
LEGIA AKADEMICKA

PLAN ZAJĘĆ 23-25.03.2018

GRUPA I GRUPA II GRUPA III GRUPA IV

15.00-15.45

16.00-16.45
Zasady i przedsięwzięcia obrony przed bronią 

masowego rażenia - st. asp. J. Kołodziejczak, s. 108B

17.00-17.45
Zasady i przedsięwzięcia obrony przed bronią 
masowego rażenia - st. asp. J. Kołodziejczak, s. 

108B

Survival - przetrwanie w warunkach środowiska 
naturalnego - mgr W. Sokołowski, s. 107B

18.00-18.45
Zasady i przedsięwzięcia obrony przed bronią 

masowego rażenia - st. asp. J. Kołodziejczak, s. 108B

Survival - przetrwanie w warunkach 
środowiska naturalnego - mgr W. Sokołowski, 

s. 107B

19.00-19.45
Zasady i przedsięwzięcia obrony przed bronią 

masowego rażenia - st. asp. J. Kołodziejczak, s. 108B
Survival - przetrwanie w warunkach środowiska 

naturalnego - mgr W. Sokołowski, s. 107B

8.00-8.45

9.00-9.45
Survival - przetrwanie w warunkach środowiska 

naturalnego - mgr W. Sokołowski, s. 108B

10.00-10.45

 Podstawowe wiadomości z zakresu anatomii i 
fizjologii. Resuscytacja krążeniowo - oddechowa - mł. 

chor. R. Kopczyński, s. 214B

Zasady, tryb i zakres współdziałania SZRP z 
pozamilitarnymi ogniwami systemu obronnego w 

zakresie działań humanitarnych. Prowadzenia 
akcji ratunkowej i likwidacji skutków klęsk 
żywiołowych - prof. M. Kopczewski, s. 108B

11.00-11.45

Indywidualne wyposażenie medyczne żołnierzy oraz 
postępowanie w trakcie udzielania samopomocy i 
pomocy koleżeńskiej - mł. chor. R. Kopczyński, s. 

214B

Organizacja i funkcjonowanie systemu 
odzyskiwania personelu w SZ RP - sierż. K. 

Pigoń, 107B

Zasady, tryb i zakres współdziałania SZRP z 
pozamilitarnymi ogniwami systemu obronnego w 

zakresie działań humanitarnych. Prowadzenia akcji 
ratunkowej i likwidacji skutków klęsk żywiołowych - 

prof. M. Kopczewski, s. 108B

12.00-12.45

Zasady, tryb i zakres współdziałania SZRP z 
pozamilitarnymi ogniwami systemu obronnego w 

zakresie działań humanitarnych. Prowadzenia akcji 
ratunkowej i likwidacji skutków klęsk żywiołowych - 

prof. M. Kopczewski, s. 108B

Podstawowe wiadomości z zakresu anatomii i 
fizjologii. Resuscytacja krążeniowo - oddechowa - mł. 

chor.  R. Kopczyński, s. 214B

Przyczyny i skutki degradacji środowiska 
naturalnego - prof. T. Heese, s. 216B

Organizacja i funkcjonowanie systemu odzyskiwania 
personelu w SZ RP - sierż. K. Pigoń, 107B

13.00-13.45
Organizacja i funkcjonowanie systemu odzyskiwania 

personelu w SZ RP - sierż. K. Pigoń, 107B

Indywidualne wyposażenie medyczne żołnierzy oraz 
postępowanie w trakcie udzielania samopomocy i 
pomocy koleżeńskiej - mł. chor.  R. Kopczyński, s. 

214B

Przyczyny i skutki degradacji środowiska 
naturalnego - prof. T. Heese, s. 216B

14.00-14.45
Przyczyny i skutki degradacji środowiska 

naturalnego - prof. T. Heese, s. 216B
Organizacja i funkcjonowanie systemu odzyskiwania 

personelu w SZ RP - sierż. K. Pigoń, 107B

Pojęcie oraz rozwój międzynarodowego prawa 
humanitarnego konfliktów zbrojnych. Podstawowe 

pojęcia oraz znaki ochronne - st. asp D. Dudkiewicz, s. 
108B

15.00-15.45

Pojęcie oraz rozwój międzynarodowego prawa 
humanitarnego konfliktów zbrojnych. Podstawowe 
pojęcia oraz znaki ochronne - st. asp D. Dudkiewicz, 

s. 108B

Przyczyny i skutki degradacji środowiska 
naturalnego - prof. T. Heese, s. 216B

Indywidualne wyposażenie medyczne żołnierzy oraz 
postępowanie w trakcie udzielania samopomocy i 
pomocy koleżeńskiej - mł. chor. R. Kopczyński, s. 

214B

16.00-16.45

Pojęcie oraz rozwój międzynarodowego prawa 
humanitarnego konfliktów zbrojnych. Podstawowe 

pojęcia oraz znaki ochronne - st. asp D. Dudkiewicz, s. 
108B

Podstawowe wiadomości z zakresu anatomii i 
fizjologii. Resuscytacja krążeniowo - oddechowa - mł. 

chor.  R. Kopczyński, s. 214B

17.00-17.45

Zasady, tryb i zakres współdziałania SZRP z 
pozamilitarnymi ogniwami systemu obronnego w 

zakresie działań humanitarnych. Prowadzenia akcji 
ratunkowej i likwidacji skutków klęsk żywiołowych - 

prof. M. Kopczewski, s. 108B

Podstawowe wiadomości z zakresu anatomii i 
fizjologii. Resuscytacja krążeniowo - 

oddechowa - mł. chor.  R. Kopczyński, s. 214B

18.00-18.45

Indywidualne wyposażenie medyczne 
żołnierzy oraz postępowanie w trakcie 

udzielania samopomocy i pomocy koleżeńskiej 
- mł. chor.  R. Kopczyński, s. 214B

19.00-19.45

20.00-20.45

17.00-20.45 Taktyka -  mł. chor. A. Biegański, s. 
208B
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15.00-18.45 Taktyka - ppłk. M. Wieczorek, s. 208B
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8.00-11.45 Taktyka -  ppłk. M. Wieczorek, s. 208B

13.00-16.45 Taktyka - mł chor. A. Biegański, s. 
208B


