
Załączniki do Wytycznych 

Załącznik nr 1 
 

WZÓR 

………………………………………………………….. 
(nazwa organu/jednostki) 

………………………………………………………….. 
(nazwa komórki organizacyjnej wykonującej program) 

       

 

 

 

 
PROGRAM  

SZKOLENIA OBRONNEGO 

………………………………………………………………. 
(nazwa jednostki) 

NA LATA ……………. 

 

PROGRAM SPORZĄDZIŁ 
….………………………. 

(stanowisko) 

.…………………………. 
(data, imię i nazwisko) 

 

Miejscowość – Rok 

CZĘŚĆ I – Opisowa 

1. Podstawa prawna opracowania programu szkolenia obronnego: 

§ 8 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. poz. 1829). 

ZATWIERDZAM 

 

……………………………………… 
(nazwa organizatora szkolenia) 

 

……………………………………… 
( data, imię i nazwisko) 

 



2. Dokumenty odniesienia: 

1) akty prawne regulujące specyfikę problematyki przygotowań obronnych 

w działach administracji rządowej – rodzina i zabezpieczenie społeczne; 

2) akty prawne wydane przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz 

inne dokumenty stanowiące o warunkach, trybie i sposobie realizacji przygotowań obronnych w działach administracji rządowej 

rodzina i zabezpieczenie społeczne; 

3) inne publikacje. 

3. Zakładane cele szkolenia na lata 20…-20… 

Głównym celem szkolenia obronnego w 

……………………………………………………………………………………………................  

                    (należy określić dział administracji rządowej, jednostkę)   

w latach 20…-20… będzie przygotowanie kierowniczej kadry oraz zespołów zadaniowych 

…………………………………………..……,  

                                   (należy określić organ/ jednostkę) 

np. „do działania w sytuacji podwyższania gotowości obronnej państwa oraz utrzymanie poziomu wiedzy i umiejętności wymaganych 

przy realizacji zadań obronnych zawartych w planach operacyjnych funkcjonowania …”. 

Cel szkolenia zamierza się osiągnąć etapowo przez realizację celów pośrednich realizowanych w latach: 

20…: 

……………………………………. 

20…: 

……………………………………. 

20…: 

……………………………………. 

20…: 

……………………………………. 

 

20…: 

……………………………………. 



20…: 

……………………………………. 

4. Wykaz grup szkoleniowych (należy określić grupy szkoleniowe, organizatorów i koordynatorów szkolenia obronnego). 

CZĘŚĆ II – Przedsięwzięcia szkoleniowe  

1. Ramowy program szkolenia na lata 20…-20…. 

Ramowy program szkolenia na lata 20…-20… opracowano na podstawie: 

1) w Ministerstwie – załączników do Wytycznych Ministra Obrony 

Narodowej dla ministrów i wojewodów do szkolenia obronnego  

w latach 20…-20…, tj.: 

a) wykazu ćwiczeń międzynarodowych, krajowych i regionalnych w latach 20…-20…, 

b) wykazu przedsięwzięć szkoleniowych Sił Zbrojnych RP na lata 20…-20…, w których przewiduje się udział przedstawicieli 

pozamilitarnych struktur obronnych państwa; 

2) w jednostkach – wyciągu z Programu szkolenia obronnego w działach 

administracji rządowej rodzina i zabezpieczenie społeczne na lata 20…-20…. 

 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia 

Ogólny charakter 

Uczestnicy 

Lata: 

Uwagi 
Cel zamierzenia 20… 20… 20… 20… 20… 20… 

Ćwiczenia międzynarodowe 

 
 

 

        

 

Kursy obronne 

  

 

        

 

Ćwiczenia krajowe i regionalne 



 
 

 
        

 

 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia 

Ogólny charakter 

Uczestnicy 

Lata: 

Uwagi 
Cel zamierzenia 20… 20… 20… 20… 20… 20… 

Ćwiczenia działowe i kompleksowe 

 
 

 

        

 

Ćwiczenia i treningi w zakresie powszechnego powiadamiania i alarmowania 

 
 

 

        

 

Treningi obronne 

 
 

 

        

 

Warsztaty 

 
 

 

        

 

Rekonesanse 

 
 

 

        

 

Konferencje 



 
 

 
        

 

Ćwiczenia Sił Zbrojnych z udziałem układu pozamilitarnego 

 
 

 
        

 

 

2. Wykaz zastosowanych skrótów: 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

CZĘŚĆ III – Ramowa problematyka i tematyka szkolenia obronnego (podstawę do opracowania stanowi § 9 rozporządzenia Rady 

Ministrów w sprawie szkolenia obronnego).  

