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INFORMACJE OGÓLNE 

Katalog szkoleń i kursów w Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej stanowi 

rodzaj przeglądu oferty szkoleń o charakterze specjalistycznym oraz kursów 

doskonalących i kwalifikacyjnych. Są one realizowane przez kadrę dydaktyczną Centrum 

Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, a także współpracujących 

z  Centrum wykładowców i specjalistów z innych jednostek dydaktycznych. 

Zasady funkcjonowania Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej określone są 

zarządzeniem Nr 46/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2011 r. 

w  sprawie szczegółowego zakresu działania Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej 

i szczegółowego zakresu działania Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej  

(Dz. Urz. MON z dnia 25 października 2011 r. z późn. zm.). 

Ukończenie kursu (szkolenia) dokumentowane jest świadectwem lub 

zaświadczeniem, zgodnie z wymogami Decyzji Nr 420/MON Ministra Obrony Narodowej 

z dnia 12 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Siłach Zbrojnych systemu 

doskonalenia zawodowego. 

 

Sprawy organizacyjne 

Żołnierza Żandarmerii Wojskowej kieruje na kurs (szkolenie) właściwy przełożony. 

Wykazy imienne kandydatów do udziału w kursach, zgodnie z pkt. 8 Rozkazu Nr 5/09 

Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej z dnia 09.01.2009 r. w sprawie 

wprowadzenia w Żandarmerii Wojskowej systemu doskonalenia zawodowego, przesłane 

mają być na adres Szefa Oddziału Kadr i Uzupełnień na trzy miesiące przed 

rozpoczęciem kursu. Zasady zgłaszania kandydatów na kursy w Centrum Szkolenia 

Żandarmerii Wojskowej określają Wytyczne Szefa Zarządu Prewencji Komendy Głównej 

Żandarmerii Wojskowej w zakresie działalności szkoleniowej Żandarmerii Wojskowej na 

dany rok. 

Zajęcia mają charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny, trwają w zależności 

od potrzeb 5 do 7 godzin lekcyjnych dziennie.  
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PION PREWENCJI 
CYKL PREWENCJI I TAKTYKI INTERWENCJI 

  

 

1.1.1. KONTROLA OCHRONY OBIEKTÓW WOJSKOWYCH PROWADZONA PRZEZ 

ŻANDARMERIĘ WOJSKOWĄ 

 
 
PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs przeznaczony jest dla podoficerów Żandarmerii 
Wojskowej prowadzących kontrolę ochrony obiektów 
wojskowych pod względem zabezpieczenia broni, amunicji, 
środków bojowych, funkcjonowania systemów ochronnych 
obiektów wojskowych, rozliczeń amunicji i środków bojowych 
po odbytych strzelaniach i ćwiczeniach. 
 
 

CEL KURSU Doskonalenie wiedzy i umiejętności podoficerów Żandarmerii 
Wojskowej kontrolujących zabezpieczenie obiektów wojskowych. 
 
 

KOD 8360017 
 
 

CZAS TRWANIA 2 tygodnie 
 
 

WYMAGANIA  

WSTĘPNE 

Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego 
do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE”. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów i ćwiczeń 
praktycznych. Absolwent po zrealizowaniu programu powinien 
osiągnąć efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 opisuje przedmiot ochrony i wymagania stawiane 
ochronie obiektów wojskowych; 

 wyjaśnia organizację i funkcjonowanie systemów ochrony; 

 zna fizyczne i techniczne sposoby wspomagania ochrony 
obiektów; 

 zna zasady zabezpieczenia broni, środków bojowych 
i  gospodarowania nimi; 

 opisuje zasady ochrony konwojowanego mienia. 

Umiejętności: 

 kontroluje techniczne środki wspomagające ochronę 
fizyczną obiektów; 

 dokumentuje czynności z kontroli ochrony obiektów 
wojskowych; 

 kontroluje systemy ochrony obiektów; 

 prowadzi kontrolę fizycznego zabezpieczenia obiektów; 

 rozpoznaje kategorie obiektów wojskowych na podstawie 
ich oznakowania; 

 dokumentuje uwagi pokontrolne. 
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PION PREWENCJI 
CYKL PREWENCJI I TAKTYKI INTERWENCJI 

  
 
 

Kompetencji społecznych: 

 działa na podstawie i w ramach przepisów prawa; 

 jest kreatywny w pełnieniu obowiązków służbowych; 

 wykonuje powierzone zadania zgodnie z ich treścią; 

 jest odporny na stres. 
 

 
UBIÓR Mundur polowy. 

 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 pas żołnierski, pas biały oficerski; 

 strój sportowy – według potrzeb; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 kabura do pistoletu wojskowego koloru białego, kajdanki 
wraz z etui koloru białego, etui na opatrunek osobisty 
koloru białego, opatrunek osobisty, etui na RMG koloru 
białego, torba dowódcy patrolu koloru białego. 

 
FORMA ZALICZENIA 

KURSU 

Egzamin. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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PION PREWENCJI 
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1.1.2. PLANOWANIE I ROZLICZANIE DZIAŁALNOŚCI Z ZAKRESU RUCHU 

DROGOWEGO 

 
 
PRZEZNACZENIE 
KURSU 

Kurs przeznaczony jest dla kierowników sekcji ruchu drogowego. 
 
 

CEL KURSU Doskonalenie umiejętności kierowników sekcji ruchu drogowego 
w planowaniu i rozliczaniu działalności z zakresu ruchu 
drogowego. 
 
 

KOD 8360019 
 
 

CZAS TRWANIA 1 tydzień 
 
 

WYMAGANIA  
WSTĘPNE 

Pełnienie obowiązków kierownika sekcji ruchu drogowego. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 
KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, seminariów 
i  ćwiczeń praktycznych oraz zajęć instruktorsko-metodycznych. 
Absolwent po zrealizowaniu programu powinien osiągnąć 
efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 zna aktualne akty normatywne z zakresu ruchu 
drogowego; 

 wyjaśnia zasady postępowania mandatowego; 

 charakteryzuje zasady dokumentowania działalności 
z  zakresu ruchu drogowego; 

 wymienia zasady planowania, kontroli i kierowania 
ruchem drogowym; 

 zna zasady rozliczania działalności z zakresu ruchu 
drogowego. 

Umiejętności: 

 sporządza plany działalności z zakresu ruchu drogowego; 

 kieruje ruchem drogowym; 

 kontroluje ruch drogowy, stosuje postępowanie mandatowe 
w  stosunku do sprawców wykroczeń; 

 prowadzi dokumentację działalności w zakresie ruchu 
drogowego, rozlicza działalność z tego zakresu. 

Kompetencji społecznych: 

 przewiduje skutki nieprzestrzegania przepisów w ruchu 
drogowym; 

 jest stanowczy w działaniu; 

 działa zgodnie i w ramach przepisów prawa; 

 jest systematyczny w pracy. 
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UBIÓR Mundur polowy. 
 
 

DODATKOWE 
WYPOSAŻENIE 

 pas żołnierski, pas biały oficerski; 

 strój sportowy – według potrzeb; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”, 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 kabura do pistoletu wojskowego koloru białego, kajdanki 
wraz z etui koloru białego, etui na opatrunek osobisty 
koloru białego, opatrunek osobisty, etui na RMG koloru 
białego, torba dowódcy patrolu koloru białego, kamizelka 
odblaskowa ŻW, rękawiczki białe bawełniane (do regulacji 
ruchu drogowego), gwizdek, tarcza sygnałowa odblaskowa, 
pałka służbowa. 

 
 

FORMA ZALICZENIA 
KURSU 

Zaliczenie bez oceny. 
 
 

POTWIERDZENIE 
UKOŃCZENIA KURSU 

Zaświadczenie ukończenia kursu doskonalącego. 
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1.1.3. PLANOWANIE DZIAŁNOŚCI PREWENCYJNEJ W ŻANDARMERII WOJSKOWEJ 

 
 
PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs jest przeznaczony dla kierowników sekcji planowania. 
 

 
CEL KURSU Doskonalenie wiedzy i umiejętności kierowników sekcji 

planowania z zakresu planowania działalności prewencyjnej. 
 

 
KOD 8360020 

 
 

CZAS TRWANIA 

   

1 tydzień 
 

 
WYMAGANIA  

WSTĘPNE 

Pełnienie obowiązków kierownika sekcji planowania. 
 

 
CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, seminariów 
i  ćwiczeń praktycznych oraz zajęć instruktorsko-metodycznych. 
Absolwent po zrealizowaniu programu powinien osiągnąć 
efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 wymienia aktualne akty normatywne regulujące działalność 
planistyczną w Żandarmerii Wojskowej; 

 charakteryzuje zasady planowania działalności prewencyjnej; 

 zna zasady sporządzania miesięcznych planów działalności 
prewencyjnej; 

 wyjaśnia zasady sporządzania miesięcznych planów służb 
uwzględniających specyfikę jednostek terenowych; 

 opisuje zasady dokumentowania działalności prewencyjnej. 

Umiejętności: 

 sporządza roczne i miesięczne plany zasadniczych 
przedsięwzięć w działalności prewencyjnej; 

 sporządza miesięczne plany służb uwzględniając specyfikę 
jednostki terenowej Żandarmerii Wojskowej; 

 prowadzi dokumentację działalności prewencyjnej. 

Kompetencji społecznych: 

 pracuje samodzielnie i w zespole; 

 jest systematyczny w pracy z dokumentami. 
 
 

UBIÓR Mundur polowy. 
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DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 pas żołnierski, pas biały oficerski; 

 strój sportowy – według potrzeb; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 kabura do pistoletu wojskowego koloru białego, kajdanki 
wraz z etui koloru białego, etui na opatrunek osobisty 
koloru białego, opatrunek osobisty, etui na RMG koloru 
białego, torba dowódcy patrolu koloru białego. 

 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU 

Zaliczenie bez oceny. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA 

Zaświadczenie ukończenia kursu doskonalącego. 
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1.1.4. REALIZACJA ZADAŃ INSPEKTORA RUCHU DROGOWEGO W RUCHU 

DROGOWYM 

 
 
PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs przeznaczony jest dla podoficerów pełniących obowiązki 
inspektora ruchu drogowego. 
 
 

CEL KURSU Doskonalenie wiedzy i umiejętności żołnierzy wyznaczonych 
na stanowisko IRD w realizacji zadań w ruchu drogowym. 
 
 

KOD 8360021 
 
 

CZAS TRWANIA 2 tygodnie 
 
 

WYMAGANIA 

WSTĘPNE 

Wyznaczenie na stanowisko inspektora ruchu drogowego 
Żandarmerii Wojskowej. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów i ćwiczeń 
praktycznych oraz zajęć instruktorsko-metodycznych. 
Absolwent po zrealizowaniu programu powinien osiągnąć 
efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 zna podstawowe akty prawne dotyczące działalności 
IRD; 

 wyjaśnia zasady badań diagnostycznych pojazdów 
i  warunki przewozu materiałów niebezpiecznych; 

 charakteryzuje podstawy prawne postępowania mandatowego 
oraz wybrane przepisy kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń; 

 opisuje zasady kontroli ruchu drogowego i kierowania ruchem; 

 wymienia zasady postepowania z kierującymi pojazdem 
oraz zatrzymanymi dokumentami; 

 wyjaśnia zasady kierowania ruchem drogowym; 

 zna zasady postępowania z osobą kierującą pojazdem 
w  stanie nietrzeźwości; 

 objaśnia zasady działania urządzeń kontrolno-pomiarowych; 

 zna zasady pilotowania pojazdów; 

 zna metody prowadzenia zajęć profilaktycznych. 

Umiejętności: 

 prowadzi kontrolę uczestników ruchu oraz pojazdów 
mechanicznych uczestniczących w ruchu; 

 posługuje się sprzętem specjalistycznym będącym na 
wyposażeniu IRD, w szczególności urządzeniami kontrolno-
pomiarowymi; 

 kieruje ruchem drogowym; 

 organizuje posterunek kontrolno-blokadowy; 
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 sporządza i prowadzi dokumentację kontroli drogowej; 

 działa w składzie patrolu ruchu drogowego; 

 prowadzi zajęcia profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. 

Kompetencji społecznych: 

 działa zdecydowanie, na podstawie i w ramach przepisów 
prawa; 

 wykonuje powierzone zadania zgodnie z ich treścią; 

 jest odporny na stres; 

 potrafi pracować w zespole i indywidualnie. 
 

