
LEGIA AKADEMICKA

PLAN ZAJĘĆ 16-18.03.2018

GRUPA I GRUPA II GRUPA III GRUPA IV

15.00-15.45

Zapoznanie z podstawowymi zasadami 
żołnierskiego zachowania się. Zasady 

zależności żołnierzy. Zachowanie się żołnierzy 
w różnych sytuacjach -                                                     

ppłk dr W. Grobelski, s. 108B

Struktury organizacyjne i wyposażenie rodzajów sił 
zbrojnych. Rola wojsk operacyjnych w systemie 

obronności państwa - płk P. Kłosińki, s. 208B

Prawa i obowiązki żołnierza - obywatela, 
odpowiedzialność karna i dyscyplinarna za 
naruszenie prawa i dyscypliny wojskowej. 

Rodzaje, zasady oraz tryb udzielania 
wyróżnień żołnierzom - ppłk. W. Pigoń, s. 

107B

Zasady bezpieczeństwa w szkoleniu ogniowym - st. 
asp. D. Dudkiewicz, s. 214B

16.00-16.45
Zasady bezpieczeństwa w szkoleniu ogniowym - 

st. asp. D. Dudkiewicz, s. 214B

Zapoznanie z podstawowymi zasadami żołnierskiego 
zachowania się. Zasady zależności żołnierzy. 

Zachowanie się żołnierzy w różnych sytuacjach - 
ppłk dr W. Grobelski, s. 108B

Struktury organizacyjne i wyposażenie 
rodzajów sił zbrojnych. Rola wojsk 

operacyjnych w systemie obronności państwa - 
płk P. Kłosińki, s. 208B

Prawa i obowiązki żołnierza - obywatela, 
odpowiedzialność karna i dyscyplinarna za 

naruszenie prawa i dyscypliny wojskowej. Rodzaje, 
zasady oraz tryb udzielania wyróżnień żołnierzom - 

ppłk. W. Pigoń, s. 107B

17.00-17.45

Prawa i obowiązki żołnierza - obywatela, 
odpowiedzialność karna i dyscyplinarna za 
naruszenie prawa i dyscypliny wojskowej. 

Rodzaje, zasady oraz tryb udzielania wyróżnień 
żołnierzom - ppłk. W. Pigoń, s. 107B

Zasady bezpieczeństwa w szkoleniu ogniowym - st. 
asp. D. Dudkiewicz, s. 214B

Zapoznanie z podstawowymi zasadami 
żołnierskiego zachowania się. Zasady 

zależności żołnierzy. Zachowanie się żołnierzy 
w różnych sytuacjach -                     ppłk dr W. 

Grobelski, s. 108B

Struktury organizacyjne i wyposażenie rodzajów sił 
zbrojnych. Rola wojsk operacyjnych w systemie 

obronności państwa - płk P. Kłosińki, s. 208B

18.00-18.45

Struktury organizacyjne i wyposażenie 
rodzajów sił zbrojnych. Rola wojsk 

operacyjnych w systemie obronności państwa - 
płk P. Kłosińki, s. 208B

Prawa i obowiązki żołnierza - obywatela, 
odpowiedzialność karna i dyscyplinarna za 

naruszenie prawa i dyscypliny wojskowej. Rodzaje, 
zasady oraz tryb udzielania wyróżnień żołnierzom - 

ppłk. W. Pigoń, s. 107B

Zasady bezpieczeństwa w szkoleniu 
ogniowym - st. asp. D. Dudkiewicz, s. 214B

Zapoznanie z podstawowymi zasadami 
żołnierskiego zachowania się. Zasady zależności 
żołnierzy. Zachowanie się żołnierzy w różnych 

sytuacjach - ppłk dr W. Grobelski, s. 108B

19.00-19.45

8.00-8.45

Hymn państwowy, godło państwowe, flaga 
państwowa, ceremoniał wojskowy, sztandar 

wosjowy, pieśń reprezentacyjna wojska 
polskiego, zadania i funkcjonowanie LA, 

sygnały wojskowe, uroczystości organizowane 
z udziałem wojskowej asysty honorowej - dr W. 