Zakres tematyki szkoleniowej jest zbiorem otwartym i może być rozszerzany o nowe tematy, w zależności od zgłaszanych potrzeb 

szkoleniowych. 

P1. Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa: 

 T 1.  Współczesne rozumienie bezpieczeństwa i obronności. 

 T 2.  Międzynarodowe uwarunkowania bezpieczeństwa RP. 

T 3.  Bezpieczeństwo Polski dawniej i dziś. 

T 4.  Współczesne, zewnętrzne i wewnętrzne, zagrożenia bezpieczeństwa państwa. 

T 5.  Środki polityczne podejmowane przez państwo w zakresie zagrożeń zewnętrznych. 

T 6.  Sojusznicze zobowiązania Rzeczpospolitej Polskiej.  



P2. Procesy integracyjne z międzynarodowymi strukturami bezpieczeństwa: 

T 1.  Cel istnienia i funkcjonowanie Organizacji Narodów Zjednoczonych.  

T 2.  Strategia bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych.  

T 3.  Europejskie struktury bezpieczeństwa  

T 4.  Europejska polityka bezpieczeństwa. 

T 5.  Problematyka bezpieczeństwa w traktacie konstytucyjnym Unii Europejskiej.  

T 6.  Zakres udziału Polski w międzynarodowych strukturach bezpieczeństwa.  

T 7.  Aktywność Polski w ramach ONZ, NATO, OBWE i UE.  

T 8.  Zaangażowanie Polski w misjach pokojowych. 

 

P3. Podstawowe zasady funkcjonowania Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i innych międzynarodowych organizacji  

bezpieczeństwa: 

T 1.  Geneza powstania NATO i ewolucja jego koncepcji strategicznych –  rys historyczny. 

T 2.  Struktura i zasady funkcjonowania NATO. 

T 3.  Zagrożenia bezpieczeństwa państw członkowskich NATO. 

T 4.  Współczesna koncepcja strategiczna NATO. 

T 5.  Międzynarodowe operacje wojskowe w ramach NATO. 

T 6.  Rola NATO w zwalczaniu międzynarodowego terroryzmu. 

P4.  Polityka bezpieczeństwa, w tym strategia bezpieczeństwa narodowego RP: 

T 1.  Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP. 

T 2.  Strategia obronności RP. 

T 3.  System Obronny Państwa oraz zasady finansowania przygotowań obronnych RP. 

T 4.  Rola i miejsce organów administracji rządowej w podsystemie pozamilitarnym.  

T 5.  Powszechny obowiązek obrony a obowiązujące regulacje prawne.  

T 6.  Wykonywanie zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony. 

T7.   Rola i miejsce struktur zarządzania kryzysowego w Systemie Obronnym Państwa. 

 



 

 P5.  Zasady funkcjonowania państwa w stanach gotowości obronnej państwa: 

 T 1.  Unormowania prawne dotyczące gotowości obronnej państwa. 

 T 2.  Gotowość obronna państwa – stany gotowości obronnej państwa i ich charakterystyka. 

 T 3.  Zasady działania organów władzy publicznej w stanach nadzwyczajnych. 

 T 4.  Unormowania prawne dotyczące stanu wyjątkowego i stanu wojennego. 

 T 5.  Ograniczenia praw obywatela i człowieka wynikające ze stanów nadzwyczajnych. 

T 6.  System finansowania państwa w warunkach podwyższania gotowości obronnej państwa oraz po wprowadzeniu stanu 

wyjątkowego i stanu wojennego. 

T 7.  Przygotowanie pozamilitarnych struktur obronnych do działań w czasie wojny. 

T8. Przygotowanie urzędu/jednostki organizacyjnej do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 

T 9. Zabezpieczenie potrzeb kadrowych w urzędzie/jednostce organizacyjnej w warunkach zewnętrznego zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 

P6. Organizacja i funkcjonowanie systemu obronnego państwa i jego elementów, w tym: 

T 1.  Unormowania prawne dotyczące systemu obronnego państwa. 

T 2.  Zadania związane z tworzeniem systemu obronnego w czasie pokoju. 

T 3.  Struktury zarządzania kryzysowego a system obronny państwa. 

T 4.  Organizacja stanowisk kierowania oraz systemu stałych dyżurów. 

T 5.  Funkcjonowanie organów administracji rządowej na stanowiskach kierowania. 

T 6.  Organizacja obronnych systemów łączności na potrzeby systemu kierowania. 

T 7.  Organizacje pozarządowe w systemie obronności państwa. 

P 7. Planowanie operacyjne i programowanie obronne: 

T 1.  Unormowania prawne dotyczące planowania obronnego. 

T 2.  Plany operacyjne funkcjonowania, ich funkcja i budowa. 

T 3.  Metodyka opracowywania planów operacyjnych funkcjonowania. 