 
UBIÓR Mundur polowy. 

 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 pas żołnierski, pas biały oficerski; 

 strój sportowy – według potrzeb; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”, 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 kabura do pistoletu wojskowego koloru białego, kajdanki 
wraz z etui koloru białego, etui na opatrunek osobisty 
koloru białego, opatrunek osobisty, etui na RMG koloru 
białego, torba dowódcy patrolu koloru białego, kamizelka 
odblaskowa ŻW, rękawiczki białe bawełniane (do regulacji 
ruchu drogowego), gwizdek, tarcza sygnałowa odblaskowa, 
pałka służbowa. 

 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU 

Egzamin. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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1.1.5. KURS DOSKONALĄCY INSPEKTORÓW RUCHU DROGOWEGO 
 
 

PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs jest przeznaczony dla żołnierzy zajmujących stanowisko 
inspektora ruchu drogowego. 
 
 

CEL KURSU Poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności realizacji 
zadań przez inspektorów ruchu drogowego. 
 
 

KOD 8360022 
 
 

CZAS TRWANIA 2 tygodnie 
 
 

WYMAGANIA  

WSTĘPNE 

Pełnienie obowiązków na stanowisku inspektora ruchu 
drogowego Żandarmerii Wojskowej. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów i ćwiczeń 
praktycznych. Absolwent po zrealizowaniu programu powinien 
osiągnąć efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 zna podstawowe akty prawne dotyczące ruchu drogowego; 

 opisuje obowiązki i uprawnienia na stanowisku IRD; 

 charakteryzuje zasady badań diagnostycznych pojazdów 
i  warunki przewozu materiałów niebezpiecznych; 

 wymienia podstawy prawne postępowania mandatowego 
oraz wybrane przepisy kodeksu karnego i kodeksu 
wykroczeń; 

 opisuje zasady kontroli ruchu drogowego i kierowania 
ruchem; 

 wyjaśnia zasady postępowania z kierującym pojazdem oraz 
zatrzymanymi dokumentami; 

 zna zasady kierowania ruchem drogowym, postępowania 
mandatowego; 

 tłumaczy zasady organizacji posterunku kontrolno-
blokadowego; 

 wymienia zasady postępowania z osobą kierującą 
pojazdem w stanie nietrzeźwości; 

 opisuje zasady działania urządzeń kontrolno-pomiarowych; 

 charakteryzuje zasady pilotowania pojazdów. 
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Umiejętności: 

 prowadzi kontrolę uczestników ruchu oraz pojazdów 
mechanicznych uczestniczących w ruchu; 

 posługuje się sprzętem specjalistycznym będącym na 
wyposażeniu IRD, w szczególności urządzeniami 
kontrolno-pomiarowymi; 

 kieruje ruchem drogowym; 

 organizuje posterunek kontrolno-blokadowy; 

 sporządza i prowadzi dokumentację kontroli drogowej, 
działa w składzie patrolu ruchu drogowego. 

Kompetencji społecznych: 

 działa zdecydowanie, na podstawie i w ramach przepisów 
prawa; 

 wykonuje powierzone zadania zgodnie z ich treścią; 

 jest odporny na stres; 

 potrafi pracować w zespole. 
 
 

UBIÓR Mundur polowy. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 pas żołnierski, pas biały oficerski; 

 strój sportowy – według potrzeb; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 kabura do pistoletu wojskowego koloru białego, kajdanki 
wraz z etui koloru białego, etui na opatrunek osobisty 
koloru białego, opatrunek osobisty, etui na RMG koloru 
białego, torba dowódcy patrolu koloru białego, kamizelka 
odblaskowa ŻW, rękawiczki białe bawełniane (do regulacji 
ruchu drogowego), gwizdek, tarcza sygnałowa odblaskowa, 
pałka służbowa. 

 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU 

Egzamin. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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1.1.6. DZIAŁANIA PATROLOWE ŻANDARMERII WOJSKOWEJ 

 
 
PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs przeznaczony jest dla podoficerów i szeregowych 
zawodowych Żandarmerii Wojskowej pełniących obowiązki 
dowódcy patrolu. 
 
 

CEL KURSU Przygotowanie dowódcy patrolu do wykonywania zadań na 
zajmowanym stanowisku. 
 
 

KOD 8360023 
 
 

CZAS TRWANIA 2 tygodnie 
 
 

WYMAGANIA 

WSTĘNE 

Ukończenie „Szkolenia kwalifikacyjnego szeregowych Żandarmerii 
Wojskowej”. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów i ćwiczeń 
praktycznych. Absolwent po zrealizowaniu programu powinien 
osiągnąć efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 zna w zakresie podstawowym akty normatywne regulujące 
funkcjonowanie Żandarmerii Wojskowej ze szczególnym 
uwzględnieniem służby patrolowej; 

 opisuje w zakresie podstawowym porozumienia z innymi 
organami powołanymi do ochrony porządku i bezpieczeństwa 
publicznego w zakresie służby patrolowej; 

 charakteryzuje zasady i metody działania oraz zadania 
Żandarmerii Wojskowej w zakresie ochrony bezpieczeństwa 
i  porządku publicznego. 

Umiejętności: 

 kieruje działaniami patrolu w różnych sytuacjach; 

 posługuje się sprzętem będącym na wyposażeniu 
Żandarmerii Wojskowej; 

 dokonuje analizy i oceny zdarzeń będących w zainteresowaniu 
Żandarmerii Wojskowej; 

 stosuje środki przymusu bezpośredniego; 

 konwojuje osoby i przedmioty powierzone do ochrony; 

 prowadzi celny ogień z broni strzeleckiej; 

 przeprowadza interwencje, zatrzymuje, doprowadza; 

 dokonuje kontroli osobistej oraz bagażu; 

 wykonuje zadania policji sądowej, służby asystencyjnej. 
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Kompetencji społecznych: 

 wykazuje zainteresowanie służbą w Żandarmerii Wojskowej 
i wrażliwość na przejawy naruszania prawa; 

 działa zdecydowanie samodzielnie i w zespole, na 
podstawie i w ramach przepisów prawa; 

 troszczy się o bezpieczeństwo członków patrolu; 

 wykonuje powierzone zadania zgodnie z ich treścią; 

 jest odporny na stres i trudy życia wojskowego. 
 

 
UBIÓR Mundur polowy. 

 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 pas żołnierski, pas biały oficerski; 

 strój sportowy – według potrzeb; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 kabura do pistoletu wojskowego koloru białego, kajdanki 
wraz z etui koloru białego, etui na opatrunek osobisty 
koloru białego, opatrunek osobisty, etui na RMG koloru 
białego, torba dowódcy patrolu koloru białego, kamizelka 
odblaskowa ŻW, tarcza sygnałowa odblaskowa, pałka 
służbowa, latarka. 

 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU 

Egzamin. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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1.1.7. IZBY ZATRZYMAŃ W SYSTEMIE WOJSKOWYCH ORGANÓW OCHRONY 
PORZĄDKU PUBLICZNEGO 

 
 

PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs jest przeznaczony dla podoficerów i szeregowych 
zawodowych przewidzianych do objęcia lub wyznaczonych 
na stanowisko, a nie posiadających przeszkolenia w zakresie 
obsługi izb zatrzymań. 
 
 

CEL KURSU Przygotowanie podoficerów i szeregowych zawodowych do 
wykonywania obowiązków profosów izb zatrzymań. 
 
 

KOD 8360024 
 
 

CZAS TRWANIA 2 tygodnie 
 
 

WYMAGANIA  

WSTĘPNE 

Ukończenie szkoły podoficerskiej o specjalności Żandarmerii 
Wojskowej lub kursu przekwalifikowania w specjalności 
Żandarmerii Wojskowej. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, ćwiczeń 
praktycznych i pokazów. Absolwent po zrealizowaniu programu 
powinien osiągnąć efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 zna podstawowe akty prawne regulujące działalność izb 
zatrzymań; 

 charakteryzuje zasady postępowania profosa izby zatrzymań 
w określonych sytuacjach; 

 opisuje procedury przyjęcia, wydania, zwolnienia oraz 
przekazania osoby zatrzymanej w izbie zatrzymań; 

 zna podstawy prawa karnego, wykroczeń w zakresie 
niezbędnym do wykonywania czynności służbowych; 

 wymienia warunki bezpieczeństwa w trakcie wykonania 
zadań służbowych; 

 omawia prawa i obowiązki profosa izby zatrzymań. 

Umiejętności: 

 posługuje się sprzętem specjalistycznym będącym na 
wyposażeniu izb zatrzymań; 

 korzysta z urządzeń alarmowych; 

 przyjmuje, przechowuje depozyt, umieszcza osoby 
w  pomieszczeniach izby zatrzymań; 

 ocenia dokumenty upoważniające do osadzenia oraz 
stosowania kar porządkowych; 

 stosuje środki przymusu bezpośredniego; 

 sporządza i prowadzi dokumentację wykonywanych 
czynności służbowych. 
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Kompetencji społecznych: 

 działa zdecydowanie, na podstawie i w ramach przepisów 
prawa; 

 wykonuje powierzone zadania zgodnie z ich treścią, jest 
odporny na stres. 

 
 

UBIÓR Mundur polowy. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 pas żołnierski, pas biały oficerski; 

 strój sportowy – według potrzeb; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 kabura do pistoletu wojskowego koloru białego, kajdanki 
wraz z etui koloru białego, etui na opatrunek osobisty 
koloru białego, opatrunek osobisty, etui na RMG koloru 
białego, torba dowódcy patrolu koloru białego, pałka 
służbowa. 

 
FORMA ZALICZENIA 

KURSU 

Egzamin. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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1.1.8. ZADANIA I PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA INSPEKTORA RUCHU 
DROGOWEGO W ŻANDARMERII WOJSKOWEJ  

 
 

PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs przeznaczony jest dla żołnierzy zajmujących się lub 
przewidzianych do objęcia stanowiska inspektora ruchu 
drogowego. 
 
 

CEL KURSU Przygotowanie podoficerów do realizacji zadań na stanowisku 
inspektora ruchu drogowego. 
 
 

KOD 8360026 
 
 

CZAS TRWANIA 2 tygodnie 
 
 

WYMAGANIA 

WSTĘPNE 

Pełnienie funkcji lub planowanie do pełnienia objęcia stanowiska 
inspektora ruchu drogowego. Posiadanie zezwolenia kierowania 
pojazdem uprzywilejowanym. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, seminariów 
i  ćwiczeń praktycznych. Absolwent po zrealizowaniu programu 
powinien osiągnąć efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 zna podstawowe akty prawne dotyczące działalności 
IRD; 

 omawia zakres obowiązków na stanowisku IRD; 

 charakteryzuje zasady badań technicznych, pojazdów 
i  warunki przewozu materiałów niebezpiecznych; 

 omawia podstawy prawne postępowania mandatowego 
i  wybrane przepisy kodeksu karnego i wykroczeń; 

 definiuje zasady kontroli ruchu drogowego i kierowania 
ruchem; 

 wyjaśnia zasady postępowania z kierującym pojazdem oraz 
zatrzymanymi dokumentami. 

Umiejętności: 

 prowadzi kontrolę uczestników ruchu oraz pojazdów 
mechanicznych uczestniczących w ruchu; 

 posługuje się sprzętem specjalistycznym będącym na 
wyposażeniu IRD, w szczególności urządzeniami 
kontrolno-pomiarowymi; 

 kieruje ruchem drogowym; 

 sporządza i prowadzi dokumentację kontroli drogowej; 

 realizuje przedsięwzięcia profilaktyczne. 
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Kompetencji społecznych: 

 działa zdecydowanie, na podstawie i w ramach przepisów 
prawa; 

 wykonuje powierzone zadania zgodnie z ich treścią; 

 jest odporny na stres. 
 

 
UBIÓR Mundur polowy. 

 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 pas żołnierski, pas biały oficerski; 

 strój sportowy – według potrzeb; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 kabura do pistoletu wojskowego koloru białego, kajdanki 
wraz z etui koloru białego, etui na opatrunek osobisty 
koloru białego, opatrunek osobisty, etui na RMG koloru 
białego, torba dowódcy patrolu koloru białego, kamizelka 
odblaskowa ŻW, rękawiczki białe bawełniane (do regulacji 
ruchu drogowego), gwizdek, tarcza sygnałowa odblaskowa, 
pałka służbowa. 

