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Udział i wykorzystanie wojskowych statków powietrznych w pokazach lotniczych ze względu na promocyjny i szkoleniowy aspekt przedsięwzięcia nie jest ujmowany w Planach współpracy. 

Realizacja przedsięwzięć o powyższym charakterze uzależniona jest od ujęcia ich w  „Planie udziału lotnictwa Sił Zbrojnych RP w krajowych i zagranicznych pokazach lotniczych w 2020 r.” lub 

w „Planie udziału lotnictwa Sił Zbrojnych RP w prezentacjach sprzętu wojskowego w 2020 r.”. Wnioski tym zakresie zostały przekazane do Inspektoratu Sił Powietrznych (ISP). 

Orkiestry wojskowe podlegają Dowódcy Garnizonu Warszawa (DGW) i realizują przedsięwzięcia zgodnie z planem współpracy DGW na  2020 r. Ujęte w niniejszym Planie zapisy o udziale 

w przedsięwzięciach orkiestr wojskowych mają charakter informacyjny. Decyzja o ewentualnym udziale orkiestry w przedsięwzięciu zawarta jest w Planie współpracy Dowództwa Garnizonu 

Warszawa.  

  

Ujęty w planie w pozycji „BEZPŁATNIE” zakres pomocy z wykorzystaniem nieruchomości lub infrastruktury wojskowej wymaga każdorazowo podpisania umowy użyczenia przez organizatora 

przedsięwzięcia z właściwym zarządem infrastruktury (SZI, WZI, RZI), na podstawie której biorący do używania nieruchomość lub infrastrukturę wojskową będzie ponosił jedynie zwykłe koszty 

utrzymania rzeczy użyczonej (np. koszty zużycia energii, zużycia wody i odprowadzania ścieków, połączeń  telefonicznych, itp. - stosowne ustalenia są ujmowane w umowie z SZI, WZI, RZI). 

  

Udostępnienie terenu Lasów Państwowych będących w trwałym zarządzie resortu Obrony Narodowej wymaga podpisania umowy przez organizatora przedsięwzięcia z właściwym 

Nadleśniczym Lasów Państwowych.  

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz.U. 

z 9 stycznia 2015 r., poz. 42 z póź.zm.) oraz przepisami o działalności służby żywnościowej DU-4.21.1(A) brak jest możliwości realizacji przez jednostki wojskowe bezpłatnego wyżywienia osób 

nieuprawnionych (spoza MON). Powyższe nie dotyczy tej formy wsparcia procedowanej na podstawie odrębnej zgody Ministra Obrony Narodowej.   

 

Zgodnie z Art. 40. ust. 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz. 160 j.t.) jednostka budżetowa i jednostka wojskowa, dla których podmiotem tworzącym 

jest Minister Obrony Narodowej, wykonują działalność leczniczą w zakresie czynności ratunkowych, leczenia, ewakuacji medycznej i transportu sanitarnego z wykorzystaniem pojazdów 

sanitarnych, statków powietrznych, etatowego i tabelarycznego sprzętu i wyposażenia medycznego, medycznych środków materiałowych oraz leków będących na wyposażeniu Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej, na rzecz żołnierzy i personelu cywilnego, a także żołnierzy wojsk obcych i ich personelu cywilnego. 

 

Wsparcie przedsięwzięć ze strony jednostek wojskowych jest uzależnione od realizacji zadań służbowych. Przedsięwzięcia nie mogą kolidować ze szkoleniem i bieżącą działalnością jednostek 

wojskowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CZĘŚĆ PIERWSZA   

Lp. Nazwa przedsięwzięcia. 
Data  

i miejsce realizacji. 
Zakres realizowanych działań przy organizacji 

przedsięwzięcia . 

Jednostka wojskowa 

realizująca 

przedsięwzięcie. 

Inne JW lub kom 

organizacyjne MON 

planowane do 

udziału w  
przedsięwzięciu 

(informacja 

inicjatora). 

Inicjator 

przedsięwzięcia/ 
współorganizator  

(partner społeczny). 

Docelowa grupa 

odbiorców. 

  Koszt użycia sił  

i środków   
(określony 

w porozumieniu 

z OG/WOG).  

