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Załącznik nr 2 do uchwały  nr ……….. 
Rady Powiatu Drawskiego 
z dnia ……………. 2020 r. 

 
Drawsko Pomorskie, 27 stycznia 2020 r. 

 
 
 

 

MINISTER OBRONY NARODOWEJ 
 

00-911 Warszawa, Al. Niepodległości 218 
 

 
 

WNIOSEK  
O ZEZWOLENIE NA UTWORZENIE 

ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO 
 

Na podstawie art. 28a ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248),  
 
wnioskuję o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego 
w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. 
Władysława Andersa w Złocieńcu 
 

1. Data rozpoczęcia funkcjonowania oddziału przygotowania wojskowego 
 
1 wrzesień 2020 r. 

2. Organizacja kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego 
 
Klasy o profilu wojskowym działają w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Gen. Władysława Andersa w Złocieńcu  od roku szkolnego 
2009/2010.  

 
1. Informacje dotyczące dotychczasowej i bieżącej działalności w zakresie 

szkolenia wojskowego: 
 
W roku 2019/2020 realizujemy III edycję programu Ministerstwa Obrony Narodowej 
„Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”, nad którym patronat sprawuje 2 
Brygada Zmechanizowana Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu: 
- program ma formę zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym także w postaci 
szkolenia poligonowego podczas obozów szkoleniowych. Łącznie to 185 godzin 
lekcyjnych realizowanych w formie innowacji pedagogicznej w ramach przedmiotu 
edukacja wojskowa.  
- zajęcia odbywają przy wsparciu jednostek wojskowych i instytucji podległych MON, 
w formie wsparcia pozafinansowego w postaci instruktorów wojskowych 
prowadzących zajęcia, dostępu do obiektów i sprzętu wojskowego (wojskowe dni 
szkoleniowe raz w miesiącu) oraz zajęć w szkole, na które przybywają instruktorzy 
wojskowi. 
 
Złożony w MON plan współpracy 2 Brygady Zmechanizowanej z organizacjami 
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pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi w  2020 r.;  
 
Zrealizowany  plan współpracy 2 Brygady Zmechanizowanej z organizacjami 
pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi w  2019 r. ; zaakceptowany przez 
Ministra Obrony Narodowej plan współpracy 2 Brygady Zmechanizowanej z 
organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi w  2019 r., 
zatwierdzony przez dowódcę 2 Brygady Zmechanizowanej, płk. dypl. Arkadiusza 
Szkutnika. 
 
Zrealizowany  plan współpracy 2 Brygady Zmechanizowanej z organizacjami 
pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi w  2018 r. ; zaakceptowany przez 
Ministra Obrony Narodowej plan współpracy 2 Brygady Zmechanizowanej z 
organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi w  2018 r., 
zatwierdzony przez dowódcę 2 Brygady Zmechanizowanej, płk. dypl. Artura Pikonia. 
 
Zrealizowany   plan współpracy 2 Brygady Zmechanizowanej z organizacjami 
pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi w  2017 r.; zaakceptowany przez 
Ministra Obrony Narodowej plan współpracy 2 Brygady Zmechanizowanej z 
organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi w  2017 r., 
zatwierdzony przez dowódcę 2 Brygady Zmechanizowanej, płk. dypl. Artura Pikonia. 
 
Porozumienie o współpracy z 2. Brygadą Zmechanizowaną Legionów im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu zawarte w Złocieńcu w dniu 30.01.2017 r.  
 

2. Informacje dotyczące bazy do szkolenia wojskowego: 
 
W posiadaniu szkoły znajdują się:  
- kamizelki taktyczne, gumowe atrapy karabinków, hełmy i okulary ochronne, busole, 
broń pneumatyczna z akcesoriami, repliki asg z magazynkami w systemie ak, maski 
przeciwgazowe, saperki, komplet kpp, nosze medyczne, stazy taktyczne, radiotelefony 
pmr, przybory do walki wręcz, makiety broni szkoleniowej; zakupione z środków 
finansowych pochodzących z dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej i 
Powiatu Drawskiego, 
- zestaw do biegów na orientację wraz z zestawem map, kompasów, busoli i systemu 
elektronicznego potwierdzania punktów kontrolnych, 
- wyposażenie hali widowiskowo-sportowej umożliwiające tworzenie toru przeszkód 
oraz przeprowadzania musztry,  
- sprzęt do prowadzenia szkoleń z kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej, 
- zestawy do ochrony przeciwchemiczne),  
- 16 kompletów uniformów do samoobrony oraz profesjonalne tatami do zajęć z judo 
i walki wręcz, 
- pełnowymiarowa hala widowiskowo-sportowa i plac przed szkołą które umożliwiają 
prowadzenie szkoleń z zakresu musztry, 
- na terenie miasta Złocieńca znajduje strzelnica miejska i strzelnica w obrębie 
patronackiej jednostki wojskowej z których korzystają uczniowie w czasie szkoleń 
strzeleckich. 
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3. Informacje dotyczące nauczycieli realizujących szkolenia wojskowe w szkole: 
 

Włodzimierz Rutkowski: 
– nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa, trener w zakresie 
strzelectwa sportowego, ukończył studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy,  
- ukończył organizowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej  szkolenie 
instruktorsko-metodyczne dla nauczycieli prowadzących przedmiot „Edukacja dla 
bezpieczeństwa” w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu,  
- ukończył szkolenie instruktorsko – metodyczne dla nauczycieli klas mundurowych w 
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce. 
 