Grobelski, s. 108B

Ogólne zasady prowadzenia działań taktycznych 
przez pododdziały - ppłk.  M. Wieczorek, s. 107B

9.00-9.45
Ogólne zasady prowadzenia działań 

taktycznych przez pododdziały - ppłk. M. 
Wieczorek, s. 107B

Hymn państwowy, godło państwowe, flaga 
państwowa, ceremoniał wojskowy, sztandar 

wosjowy, pieśń reprezentacyjna wojska polskiego, 
zadania i funkcjonowanie LA, sygnały wojskowe, 

uroczystości organizowane z udziałem wojskowej 
asysty honorowej - dr W. Grobelski, s. 108B

10.00-10.45

Hymn państwowy, godło państwowe, flaga 
państwowa, ceremoniał wojskowy, sztandar 

wosjowy, pieśń reprezentacyjna wojska 
polskiego, zadania i funkcjonowanie LA, 

sygnały wojskowe, uroczystości organizowane 
z udziałem wojskowej asysty honorowej - dr 

W. Grobelski, s. 108B

Ogólne zasady prowadzenia działań taktycznych 
przez pododdziały - ppłk. M. Wieczorek, s. 107B

11.00-11.45
Ogólne zasady prowadzenia działań 

taktycznych przez pododdziały - ppłk. M. 
Wieczorek, s. 107B

Hymn państwowy, godło państwowe, flaga 
państwowa, ceremoniał wojskowy, sztandar 

wosjowy, pieśń reprezentacyjna wojska polskiego, 
zadania i funkcjonowanie LA, sygnały wojskowe, 

uroczystości organizowane z udziałem wojskowej 
asysty honorowej - dr W. Grobelski, s. 108B

12.00-12.45

Powszechna obrona przeciwlotnicz w 
pododdziale. Organizacja POPL w MSD, MCZP 
oraz w działaniach bojowych - ppłk. W. Pigoń, 

s. 208B

Ogólne zasady prowadzenia rozpoznania - kap.  A. 
Waszkiewicz, s. 108B

13.00-13.45
Ogólne wiadomości o mapach. Układy 

współrzędnych. Podział map na arkusze i 
nomenklatura map - sierż. K. Pigoń, s. 107B

Ogólne zasady prowadzenia rozpoznania - 
kap. A. Waszkiewicz, s. 108B

Powszechna obrona przeciwlotnicz w pododdziale. 
Organizacja POPL w MSD, MCZP oraz w działaniach 

bojowych - ppłk. W. Pigoń, s. 208B

14.00-14.45

Powszechna obrona przeciwlotnicz w 
pododdziale. Organizacja POPL w MSD, MCZP 

oraz w działaniach bojowych - ppłk. W. Pigoń, s. 
208B

Ogólne zasady prowadzenia rozpoznania - kap. A. 
Waszkiewicz, s. 108B

Ogólne wiadomości o mapach. Układy 
współrzędnych. Podział map na arkusze i 

nomenklatura map - sierż. K. Pigoń, s. 107B

15.00-15.45
Ogólne zasady prowadzenia rozpoznania - kap. 

A. Waszkiewicz, s. 108B

Powszechna obrona przeciwlotnicz w pododdziale. 
Organizacja POPL w MSD, MCZP oraz w działaniach 

bojowych - ppłk. W. Pigoń, s. 208B

Organizacja łączności i przepisy korespondencji 
radiowej. Radiostacje przenośne małej mocy UKF. 
Przewodowe środki łączności - sierż. K. Pigoń, s. 

107B

16.00-16.45

Pojęcie oraz rozwój międzynarodowego 
prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych. 
Podstawowe pojęcia oraz znaki ochronne - st. 

asp D. Dudkiewicz, s. 214B

8.00-8.45
Zasady strzelania z karabinka - st. asp. D. 