 Liczba  
przepracowanych  

godzin  przez kadrę  

i pracowników 

RON. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

37 

Realizacja nauczania przedmiotu 

Edukacja wojskowa w ramach 

programu " Certyfikowane 

wojskowe klasy mundurowe" 

prowadzonego przez 

Ministerstwoa Obrony Narodowej 

w roku szkolnym   2019/2020 oraz 

2020/2021. 

zajęcia teoretyczne  
1 godziny tygodniowo  

3 razy w 

miesiącu 
(bez wakacji) 

zajęcia praktyczne  
8 godzin 1 dzień 

szkoleniowy  
1 raz w miesiącu (bez 

wakacji) 

zajęcia teoretyczne 

rejon szkoły lub JW 

zajęcia praktyczne  
rejon szkoły lub JW 

maj 
5-dniowy obóz 

szkoleniowy - 10 

godz. dziennie 

Wsparcie procesu nauczania młodzieży wojskowych klas 

mundurowych zgodnie z "Programem nauczania dla szkół 

ponadpodstawowych przedmiotu Edukacja wojskowa" oraz 

załączonym do programu diagramem szkolenia, w zakresie:  
- wyznaczenia stałego koordynatora do współpracy 

ze szkołą, - kierowanie do szkoły 

wykładowców/instruktorów wraz z niezbędnym sprzętem 

wojskowym i pomocami naukowymi w celu 

przeprowadzenia wybranych, 
- użyczenie obiektów szkoleniowych, infrastruktury i 

sprzętu wojskowego do przeprowadzenia zajęć w 

terminach uzgodnionych ze szkołą, 
- zapewnienie transportu do zbezpieczenia procesu 

szkolenia w ramach zajęć na terenie wojskowym.  
Organizacja 5-dniowego obozu szkoleniowego na terenie 

pułku (poligonu) w formule stacjonarnej tj. przebywanie 

uczniów wraz z opiekunami - zakwaterowanie w obozowisku 

namiotowym lub budynkach, dostęp do infrastruktury 

socjalnej (umywalnie, prysznice, toalety – przenośne lub 

stacjonarne), 
- w ramach obozu udostępnianie obiektów 

szkoleniowych, infrastruktury i sprzętu wojskowego, a także 

wydzielenie instruktorów i osób funkcyjnych do 

przeprowadzenia zajęć, - zapewnienie transportu do 

zabezpieczenia procesu szkolenia (w ramach dojazdu ze 

szkoły do miejsca obozu /wg. możliwościi decyzji JW./ oraz 

w ramach zajęć na terenie wojskowym). 
Użyczenie obiektów i infrastruktury na podstawie umowy z RZI. 

5. pułk artylerii 

44. Wojskowy Oddział  
Gospodarczy, 

Wojskowa  
Komenda Uzupełnień 

 Nowy Tomyśl 

 Biuro do Spraw  
Proobronnych, 

Zespołu Szkół 

Technicznych w 

Grodzisku Wlkp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uczniowie  
certyfikowanych  
wojskowych klas 

mundurowych  55 900 zł 1850 



38 

Realizacja nauczania przedmiotu 

Edukacja wojskowa w ramach 

programu " Certyfikowane 

wojskowe klasy mundurowe" 

prowadzonego przez 

Ministerstwoa Obrony Narodowej 

w roku szkolnym 2019/2020 oraz 

2020/2021. 

zajęcia teoretyczne  
1 godzina tygodniowo 

- 3 razy w miesiącu 

(bez wakacji) 

zajęcia praktyczne  
8 godzin 1 dzień 

szkoleniowy  
1 raz w miesiącu (bez 

wakacji) 

zajęcia teoretyczne 

rejon szkoły lub JW 

zajęcia praktyczne   
rejon szkoły lub JW 

maj 
5-dniowy obóz 

szkoleniowy - 10 

godzin dziennie 

Wsparcie procesu nauczania młodzieży wojskowych klas 

mundurowych zgodnie z "Programem nauczania dla szkół 

ponadpodstawowych przedmiotu Edukacja wojskowa" oraz 

załączonym do programu diagramem szkolenia, w zakresie:  
- wyznaczenia stałego koordynatora do współpracy 

ze szkołą, - kierowanie do szkoły 

wykładowców/instruktorów wraz z niezbędnym sprzętem 

wojskowym i pomocami naukowymi w celu 

przeprowadzenia wybranych, 
- użyczenie obiektów szkoleniowych, infrastruktury 

i sprzętu wojskowego do przeprowadzenia zajęć w 

terminach uzgodnionych ze szkołą, 
- zapewnienie transportu do zbezpieczenia procesu 

szkolenia w ramach zajęć na terenie wojskowym.  
Organizacja 5-dniowego obozu szkoleniowego na terenie 

