw
sąsiednich;
d) wykonać obiekt pozorny

2. Strzelec powinien znać:
a) ogólną budowę min wojsk;
b) zasady postępowania z materiałami niebezpiecznymi.

3. Drużyna/pluton powinna umieć:
a) rozpoznać i pokonać zapory inżynieryjne;
b) rozpoznać przeszkodę wodną;
c) przystosować budynki i obiekty rejonów zurbanizowanych oraz lesisto-jeziornych
do prowadzenia działań bojowych;
d) pokonać przeszkody terenowe po przęsłach mostów towarzyszących;
e) wykonać:
 rozbudowę

fortyfikacyjną

stanowiska

obronnego

drużyny

i

plutonowego punktu oporu;
f) maskować sprzęt;
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Nr tematu

Treść tematu

OBRONA PRZECIWCHEMICZNA
Broń masowego rażenia.

1

Posługiwanie się indywidualnymi środkami ochrony przed skażeniami.
Sprawdzanie szczelności masek filtracyjnych w atmosferze skażonej

2

Czynności na wypadek alarmu o skażeniach w działaniach taktycznych

3

WYMAGANY ZAKRES WIEDZY
Strzelec powinien umieć:
a) posługiwać się indywidualnymi środkami ochrony przed skażeniami;
b) działać na sygnał alarmu o skażeniach w MSD i w działaniach taktycznych.
c) ewakuować żołnierzy z palącego się sprzętu i udzielać im pomocy;
d) wykonać czynności na wypadek alarmu o skażeniach w działaniach
taktycznych;

Nr tematu

Treść tematu

1

TERENOZNAWSTWO
Orientowanie się w terenie bez mapy oraz ocena odległości

2

Marsz na orientację

3

Posługiwanie się mapą z siatką kartograficzną

WYMAGANY ZAKRES WIEDZY
Strzelec powinien umieć określać:
a) strony świata według cech charakterystycznych przedmiotów terenowych i ciał
niebieskich oraz kompasu i zegarka;
b) odległość za pomocą lornetki, podręcznych przedmiotów i szczególnych cech
przedmiotów terenowych i ludzi.
Strzelec powinien umieć:
a) odczytywać znaki topograficzne;
b) opisać wojskowe mapy topograficzne
32

c) określać odległość według mapy;
d) orientować mapę w terenie i określać miejsce swojego stania;
e) posługiwać się busolą;
f) wykonać pomiar azymutu;
g) wykonać marsz według azymutu.

Nr
tematu

Treść tematu
OCHRONA I OBRONA OBIEKTÓW

1
2
3

Ogólne zasady ochrony i obrony obiektów
Ochrona obiektów (stanowiska dowodzenia, węzły łączności, mosty, magazyny
i składy, itd.)
Obrona obiektów

WYMAGANY ZAKRES WIEDZY
1. Żołnierz powinien znać procedury użycia broni (postępowanie ostrzegawcze,
zasady użycia broni, użycie broni bez ostrzeżenia).
2. Żołnierz powinien umieć:
a) prowadzić obserwację i patrolowanie;
b) zatrzymywać i kontrolować osoby i pojazdy;
c) postępować z osobami zatrzymanymi.

WYCHOWANIE FIZYCZNE
WYMAGANY ZAKRES WIEDZY
Żołnierz powinien umieć:
a) pokonać:
 różnego rodzaju przeszkody terenowe (kilkoma alternatywnymi
sposobami);
 przeciwnika w starciu wręcz walcząc bez broni i z bronią oraz
innym podręcznym sprzętem;
 przeszkody wodne samodzielnie lub z pomocą podręcznych
środków przeprawowych;
b) wykonać:
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 testy sprawnościowe i ćwiczenia fizyczne będące miernikiem wyszkolenia;
 podstawowe elementy
zespołowych;

techniki

i

taktyki

sportowych

gier

 długotrwały marsz z bronią i wyposażeniem w czasie ustalonym
normami szkoleniowymi.

SZKOLENIE LOGISTYCZNE
Nr tematu

Treść tematu

1

SANITARNE
Indywidualne wyposażenie sanitarne żołnierzy

2

Pierwsza pomoc na polu walki i w nagłych wypadkach

WYMAGANY ZAKRES WIEDZY
Strzelec powinien umieć:
a) posługiwać się indywidualnym wyposażeniem sanitarnym;
b) wyciągać i wynosić rannych z pola walki;
c) wykonać sztuczne oddychanie i pośredni masaż serca;
d) udzielić pierwszej pomocy w nagłych wypadkach (utonięcie, uduszenie,
porażenie prądem i piorunem, omdlenie, utrata przytomności, udar cieplny,
zatrucie tlenkiem węgla, zamarznięcie, oparzenie, odmrożenie, zatrucie
alkoholem);
e) opatrywać rany;
f) tamować krwotoki;
g) unieruchamiać złamania i zwichnięcia.
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Nr tematu

Treść tematu

OCHRONA ŚRODOWISKA
Przyczyny i skutki degradacji środowiska naturalnego

1

WYMAGANY ZAKRES WIEDZY
Strzelec powinien znać zasady zapobiegania skażeniu gruntu, wody i powietrza.

