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PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO 
 

ROZKŁAD 

GODZINOWY 
TEMATYKA ZAJĘĆ ZAGADNIENIA UWAGI 

I dzień szkolenia 

9.00 – 9.45 

Zagrożenia bezpieczeństwa narodowego 

Polski 

1. Bezpieczeństwo a zagrożenia. 

2. Rodzaje i formy współczesnych zagrożeń. 

3. Globalizacja, asymetria i hybrydowość zagrożeń. 

4. Kluczowe zagrożenia bezpieczeństwa państwa. 

5. Współczesne środowisko bezpieczeństwa Polski. 

6. Konkluzje. 

 

10.00 – 10.45 

Międzynarodowe i narodowe 

uwarunkowania bezpieczeństwa 

militarnego Polski 

1. Główne założenia polskiej polityki bezpieczeństwa 

2. Strategia narodowego RP. 

3. NATO i UE jako filary bezpieczeństwa.  

4. Wojna w Ukrainie a bezpieczeństwo militarne Polski. 

5. Siły zbrojne RP w systemie bezpieczeństwa militarnego Polski. 

6. Konkluzje. 

 

11.00 – 11.45 

Organizacja i funkcjonowanie systemu 

bezpieczeństwa RP 

 

1. Pojęcie i podstawy prawno-organizacyjne bezpieczeństwa 

narodowego RP. 

2. Ujęcie systemowe bezpieczeństwa narodowego RP. 

3. Kierowanie bezpieczeństwem narodowym RP. 

4. Siły i środki państwa na rzecz bezpieczeństwa – podsystemy 

wykonawcze 

5. Konkluzje. 

 

12.00 – 12.45 

Obronność państwa. Struktura  

i funkcjonowanie systemu obronnego 

państwa 

1. Miejsce i rola systemu obronnego państwa w systemie 

bezpieczeństwa narodowego RP.  

2. Administracja publiczna w systemie obronnym państwa - 

miejsce i rola. 

3. Struktura przedmiotowa i podmiotowa systemu obronnego 

państwa.  
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4. Przeznaczenie, struktura i zadania pozamilitarnych ogniw 

obronnych. 

5. Konkluzje. 

13.00 – 13.45 
Przygotowania obronne państwa w 

systemie bezpieczeństwa narodowego RP – 

wybrane problemy przygotowań.  

1. Podstawy prawne przygotowań obronnych w Polsce. 

2. Administracja publiczna oraz przedsiębiorcy w procesie 

przygotowań obronnych państwa - miejsce i rola. 

3. Zakres, dziedziny oraz zasady przygotowań obronnych 

państwa. 

4. Charakterystyka wybranych zadań obronnych. 

5. Konkluzje. 

 

II dzień szkolenia 

9.00 – 9.45 

Ochrona ludności i obrona cywilna, 

zarządzanie kryzysowe 

1. Pojęcie i istota ochrony ludności, obrony cywilnej  

i zarządzania kryzysowego. 

2. Podstawy prawne ochrony ludności, obrony cywilnej i 

zarządzania kryzysowego. 

3. Główne założenia ochrony ludności. 

4. Ujęcie systemowe zarządzania kryzysowego.  

5. Organizacja obrony cywilnej. 

6. Konkluzje. 

 

10.00 – 10.45 

Planowanie obronne dziedziną integrującą  

przygotowania obronne w Polsce – 

wybrane problemy planowania i 

programowania obronnego 

1. Pojęcie i istota oraz struktura planowania obronnego w Polsce. 

2. Charakterystyka planowania operacyjnego w administracji 

publicznej oraz przedsiębiorstwach. 

3. Zasady i tryb opracowania „Planu operacyjnego 

funkcjonowania…”(POF) oraz „Kart realizacji zadań 

operacyjnych„(KRZO). 

4. Programowanie obronne – rodzaje programów, ich istota i 

treść. 

5. Konkluzje. 

 

11.00 – 11.45 
Świadczenia na rzecz obrony – planowanie 

i wykorzystanie świadczeń 

1. Istota , definicja oraz podział świadczeń na rzecz obrony. 

2. Podstawy prawne świadczeń na rzecz obrony. 

3. Świadczenia osobiste i rzeczowe – zasady nakładania  

i wykonywania świadczeń w czasie pokoju. 

4. Świadczenia osobiste i rzeczowe – zasady nakładania i 

wykonywania świadczeń w czasie mobilizacji i wojny. 
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5. Planowanie i realizacja świadczeń szczególnych. 

6. Finansowanie świadczeń na rzecz obrony – zasady i tryb. 

7. Konkluzje. 

12.00 – 12.45 

Osiąganie wyższych stanów gotowości 

obronnej państwa w tym organizacja i 

funkcjonowanie systemu stałych dyżurów i 

Stanowisk Kierowania 

1. Gotowość obronna państwa - rodzaje oraz charakterystyka 

stanów gotowości. 

2. Zmiana stanów gotowości obronnej państwa - zasady i tryb. 

3. Zadania administracji publicznej i przedsiębiorców podczas 

podwyższania gotowości obronnej państwa. 

4. System Stałych Dyżurów - organizacja i funkcjonowanie. 

5. Konkluzje 

 

13.00 – 13.45 

Program Mobilizacji Gospodarki 
1. Program Mobilizacji Gospodarki ważnym dokumentem 

planowania obronnego w Polsce.  