 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU 

Egzamin. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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1.1.9. KURS DLA ZASTĘPCÓW KOMENDANTÓW ODDZIAŁÓW ŻANDARMERII 
WOJSKOWEJ 

 
 
PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs jest przeznaczony dla Zastępców Komendantów 
Oddziałów Żandarmerii Wojskowej. 
 
 

CEL KURSU Przygotowanie Zastępców Komendantów Oddziałów 
Żandarmerii Wojskowej do nadzorowania pracy operacyjno-
rozpoznawczej i dochodzeniowo-śledczej w Oddziale. 
 
 

KOD 8360007 
 
 

CZAS TRWANIA 3 tygodnie 
 
 

WYMAGANIA 

WSTĘPNE 

Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego 
do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „TAJNE”. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów i ćwiczeń 
praktycznych. Absolwent po zrealizowaniu programu powinien 
osiągnąć efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 zna akty normatywne regulujące działalność operacyjno  
– rozpoznawczą Żandarmerii Wojskowej; 

 zna zasady nadzoru i jego dokumentowania w pracy 
dochodzeniowo-śledczej; 

 zna zasady nadzorowania i prowadzenia ewidencji 
operacyjnej. 

Umiejętności: 

 potrafi sprawdzić poprawność sporządzenia planu pracy 
operacyjno-rozpoznawczej; 

 potrafi sprawdzić poprawność sporządzania planu 
czynności w prowadzonych procedurach i sygnałach 
operacyjnych oraz w śledztwie i dochodzeniu; 

 potrafi rozliczyć pracę dochodzeniowo-śledczą; 

 potrafi ocenić poprawność dokumentowania działalności 
dochodzeniowo-śledczej; 

 potrafi dokonać analizy i oceny decyzji merytorycznych 
w  prowadzonych postępowaniach karnych; 

 potrafi dokonać oceny materiałów pod kontem zasadności 
wszczęcia postępowań karnych; 

 potrafi kierować działaniami grupy operacyjno-procesowej; 

 potrafi skoordynować działania pionu dochodzeniowo-
śledczego i kryminalnego. 
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Kompetencji społecznych: 

 wykazuje cechy przywódcze, dba o podwładnych 
i  umiejętnie wykorzystuje ich predyspozycje w bieżącej 
pracy służbowej; 

 działa zdecydowanie, na podstawie i w ramach przepisów 
prawa; 

 wykonuje powierzone zadania zgodnie z ich treścią, jest 
odporny na stres. 

 
 

UBIÓR Mundur polowy. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 strój sportowy – według potrzeb; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały). 
 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU 

Egzamin. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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1.1.10. TAKTYKA DZIAŁANIA GRUP OCHRONNYCH (GO) I NIEETATOWYCH GRUP 
OCHRONNYCH (NGO) 

 
 

PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs przeznaczony jest dla oficerów, podoficerów 
i  szeregowych zawodowych realizujących i przewidzianych 
do realizacji czynności w zakresie ochrony osób. 
 
 

CEL KURSU Doskonalenie w zakresie zasad ochrony osób. 
 
 

KOD 8360027 
 
 

CZAS TRWANIA 2 tygodnie 
 
 

WYMAGANIA  

WSTĘPNE 

Ukończenie kursów: „Taktyki i techniki posługiwania się 
bronią w sytuacjach zagrożenia”, „Taktyki i technik 
interwencji oraz posługiwania się pałką służbową”, „Działanie 
konwoju w sytuacjach szczególnych”. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów i ćwiczeń 
praktycznych. Absolwent po zrealizowaniu programu powinien 
osiągnąć efekty w szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 zna podstawy prawne działań ochronnych; 

 zna zakres działań ochronnych prowadzonych przez 
Żandarmerię Wojskową; 

 opisuje podstawowe techniki i metody szybkiego 
obezwładniania; 

 charakteryzuje podstawowe elementy taktyki podejmowania 
interwencji w sytuacjach zagrożenia; 

 zna zasady udzielania pomocy przedmedycznej; 

 wyjaśnia sposób działania w wybranych sytuacjach 
taktycznych; 

 charakteryzuje procedury manualnej obsługi i szybkiego 
operowania bronią w sytuacjach awaryjnych; 

 zna zasady organizowania, planowania i realizacji działań 
ochronnych; 

 definiuje zasady i taktykę bezpiecznej jazdy ochronnej; 

 zna zasady savoir-vivre. 
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Umiejętności: 

 określa poziom zagrożenia i podejmuje adekwatne 
sposoby działania; 

 wykonuje ewakuację osoby ochranianej lub rannego 
partnera podczas zamachu; 

 praktycznie stosuje elementy jazdy ochronnej – kierowcy; 

 realizuje procedury manualnej obsługi i szybkiego 
operowania bronią w sytuacjach zagrożenia życia 
i  zdrowia; 

 reaguje na niespodziewany atak podczas działań 
ochronnych; 

 stosuje odpowiednią taktykę we współpracy z partnerami 
podczas działań ochronnych; 

 udziela pierwszej pomocy osobom ochranianym oraz 
innym osobom; 

 umiejętnie posługuje się ŚPB i bronią palną w sytuacji 
zagrożenia życia lub zdrowia podczas działań 
ochronnych. 

Kompetencji społecznych: 

 wykazuje odpowiedzialność za powierzone ochronie 
osoby; 

 dba o bezpieczeństwo członków zespołu; 

 działa zdecydowanie indywidualnie i we współdziałaniu 
z  zespołem; 

 działa w ramach przepisów prawa. 
 
 

UBIÓR Mundur polowy. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 pas żołnierski, pas biały oficerski; 

 strój sportowy – według potrzeb; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”, 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 kabura do broni krótkiej, pojemnik na magazynek, 
kajdanki z kluczykiem, etui na kajdanki; 

 pas taktyczny (pasujący do garnituru); 

 garnitur; 

 indywidualny zestaw z „cichą łącznością”. 
 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU 

Egzamin. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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1.1.11. KURS TAKTYKI I TECHNIK INTERWENCJI ORAZ POSŁUGIWANIA SIĘ PAŁKĄ 
SŁUŻBOWĄ 

 
 

PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs jest przeznaczony dla oficerów młodszych, podoficerów 
i  szeregowych pionu prewencji. 
 
 

CEL KURSU Doskonalenie żandarmów pionu prewencji w zakresie 
oddziaływania bezpośredniego (fizycznego) na inne osoby  
w związku z wykonywaniem zadań służbowych. 
 
 

KOD 8360029 
 
 

CZAS TRWANIA 2 tygodnie 
 
 

WYMAGANIA  

WSTĘPNE 

Ukończenie kursu przekwalifikowania w specjalności 
Żandarmerii Wojskowej. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów i ćwiczeń 
praktycznych. Absolwent po zrealizowaniu programu powinien 
osiągnąć efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 określa uwarunkowania prawne stosowania środków 
przymusu bezpośredniego; 

 zna zasady użycia pałki służbowej oraz strefy bezpieczne 
na ciele człowieka; 

 charakteryzuje podstawowe techniki i metody szybkiego 
obezwładniania i transportowania agresywnego przeciwnika 
oraz techniki zakładania kajdanek; 

 opisuje podstawowe elementy taktyki podejmowania 
interwencji w sytuacjach zagrożenia; 

 nazywa podstawowe techniki operowania pałką służbową 
w  wybranych sytuacjach taktycznych; 

 definiuje procedury manualnej obsługi i szybkiego 
operowania bronią w sytuacjach awaryjnych; 

 opisuje taktykę i techniki zatrzymywania pojazdów. 
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Umiejętności: 

 podejmuje walkę obronną i stosuje poznane elementy 
bloków i kontaktów w sytuacjach zagrożenia życia 
i  zdrowia; 

 określa poziom zagrożenia i podejmuje adekwatne środki 
przymusu bezpośredniego; 

 realizuje procedury manualnej obsługi i szybkiego 
operowania bronią w sytuacjach zagrożenia życia 
i zdrowia; 

 reaguje na niespodziewany atak podczas kontroli 
i  legitymowania; 

 obezwładnia agresywnego przestępcę; 

 dokonuje kontroli i przeszukania pojazdów; 

 operuje bronią we współpracy z partnerem podczas 
zatrzymania niebezpiecznego przestępcy; 

 udziela pierwszej pomocy osobom, w stosunku do 
których użyto środków przymusu bezpośredniego, w tym 
pałki służbowej. 

Kompetencji społecznych: 

 wykazuje wrażliwość na przejawy naruszania prawa; 

 działa zdecydowanie indywidualnie i we współdziałaniu 
z  zespołem; 

 działa w ramach przepisów prawa; 

 jest sprawny fizycznie. 
 

 
UBIÓR Mundur polowy. 

 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 pas żołnierski, pas biały oficerski; 

 strój sportowy – według potrzeb; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 kabura do broni krótkiej, pojemnik na magazynek, pałka 
służbowa z pierścieniem, kajdanki z kluczykiem, etui na 
kajdanki, pojemnik na ręczne miotacze gazu, latarka. 

 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU 

Egzamin. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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1.1.12. KURS INSTRUKTORSKI POSŁUGIWANIA SIĘ PAŁKĄ SŁUŻBOWĄ 
 
 

PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs przeznaczony jest dla żołnierzy z uprawnieniami instruktora 
sportu, rekreacji lub sportów walki. 
 
 

CEL KURSU Doskonalenie umiejętności nauczania posługiwania się 
pałką służbową. 
 
 

KOD 8360031 
 
 

CZAS TRWANIA 1 miesiąc 
 
 

WYMAGANIA  

WSTĘPNE 

Posiadanie uprawnień instruktora sportu, rekreacji lub 
sportów walki, ukończenie z oceną bardzo dobrą kursu 
posługiwania się pałką służbową. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów i ćwiczeń 
praktycznych oraz zajęć instruktorsko-metodycznych. 
Absolwent po zrealizowaniu programu osiągnąć efekty 
szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 zna podstawy prawne użycia środków przymusu 
bezpośredniego w postaci pałki służbowej i innych ŚBP; 

 charakteryzuje zasady udzielania pierwszej pomocy 
w  przypadkach urazów; 

 charakteryzuje formy i metody szkolenia fizycznego. 

Umiejętności: 

 prawidłowo realizuje nauczanie posługiwania się pałką 
służbową oraz innymi ŚPB; 

 udziela pierwszej pomocy w przypadkach urazów; 

 stosuje zasady przygotowania fizycznego szkolonych do 
treningów. 

Kompetencji społecznych: 

 wytwarza atmosferę współzawodnictwa i współdziałania; 

 jest odporny na stres; 

 czuje się odpowiedzialny za bezpieczeństwo szkolonych. 
 
 

UBIÓR Mundur polowy. 
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DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 pas żołnierski, pas biały oficerski; 

 strój sportowy – według potrzeb; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 kabura do broni krótkiej, pojemnik na magazynek, pałka 
służbowa z pierścieniem, kajdanki z kluczykiem, etui na 
kajdanki, pojemnik na ręczne miotacze gazu, latarka. 

 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU 

Egzamin. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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1.1.13. METODYKA PROWADZENIA DZIAŁAŃ POŚCIGOWYCH PRZEZ DRUŻYNĘ 
ŻANDARMERII WOJSKOWEJ 

 
 
PRZEZNACZENIE  

KURSU: 

Kurs jest przeznaczony dla żołnierzy Żandarmerii Wojskowej 
zajmujących lub przewidzianych do objęcia stanowiska 
służbowego dowódcy drużyny. 
 
 

CEL KURSU: Przygotowanie metodyczne dowódców drużyn do prowadzenia 
działań pościgowych przez drużynę Żandarmerii Wojskowej. 
 
 

KOD 8360035 
 
 

CZAS TRWANIA: 1 tydzień 
 
 

WYMAGANIA 

WSTĘPNE: 

Ukończenie szkoły podoficerskiej o specjalności Żandarmerii 
Wojskowej lub kursu przekwalifikowania na podoficerów 
Żandarmerii Wojskowej. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU: 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów i ćwiczeń 
praktycznych oraz zajęć instruktorsko-metodycznych. 
Absolwent po zrealizowaniu programu powinien osiągnąć 
efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 definiuje podstawowe zasady dowodzenia; 

 wymienia zasady realizacji działań pościgowych przez 
Żandarmerię Wojskową; 

 omawia zasady prowadzenia zabiegów resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej; 

 definiuje treści instrukcji o działalności szkoleniowo-
metodycznej w zakresie odpowiednim do zajmowanego 
szczebla dowodzenia oraz zasady opracowywania 
dokumentacji szkoleniowej; 

 opisuje sposoby i metody zapewnienia bezpiecznej 
łączności oraz procedury przestrzegania zasad bezpiecznej 
korespondencji w relacjach radiowych. 