WYMAGANY ZAKRES WIEDZY
Nr tematu

Treść tematu

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Ogólne zasady bezpieczeństwa obowiązujące na placach ćwiczeń taktycznych
1
oraz w obiektach koszarowych
Strzelec powinien znać zasady bezpiecznego zachowania się w czasie szkolenia
oraz w życiu codziennym.

Nr tematu

1

Treść tematu

PROFILAKTYKA P.POŻAROWA
Posługiwanie się sprzętem gaśniczym będącym na wyposażeniu jednostki
strzeleckiej. Alarm pożarowy w pododdziale

WYMAGANY ZAKRES WIEDZY
1. Strzelec powinien znać:
a) sygnały alarmu pożarowego i ich odwołanie;
b) zasady prowadzenia profilaktyki pożarowej w miejscu zakwaterowania
i pełnienia służby;
c) rodzaje i przeznaczenie środków gaśniczych oraz zasady posługiwania się
nimi.
2. Strzelec powinien umieć:
a) działać na wypadek zauważenia pożaru lub po ogłoszeniu alarmu pożarowego;
b) posługiwać się podręcznym sprzętem gaśniczym będącym na wyposażeniu
jednostki strzeleckiej.
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PROGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU
PIERWSZEJ POMOCY
W JEDNOSTCE STRZELECKIEJ 2033

36

Nr tematu

Treść tematu

1

Założenia ogólne, pojęcie, zakres pierwszej pomocy
Pojęcie pierwszej pomocy, cele udzielania pierwszej pomocy

2

Organizacja ratownictwa medycznego - podstawy prawne.

3

Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia

4

Zestawy ratownicze, defibrylator automatyczny, dezynfekcja sprzętu.

5

Łańcuch przeżycia

6

Taktyka działań ratowniczych - zdarzenie masowe, mnogie, jednostkowe,
segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka.

Nr tematu

Treść tematu

1

Pierwsza pomoc przy utracie przytomności
Pierwsza pomoc przy utracie przytomności

2

Przyczyny i następstwa utraty przytomności

3

Ogólne zasady postępowania z nieprzytomnym

4

Pozycja bezpieczna

5

Pierwsza pomoc przy omdleniu

6

Przyczyny i objawy omdlenia

Nr tematu

Treść tematu

1

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne
Pojęcie resuscytacji i reanimacji

2

Wstęp do resuscytacji krążeniowo-oddechowej

3

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dorosłych

4
5

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dzieci
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u niemowląt

6
7

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u topielca i wisielca
Automatyczny defibrylator zewnętrzny
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Nr tematu

Treść tematu

1

Pierwsza pomoc przy zranieniach
Pojęcie rany

2

Podział ran

3

Charakterystyka ran

4

Ogólne zasady zaopatrywania ran

Nr tematu

Treść tematu

1

Pierwsza pomoc przy krwotokach
Podstawowe pojęcia

2

Ogólne zasady postępowania w przypadku krwawienia zewnętrznego

3

Ogólne zasady postępowania w przypadku krwawienia wewnętrznego

4

Pierwsza pomoc w przypadku krwawienia z nosa

Nr tematu

Treść tematu

1

Pierwsza pomoc przy urazach kości i stawów
Podział złamań

2

Objawy złamań

3

Rodzaje unieruchomień

4
5

Ogólne zasady postępowania po uszkodzeniach narządu ruchu
Urazy stawów ( skręcenie stawu , objawy skręcenia stawu , zwichnięcie
stawu , objawy zwichnięcia stawu )
Ogólne zasady postępowania w zwichnięciach i skręceniach stawów

6
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Nr tematu

Treść tematu

1

Pierwsza pomoc przy urazach termicznych
Rodzaje oparzeń

2

Reguła „dziewiątek”

3

Ogólne zasady postępowania przy oparzeniach

4
5
6

Obrażenia wywołane zimnem
Rodzaje odmrożenia
Pierwsza pomoc przy odmrożeniach

Nr tematu

1

Treść tematu
Pierwsza pomoc przy ukąszeniach , użądleniach i pogryzieniach
Pierwsza pomoc przy ukąszeniach (objawy ukąszenia przez węża )

2

Pierwsza pomoc przy użądleniach (objawy użądlenia )

