
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lp. 
Nazwa  

przedsięwzięcia 
Data 

 i miejsce realizacji 
Zakres zrealizowanych 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. 

38. 

Wsparcie realizacji nauczania 
przedmiotu ,,Edukacja wojskowa”  
w ramach projektu ,,Certyfikowane 
Wojskowe Klasy Mundurowe” 
prowadzone przez MON 
 w roku szkolnym 2022 – obóz 
szkoleniowy 

Cały rok 
9 godz. w miesiącu 

(bez wakacji)  
Grodzisk Wlkp. 

Sulechów 
 
 
 
 
 
 

Czerwiec 
5 dni 

obóz szkoleniowy 
Sulechów 

BEZPŁATNIE: 
Wsparcie procesu nauczania w zakresie: 
- wyznaczenia stałego koordynatora do współpracy 
ze szkołą; 
- wydzielenie instruktorów wraz z niezbędnym sprzętem 
wojskowym i pomocami naukowymi;  
- udostępniania  obiektów szkoleniowych oraz infrastruktury 
sprzętu wojskowego do przeprowadzenia zajęć; 
- zapewnienie transportu do zabezpieczenia procesu 
szkolenia.  
Organizacja obozu szkoleniowego poprzez: 
- zakwaterowanie na terenie wojskowym; 
- wydzielenie instruktorów i osób funkcyjnych wraz 
ze sprzętem niezbędnym do przeprowadzenia zajęć; 
- udostępnianie obiektów szkoleniowych oraz infrastruktury; 
- realizacja programu obozu zgodnie z diagramem szkolenia; 
- zapewnienie transportu do zabezpieczenia procesu 
szkolenia oraz w ramach zajęć na terenie wojskowym. 
Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI. 

5. pułk artylerii 

44. Wojskowy Oddział 
Gospodarczy 

Wojskowa Komenda 
Uzupełnień 

Nowy Tomyśl 
Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury 
Zielona Góra 

Biuro do spraw 
Programu 

,,Zostań Żołnierzem 
Rzeczypospolitej” 

Zespołu Szkół 
Technicznych 

w Grodzisku Wlkp. 

Uczniowie klas 
mundurowych 

          76 900 zł 1850 

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 
SZEP, związane ze służbą wojskową, a także przedsięwzięcia wspierające realizację resortowych programów inicjowane przez partnerów społecznych. 

405. 
Szkolenie ogólnowojskowe 
młodzieży szkolnej klas o profilu 
wojskowym. 

Cały rok 
 (bez wakacji)  

Sulechów,  
Grodzisk Wlkp. 

 

BEZPŁATNIE: 
- oddelegowanie instruktorów wraz z wyposażeniem 
do zabezpieczenia zajęć; 
- udostępnienia obiektów szkoleniowych oraz  infrastruktury. 
Użyczenie nieruchomości na podstawie umowy z RZI. 

5. pułk artylerii 
Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury 
Zielona Góra 

Zespołu Szkół 
Technicznych 

w Grodzisku Wlkp. 

Uczniowie klas 
mundurowych 

43 520 zł 1280 

b) Podtrzymywanie i upowszechnienie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej 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. 

433. 

Święto Narodowe Trzeciego Maja 
oraz Dzień Flagi Rzeczypospolitej. 
Przegląd pieśni patriotycznej 
i wojskowej. 

02-03.05 
Sulechów 

BEZPŁATNIE: 
Organizacja punktu wydawczego grochówki. 

5. pułk artylerii 
Sulechów 

44. Wojskowy Oddział 
Gospodarczy 

Sulechowski Dom 
Kultury 

Mieszkańcy 
regionu, młodzież, 

dzieci, żołnierze 
garnizonu i ich 

rodziny, weterani 
i weterani 

poszkodowani 

2 100 zł 32 



 

437. Dni Sulechowa. 20-22.05 

BEZPŁATNIE: 
- pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej; 
- pokaz sprawności żołnierzy, walka wręcz; 
- organizacja punktu wydawczego grochówki. 

5. pułk artylerii 
Sulechów 

44. Wojskowy Oddział 
Gospodarczy 

Sulechowski Dom 
Kultury 

Mieszkańcy 
regionu, młodzież, 

dzieci, żołnierze 
garnizonu i ich 

rodziny, weterani 
i weterani 

poszkodowani 

4 400 zł 88 

445. Święto Wojska Polskiego. 15.08 

BEZPŁATNIE: 
- wydzielenie 20 żołnierzy do pomocy organizacyjnej; 
- przygotowanie ciągu wydawczego – wydanie grochówki 
z kuchni polowej przygotowanej przez 44. Wojskowy Oddział 
Gospodarczy; 
- wydzielenie samochodu ciężarowego z kierowcą. 

5. pułk artylerii 
Sulechów 

44. Wojskowy Oddział 
Gospodarczy 

Urząd Miejski 
w Sulechowie 

Kombatanci 
i weterani, 
młodzież, 

mieszkańcy 
Sulechowa 

2 100 zł 32 

455. 
Obchody Narodowego Dnia 
Niepodległości. 

11.11 
Sulechów 

BEZPŁATNIE: 
- wydanie grochówki przygotowanej przez 44. Wojskowy 
Oddział Gospodarczy z kuchni polowej; 
- wydzielenie samochodu ciężarowego z kierowcą. 

5. pułk artylerii 
Sulechów 

44. Wojskowy Oddział 
Gospodarczy 

Urząd Miejski 
w Sulechowie 

Społeczeństwo 
Sulechowa 

2 100 zł 32 

c) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – przedsięwzięcia rozwijające aktywność fizyczną. 

460. 
IV Półmaraton Świebody i Sulecha. 
Mistrzostwa 5. Pułku artylerii 
w półmaratonie. 

marzec 
 1 dzień 

 Sulechów 

BEZPŁATNIE: 
Wydzielenie 30 żołnierzy do pomocy organizacyjnej 
i zabezpieczenie biegu. 

5. pułk artylerii  

5. pułk artylerii 
Ośrodek Sportu 

i Rekreacji  
w Sulechowie 

żołnierze, 
uczestnicy 

półmaratonu 
2 700 zł 80 

461. Zajęcia z wychowania fizycznego . 

marzec, czerwiec, 
wrzesień, grudzień 

po 4 godziny 
w miesiącu 
Sulechów 

BEZPŁATNIE: 
Wydzielenie 2 instruktorów do prowadzenia zajęć z walki 
wręcz. 

5. pułk artylerii  
Sulechowski Dom 

Kultury 

Pracownicy 
(kobiety) Urzędu 
Gminy Sulechów 

i instytucji 
podległych 

1 100 zł 21 

469. 
Bieg o Puchar Dowódcy Garnizonu 
Sulechów. 

wrzesień 
1 dzień 

Sulechów 

BEZPŁATNIE: 
- wydzielenie 20 żołnierzy do zabezpieczenia i organizacji 
biegu. 

5. pułk artylerii  

5. pułk artylerii 
Ośrodek Sportu 

i Rekreacji  
w Sulechowie 

żołnierze,  
społeczeństwo 

Sulechowa 
3 130 zł 92 