Umiejętności: 

 stawia zadania podwładnym w formie rozkazu bojowego; 

 prowadzi szkolenie na poszczególnych elementach 
posterunków blokadowych i zasadzki; 

 prowadzi samodzielnie resuscytację krążeniowo-oddechową; 

 nawiązuje łączność i prowadzi wymianę informacji 
(korespondencji) z zachowaniem zasad bezpieczeństwa 
łączności oraz z zastosowaniem tabel danych radiowych; 

 stosuje we wszystkich formach szkolenia zasady 
i  metody nauczania. 
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Kompetencji społecznych: 

 sprawnie kieruje pracą zespołu w czasie działań; 

 wykazuję troskę o bezpieczeństwo podwładnych; 

 obiektywnie ocenia umiejętności i działanie podwładnych. 
 
 

UBIÓR Mundur polowy. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 pas żołnierski, pas biały oficerski; 

 strój sportowy – według potrzeb; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 kabura do broni krótkiej, pojemnik na magazynek, 
rękawiczki taktyczne, kamizelka odblaskowa, pałka 
służbowa z pierścieniem, kajdanki z kluczykiem, etui na 
kajdanki, ręczne miotacze gazu, pojemnik na ręczne 
miotacze gazu; 

 indywidualny zestaw „cichej łączności”; 

 latarka. 
 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU: 

Egzamin. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU: 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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1.1.14. METODYKA PROWADZENIA DZIAŁAŃ POŚCIGOWYCH PRZEZ KOMPANIĘ 
ŻANDARMERII WOJSKOWEJ 

 
 
PRZEZNACZENIE  

KURSU: 

Kurs jest przeznaczony dla żołnierzy Żandarmerii Wojskowej 
zajmujących lub przewidzianych do objęcia stanowiska 
służbowego dowódcy kompanii. 
 
 

CEL KURSU: Doskonalenie wiedzy i umiejętności metodycznych z zakresu 
szkolenia i prowadzenia działań pościgowych przez kompanię 
Żandarmerii Wojskowej. 
 
 

KOD 8360036 
 
 

CZAS TRWANIA: 1 tydzień 
 
 

WYMAGANIA 

WSTĘPNE: 

Ukończenie kursu przekwalifikowania na oficerów Żandarmerii 
Wojskowej lub studium oficerskiego w korpusie osobowym 
Żandarmerii Wojskowej. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU: 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów i ćwiczeń 
praktycznych oraz zajęć instruktorsko-metodycznych. 
Absolwent po zrealizowaniu programu powinien osiągnąć 
efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 omawia organizację i prowadzenie działań z zakresu 
taktyki specjalnej Żandarmerii Wojskowej; 

 omawia zasady realizacji działań pościgowych przez 
Żandarmerię Wojskową; 

 zna wybrane treści instrukcji o działalności szkoleniowo-
metodycznej; 

 zna podstawowe procedury operacyjne Żandarmerii 
Wojskowej; 

 wymienia zasady postępowania podczas wypracowania 
koncepcji działań; 

 omawia zasady prowadzenia zabiegów resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej; 

 opisuje sposoby i metody zapewnienia bezpiecznej 
łączności. 
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Umiejętności: 

 stosuje poznane aspekty procesu dowodzenia kompanią 
w pościgu; 

 uzasadnia przyjęte rozwiązania w zakresie wypracowania 
koncepcji działania; 

 prowadzi resuscytację krążeniowo-oddechową; 

 organizuje system łączności na szczeblu kompani 
Żandarmerii Wojskowej; 

 stosuje dydaktyczne zasady i metody nauczania 
w  szkoleniu kompanii; 

 planuje i organizuje zajęcia na szczeblu kompanii. 

Kompetencji społecznych: 

 umiejętnie kieruje podwładnymi w działaniach pościgowych; 

 formułuje wnioski z przebiegu ćwiczenia; 

 wykazuję troskę o bezpieczeństwo podwładnych; 

 zachowuje otwartość na sugestie podwładnych; 

 dąży do pełnej realizacji przyjętego celu działania. 
 
 

UBIÓR Mundur polowy. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 pas żołnierski, pas biały oficerski; 

 strój sportowy – według potrzeb; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 kabura do broni krótkiej, pojemnik na magazynek, 
rękawiczki taktyczne, kamizelka odblaskowa, pałka 
służbowa z pierścieniem, kajdanki z kluczykiem, etui na 
kajdanki, ręczne miotacze gazu, pojemnik na ręczne 
miotacze gazu; 

 indywidualny zestaw „cichej łączności”; 

 latarka. 
 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU: 

Egzamin. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU: 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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1.1.15. METODYKA PROWADZENIA DZIAŁAŃ POŚCIGOWYCH PRZEZ PLUTON 
ŻANDARMERII WOJSKOWEJ 

 
 
PRZEZNACZENIE  

KURSU: 

Kurs jest przeznaczony dla żołnierzy Żandarmerii Wojskowej 
zajmujących lub przewidzianych do objęcia stanowiska 
służbowego dowódcy plutonu. 
 
 

CEL KURSU: Doskonalenie wiedzy i umiejętności metodycznych dowódców 
plutonu z zakresu prowadzenia działań pościgowych przez 
pluton Żandarmerii Wojskowej. 
 
 

KOD 8360037 
 
 

CZAS TRWANIA: 1 tydzień 
 
 

WYMAGANIA 

WSTĘPNE: 

Ukończenie kursu przekwalifikowania na oficerów, podoficerów 
Żandarmerii Wojskowej lub studium oficerskiego albo szkoły 
podoficerskiej w korpusie osobowym Żandarmerii Wojskowej. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU: 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów i ćwiczeń 
praktycznych oraz zajęć instruktorsko-metodycznych. 
Absolwent po zrealizowaniu programu powinien osiągnąć 
efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 zna zasady prowadzenia i organizacji działań taktyki 
specjalnej w Żandarmerii Wojskowej; 

 omawia zasady realizacji działań pościgowych przez 
Żandarmerię Wojskową; 

 zna wybrane treści instrukcji o działalności szkoleniowo  
– metodycznej oraz zależność między formułowanymi 
celami szkolenia a treściami programów szkolenia; 

 wymienia zasady postępowania podczas wypracowania 
koncepcji działań; 

 zna podstawy procedur operacyjnych Żandarmerii 
Wojskowej; 

 omawia zasady prowadzenia zabiegów resuscytacji 
krążeniowo – oddechowej oraz zasady prowadzenia 
zajęć z podstawowych zabiegów resuscytacyjnych; 

 opisuje sposoby i metody zapewnienia bezpiecznej 
łączności. 
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Umiejętności: 

 stosuje poznane aspekty procesu dowodzenia w Żandarmerii 
Wojskowej; 

 stawia zadania powołanym w formie rozkazu bojowego; 

 prowadzi samodzielnie resuscytację krążeniowo-oddechową; 

 występuje w roli instruktora na zajęciach z resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej; 

 organizuje systemy łączności na szczeblu plutonu 
Żandarmerii Wojskowej; 

 organizuje i prowadzi szkolenie plutonu na poszczególnych 
elementach posterunków blokadowych i zasadzki; 

 stosuje zasady i metody nauczania oraz formułowania 
celów kształcenia. 

Kompetencji społecznych: 

 umiejętność kierowania pracą zespołu; 

 docenianie umiejętności i wysiłku podwładnych; 

 kreatywność w opracowaniu materiałów pomocniczych do 
szkolenia. 

 
 

UBIÓR Mundur polowy. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 pas żołnierski, pas biały oficerski; 

 strój sportowy – według potrzeb; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 kabura do broni krótkiej, pojemnik na magazynek, 
rękawiczki taktyczne, kamizelka odblaskowa, pałka 
służbowa z pierścieniem, kajdanki z kluczykiem, etui na 
kajdanki, ręczne miotacze gazu, pojemnik na ręczne 
miotacze gazu; 

 indywidualny zestaw „cichej łączności”; 

 latarka. 
 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU: 

Egzamin. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU: 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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1.1.16. DZIAŁANIE KONWOJU W SYTUACJACH SZCZEGÓLNYCH 
 
 
PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs jest przeznaczony dla oficerów młodszych, podoficerów 
i  szeregowych Żandarmerii Wojskowej oraz żołnierzy wszystkich 
rodzajów Sił Zbrojnych. 
 
 

CEL KURSU Przygotowanie słuchacza z zakresu taktyki i techniki 
realizacji zadań konwojowych w sytuacjach szczególnych. 
 
 

KOD 8360045 
 
 

CZAS TRWANIA 1 tydzień 
 
 

WYMAGANIA 

WSTĘPNE 

Ukończenie kursu taktyki i technik posługiwania się bronią 
w  sytuacjach zagrożenia. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów i ćwiczeń. 
Absolwent po zrealizowaniu programu powinien osiągnąć 
efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 opisuje zasady opracowania planu ochrony konwoju oraz 
stosowaną do tego dokumentację; 

 zna podstawowe procedury konwojowania osób i mienia 
w  sytuacjach zagrożenia; 

 opisuję taktykę realizacji konwoju w sytuacjach 
szczególnych; 

 wyjaśnia zasady ewakuacji konwojowanego i rannego pod 
ostrzałem; 

 opisuje procedury manualnej obsługi i szybkiego 
operowania bronią w sytuacjach awaryjnych; 

 omawia taktykę i techniki zatrzymywania pojazdów 
konwoju; 

 zna zasady tworzenia szyków konwojowych oraz 
prawidłowego operowania bronią w sytuacjach szczególnych; 

 określa zasady współdziałania w zespole podczas 
czynności konwojowych. 
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Umiejętności: 

 obsługuje broń w sytuacjach awaryjnych; 

 właściwie reaguje we współpracy z partnerem podczas 
realizacji działań konwojowych na różnych kierunkach 
zagrożeń; 

 prawidłowo realizuje procedury manualnej obsługi 
i  szybkiego operowania bronią w sytuacjach zagrożenia 
życia i zdrowia; 

 tworzy szyki konwojowe i operuje prawidłowo bronią 
w  sytuacji napadu; 

 ewakuuje konwojowanego lub rannego partnera pod 
ostrzałem; 

 porusza się w szykach konwojowych na podejściach 
i  wewnątrz obiektów. 

Kompetencji społecznych: 

 działa zdecydowanie indywidualnie i we współdziałaniu 
z  zespołem; 

 dba o bezpieczeństwo uczestników konwoju;  

 działa na podstawie i w ramach przepisów prawa. 
 
 

UBIÓR Mundur polowy. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 pas żołnierski, pas biały oficerski; 

 strój sportowy – według potrzeb; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 kabura do broni krótkiej, pojemnik na magazynek, 
kajdanki z kluczykiem, etui na kajdanki, kamizelka 
taktyczna, hełm, ochronniki słuchu, pojemnik na ręczny 
miotacz gazu. 

 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU 

Egzamin. 
 
 

POTWIERDZENIA 

UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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1.1.17. POSŁUGIWANIE SIĘ ŚRODKAMI PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO 
 
 

PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs jest przeznaczony dla oficerów młodszych, podoficerów 
i  szeregowych Żandarmerii Wojskowej oraz żołnierzy 
wykonujących zadania wojskowych organów porządkowych 
we wszystkich rodzajach Sił Zbrojnych. 
 
 

CEL KURSU Przygotowanie oficerów młodszych, podoficerów i szeregowych 
z zakresu technik obezwładniania i posługiwania się środkami 
przymusu bezpośredniego oraz bronią służbową. 
 
 

KOD 3860046 
 
 

CZAS TRWANIA 1 tydzień 
 
 

WYMAGANIA  

WSTĘPNE 

Ukończenie kursu taktyki i technik interwencji oraz posługiwania 
się pałką służbową. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów i ćwiczeń 
praktycznych. Absolwent po zrealizowaniu programu powinien 
osiągnąć efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 zna wymogi prawne i taktyczne podejmowania interwencji 
w sytuacjach o różnym stopniu zagrożenia; 

 charakteryzuje podstawowe procedury podejmowania 
interwencji na terenie jednostki wojskowej i poza nią; 

 zna zasady i procedury stosowania wybranych środków 
przymusu bezpośredniego. 