3

Pierwsza pomoc przy pogryzieniach

Nr tematu

1
2
3

Treść tematu
Przenoszenia i ewakuacja poszkodowanych
Sposoby przenoszenia i ewakuacji poszkodowanego przez jednego
ratownika
Sposoby przenoszenia i ewakuacji poszkodowanego prze dwóch
ratowników
Układanie poszkodowanego na noszach
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PROGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU
TAKTYKI TECHNIK INTERWENCJNYCH
W JEDNOSTCE STRZELECKIEJ 2033

40

Nr tematu
1

2

3

4

Treść tematu
Wybrane zagadnienia z części ogólnej kodeksu karnego, kodeksu
wykroczeń i kodeksu karno – skarbowego:
 definicja przestępstwa, wykroczenia oraz przestępstwa i wykroczenia
skarbowego oraz ich ustawowe znamiona;
 struktura kodeksu karnego, kodeksu wykroczeń i kodeksu
karno – skarbowego;
 podział przestępstw (zbrodnia, występek).
Charakterystyczne z punktu widzenia ŻW pozakodeksowe przepisy
karne z ustaw o:
 wychowaniu w trzeźwości;
 definicja napoju alkoholowego,
 stan po użyciu i stan nietrzeźwości,
 spożywanie napojów alkoholowych wbrew zakazom,
 przeciwdziałaniu narkomanii;
 definicja prekursora, środka odurzającego i substancji
psychotropowej;
 wykazy prekursorów, środków odurzających i substancji
psychotropowych;
 wprowadzanie do obrotu środka odurzającego lub substancji
psychotropowej,
 udzielanie innej osobie środka odurzającego lub substancji
psychotropowej,
 nielegalne posiadanie środków odurzających lub substancji
psychotropowych;
 broni i amunicji;
 naruszenie przepisów art. 50-51 ustawy.
 ochronie informacji niejawnych;
 prawo o ruchu drogowym.
Zasady odpowiedzialności karnej w rozumieniu kodeksu karnego:
 pojęcie winy;
 zasada terytorialności;
 czas i miejsce popełnienia przestępstwa;
 wiek sprawcy;
 formy popełnienia przestępstwa.
Przestępstwa i wykroczenia w komunikacji, ustawowe znamiona oraz
kwalifikacje prawne czynów:
 wypadek drogowy;
 kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości;
 kolizja drogowa;
 kierowanie pojazdem w stanie wskazującym na spożycie alkoholu;
 odpowiedzialność dyspozytora za dopuszczenie do ruchu.
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5

6

7

8

9

Przestępstwa i wykroczenia przeciwko życiu, zdrowiu, czci i
nietykalności cielesnej ustawowe znamiona oraz kwalifikacje prawne
czynów:
 rodzaje i stopnie ciężkości uszkodzeń ciała
i rozstroju zdrowia;
 spowodowanie uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia;
 bójka i pobicie;
 narażenie na niebezpieczeństwo lub na chorobę;
 nieudzielanie pomocy;
 naruszenie nietykalności cielesnej.
Przestępstwa i wykroczenia przeciwko mieniu ustawowe znamiona oraz
kwalifikacje prawne czynów:
 definicja rzeczy ruchomej, mienia i mienia wojskowego;
 kradzież i kradzież z włamaniem;
 rozbój i kradzież rozbójnicza;
 przywłaszczenie;
 oszustwa;
 uszkodzenie mienia;
 zabór pojazdu w celu krótkotrwałego użycia, samowolne użycie pojazdu
wojskowego;
 paserstwo;
 samowolne dysponowanie, zabór broni;
 samowolne dysponowanie ekwipunkiem.
Zakres działania i organizacja żandarmerii wojskowej:
 zadania;
 uprawnienia;
 organizacja;
 współdziałanie.
Planowanie działalności prewencyjnej:
 zasady planowania;
 dokumentowanie.
Działalność profilaktyczna:
 podstawowe problemy profilaktyki;
 dokumentowanie.
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10