pułku (poligonu) w formule stacjonarnej tj. przebywanie 

uczniów wraz z opiekunami - zakwaterowanie w obozowisku 

namiotowym lub budynkach, dostęp do infrastruktury 

socjalnej (umywalnie, prysznice, toalety – przenośne lub 

stacjonarne), - w ramach obozu użyczenie obiektów 

szkoleniowych, infrastruktury i sprzętu wojskowego, a także 

wydzielenie instruktorów i osób funkcyjnych do 

przeprowadzenia zajęć, - zapewnienie transportu do 

zabezpieczenia procesu szkolenia (w ramach dojazdu ze 

szkoły do miejsca obozu /wg. możliwości i decyzji JW./ oraz w 

ramach zajęć na terenie wojskowym). 
Użyczenie obiektów i infrastruktury na podstawie umowy z RZI. 

5. pułk artylerii 

44. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy,  
Rejonowy Zarząd  

Infrastruktury Zielona 

Góra, Wojskowa  
Komenda Uzupełnień  

Zielona Góra 

 Biuro do Spraw  
Proobronnych, Liceum  

Ogólnokształcace 

w Sulechowie 

uczniowie  
certyfikowanych 

klas  
o profilu  

wojskowym 

55 900 zł 1850 

39 Dzień Otwartych Koszar.  

marzec 
(1 dzień) 

pażdziernik 
(1 dzień) 

Drawsko Pom. 
Toruń 

Prezentacja sprzętu i wyposażenia pułku na poligonie, pokaz 

wyszkolenia żołnierzy. 5. pułk artylerii 

 

5. pułk artylerii 

młodzież klas  
mundurowych, 

harcerze,  
przedstawiciele 

organizacji  
współpracujących 

i proobronnych 

2 640 zł 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CZĘŚĆ DRUGA 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia. Data  

i miejsce realizacji. Zakres realizowanych działań przy organizacji przedsięwzięcia. 
Jednostka wojskowa 

realizująca 

przedsięwzięcie. 

Inne JW lub kom 

organizacyjne MON  
planowane do udziału 

w  przedsięwzięciu 
(informacja inicjatora). 

Wnioskodawca 

przedsięwzięcia 
Docelowa grupa 

odbiorców. 

  Koszt użycia sił  

i środków   
(określony 

w porozumieniu 

z OG/WOG).  

Liczba 
przepracowanych 

godzin przez 

kadrę 

i pracowników 

RON. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a) obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych — wszelkie formy dydaktyczno- szkoleniowe wzmacniające system obronny państwa, terapeutyczne wzmacniające predyspozycje psychiczne żołnierzy, byłych żołnierzy oraz kandydatów do 

służby w SZRP, związane ze służbą wojskową, a także przedsięwzięcia wspierające realizację resortowych programów, o których mowa w pkt 1 niniejszych wytycznych inicjowane przez partnerów społecznych 

382 
Szkolenie z przedmiotów 

ogólnowojskowych klas o profilu 

wojskowym. 

I półrocze oraz 
 III kwartał 
(3 godziny 

w miesiącu) 
Sulechów, Sława 

BEZPŁATNIE: 
- organizacja zajęć oraz wydzielenie 4 instruktorów do 

prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych,  
- użyczenie obiektów jednostki wojskowej,  
- udostępnienie pomocy dydaktycznych niezbędnych do 

realizacji przedsięwzięcia. 
Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI. 

5. pułk artylerii 
Rejonowy Zarząd  

Infrastruktury Zielona 

Góra 

Zespół Szkół  
Ponadpodstawowych w 

Sławie  

uczniowie klas 

o profilu  
mundurowym 

3 168 zł 96 

383 
Szkolenie z przedmiotów 

ogólnowojskowych klas o profilu 

wojskowym. 

I półrocze oraz 
 III kwartał 
(3 godziny 

w miesiącu) 
Sulechów 

BEZPŁATNIE: 
- organizacja zajęć oraz wydzielenie 4 instruktorów do 

prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych,  
- użyczenie obiektów jednostki wojskowej,  
- udostępnienie pomocy dydaktycznych niezbędnych do 

realizacji przedsięwzięcia. 
Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI. 

5. pułk artylerii 
Rejonowy Zarząd  

Infrastruktury Zielona 

Góra 

Zespół Szkół  
Technicznych 

w Grodzisku  
Wielkopolskim 

uczniowie klas 

o profilu  
mundurowym 

3 168 zł 96 

384 
Szkolenie z przedmiotów 

ogólnowojskowych klas o profilu 

wojskowym. 