Umiejętności: 

 przewiduje możliwość niespodziewanego ataku podczas 
kontroli i legitymowania; 

 obezwładnia agresywnego napastnika; 

 wykrywa nieprawidłowości podczas dokonania kontroli 
i  przeszukania pojazdów; 

 prawidłowo realizuje techniki i procedury używania 
wybranych środków przymusu bezpośredniego. 

Kompetencji społecznych: 

 wykazuje wrażliwość na przejawy naruszania prawa; 

 wykazuje kreatywność i zdecydowanie w działaniach 
indywidualnych i we współdziałaniu w zespole; 

 dba o bezpieczeństwo członków zespołu; 

 działa w ramach przepisów prawa. 
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UBIÓR Mundur polowy. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 pas żołnierski, pas biały oficerski; 

 strój sportowy – według potrzeb; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 kabura do broni krótkiej, pojemnik na magazynek, 
kajdanki z kluczykiem, etui na kajdanki, etui na kajdanki, 
pojemnik na ręczny miotacz gazu. 

 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU 

Egzamin. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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1.1.18. POSŁUGIWANIE SIĘ PAŁKĄ SŁUŻBOWĄ 
 
 

PRZEZNACZENIE 

KURSU 

Kurs jest przeznaczony jest dla żołnierzy pionu prewencji 
Żandarmerii Wojskowej oraz żołnierzy wszystkich rodzajów 
Sił Zbrojnych wykonujących zadania wojskowych służb 
porządkowych. 
 
 

CEL KURSU Doskonalenie żandarmów pionu prewencji w zakresie zasad 
i umiejętności taktyczno-technicznych posługiwania się pałką 
służbową podczas interwencji. 
 
 

KOD 8360054 
 
 

CZAS TRWANIA 1 tydzień 
 
 

WYMAGANIA  

WSTĘPNE  

Ukończenie „Kursu taktyki i technik interwencji oraz posługiwania 
się pałką służbową”. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów i ćwiczeń 
praktycznych. Absolwent po zrealizowaniu programu powinien 
osiągnąć efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 zna wymogi prawne i taktyczne podejmowania interwencji 
z  użyciem pałki służbowej; 

 charakteryzuje podstawowe procedury podejmowania 
interwencji na terenie jednostki wojskowej i poza nią; 

 omawia zasady współdziałania w zespole. 

Umiejętności: 

 reaguje za pomocą pałki służbowej na niespodziewany atak 
podczas kontroli i legitymowania; 

 obezwładnia agresywnego przestępcę z użyciem pałki 
służbowej; 

 operuje pałką służbową we współpracy z partnerem 
podczas działań pościgowych i zatrzymania niebezpiecznego 
przestępcy oraz podczas działań ochronnych jednostki 
wojskowej; 

 udziela pierwszej pomocy osobom, w stosunku do 
których użyto środków przymusu bezpośredniego, w tym 
pałki służbowej. 

Kompetencji społecznych: 

 wykazuje wrażliwość na przejawy naruszania prawa; 

 działa zdecydowanie indywidualnie i we współdziałaniu 
z  zespołem; 

 działa w ramach przepisów prawa. 
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UBIÓR Mundur polowy. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 pas żołnierski, pas biały oficerski; 

 strój sportowy – według potrzeb; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 kabura do broni krótkiej, pojemnik na magazynek, pałka 
służbowa z pierścieniem, kajdanki z kluczykiem, etui na 
kajdanki, pojemnik na ręczy miotacz gazu. 

 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU 

Egzamin. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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1.1.19. KURS INSTRUKTORSKI TAKTYKI I TECHNIK INTERWENCJI 
 
 
PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs jest przeznaczony dla żołnierzy zawodowych 
Żandarmerii Wojskowej z pionu prewencji, kandydatów na 
instruktorów z zakresu taktyki i technik interwencji oraz 
posługiwania się pałką służbową. 

 
 

CEL KURSU Przygotowanie żołnierzy z jednostek Żandarmerii Wojskowej 
do prowadzenia zajęć z zakresu taktyki i technik interwencji 
oraz posługiwania się pałką służbową. Ujednolicenie taktyki 
posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego. 
Nadanie uprawnień instruktorskich uwarunkowane współpracą 
z  podmiotem upoważnionym do wydawania takich uprawnień. 

 
 

KOD 8360062 
 
 

CZAS TRWANIA 160 godzin 
 
 

WYMAGANIA  

WSTĘPNE 

Wymagane ukończenie z oceną co najmniej dobrą kursu 
taktyki i technik interwencji oraz posługiwania się pałką 
służbową. Wymagane ukończenie części ogólnej kursu 
instruktorów sportu. Wymagane zaliczenie na ocenę bardzo 
dobrą ostatniego sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy. 
Preferowane ukończenie kursu taktyki i technik posługiwania 
się bronią w zagrożeniu. Preferowane ukończenie studiów 
magisterskich lub licencjackich na kierunku wychowanie 
fizyczne. Preferowane ukończenie kursu instruktora sportu 
w  specjalności sportów walki lub rekreacji ruchowej 
o  specjalności samoobrona. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia odbywają się w formie zajęć teoretycznych 
i  praktycznych realizowanych indywidualnie i zespołowo. 
Kurs doskonali wiedzę i umiejętności słuchaczy 
w  praktycznym wykonywaniu zadań specjalistycznych 
z  zakresu taktyki i technik interwencji oraz posługiwania się 
pałką służbową.  
Kurs przygotowuje słuchaczy do planowania i praktycznej 
realizacji szkolenia z zakresu taktyki i technik interwencji, 
w  tym posługiwania się środkami przymusu 
bezpośredniego. Przed rozpoczęciem kursu organizuje się 
egzamin kwalifikacyjny dla osób nie posiadających 
uprawnień instruktora sportów walki. Absolwent po 
zrealizowaniu programu powinien osiągnąć efekty szkolenia 
w zakresie: 
 
 



 

56 

PION PREWENCJI 
CYKL PREWENCJI I TAKTYKI INTERWENCJI 

  
 
 

Wiedzy: 

 zna zasady planowania i metodyki prowadzenia zajęć; 

 zna podstawy prawne użycia środków przymusu 
bezpośredniego; 

 zna zasady użycia pałki służbowej oraz strefy bezpieczne 
na ciele człowieka; 

 zna podstawowe techniki i metody szybkiego obezwładniania 
i  transportowania agresywnego przeciwnika oraz techniki 
zakładania kajdanek; 

 zna procedury manualnej obsługi operowania bronią 
w  sytuacjach awaryjnych; 

 zna taktykę zatrzymania pojazdów. 

Umiejętności:  

 planuje szkolenia; 

 metodycznie prowadzi zajęcia teoretyczne i praktyczne; 

 ujednolica sposób wykonywania podstawowych umiejętności 
indywidualnych; 

 bezpiecznie podejmuje interwencje z użyciem środków 
przymusu bezpośredniego w różnych sytuacjach 
i  miejscach; 

 bezpiecznie operuje bronią palną w sytuacjach awaryjnych; 

 wyrównuje i podnosi poziom wyszkolenia indywidualnego 
żołnierzy biorących udział w szkoleniu, w zakresie: 

 bezpiecznego posługiwania się środkami przymusu 
bezpośredniego; 

 udzielania pierwszej pomocy po użyciu środków 
przymusu bezpośredniego; 

 określania poziomu zagrożenia i stosowania 
adekwatnych środków przymusu bezpośredniego; 

 realizowania procedury manualnej obsługi broni i szybkiego 
operowania bronią w sytuacjach charakteryzujących się 
wysokim poziomem stresu; 

 właściwego reagowania na niespodziewany atak 
podczas interwencji; 

 właściwego obezwładnia agresywnego napastnika; 

 zatrzymywania, kontroli i przeszukania pojazdu; 

 operowania bronią działając w patrolu podczas zatrzymania 
niebezpiecznego napastnika. 

Kompetencji społecznych: 

 posiada zdolności komunikacyjne; 

 działa wykazując się odpowiedzialnością oraz pewnością 
siebie; 

 posiada umiejętność podejmowania trafnych decyzji; 

 wytwarza atmosferę współzawodnictwa i współdziałania; 

 czuje się odpowiedzialny za bezpieczeństwo szkolonych. 
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UBIÓR Mundur polowy. 

 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 pas żołnierski, pas biały oficerski; 

 strój sportowy: ubranie treningowe, obuwie sportowe; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 kabura do broni krótkiej, pojemnik na magazynek, pałka 
służbowa z pierścieniem, kajdanki z kluczykiem, etui na 
kajdanki, pojemnik na RMG; 

 latarka. 
 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU 

Egzamin teoretyczny i praktyczny. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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1.1.20. TAKTYKA I TECHNIKI POSŁUGIWANIA SIĘ BRONIĄ W SYTUACJACH 
ZAGROŻENIA 

 
 
PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs jest przeznaczony dla żołnierzy wszystkich rodzajów Sił 
Zbrojnych. 
 
 

CEL KURSU Przygotowanie żołnierzy do realizacji zadań na stanowiskach 
służbowych, na których wymagana jest umiejętność 
posługiwania się bronią palną. 
 
 

KOD 8360053 
 
 

CZAS TRWANIA 2 tygodnie 
 
 

WYMAGANIA 

WSTĘPNE 

Brak. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów i ćwiczeń 
praktycznych. Absolwent po zrealizowaniu programu powinien 
osiągnąć efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 zna postanowienia zawarte w aktach prawnych 
i dokumentach normatywnych dotyczących użycia broni 
palnej i środków przymusu bezpośredniego. 

Umiejętności: 

 w prawidłowy sposób obsługuje broń krótką i długą 
w wybranych sytuacjach taktycznych; 

 operuje bronią w sytuacjach krytycznych działań ochronnych 
i taktycznych. 

Kompetencji społecznych: 

 działa autonomicznie i odpowiedzialnie w sytuacjach 
trudnych; 

 współdziała jako członek bądź lider zespołu. 
 
 

UBIÓR Mundur polowy. 
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DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 pas żołnierski, pas biały oficerski; 

 strój sportowy – wojskowy: ubranie treningowe, spodenki 
gimnastyczne, koszulka krótki rękaw, obuwie sportowe; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 kabura do broni krótkiej, pojemnik na magazynek, pałka 
służbowa z pierścieniem, kajdanki z kluczykiem, etui na 
kajdanki; 

 latarka. 
 

 
FORMA ZALICZENIA 

KURSU 

Egzamin teoretyczny i praktyczny. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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1.1.21. KURS INSTRUKTORSKI TAKTYKI I TECHNIKI POSŁUGIWANIA SIĘ BRONIĄ 
 
 
PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs jest przeznaczony dla żołnierzy zawodowych, kandydatów 
na instruktorów w zakresie taktyki i techniki posługiwania się 
bronią palną. 
 
 

CEL KURSU Przygotowanie do samodzielnego prowadzenia zajęć 
z  żołnierzami jednostek Żandarmerii Wojskowej w zakresie 
posługiwania się bronią palną. 
 
 

KOD 8360063 
 
 

CZAS TRWANIA 3 tygodnie 
 
 

WYMAGANIA 

WSTĘPNE  

Wymagane ukończenie z oceną co najmniej dobrą kursu 
„Taktyka i techniki posługiwania się bronią w sytuacjach 
zagrożenia” oraz ukończenie części ogólnej kursu instruktora 
sportu. Preferowane ukończenie studiów magisterskich lub 
licencjackich na kierunku wychowanie fizyczne oraz kursu 
instruktora strzelectwa sportowego. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia odbywają się w formie zajęć teoretycznych 
i  praktycznych realizowanych indywidualnie i zespołowo 
z  wykorzystaniem broni palnej. Kurs przygotowuje słuchaczy 
do praktycznego wykonywania zadań specjalistycznych 
z  użyciem broni palnej. Absolwent po zrealizowaniu 
programu powinien osiągnąć efekty kształcenia i szkolenia 
w  zakresie: 

Wiedzy: 

 zna metodykę prowadzenia zajęć; 

 zna podstawy prawne użycia broni palnej; 

 zna budowę i zasady działania broni palnej; 

 zna taktykę i techniki posługiwania się bronią. 