11

12

Służba patrolowa:
 zasady ogólne pełnienia służby;
 organizacja służby;
 tok pełnienia służby;
 obowiązki i uprawnienia żołnierzy ŻW;
 postępowanie patroli podczas pełnienia służby;
 podział patroli;
 patrole piesze;
 patrole zmotoryzowane;
 patrole ruchu drogowego;
 patrole interwencyjne;
 patrole zbiorowe;
 patrole na obiektach PKP i w pociągach;
 wzmożone patrole;
 postępowanie patrolu na miejscu przestępstwa;
 postępowanie patrolu podczas wejścia na teren JW., do lokali
publicznych, rozrywkowych, pomieszczeń państwowych, społecznych
lub prywatnych;
 organizowanie służby patrolowej podczas zabezpieczania ćwiczeń
i szkoleń poligonowych oraz ćwiczeń o charakterze międzynarodowym;
 kontrola pełnienia służby.
Działanie patroli w różnych sytuacjach:
 stosowanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej;
 reagowanie na zagrożenia;
 reagowania na zakłócenie porządku publicznego;
 praktyczne prowadzenie regulacji ruchu;
 odprawa patroli;
 poruszanie się patrolu podczas pełnienia służby;
 legitymowanie żołnierza;
 legitymowanie grupy żołnierzy;
 dokumentacja służby patrolowej.
Kontrola ruchu drogowego:
 zasady wykonywania kontroli ruchu drogowego;
 zasady organizacji i planowania kontroli ruchu drogowego;
 obowiązki i uprawnienia wykonujących kontrolę ruchu drogowego;
 postępowanie z kierowcami znajdującymi się w stanie nietrzeźwości;
 postępowanie po przeprowadzonej kontroli ruchu drogowego;
 dokumentacja kontrolera ruchu drogowego;
 zasady wykonywania pilotażu kolumn pojazdów;
 kierowanie ruchem;
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13

Stosowanie środków przymusu bezpośredniego:
 zasady stosowania środków przymusu bezpośredniego przez ŻW;
 siła fizyczna;
 kajdanki;
 pałka wielofunkcyjna;
 paralizator elektryczny;
 wodne środki obezwładniające;
 chemiczne środki obezwładniające;
 techniczne środki obezwładniające;
 kolczatka drogowa;
 pies służbowy;
 broń gazowa i ręczne miotacze gazu;
 pociski nie penetracyjne miotane z broni palnej;
 dokumentowanie użycia środków przymusu bezpośredniego.

14

Taktyka specjalna:
 organizacja zasadzki;
 zasady przeszukiwania obiektu i terenu;
 organizacja działań pościgowych;
 ogólna charakterystyka działań pościgowych.

15

Techniki interwencji
 wybrane pozycje ustawienia podejrzanego przed załażeniem kajdanek;
 sposób ułożenia dłoni przy zakładaniu kajdanek z przodu przetrzymując
dłonie pomiędzy pierścieniami kajdanek;
 zasady bezpieczeństwa podczas zakładania kajdanek;
 zakładanie kajdanek z przodu – podejście z przodu;
 zakładanie kajdanek z tyłu – podejście z przodu;
 zakładanie kajdanek z tyłu – pozycja klęcząca;
 zakładanie kajdanek z tyłu – pozycja leżąca – podejście z przodu
od strony głowy;
 zakładanie kajdanek z tyłu - pozycja leżąca podejście z tyłu
od strony nóg;
 sposób założenia kajdanek z przodu, gdy osobnik nie stawia oporu;
 sposoby zakładania kajdanek osobnikowi leżącemu na ziemi;
 sposób założenia kajdanek z przodu z zachowaniem środków
ostrożności;
 wyprowadzenie z samochodu kierowcy – przy użyciu kajdanek;
 zakładanie kajdanek – wyprowadzenie z samochodu pasażera;
 wyprowadzenie z samochodu – chwyt za kciuk i nadgarstek;
 sprawdzenie osoby;
 chwyty transportowe;
 transportowanie osoby zatrzymanej;
 wybrane sposoby postępowania żandarmów oraz techniki interwencji po
zatrzymaniu pojazdu;
 założenie ugiętych ramion z tyłu na głowę.
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16

Taktyka prowadzenia przeszukania terenu i obiektu.
 ogólne zasady organizacji przeszukiwania terenu i obiektów;
 sposoby wykorzystania sekcji podczas przeszukiwania.

17

Walka wręcz.

18

Taktyka prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych.

19

Taktyka działania podczas kontroli zamieszek.

20

Taktyka działania podczas ochrony VIP.
 zasady użycia sekcji podczas organizacji i prowadzenia działań
ochronnych;
 sposób reagowania w przypadku ataku na osobę ochranianą,
zasady użycia broni i środków przymusu bezpośredniego podczas
realizacji zadań ochronnych.

ZABEZPIECZENIE MATERIAŁOWE – PODSTAWOWE:
1. Punkt kontroli ruchu:
a. znak ograniczenia prędkości
b. znak „stop”
c. zestaw do przeszukiwania pojazdu
d. zestaw do przeszukiwania osób
e. koncentrina
f. pachołki drogowe
2. Pozoracja tłumienia zamieszek:
a. klocki drewniane
b. balony z wodą
c. europalety
3. Stałe miejsce ćwiczeń:
a. wieże obserwacyjne
b. zapora z drutu kolczastego
c. koncentrina
d. stanowiska obronne
e. kozły z drutem kolczastym
f. szlaban
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