Jan Macul: 
– porucznik rezerwy Wojska Polskiego, nauczyciel wychowania fizycznego, trener 
orientacji sportowej,  
- ukończył: szkolenie instruktorsko-metodyczne dla nauczycieli realizujących 
minimum programowe w ramach innowacyjnych programów przysposobienia lub 
edukacji dla bezpieczeństwa w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie,       
- ukończył szkolenie instruktorsko-metodyczne dla nauczycieli klas mundurowych  
(3 edycja szkolenia rozszerzonego-uzupełniającego) organizowane w Centrum 
Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce. 
 

4. Porozumienia o współpracy: 
 
- porozumienie o współpracy z 2. Brygadą Zmechanizowaną Legionów im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu zawarte w Złocieńcu w dniu 30.01.2017 r., 
- porozumienie o współpracy z Wydziałem Żandarmerii Wojskowej w Olesznie zawarte 
w dniu  12.02.2018 r., 
- porozumienie o współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień w Szczecinku z dnia 
02.09.2019 r., 
- współpraca z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko, 
- współpraca z Agencją Mienia Wojskowego w Szczecinie, 
- Współpraca z 12. Brygadą Zmechanizowaną w Szczecinie, 
- 16. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym Drawsko Pomorskie. 
 

5. Informacje dotyczące edukacji wojskowej: 
 

Zajęcia praktyczne:  
- musztra zespołowa i indywidualna, bytowanie w terenie lesisto-jeziornym (survival), 
drużynowy marsz patrolowy, orientowanie topograficzne i nawigacja w terenie, 
organizacja przetrwania w warunkach naturalnych, walka wręcz, zajęcia sportowe w 
ośrodku szkolenia fizycznego, ćwiczenia w zakresie obsługi sprzętu wojskowego, 
trening strzelecki, zajęcia z taktyki wojskowej, marsze zadaniowe, zasady 
żołnierskiego zachowania się, dyscyplina wojskowa, szkolenie z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej, szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 
obrona przed bronią masowego rażenia podczas  zajęć edukacji wojskowej w szkole i 
obozów  szkoleniowo – kondycyjnych na terenie 2. Brygady Zmechanizowanej 
Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu w latach  2017-2019 oraz 
strzelnicy w Złocieńcu, 
- program innowacyjny „orienteering – z mapą i kompasem po drogach i bezdrożach” 
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- „program nauczania walki wręcz i samoobrony – obroń się sam – dla klasy sportowo-
wojskowej”, 
- ratownictwo wodne i nauka pływania we współpracy z WOPR-em w Złocieńcu. 
 
Zajęcia teoretyczne:  
- program innowacyjny „Historia Wojskowości” w wymiarze 1 godziny lekcyjnej 
tygodniowo, 
- wykłady „Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych”,               
„Patriotyczne podstawy wychowania wojskowego” i „Bytowanie w terenie lesisto-
jeziornym”, 
- kształcenie obywatelskie i profilaktyka wojskowa, budowa i eksploatacja sprzętu 
wojskowego, 
- komendy w ruchu drogowym i techniki dochodzeniowo-śledcze, 
- szkolenie prawne.  
 

6. Udział uczniów w zawodach dla klas mundurowych: 
 

- Ogólnopolskie Mistrzostwa Klas Mundurowych na poligonie drawskim 
- Zawody „Sprawni jak żołnierze” 
- Zawody wojewódzkie w strzelectwie sportowym „ O srebrne muszkiety” 
- Mistrzostwa Pomorza i Kujaw w biegach na orientację, 
 
Wykaz dotychczasowych działań teoretycznych i praktycznych w zakresie edukacji 
wojskowej spełnia wytyczne formalne wynikające z przepisów zawartych w noweli 
ustawy Prawo Oświatowe z 19 lipca 2019 r. Utworzenie oddziału przygotowania 
wojskowego nie naruszy uprawnień ucznia do uzyskania wiadomości i umiejętności 
niezbędnych do ukończenia Liceum Ogólnokształcącego. W ramach porozumienia o 
współpracy z 2 Brygadą Zmechanizowaną Legionów im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w 
Złocieńcu zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzą instruktorzy z 2. BZ w Złocieńcu, 
co pozwoli spełnić warunki zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 
6 ustawy Prawo Oświatowe z 19 lipca 2019 r.  Rokrocznie absolwenci LO w Złocieńcu 
zasilają szeregi Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej ze względu na aktywną 
współpracę szkoły z 2. Brygadą Zmechanizowaną Legionów w Złocieńcu. 
 
 

 
Załączniki: 

1. Opinia rady pedagogicznej placówki, w której prowadzony będzie oddział 
przygotowania wojskowego. 

2. Zobowiązanie organu prowadzącego szkołę do ponoszenia kosztów 
kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego, przekraczających wydatki 
bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły.  

 
 
 

………….……………………………………. 
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji  

organu prowadzącego szkołę1) 

 
1Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie umocowania do reprezentowania organu prowadzącego 
szkołę. 