Umiejętności: 

 występuje w roli kierownika zajęć (strzelania) i instruktora 
na punkcie nauczania; 

 metodycznie prowadzi zajęcia; 

 bezpiecznie posługuje się bronią; 

 potrafi ujednolicić sposób wykonywania podstawowych 
umiejętności indywidualnych żołnierzy; 

 wyrównuje i podnosi poziom wyszkolenia indywidualnego 
żołnierzy biorących udział w szkoleniu (zajęciach) 
w  szczególności:  
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 realizacji procedur manualnej obsługi broni 
i  szybkiego operowania bronią w sytuacjach 
charakteryzujących się wysokim poziomem stresu, 

 operowania bronią działając w zespole podczas 
zatrzymania niebezpiecznego napastnika; 

 wykonywania zadań ogniowych w różnych sytuacjach 
w  dzień i w nocy. 

Kompetencji społecznych: 

 posiada zdolności komunikacyjne; 

 działa wykazując się odpowiedzialnością oraz pewnością 
siebie; 

 posiada umiejętność podejmowania trafnych decyzji; 

 wytwarza atmosferę współzawodnictwa i współdziałania; 

 czuje się odpowiedzialny za bezpieczeństwo szkolonych. 
 
 

UBIÓR Mundur polowy. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 pas żołnierski, pas biały oficerski; 

 strój sportowy – według potrzeb; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 kabura do broni krótkiej, pojemnik na magazynek, 
rękawiczki taktyczne, kamizelka taktyczna, hełm, ochronniki 
słuchu i wzroku; 

 latarka. 
 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU  

Egzamin teoretyczny i praktyczny. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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1.1.22. KURS DLA UŻYTKOWNIKÓW W ZAKRESIE POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEDMIOTAMI 
PRZEZNACZONYMI DO OBEZWŁADNIANIA OSÓB ZA POMOCĄ ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ 

 
 
PRZEZNACZENIE  

KURSU: 

Kurs jest przeznaczony dla żołnierzy zawodowych, użytkowników 
przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za 
pomocą energii elektrycznej. 
 
 

CEL KURSU: Przygotowanie do realizacji zadań z użyciem przedmiotów 
przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii 
elektrycznej. 
 
 

KOD 8360060 
 
 

CZAS TRWANIA: 3 dni 
 
 

WYMAGANIA 

WSTĘPNE: 

Pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku w pionie 
prewencji lub pionie dochodzeniowo-śledczym. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU: 

Zajęcia odbywają się w formie zajęć teoretycznych 
i  praktycznych realizowanych indywidualnie i zespołowo 
przy użyciu przedmiotów przeznaczonych do 
obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej. 
Kurs przygotowuje słuchaczy do praktycznego wykonywania 
zadań specjalistycznych z użyciem przedmiotów 
przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii 
elektrycznej. Absolwent po zrealizowaniu programu powinien 
osiągnąć efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 zapoznanie z wiedzą z zakresu: 

 podstaw prawnych użycia przedmiotów przeznaczonych do 
obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej; 

 budowy przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania 
osób za pomocą energii elektrycznej; 

 taktyki użycia przedmiotów przeznaczonych do 
obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej; 

 właściwości przedmiotów przeznaczonych do 
obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej. 
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Umiejętności: 

 opanowanie: 

 dobycia i przygotowania do użycia lub wykorzystania 
przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób 
za pomocą energii elektrycznej; 

 bezpiecznego posługiwania się przedmiotami 
przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą 
energii elektrycznej; 

 udzielania pierwszej pomocy po użyciu przedmiotów 
przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą 
energii elektrycznej; 

 bezpiecznego podłączenia, odłączenia i wymiany 
kartridży; 

 konserwacji i obsługi codziennej przedmiotów 
przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą 
energii elektrycznej. 

 
 

UBIÓR Mundur polowy. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 pas żołnierski, pas biały oficerski; 

 strój sportowy – według potrzeb; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 kajdanki z kluczykiem, etui na kajdanki. 
 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU: 

Egzamin teoretyczny i praktyczny. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU: 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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1.1.23. KURS DLA INSTRUKTORÓW W ZAKRESIE POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEDMIOTAMI 
PRZEZNACZONYMI DO OBEZWŁADNIANIA OSÓB ZA POMOCĄ ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ 

 
 

PRZEZNACZENIE  

KURSU: 

Kurs jest przeznaczony dla żołnierzy zawodowych, kandydatów 
na instruktorów w zakresie posługiwania się przedmiotami 
przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii 
elektrycznej. 
 
 

CEL KURSU: Przygotowanie do samodzielnego posługiwania się, prowadzenia 
zajęć oraz egzaminowania żołnierzy jednostek Żandarmerii 
Wojskowej w zakresie posługiwania się przedmiotami 
przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii 
elektrycznej. 
 
 

KOD 8360061 
 
 

CZAS TRWANIA: 1 tydzień 
 
 

WYMAGANIA 

WSTĘPNE: 

Ukończenie kursu dla użytkowników w zakresie użytkowania 
przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za 
pomocą energii elektrycznej, a także (z oceną co najmniej 
dobrą) kursu taktyki i technik interwencji oraz posługiwania 
się pałką służbową lub kursu taktyki i technik posługiwania 
się bronią w zagrożeniu. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU: 

Zajęcia odbywają się w formie zajęć teoretycznych 
i  praktycznych realizowanych indywidualnie i zespołowo 
przy użyciu przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania 
osób za pomocą energii elektrycznej. 
Kurs przygotowuje słuchaczy do praktycznego wykonania 
zadań specjalistycznych z użyciem przedmiotów przeznaczonych 
do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej. 
Absolwent po zrealizowaniu programu powinien osiągnąć 
efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 zapoznanie z metodyką prowadzenia zajęć; 

 doskonalenie wiedzy z zakresu: 

 podstaw prawnych użycia przedmiotów przeznaczonych 
do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej; 

 budowy przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania 
osób za pomocą energii elektrycznej; 

 taktyki użycia przedmiotów przeznaczonych do 
obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej; 

 właściwości przedmiotów przeznaczonych do 
obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej. 
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Umiejętności: 

 opanowania metodycznego prowadzenia zajęć; 

 doskonalenie wiedzy z zakresu: 

 dobycia i przygotowania do użycia lub wykorzystania 
przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób 
za pomocą energii elektrycznej; 

 bezpiecznego posługiwania się przedmiotami 
przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą 
energii elektrycznej; 

 związanych z udzielaniem pierwszej pomocy po 
użyciu przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania 
osób za pomocą energii elektrycznej; 

 bezpiecznego połączenia, odłączenia i wymiany 
kartridży; 

 związanych z konwersacją i obsługą codzienną 
przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób 
za pomocą energii elektrycznej; 

 ujednolicenia taktyki posługiwania się przedmiotami 
przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą 
energii elektrycznej; 

 wyrównanie poziomu wyszkolenia indywidualnego 
poszczególnych żołnierzy biorących udział w szkoleniu; 

 ujednolicenie sposobu wykonywania podstawowych 
umiejętności indywidualnych.  

 
 

UBIÓR Mundur polowy. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 pas żołnierski, pas biały oficerski; 

 strój sportowy – według potrzeb; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 kajdanki z kluczykiem, etui na kajdanki. 
 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU: 

Egzamin teoretyczny i praktyczny. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU: 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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1.1.24. KURS INSTRUKTORSKI TAKTYKI I TECHNIK INTERWENCJI ORAZ 
POSŁUGIWANIA SIĘ PAŁKĄ SŁUŻBOWĄ 

 
 

PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs przeznaczony jest dla żołnierzy Żandarmerii 
Wojskowej, kandydatów na instruktorów w zakresie taktyki 
i  technik interwencji i posługiwania się pałką służbową. 
 
 

CEL KURSU Przygotowanie kursantów doi samodzielnego prowadzenia 
zajęć z żołnierzami jednostek Żandarmerii Wojskowej 
w  zakresie taktyki i technik interwencji oraz posługiwania się 
pałką służbową. 
 
 

KOD 8360073 
 
 

CZAS TRWANIA 2 tygodnie 
 
 

WYMAGANIA  

WSTĘPNE 

Posiadanie uprawnień instruktora sportu o specjalności 
sportów walki lub rekreacji ruchowej o specjalności 
samoobrona. Ukończenie kursu instruktorskiego 
posługiwania się pałką służbową. Ukończenie z oceną 
bardzo dobrą „Kursu taktyki i technik interwencji oraz 
posługiwania się pałką służbową”. Ukończenie z ocena 
bardzo dobra kursu „Taktyka i techniki posługiwania się 
bronią w sytuacjach zagrożenia”. Posiadanie aktualnych 
uprawnień do posługiwania się przedmiotami 
przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii 
elektrycznej (wyciąg lub zaświadczenie ukończenia kursu). 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia odbywają się w formie zajęć teoretycznych i praktycznych 
z uwzględnieniem zajęć instruktorsko-metodycznych. W celu 
zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego i aktualnych 
treści kształcenia zajęcia prowadzić będą osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia instruktorskie w zakresie taktyki 
i  technik interwencji, jak też posługiwania się pałką służbową. 
W pierwszym dniu kursu organizuje się komisyjny sprawdzian 
kwalifikacyjny z zakresu technik walki, obezwładniania oraz 
posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego i bronią 
palną. W połowie kursu przeprowadzana jest weryfikacja 
efektów szkolenia. Absolwent po zrealizowaniu programu 
osiągnąć efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 zna zasady przygotowania i prowadzenia zajęć zgodnie 
z metodyką szkolenia wojskowego; 

 zna podstawy prawne użycia środków przymusu 
bezpośredniego; 
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 zna taktykę użycia środków przymusu bezpośredniego, 
w tym pałki służbowej. 

Umiejętności: 

 prowadzi zajęcia w roli kierownika oraz instruktora 
szkolenia z wykorzystaniem podstawowego lub 
problemowego modelu nauczania; 

 omawia zasady przygotowania i prowadzenia zajęć; 

 prawidłowo prowadzi wykłady i zajęcia praktyczne z taktyki 
i technik interwencji, posługiwania się środkami przymusu 
bezpośredniego (w tym pałką służbową) oraz bronią palną; 

 potrafi nauczać reagowania na niespodziewany atak 
z  wykorzystaniem technik obezwładniania i środków 
przymusu bezpośredniego; 

 potrafi nauczać bezpiecznego podejmowania interwencji 
w stosunku do agresywnego osobnika uwzględniając 
stopniowanie środków przymusu; 

 wykorzystuje pałkę służbową w sytuacjach zagrożenia; 

 udziela pierwszej pomocy po użyciu środków przymusu 
bezpośredniego. 

Kompetencji personalnych i społecznych: 

 posiada zdolności komunikacyjne; 

 działa wykazując się odpowiedzialnością oraz pewnością 
siebie; 

 posiada umiejętność podejmowania trafnych decyzji; 

 wytwarza atmosferę współzawodnictwa i współdziałania; 

 czuje się odpowiedzialny za bezpieczeństwo szkolonych. 
 
 

UBIÓR Mundur polowy. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 pas żołnierski, pas biały oficerski; 

 strój sportowy – wojskowy: ubranie treningowe, spodenki 
gimnastyczne, koszulka krótki rękaw, obuwie sportowe; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 kabura do broni krótkiej, pojemnik na magazynek, pałka 
służbowa z pierścieniem, kajdanki z kluczykiem, etui na 
kajdanki, pojemnik na RMG; 

 latarka. 
 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU 

Egzamin teoretyczny i praktyczny. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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1.1.25. DOSKONALENIE PERSONELU OBSŁUGUJĄCEGO IZBY ZATRZYMAŃ 
 
 
PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs przeznaczony jest dla podoficerów i szeregowych 
zawodowych posiadających co najmniej trzyletni staż 
w  obsłudze izb zatrzymań. 
 
 

CEL KURSU Utrwalenie wiedzy i doskonalenie umiejętności w praktycznym 
wykonywaniu zadań specjalistycznych w składzie obsługi izb 
zatrzymań. 
 