T 4.  Tabela i karty realizacji zadań operacyjnych. 



T 5.  Metodyka aktualizowania planów operacyjnych funkcjonowania. 

T 6.  Tworzenie i realizacja programu pozamilitarnych przygotowań obronnych. 

T 7.  Opracowywanie kwestionariuszy pozamilitarnych przygotowań obronnych. 

T 8.  Weryfikacja zasad i procedur kierowania wykonywaniem zadań obronnych podczas podwyższania gotowości obronnej 

państwa i w czasie wojny – kontrola dokumentacji planowania operacyjnego. 

P 8. Przygotowanie gospodarczo-obronne, w tym: 

T 1.  Unormowania prawne dotyczące przygotowań gospodarczo-obronnych. 

T 2.  Zadania systemu gospodarczego państwa w czasie wojny. 

T 3.  Organy administracji rządowej w przygotowaniach do mobilizacji gospodarki. 

P 9. Realizacja zadań na rzecz Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych, w tym m.in.:  

T 1.  Unormowania prawne dotyczące realizacji zadań na rzecz Sił Zbrojnych.  

T 2.  Świadczenia osobiste, rzeczowe i szczególne na rzecz SZ RP i wojsk sojuszniczych.  

T 3.  Uzupełnianie stanów osobowych w czasie mobilizacji i w trakcie działań zbrojnych. 

T 4.  Rola i miejsce organów administracji rządowej w realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza  

  (HNS). 

P 10. Współpraca cywilno-wojskowa, w tym m.in.: 

T 1. Unormowania prawne dotyczące współpracy cywilno-wojskowej.  

T 2.   Organizacja i zasady współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC) z wojskami własnymi i obcymi.  

T 3.  Rola, zadania i zakres współdziałania Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego i Wojskowych Komendantów 

Uzupełnień z administracją cywilną i podmiotami gospodarczymi. 

T 4.  Zadania Sił Zbrojnych w zakresie wsparcia podsystemu pozamilitarnego systemu bezpieczeństwa państwa w sytuacjach 

kryzysowych. 

P 11. Ochrona ludności w warunkach prowadzonych działań obronnych. 

T 1.  Unormowania prawne dotyczące ochrony ludności. 

T 2.  Współdziałanie Sił Zbrojnych z administracją publiczną w rejonach bezpośrednich działań zbrojnych. 

T 3.  Systemy ostrzegania, alarmowania i powiadamiania o zagrożeniach. 

T 4.  Ewakuacja ludności z zagrożonych terenów; ewakuacja pracowników z zagrożonych zakładów pracy. 



T 5. Zasady i sposoby użycia sił i środków ratowniczych w zapobieganiu i likwidacji skutków zagrożeń. 

P 12. Ochrona obiektów kultury szczególnie cennych dla dziedzictwa narodowego, w tym: 

T 1.  Unormowania prawne dotyczące ochrony obiektów kultury. 

T 2.  Obowiązki organów i osób odpowiedzialnych za ochronę zabytków. 

T 3.  Organizacja ochrony zabytków w czasie konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej. 

T 4.  Prawne i organizacyjne aspekty ochrony zabytków przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. 

T 5.  Ochrona dóbr kultury w konfliktach zbrojnych – doświadczenia Polski z misji pokojowych. 

P 15. Ochrona informacji niejawnych w prowadzonych przygotowaniach obronnych:  

T 1.  Unormowania prawne dotyczące ochrony informacji niejawnych.  

T 2.  Klasyfikowanie informacji niejawnych.  

T 3.  Organizacja ochrony informacji niejawnych.  

T 4.  Bezpieczeństwo osobowe. 

T 5.  Kancelarie tajne. Środki bezpieczeństwa fizycznego. 

T 6.  Bezpieczeństwo teleinformatyczne. 

T 7. Organizacja obiegu dokumentów na stanowisku kierowania w stałej siedzibie (SK-S) organu lub stanowisku kierowania 

w zapasowym miejscu pracy (SK-ZMP). 

T 8.  Zasady sporządzania, rejestrowania i wysyłania dokumentów zawierających informacje niejawne. 

T 9.  Organizacja Kancelarii Tajnej na głównych stanowiskach kierowania w ZMP. 

 



 

Załącznik nr 2 

WZÓR 

………………………………………………………….. 
(nazwa organu/jednostki) 

………………………………………………………….. 
(nazwa komórki organizacyjnej wykonującej plan) 

        

 

 

 

 

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO 

......................................................................................................................... NA …... ROK 
                                                                                          (nazwa organu/jednostki) 

                     

     

     

  PLAN SPORZĄDZIŁ 
….………………………. 