I półrocze oraz 
 III kwartał 
(3 godziny 

w miesiącu) 
Sulechów 

BEZPŁATNIE: 
- organizacja zajęć oraz wydzielenie 4 instruktorów do 

prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych,  
- użyczenie obiektów jednostki wojskowej,  
- udostępnienie pomocy dydaktycznych niezbędnych do 

realizacji przedsięwzięcia. 
Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI. 

5. pułk artylerii 
Rejonowy Zarząd  

Infrastruktury Zielona 

Góra 

Zespół Szkół  
Technicznych w 

Zielonej Górze  

uczniowie klas 

o profilu  
mundurowym 

3 168 zł 96 

400 Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy 

Wyklętych”. 
01.03 

Sulechów 

BEZPŁATNIE:  
- prezentacja sprzętu i wyposażenia pułku. 
- wydzielenie 30 żołnierzy do zabezpieczenia organizacji 

biegu Wilczym Tropem. 
5. pułk artylerii 

 

Gmina Sulechów 

kombatanci, 

młodzież,  
społeczeństwo  

Sulechowa 
2 640 zł 80 

402 
Mistrzostwa 5. pułku artylerii w 

półmaratonie w ramach III  
Półmaraton Świebody i Sulecha.  

marzec 

(1 dzień)  
Sulechów 

BEZPŁATNIE:  
- organizacja biegu,  
- wydzielenie 30 zołnierzy do zabezpieczenia biegu. 

5. pułk artylerii 

 Ośrodek Sportu i 

Rekreacji  
w Sulechowie 

żołnierze 5. pułku  
artylerii, uczestnicy 

półmaratonu 
4 950 zł 150 

421 

Piknik Wojskowy z okazji Dnia Flagi  
Rzeczpospolitej Polskiej oraz Święta 

Narodowego 3 Maja. 
02 - 03.05 

Sulechów 

BEZPŁATNIE:  
- pokaz sprzętu wojskowego: WR 40 Langusta, 152 mm ahs 

Dana, Zestaw BAR, 155 mm hs KRAB, uzbrojenie i wyposażenie 

indywidualne żołnierza, wystawienie stoiska promocyjnego.                
5. pułk artylerii  44. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy Gmina Sulechów        społeczeństwo  
Gminy Sulechów 2 800 zł 80 



422 Szkolenie praktyczne w zakresie 

obronności. 

maj  
(1 dzień) 
Sulechów 

BEZPŁATNIE: 
- wydzielenie do szkolenie Zespołu Ratownictwa Medycznego 

oraz 3 instruktorów. 
5. pułk artylerii 

 

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki  
Zdrowotnej w 

Sulechowie 

pracownicy  
Samodzielny  

Publiczny Zakład  
Opieki Zdrowotnej 

w Sulechowie,  
żołnierze 5. pułku 

artylerii 

396 zł 12 

425 Szkolenie ogólnowojskowe. 
czerwiec 

(6 godzin) 
Zielona Góra 

BEZPŁATNIE: 
- wydzielenie 15 instruktorów do przeprowadzenia zajęć  
(terenoznastwo, logistyka, łączność, działania taktyczne, 

szkolenie medyczne) ze sprzetem oraz pojazdem. 
5. pułk artylerii 

 Chorągiew Ziemi  
Lubuskiej Zwiazku  

Harcerstwa Polskiego  
Zielona Góra            

harcerze Chorągwi 

Ziemi Lubuskiej 3 246 zł 90 

430 Święto Wojska Polskiego. 15.08 
Sulechów 

BEZPŁATNIE: 
- pokaz sprzętu wojskowego: WR 40 Langusta, 152 mm 

ahs Dana, zestaw BAR, 155 mm hs KRAB, uzbrojenie i 

wyposażenie indywidualne żołnierza,  
- wystawienie stoiska promocyjnego.                                                         

 

5. pułk artylerii 
 

Gmina Sulechów        

żołnierze i byli 

żołnierze, 
mieszkańcy  
Garnizonu  
Sulechów 

2 640 zł 80 

433 Przeprowadzenia zajęć nt. "Zawod żołnierz"  

wrzesień 
(6 x 2 godziny)  

powiaty:  
zielonogórski,  

grodziski, wolsztyński 

BEZPŁATNIE: 
- wydzielanie 2 instruktorów. 5. pułk artylerii 

 
szkoły powiatów:  
zielongórskiego, 

grodziskiego, 

wolsztyńskiego 

dzieci i młodzież 792 zł 24 

434 
V Bieg Sulecha połączony z biegiem o 

puchar dowódcy  
Garnizonu Sulechów 

wrzesień 
(1 dzień) 
Sulechów 

BEZPŁATNIE: 
- pomoc w zabezpieczeniu trasy zawodów (20 

żołnierzy), - wystawienie namiotu promocyjego.  