 

KOD 8360076 
 
 

CZAS TRWANIA 1 tydzień 
 
 

WYMAGANIA  

WSTĘPNE 

Ukończenie szkolenia profosów izb zatrzymań Żandarmerii 
Wojskowej lub kursu obsługi izb zatrzymań bądź też kursu 
obsługi izb zatrzymań w systemie wojskowych organów 
porządku publicznego oraz ukończenie kursu lub szkolenia 
dla użytkowników w zakresie posługiwania się przedmiotami 
przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii 
elektrycznej. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów i ćwiczeń 
praktycznych realizowanych indywidualnie i zespołowo. 
Absolwent po zrealizowaniu programu osiągnąć efekty 
szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 podstaw prawnych regulujących funkcjonowanie izb 
zatrzymań; 

 wymogów dotyczących izb zatrzymań; 

 praw i obowiązków obsługi izb zatrzymań oraz osadzonych; 

 zasad ewidencjonowania i prowadzenia dokumentacji izb 
zatrzymań; 

 procedur przyjmowania, umieszczania osób 
w  pomieszczeniach izb zatrzymań, zwalniania i przekazania 
osoby osadzonej; 

 procedur przeszukania pomieszczenia dla osadzonych; 

 zasad przyjmowania, przechowywania i wydawania depozytu; 

 warunków bezpieczeństwa podczas wykonywania czynności 
służbowych; 

 zasad działania podczas sytuacji nadzwyczajnych; 

 zasad korzystania z urządzeń alarmowych; 

 zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej; 

 zasad zapewnienia pomocy lekarskiej w izbach zatrzymań; 

 komunikacji interpersonalnej oraz radzenia sobie ze stresem; 
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 rozwiązywania konfliktów z osobami osadzonymi; 

 zapobiegania torturom oraz innemu nieludzkiemu traktowaniu; 

 tematyki praw człowieka zawartych w regulacjach 
międzynarodowych. 

Umiejętności: 

 wypełniania dokumentacji i prowadzenia ewidencji; 

 przyjmowania, umieszczania osób w pomieszczeniach izb 
zatrzymań, zwalniania oraz przekazywania osób 
osadzonych; 

 przeprowadzenia kontroli osobistej oraz przeszukania 
pomieszczenia dla osadzonych; 

 przyjmowania, przechowywania oraz wydawania depozytu; 

 posługiwania się wybranym sprzętem będącym na 
wyposażeniu izby zatrzymań; 

 postepowania w sytuacjach nadzwyczajnych; 

 rozwiązywania konfliktów z osobami osadzonymi; 

 przeciwdziałania torturom oraz innemu nieludzkiemu 
traktowaniu. 

Kompetencji personalnych i społecznych: 

 posiadanie umiejętności podejmowania decyzji działając 
w  sytuacjach charakteryzujących się wysokim poziomem 
stresu; 

 posiadanie zdolności komunikacyjnych; 

 wskazywanie w działaniu odpowiedzialności oraz pewności 
siebie; 

 zdecydowane działanie indywidualne oraz współdziałając 
z  zespołem. 

 
 

UBIÓR Mundur polowy. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 strój sportowy – według potrzeb; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 pas żołnierski, pas biały oficerski; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 kabura do broni krótkiej, pojemnik na magazynek, pałka 
służbowa z pierścieniem, kajdanki z kluczykiem, etui na 
kajdanki, pojemnik na RMG. 
 

 
FORMA ZALICZENIA 

KURSU 

Egzamin. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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1.1.26. KONTROLA POJAZDÓW SPECJALNYCH I POJAZDÓW PRZEZNACZONYCH DO 
CELÓW SPECJALNYCH 

 
 
PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs przeznaczony jest dla Inspektorów Ruchu Drogowego. 
 
 

CEL KURSU Przygotowanie kursantów do przeprowadzania kontroli 
pojazdów specjalnych i pojazdów przeznaczonych do celów 
specjalnych. 
 
 

KOD 8360077 
 
 
 

CZAS TRWANIA 60 godzin – czas do dyspozycji kursanta. Kursantowi 
umożliwiony jest dostęp do platformy przez 24 godziny na 
dobę. 
 
 

WYMAGANIA  

WSTĘPNE 

Ukończenie kursu inspektorów ruchu drogowego. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Szkolenie w formie prezentacji ćwiczeń multimedialnych oraz 
testów sprawdzających dotyczących danego zakresu 
wiedzy. Do wzięcia udziału w kursie niezbędne jest 
posiadanie stacjonarnego lub przenośnego komputera, łącza 
internetowego oraz służbowego adresu mailowego. 
Absolwent po zrealizowaniu programu powinien osiągnąć 
efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 omawia podstawy prawne wykonywania kontroli ruchu 
drogowego pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej; 

 charakteryzuje rodzaje pojazdów specjalnych i pojazdów 
używanych do celów specjalnych; 

 omawia zasady wykonywania kontroli pojazdów 
specjalnych i pojazdów przeznaczonych do celów 
specjalnych; 

 omawia algorytm postępowania inspektora ruchu 
drogowego Żandarmerii Wojskowej podczas kontroli 
pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
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Umiejętności: 

 wykonywania kontroli ; 

 przyjmowania, umieszczania osób w pomieszczeniach izb 
zatrzymań, zwalniania oraz przekazywania osób 
osadzonych; 

 postepowania inspektora ruchu drogowego Żandarmerii 
Wojskowej podczas kontroli pojazdów specjalnych SZ RP; 

 obsługi platformy e-learning, samodzielnego rozwiązywania 
problemów, zarządzania czasem. 

Kompetencji personalnych i społecznych: 

 wzbudza zaufanie w profesjonalnym przeprowadzeniu 
kontroli pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do 
celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
 

UBIÓR Mundur polowy. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 strój sportowy – według potrzeb; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 pas żołnierski, pas biały oficerski; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 kabura do broni krótkiej, pojemnik na magazynek, pałka 
służbowa z pierścieniem, kajdanki z kluczykiem, etui na 
kajdanki, pojemnik na RMG. 

 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU 

Test wiedzy. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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1.1.27. PROWADZENIE KONTROLI RUCHU DROGOWEGO 
 

 
PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs przeznaczony jest dla oficerów, podoficerów i szeregowych 
Żandarmerii Wojskowej. 
 

 
CEL KURSU Przygotowanie kursantów do realizacji zadań w zakresie kontroli 

ruchu drogowego. 
 

 
KOD 8360079 

 

 
CZAS TRWANIA 5 dni 

 

 
WYMAGANIA  

WSTĘPNE 

Zajmowanie stanowiska w pionie prewencji Żandarmerii 
Wojskowej. 
 

 
CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie zajęć teoretycznych 
i  praktycznych. Każdy słuchacz po zrealizowaniu programu 
powinien osiągnąć efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 zna wybrane zagadnienia ustawy o ŻW i wojskowych 
organach porządkowych oraz aktów wykonawczych  
w zakresie wykonywania kontroli drogowej; 

 zna wybrane zagadnienia Kodeksu Wykroczeń i Kodeksu 
Postępowania w sprawach o wykroczenia w części 
dotyczącej postępowania mandatowego; 

 zna ustawę Prawo o ruchu drogowym oraz akty 
wykonawcze do ustawy w zakresie wykonywania kontroli 
drogowej; 

 zna podstawy prawne nakładania grzywien w drodze 
postępowania mandatowego oraz środków 
oddziaływania wychowawczego; 

 zna zasady wykonywania kontroli ruchu drogowego; 

 zna zasady prowadzenia i dokumentowania czynności 
z  zakresu ruchu drogowego; 

 zna zasady oraz możliwości nakładania sankcji 
i  wyróżnień na kierowców SZ RP. 

Umiejętności: 

 właściwie wybiera miejsce przeprowadzenia kontroli 
drogowej; 

 odpowiednio reaguje na naruszenia przepisów ruchu 
drogowego; 

 prawidłowo zatrzymuje pojazd, przedstawia się oraz 
informuje o przyczynach kontroli; 

 bezpiecznie przeprowadza kontrolę ruchu drogowego; 

 prawidłowo ewidencjonuje wykonane czynności; 
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 posługuje się urządzeniami służącymi do sprawdzania 
zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu; 

 posługuje się miernikami do określenia prędkości i innymi 
urządzeniami diagnostycznymi (miernik głębokości 
bieżnika, urządzenie służące do przenikalności światła 
przez szybę); 

 wykonuje praktycznie czynności związane z nałożeniem 
mandatu karnego na sprawcę wykroczenia drogowego; 

 wypełnia kartę rejestracyjną; 

 sporządza notatkę z odmowy przyjęcia mandatu karnego 
oraz próby wręczenia korzyści majątkowej. 

Kompetencji personalnych i społecznych: 

 jest odporny na stres; 

 pracuje samodzielnie oraz w zespole; 

 działa zdecydowanie i egzekwuje wydane polecenia. 
 

 

UBIÓR Mundur polowy. 
 

 
DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 strój sportowy – według potrzeb; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 pas żołnierski, pas biały oficerski; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 oznakowany lub nieoznakowany osobowy pojazd 
służbowy ŻW wyposażony w instalację sygnałów 
uprzywilejowania; 

 książka dowódcy patrolu, mandaty karne, pokwitowania, 
dokumentacja służbowa do pełnienia służby ruchu 
drogowego; 

 broń służbowa wraz z amunicją; 

 kabura do broni krótkiej, pojemnik na magazynek, pałka 
służbowa z pierścieniem, kajdanki z kluczykiem, etui na 
kajdanki, RMG; 

 radiotelefon przenośny z zapasową baterią wraz 
indywidualnym zestawem „cichej łączności”; 

 urządzenie przenośne BlackBerry z ładowarką 
samochodową; 

 Ręczny miernik prędkości, Alco-Sensor IV, Alco-Blow lub 
inny analizator; 

 Sonometr, urządzenie do badania przenikalności światła 
przez szybę. 

 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU 

Zaliczenie z oceną. 
 

 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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1.1.28. PEŁNIENIE SŁUŻBY KONWOJOWEJ 
 
 

PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs przeznaczony jest dla oficerów, podoficerów i szeregowych 
Żandarmerii Wojskowej. 
 
 

CEL KURSU Przygotowanie i doskonalenie oficerów, podoficerów, 
szeregowych w zakresie pełnienia służby konwojowej. 
 
 

KOD 8360080 
 
 
 

CZAS TRWANIA 4 dni 
 
 

WYMAGANIA  

WSTĘPNE 

Zajmowanie stanowiska w strukturach ŻW. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie zajęć teoretycznych 
i  praktycznych realizowanych zespołowo. Każdy słuchacz 
po zrealizowaniu programu powinien osiągnąć efekty 
szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 zna podstawy prawne w zakresie służby konwojowej; 

 zna procedury konwojowania osób, mienia i materiałów 
zawierających informacje niejawne; 

 zna zasady pełnienia służby konwojowej; 

 określa zasady współdziałania, w zespole podczas 
czynności konwojowych; 

 zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas 
służby konwojowej. 

Umiejętności: 

 planuje, organizuje, prowadzi dokumentację w przedmiotowym 
zakresie; 

 wykonuje zadania służbowe z zakresu pełnienia służby 
konwojowej, osób, mienia i materiałów zawierających 
informacje niejawne; 

 prawidłowo reaguje, używa lub wykorzystuje środki przymusu 
bezpośredniego lub broń palną, w przypadku 
niespodziewanego ataku; 

 wykonuje służbę konwojową w różnych sytuacjach. 

Kompetencji społecznych: 

 jest odporny na stres; 

 działa zdecydowanie i egzekwuje wydane polecenia; 

 dba o bezpieczeństwo uczestników konwoju; 

 działa na podstawie i w ramach prawa; 

 pracuje samodzielnie oraz w zespole. 
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UBIÓR Mundur polowy. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 strój sportowy – według potrzeb; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 pas żołnierski, pas biały oficerski; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 kabura do broni krótkiej, pojemnik na magazynek, pałka 
służbowa z pierścieniem, kajdanki z kluczykiem, etui na 
kajdanki, pojemnik na RMG. 

 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU 

Egzamin praktyczny. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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1.1.29. PROWADZENIE DZIAŁAŃ POŚCIGOWWYCH PRZEZ ŻANDARMERIĘ WOJSKOWĄ 
 
 
PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs przeznaczony jest dla oficerów i podoficerów Żandarmerii 
Wojskowej. 
 
 

CEL KURSU Przygotowanie i doskonalenie oficerów, podoficerów w zakresie 
prowadzenia działań pościgowych. 
 
 

KOD 8360081 
 
 
 

CZAS TRWANIA 5 dni 
 
 

WYMAGANIA  

WSTĘPNE 

Brak. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie zajęć teoretycznych 
i  praktycznych realizowanych zespołowo. Każdy słuchacz 
po zrealizowaniu programu powinien osiągnąć efekty 
szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 zna zasady planowania organizacji i prowadzenia działań 
pościgowych; 

 zna zasady postępowania podczas wypracowania 
koncepcji działań; 

 zna zasady i metody zapewniania bezpiecznej łączności 
oraz procedury przestrzegania zasad bezpiecznej 
w  relacjach radiowych. 

