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PROGRAM ZGRUPOWANIA SZKOLENIOWEGO  

GRUP WSPARCIA OBRONY TERYTORIALNEJ 

(2 edycja) 

03-06.11.2011 

    

Organizator - Legia Akademicka KUL  

Miejsce – Akademicki Ośrodek Przeszkolenia Wojskowego L.A. KUL, 
znajdująca się w Lublinie na zbiegu  ulic Męczenników Majdanka i 
Grenadierów, Jednostka  

Przyjazd – 03.11.  od 10.00 do 14.00 

Zakończenie szkolenia – 06.11 o godz. 10.00 

Cel szkolenia- Przygotowanie poddziałów różnych organizacji pro 
obronnych do wspólnego działania w sytuacjach kryzysowych. Szkolenie 
przygotowane jest dla tych wszystkich, którzy chcieli by sprawdzić się w 
wspólnym działaniu, co ma prowadzić do stworzenia systemu współpracy 
na rzecz obronności państwa. 

Koszty - jedyne koszty szkolenia i zakwaterowania to 6 zł wpisowego. 



Tematyka szkolenia – zostaną przeprowadzone następujące cykle 
szkoleniowe, zakładające naukę poprzez praktykę z użyciem adekwatnego 
do tematu sprzętu: 

 

a) Podstawowy:  
a. Indywidualne środki OPChem 
b. Taktyka w terenie otwartym i zurbanizowanym 
c. Musztra 
d. Bronioznawstwo, nauka rozkładania i składania kbk AKMS 
e. Postawy strzeleckie 
f. Podstawy alpinistyki 
g. Medycyna pola walki 

 
b) Rozszerzony: 

a.  „psychol”- sprawdzenie umiejętności logicznego myślenia w 
sytuacjach stresowych 

b. Szantaże oraz prewencyjne metody zatrzymania 
c. Minowanie minami PPanc, PPiech oraz ich wykrywanie, 

sposoby użycia zapalnika elektrycznego i wojskowych 
lontów prochowych, praktyczne zajęcia z minowania 
pomieszczeń 

d. Alpinistyka miejska – zjazdy 

e. Wsparcie informatyczne  procesu określania pozycji 
elementów sił własnych. 

i. - Universal Transverse Mercator - coordinate system, 
ii. - Military Grid Reference System (MGRS), 

iii.  - WGS 84, 
iv. - GPS-NAVSTAR (Global Positioning System – 

NAVigation Signal Timing And Ranging), 
v.   (praktyczna praca z odbiornikami GPS) 
vi. - Praca z mapami cyfrowymi CADRG, VMAP, DTED, 

vii. - Prezentacja możliwości aplikacji Fugawi Global 
Navigator Military. 

 

Struktura szkolenia – Uczestnicy zostaną zakoszarowani i podzieleni na 
plutony odpowiadające poziomowi umiejętności. Poruszanie się po obiekcie 



oraz jego opuszczanie odbywa się wedle regulaminu obowiązującego na 
obiektach wojskowych na terenie naszego kraju. Osoby, które dopiero 
przystępują do organizacji zobowiązane są przejść szkolenie podstawowe. 
Osoby posiadające staż pracy w organizacji powyżej roku uczestniczą w 
szkoleniu rozszerzonym,  z prawem do uczestniczenia w wybranych przez 
siebie zajęciach z szkolenia podstawowego. Uczestnicy szkolenia 
podstawowego mogą uczestniczyć w szkoleniu rozszerzonym w chwili w 
której zajęcia nie zachodzą na obowiązujące ich szkolenie unitarne. 
Szkolenie zakłada również takie elementy jak bieg po OSF oraz strzelanie z 
karabinków pneumatycznych na strzelniczy otwartej jak i zakrytej, 
symulacje sytuacji alarmowych bez względu na porę dnia bądź doby. 

Zakwaterowanie i wyżywienie – Szkolący się zostaną ulokowani w 
budynku koszarowym na podłodze. W sytuacji spadku temperatury 
pomieszczenia zostaną dogrzane, mimo to należy zabrać ze sobą ciepłe 
odzienie. Wyżywienie należy zabrać z sobą na własną rękę, istnieje 
możliwość zakupu pożywienia w pobliskich hipermarketach. Każdy z 
uczestników ma zagwarantowany dostęp do sanitariatów (WC, prysznic) 
jak i do czajników z gorącą wodą.  

Wyposażenie niezbędne- (w razie braku któregoś z elementów należy 
powiadomić organizatora, który wyda sprzęt z własnych magazynów) 

- mundur bojowy (moro) 

    - śpiwór, karimata, menażka, niezbędnik 

    - środki ochrony osobistej (hełm, oporządzenie) 

    - latarka 

    - apteczka osobista 

    - replika (broń asg mile widziana)  

    - notatnik 

     

Zgłoszenia – na adres mailowy: legiaakademicka@gmail.com, do 
20.10.2010 



W zgłoszeniu należy podać: Imiona, nazwiska i stopnie uczestników 
(należy wyszczególnić dowódcę oddziału), nazwę jednostki oraz organizacji, 
liczbę osób uczestniczących w szkoleniu podstawowym oraz braki 
sprzętowe.  

Więcej informacji można uzyskać od sierż. LA Damiana DUDY pod nr tel. 
721 706 839.   

 