Dudkiewicz, s. 214B

9.00-9.45
Ogólne wiadomości o mapach. Układy 

współrzędnych. Podział map na arkusze i 
nomenklatura map - sierż. K. Pigoń, s. 107B

Zasady strzelania z karabinka - st. asp. D. 
Dudkiewicz, s. 214B

10.00-10.45
Przyrządy celownicze do broni strzeleckiej - st. 
asp. D. Dudkiewicz, s. 214B

Podstawowe pojęcia z zakresu zabezpieczenia 
logistycznego - prof. nadzw. dr hab. J. Korczak, s. 

108B

Organizacja łączności i przepisy 
korespondencji radiowej. Radiostacje 
przenośne małej mocy UKF. Przewodowe 
środki łączności - sierż. K. Pigoń, s. 107B

11.00-11.45

Organizacja łączności i przepisy korespondencji 
radiowej. Radiostacje przenośne małej mocy 
UKF. Przewodowe środki łączności - sierż. K. 
Pigoń, s. 107B

Zasadystrzelania z karabinka - st. asp. D. Dudkiewicz, 
s. 214B

Podstawowe pojęcia z zakresu zabezpieczenia 
logistycznego - prof. nadzw. dr hab. J. Korczak, 
s. 108B

12.00-12.45
Podstawowe pojęcia z zakresu zabezpieczenia 
logistycznego - prof. nadzw. dr hab. J. Korczak, 

s. 108B

Przyrządy celownicze do broni strzeleckiej - st. asp. 
D. Dudkiewicz, s. 214B

Ogólne wiadomości o mapach. Układy 
współrzędnych. Podział map na arkusze i 

nomenklatura map - sierż. K. Pigoń, s. 107B

13.00-13.45

Organizacja łączności i przepisy korespondencji 
radiowej. Radiostacje przenośne małej mocy UKF. 
Przewodowe środki łączności - sierż. K. Pigoń, s. 

107B

Przyrządy celownicze do broni strzeleckiej - 
st. asp. D. Dudkiewicz, s. 214B

Podstawowe pojęcia z zakresu zabezpieczenia 
logistycznego - prof. nadzw. dr hab. J. Korczak, s. 

108B

14.00-14.45
Zasady bezpeczeństwa w szkoleniu ogniowym - st. 

asp. D. Dudkiewicz, s. 214B

15.00-15.45
Przyrządy celownicze do broni strzeleckiej - st. asp. 
D. Dudkiewicz, s. 214B

16.00-16.45

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

granatów ręcznych. Współdziałanie części i 
mechanizmów karabinka - st. asp. D. 

Dudkiewicz, s. 214B

Realizacja przedsięwzięć zabezpieczenia 
inżynieryjnego w ramach zabezpieczenia 
bojowego - st. chor. sztab. R. Kajkowski, s. 

208B

Realizacja przedsięwzięć zabezpieczenia 
inżynieryjnego w ramach zabezpieczenia bojowego - 

st. chor. sztab. R. Kajkowski, s. 208B

Realizacja przedsięwzięć zabezpieczenia 
inżynieryjnego w ramach zabezpieczenia 

bojowego - st. chor. sztab. R. Kajkowski, s. 208B

Realizacja przedsięwzięć zabezpieczenia 
inżynieryjnego w ramach zabezpieczenia bojowego - 

st. chor. sztab. R. Kajkowski, s. 208B
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Budowa, przeznaczenie i właściwości bojowe broni 
strzeleckiej, amunicji i granatów i granatów 

ręcznych. Współdziałanie części i mechanizmów 
karabinka - st. asp. D. Dudkiewicz, s. 214B

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

ręcznych. Współdziałanie części i mechanizmów 
karabinka - st. asp. D. Dudkiewicz, s. 214B

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

granatów ręcznych. Współdziałanie części i 
mechanizmów karabinka - st. asp. D. 

Dudkiewicz, s. 214B