(stanowisko) 

.…………………………. 
(data, imię i nazwisko) 

ZATWIERDZAM 

 

……………………………………… 
(nazwa organizatora szkolenia) 

 

……………………………………… 
( data, imię i nazwisko) 

 

UZGODNIONO 

 

……………………………………… 
(koordynator  szkolenia) 

 

……………………………………… 
( data, imię i nazwisko) 

 



 

 

Miejscowość – Rok 

CZĘŚĆ I – Opisowa 

1. Dokumenty odniesienia: 

− wybrane akty prawne regulujące specyfikę problematyki przygotowań obronnych w dziale administracji rządowej, 

− wydane przez Ministra, kierownika jednostki regulacje, decyzje i inne dokumenty, stanowiące o warunkach, trybie i sposobie realizacji 

przygotowań obronnych, w dziale administracji rządowej, 

− inne, np. publikacje, artykuły, które mogą być wykorzystywane przez szkolonych na potrzeby samokształcenia. 

Celowe jest ograniczenie wykazu dokumentów do tych, które odnosić się będą do tematyki szkoleniowej planowanej do realizacji. 

2. Cele szkolenia: 

Należy przyjmować nie więcej niż 2-3 cele szkoleniowe, opracowane w formie opisowej. 

CZĘŚĆ II – Planowane przedsięwzięcia szkoleniowe: 

Lp. Temat szkolenia Forma 
Termin Uczestnicy/grupy 

szkoleniowe 
Podmiot odpowiedzialny Uwagi 

Miejsce 

1. 
      

 

2. 
      

 

3. 
      

 

 

 

 

CZĘŚĆ III – Wytyczne organizacyjne 

W części III należy ująć wymagania w zakresie: 



− odpowiedzialności osób funkcyjnych za realizację przedsięwzięć ujętych w Planie szkolenia, 

− dokumentowania szkoleń oraz dokonywania oceny bieżących efektów szkoleniowych, 

− podziału na grupy szkoleniowe, 

− innych istotnych ustaleń, zapewniających realizację Planu szkolenia. 
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Załącznik nr 3 

WZÓR 

        

                 ZATWIERDZAM     …………………, dnia … 20… r.   

                      

……………………………………………… 
          (Kierownik jednostki/przedsiębiorca) 
     ………………………………………. 
                      data, imię i nazwisko 

 

Sprawozdanie  

z realizacji szkolenia obronnego w ... roku 

(opracować wg właściwości) 

 

1. Przyjęta koncepcja szkolenia obronnego, w tym grupy szkoleniowe i zakres ich udziału  

w szkoleniu obronnym. 

2. Cele i tematy szkoleniowe: 

a) Cel I – ………………………….., zrealizowany w … % przez tematy szkoleniowe: 

− …………………………………………………., 

− …………………………………………………., 

b) Cel II – ………………………….., zrealizowany w … % przez tematy szkoleniowe: 

− …………………………………………………., 

− …………………………………………………., 

c) Cel III – ………………………….., zrealizowany w … % przez tematy szkoleniowe: 

− …………………………………………………., 

− ………………………………………………….. 

3. Realizacja celów: 

a) Cel I zrealizowany w formie zajęć teoretycznych np. cyklu wykładów/seminariów/…: 

−  w liczbie … godzin,  

− z udziałem … osób,  

− … % przewidzianych do szkolenia z podziałem na grupy, 

b) Cel II zrealizowany w formie zajęć praktycznych np. ćwiczenia/gry decyzyjnej/ …: 

−  w liczbie … godzin,  

− z udziałem … osób,  
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− … % przewidzianych do szkolenia z podziałem na grupy. 

4. Realizacja szkolenia 

a) przeprowadzono … (liczba) na … (liczba) zaplanowanych przedsięwzięć szkoleniowych, 

b) szkoleniem objęto … (liczba) osób, z których w szkoleniu wzięło udział … (liczba) osób, 

c) z powodu … (wymienić) nie zrealizowano następujących przedsięwzięć szkoleniowych: 

− …, 

− …. 

5. Dokumentacja szkoleniowa obejmuje: 

a) …; 

b) …. 

6. Wykorzystanie środków finansowych 

a) w roku sprawozdawczym na szkolenie obronne wydatkowano kwotę … zł, tj. … %  

z kwoty … zł przeznaczonej na szkolenie, 

b) uzasadnienie niepełnego wykorzystania środków na szkolenie obronne: 

………………………………………………………………………………………… 

7. Ocena realizacji szkolenia obronnego: 

……………………………………………………………………………………………… 

8. Wnioski do dalszej działalności wynikające z oceny: 

……………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………… 

(data, podpis kierownika komórki 

organizacyjnej d/s. szkolenia obronnego 

jednostki/przedsiębiorcy) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