 

 

 

 

 

 

 

5. pułk artylerii 

 

Ośrodek Sportu 

i Rekreacji  
"Sulechowianka" w 

Sulechowie 

żołnierze i byli 

żołnierze, 
mieszkańcy  
Garnizonu  
Sulechów 

2 178 zł 66 

b) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskie j i kulturowej - przedsięwzięcia skierowane do dzieci, młodzieży szkolnej i studentów intensyfikujące wychowanie patriotyczne i 

obronne, przedsięwzięcia związane z kultywowaniem tradycji oręża polskiego lub jednostek wojskowych, przedsięwzięcia związane z wydarzeniami historycznymi o zasięgu ogólnopolskim  - z wyłączeniem przedsięwzięć o charakterze rekreacyjnym lub rozrywkowym, 

 

455 I Przegląd Orkiestr Dętych i 

Wojskowych. 

czerwiec 
(1 dzień) 
Sulechów 

BEZPŁATNIE: 
- wsparcie organizacyjne: wydzielenie 20 żołnierzy 

oraz  1 pojazdu ciężarowo-terenowego. 
5. pułk artylerii 

 
Gmina Sulechów społeczeństwo 

Ziemi Lubuskiej 5 640 zł 160 

456 Koncert z okazji rocznicy wybuchu Powstania 

Warszawskiego.  
01.08 

Sulechów 
BEZPŁATNIE: 
- wsparcie organizacyjne 10 żołnierzy. 5. pułk artylerii 

 Chorągiew Ziemi  
Lubuskiej ZHP Zielona 

Góra 

mieszkańcy miasta 
i gminy Sulechów 600 zł 20 

467 Święto Niepodległości. 11.11 
Trzebiechowów 

BEZPŁATNIE:  
- pokaz sprzętu: ZWD-1, armatohaubica DANA, APDR, 2 x 

lornetka  
7 x 45z, 2 x MP-5,  
- pokaz ratownictwa medycznego (fantom + 

żołnierz), - wystawienie stoiska promocyjnego, 
- wydanie grochówki z KP-340 (2 żołnierzy). 
-  

5. pułk artylerii 

 

Trzebiechowski  
Ośrodek Kultury im. 

Tadeusza Wojtera 

 

mieszkańcy gminy 

Trzebiechów 1 800 zł 40 



c) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - przedsięwzięcia rozwijające aktywność fizyczną z wyłączeniem przedsięwzięć o charakterze turystycznym, rekreacyjnym i rozrywkowym,  

472 Gminne zawody sportowo- obronne w 

ramach programu "Edukacja Wojskowa".  

czerwiec 
(1 dzień)  

 Sulechów 

BEZPŁATNIE: 
- pomoc organizacyjna w przeprowadzeniu 

zawodów, - wydzielenie 8 instruktorów do pomocy 

w prowadzeniu konkurencji,  
- wystawienie stoiska promocyjno-

informacyjnego, - pokaz sprzętu wojskowego: WR- 

40 Langusta x 1 oraz indywidualne wyposażenie 

żołnierza. 

5. pułk artylerii 

 

Gmina Sulechów        

 

młodzież szkolna 

Gminy Sulechów 3 991 zł 120 

473 "Wakacjada z mundurem" zajęcia dla dzieci z 

gminy Trzebiechów. 

lipiec,  
(4 x po 3 godziny) 

Trzebiechów 

BEZPŁATNIE: 
- wydzielenie 5 instruktorów do zajęć z wychowania 

fizycznegoi ratownictwa medycznego,  
- wystawienie stoiska promocyjnego, - wydzielenie 

pojazdu STAR 266. 
- pokaz sprzętu: ZWD-3, 3 x lornetka 7 x 45, 3 x MP-

5. 

5. pułk artylerii 

 

Trzebiechowski  
Ośrodek Kultury im. 

Tadeusza Wojtera 

dzieci i młodzież  
Gminy 

Trzebiechów 
1 700 zł 30 

 