2. Podstawy prawne, zasady i tryb opracowania PMG oraz 

organy właściwe w tym zakresie. 

3. Miejsce i rola przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu 

gospodarczo-obronnym w PMG. 

4. Konkluzje 

 

III dzień szkolenia 

9.00 – 9.45 
Przygotowania do militaryzacji – wybrane 

problemy przygotowań  

1. Militaryzacja w obszarze przygotowań obronnych państwa 

2. Podstawy prawne przygotowań do militaryzacji 

3. Przygotowania do militaryzacji – podmiotowy i przedmiotowy 

aspekt przygotowań. 

4. Nadawanie przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do 

służby w jednostkach zmilitaryzowanych – wybrane 

problemy. 

5. Konkluzje 

 

10.00 – 10.45 
Przygotowania do prowadzenie 

szczególnej ochrony obiektów – wybrane 

problemy przygotowań 

1. Szczególna ochrona obiektów w obszarze przygotowań 

obronnych państwa 

2. Podstawy prawne szczególnej ochrony obiektów. 

3. Obiekty szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności 

państwa - klasyfikacja i kategoryzacja  

4. Zasady i tryb przygotowań do prowadzenia szczególnej 

ochrony obiektów. 

5. Konkluzje. 
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11.00 – 11.45 

Zasady przygotowania i prowadzenia 

ćwiczeń obronnych i zarządzania 

kryzysowego 

1. Podstawy prawne realizacji ćwiczeń obronnych. 

2. Miejsce i rola ćwiczeń obronnych w procesie planowania i 

realizacji szkolenia obronnego. 

3. Zakres, organizacja i koordynacja ćwiczeń obronnych. 

4. Podstawowe dokumenty opracowywane w procesie 

przygotowania i realizacji ćwiczeń obronnych. 

5. Konkluzje 

 

12.00 – 12.45 

Metodyka opracowania Tabeli realizacji 

zadań operacyjnych (TRZO) i Kart 

realizacji zadań operacyjnych (KRZO) - 

warsztaty 

1. Oznaczanie zestawów zadań operacyjnych w formie Tabeli 

realizacji zadań operacyjnych (TRZO) zgodnie z zasadami 

określonymi w normie obronnej NO-02-A060 zatwierdzonej przez 

Ministra Obrony Narodowej Decyzją Nr 99/MON z dnia 13 kwietnia 

2005 r. w sprawie zatwierdzania norm obronnych (Dz. Urz. MON poz. 

55).    
2. Zasady opracowania TRZO przez określonego ministra 

kierującego działem administracji rządowej, centralny organ 

administracji rządowej, wojewodę, kierownika jednostki 

organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez Prezesa Rady 

Ministrów albo ministra, albo też określoną grupę tych 

podmiotów, przy pomocy podległych i nadzorowanych jednostek 

organizacyjnych, a w przypadku wojewodów również przy 

pomocy marszałków województw, starostów, prezydentów miast, 

wójtów i burmistrzów oraz jednostek organizacyjnych 

utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. TRZO 

powinna uwzględniać wszystkie zadania stawiane do realizacji 

przez organ nadrzędny administracji rządowej. 
Uwaga: TRZO należy opracować zgodnie z zasadami określonymi w 

Podręczniku Normalizacji Obronnej PDNO-02-A075:2008 – Planowanie 

obronne. Struktura i redagowanie planu operacyjnego przez organy 

administracji publicznej” (Dz. Urz. MON poz. 166). 

3. Zasady i tryb opracowania Kart realizacji zadań operacyjnych 

(KRZO), które stanowią część składową Planu operacyjnego 

funkcjonowania (POF), określającą szczegółową procedurę 

postępowania osoby lub komórki organizacyjnej bezpośrednio 

realizującej zadanie operacyjne oraz podmioty współuczestniczące 

w realizacji tego zadania i niezbędne do tego dokumenty. KRZO 
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sporządza się na podstawie zadań zawartych w TRZO organu 

opracowującego POF. 
Uwaga:  KRZO należy opracować zgodnie z wzorem stanowiącym 

załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. 

w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań 

wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy 

administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego  

(t.j. Dz.U. z 2020 r.  poz. 1911). 

13.00 – 14.00 

Opracowanie Kart Realizacji Zadań 

Operacyjnych (KRZO) dla wybranych 

zadań z ćwiczebnej Tabeli Realizacji Zadań 

Operacyjnych (TRZO) - warsztaty 

1. Wprowadzenie do ćwiczenia oraz podział uczestników na zespoły 

ćwiczące z wyznaczonym szefem zespołu. 

2. Zadaniem zespołów będzie opracowanie procedury w KRZO dla 

wybranych zadań z ćwiczebnej Tabeli Realizacji Zadań 

Operacyjnych (TRZO). 

3. Prezentacja przez zespoły ćwiczące opracowanych KRZO 

objętych ćwiczeniem. 
Uwaga: do wykonania zadań objętych ćwiczeniem szefom grup zostanie 

przekazana ćwiczebna Tabela Realizacji Zadań Operacyjnych oraz 

formularze KRZO do opracowania - do wypełnienia pismem odręcznym. 

 

14.00 – 14.30  
 

Dyskusja i konsultacje. Podsumowanie szkolenia 
 

 