Umiejętności: 

 stawia zadania podwładnym w formie rozkazu bojowego; 

 prowadzi szkolenie na poszczególnych elementach działań 
pościgowych; 

 posługuje się sprzętem będącym na wyposażeniu; 

 stosuje środki przymusu bezpośredniego; 

 realizuje działania w składzie działań pościgowych 
Żandarmerii Wojskowej; 

 organizuje system łączności; 

 posługuje się bezpiecznie sprzętem łączności; 

 planuje zabezpieczenie logistyczne wymagane podczas 
prowadzenia działań pościgowych. 
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Kompetencji społecznych: 

 jest odporny na stres; 

 sprawnie kieruje pracą zespołu w czasie działań; 

 wykazuje odpowiedzialność za właściwe i umiejętne 
kierowanie podwładnymi w działaniach pościgowych; 

 współdziała jako członek bądź lider zespołu; 

 adekwatnie do sytuacji podejmuje trafne decyzje; 

 dba o bezpieczeństwo podwładnych; 

 umie pracować w zespole, potrafi działać samodzielnie 
jeśli sytuacja tego wymaga; 

 działa w ramach przepisów prawa. 
 
 

UBIÓR Mundur polowy. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 strój sportowy – według potrzeb; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 pas żołnierski, pas biały oficerski; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 kabura do broni krótkiej, pojemnik na magazynek, pałka 
służbowa z pierścieniem, kajdanki z kluczykiem, etui na 
kajdanki, pojemnik na RMG; 

 indywidualny zestaw „cichej łączności”; 

 latarka. 
 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU 

Zaliczenie z oceną. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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1.1.30. UŻYCIE POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH W CZASIE PRZEMIESZCZANIA SIĘ 
KOLUMN POJAZDÓW SIŁ ZBROJNYCH 

 
 
PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs przeznaczony jest dla oficerów, podoficerów i szeregowych 
pionu prewencji Żandarmerii Wojskowej. 
 
 

CEL KURSU Przygotowanie specjalistyczne oraz umiejętności szkolonych 
w  zakresie przemieszczania się pojazdami uprzywilejowanymi 
w kolumnach uprzywilejowanych. 
 
 

KOD 8360082 
 
 

CZAS TRWANIA 4 dni 
 
 

WYMAGANIA  

WSTĘPNE 

Posiadanie zezwolenia na kierowanie pojazdem 
uprzywilejowanym. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie zajęć teoretycznych 
i  praktycznych realizowanych zespołowo. Każdy słuchacz 
po zrealizowaniu programu powinien osiągnąć efekty 
szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 zna zasady pilotowania pojazdów oraz podstawy prawne; 

 zna taktykę i technikę jazdy w kolumnie 
uprzywilejowanej; 

 zna wymogi prawne dotyczące przemieszczeń kolumn 
uprzywilejowanych. 

Umiejętności: 

 poruszania się pojazdem uprzywilejowanym; 

 pilotowania kolumn pojazdów; 

 podejmowania działań w sytuacjach zagrożenia; 

 prawidłowego wykonywania czynności przed oraz 
w  trakcie pilotowania; 

 taktyki jazdy ochronnej; 

 taktyki i techniki jazdy w kolumnie uprzywilejowanej; 

 praktycznej jazdy w kolumnach na wyznaczonych trasach 
przejazdów pilotowania. 

Kompetencji społecznych: 

 jest odporny na stres; 

 działa zdecydowanie, indywidualnie oraz we 
współdziałaniu z zespołem; 

 dba o bezpieczeństwo pozostałych uczestników ruchu 
drogowego; 

 działa w ramach przepisów prawa. 



 

80 

PION PREWENCJI 
CYKL PREWENCJI I TAKTYKI INTERWENCJI 

  
 
 

UBIÓR Mundur polowy. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 strój sportowy – według potrzeb; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 pas żołnierski, pas biały oficerski; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 kabura do broni krótkiej, pojemnik na magazynek, pałka 
służbowa z pierścieniem, kajdanki z kluczykiem, etui na 
kajdanki, pojemnik na RMG; 

 oznakowany lub nieoznakowany osobowy pojazd 
służbowy ŻW wyposażony w instalację sygnałów 
uprzywilejowania; 

 radiotelefon przenośny z zapasową baterią wraz 
indywidualnym zestawem „cichej łączności”; 

 urządzenie przenośne BlackBerry z ładowarką 
samochodową; 

 strój sportowy: ubranie treningowe, obuwie sportowe; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 radiotelefon przenośny z zapasową baterią wraz 
indywidualnym zestawem „cichej łączności”; 

 zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym 
lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne. 

 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU 

Zaliczenie bez oceny. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

81 

PION PREWENCJI 
CYKL PREWENCJI I TAKTYKI INTERWENCJI 

  

 

1.1.31. UŻYCIE ŚRODKÓW PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO I BRONI PALNEJ 
 
 
PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs przeznaczony jest dla oficerów, podoficerów i szeregowych 
Żandarmerii Wojskowej oraz żołnierzy wykonujących zadania 
wojskowych organów porządkowych we wszystkich rodzajach 
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
 

CEL KURSU Przygotowanie i doskonalenie oficerów, podoficerów i szeregowych 
w zakresie technik obezwładniania i posługiwania się środkami 
przymusu bezpośredniego i bronią palną. 
 
 

KOD 8360083 
 
 
 

CZAS TRWANIA 2 tygodnie 
 
 

WYMAGANIA  

WSTĘPNE 

Warunkiem zakwalifikowania na kurs jest pozytywne 
zaliczenie testu wiedzy teoretycznej z zastosowania środków 
przymusu bezpośredniego i broni palnej. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie zajęć teoretycznych 
i  praktycznych realizowanych zespołowo z użyciem środków 
przymusu bezpośredniego i broni palnej. Każdy słuchacz po 
zrealizowaniu programu powinien osiągnąć efekty szkolenia 
w zakresie: 

Wiedzy: 

 zna podstawowe techniki i metody szybkiego 
obezwładniania i transportowania agresywnego 
przeciwnika; 

 zna procedury podejmowania interwencji w sytuacjach 
o  różnym stopniu zagrożenia; 

 zna elementy taktyki użycia środków przymusu 
bezpośredniego; 

 zna zasady udzielania pierwszej pomocy po użyciu 
środków przymusu bezpośredniego i broni palnej. 

Umiejętności: 

 podejmuje walkę obronną i stosuje poznane elementy 
bloków i kontrataków w sytuacjach zagrożenia życia 
i  zdrowia; 

 określa poziom zagrożenia i podejmuje adekwatne środki 
przymusu bezpośredniego; 

 obezwładnia agresywnego przestępcę; 

 bezpiecznie posługuje się środkami przymusu 
bezpośredniego i bronią palną; 
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 prawidłowo używa broń palną krótka i długą w wybranych 
sytuacjach taktycznych; 

 operuje bronią palną w sytuacjach krytycznych działań 
ochronnych i taktycznych; 

 prawidłowo reaguje, stosuje środki przymusu 
bezpośredniego będące na wyposażeniu, w przypadku 
niespodziewanego ataku; 

 prawidłowo udziela pierwszej pomocy osobom, w stosunku 
do których użyto środków przymusu bezpośredniego. 

Kompetencji społecznych: 

 wykazuje odpowiedzialność za właściwe i umiejętne, 
zgodne z przeznaczeniem posługiwanie się środkami 
przymusu bezpośredniego; 

 wykazuje wrażliwość na przejawy naruszania prawa; 

 działa automatycznie, odpowiedzialnie, zdecydowanie 
indywidualnie i we współdziałaniu z zespołem w sytuacjach 
trudnych; 

 współdziała jako członek bądź lider zespołu; 

 dąży do samokontroli i opanowania; 

 adekwatnie do sytuacji podejmuje trafne decyzje; 

 dba o bezpieczeństwo członków zespołu; 

 działa w ramach przepisów prawa. 
 
 

UBIÓR Mundur polowy. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 strój sportowy – według potrzeb; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 pas żołnierski, pas biały oficerski; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 kabura do broni krótkiej, pojemnik na magazynek, pałka 
służbowa z pierścieniem, kajdanki z kluczykiem, etui na 
kajdanki, pojemnik na RMG. 

 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU 

Egzamin praktyczny. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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1.1.32. WYKONYWANIE CZYNNOŚCI NA MIEJSCU ZDARZENIA DROGOWEGO PRZEZ 
ŻOŁNIERZY ŻANDARMERII WOJSKOWEJ 

 
 
PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs przeznaczony jest dla wykładowców i instruktorów, 
oficerów i podoficerów komórek ruchu drogowego 
Żandarmerii Wojskowej. 
 
 

CEL KURSU Przygotowanie specjalistyczne oraz doskonalenie umiejętności 
w  zakresie wykonywania czynności na miejscu zdarzenia. 
 
 

KOD 8360084 
 
 
 

CZAS TRWANIA 5 dni 
 
 

WYMAGANIA  

WSTĘPNE 

Zajmowane stanowisko w pionie prewencji. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie zajęć teoretycznych 
i  praktycznych. Każdy słuchacz po zrealizowaniu programu 
powinien osiągnąć efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 zna wybrane zagadnienia ustawy o Żandarmerii 
Wojskowej i wojskowych organach porządkowych; 

 zna wybrane zagadnienia Kodeksu Karnego; 

 zna wybrane zagadnienia Kodeksu Wykroczeń i Kodeksu 
Postępowania w Sprawach o Wykroczenia w części 
dotyczącej postępowania mandatowego; 

 zna wybrane zagadnienia Prawa o ruchu drogowym 
i  dokumentów wykonawczych; 

 zna zasady prowadzenia i dokumentowania czynności 
z  zakresu zdarzeń drogowych; 

 zna zasady prewencyjnego zabezpieczenia miejsca 
zdarzenia drogowego. 

Umiejętności: 

 odpowiednio kwalifikuje zdarzenia drogowe; 

 stosuje przepisy Kodeksu Karnego, Kodeksu Wykroczeń 
i Prawa o ruchu drogowym podczas ustalania sprawców 
zdarzeń drogowych; 

 prawidłowo zabezpiecza miejsce zdarzenia drogowego; 

 samodzielnie sporządza dokumentację ze zdarzenia 
drogowego (protokół oględzin pojazdu, protokół oględzin 
miejsca wypadku, dokumentacja fotograficzna, ujawnia 
ślady, zabezpiecza ślady, sporządza szkic miejsca 
zdarzenia); 
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 potrafi praktycznie zastosować sankcję w postaci 
mandatu karnego na sprawcę kolizji drogowej (zbieg 
wykroczeń); 

 wypełnia kartę rejestracyjną; 

 sporządza notatkę z przeprowadzonych czynności. 

Kompetencji społecznych: 

 jest odporny na stres; 

 działa zdecydowanie, indywidualnie oraz we 
współdziałaniu z zespołem; 

 dba o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego; 

 działa na podstawie i w ramach przepisów prawa. 
 
 

UBIÓR Mundur polowy. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 strój sportowy – według potrzeb; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 pas żołnierski, pas biały oficerski; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 kabura do broni krótkiej, pojemnik na magazynek, pałka 
służbowa z pierścieniem, kajdanki z kluczykiem, etui na 
kajdanki, pojemnik na RMG; 

 dokumentacja służbowa niezbędna do obsługi zdarzenia 
drogowego. 

 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU 

Zaliczenie z oceną – wykonanie pełnej dokumentacji z kolizji 
i wypadku drogowego. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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1.1.33. ZABEZPIECZENIE UROCZYSTOŚCI Z UDZIAŁEM WOJSKA 
 
 

PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs przeznaczony jest dla oficerów i podoficerów Żandarmerii 
Wojskowej. 
 
 

CEL KURSU Przygotowanie i doskonalenie oficerów i podoficerów w zakresie 
zabezpieczenia uroczystości z udziałem wojska. 
 
 

KOD 8360085 
 
 
 

CZAS TRWANIA 3 dni 
 
 

WYMAGANIA  

WSTĘPNE 

Pełnienie służby na stanowiskach prewencyjnych 
w  jednostkach Żandarmerii Wojskowej. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie zajęć teoretycznych 
i  praktycznych realizowanych zespołowo. Każdy słuchacz 
po zrealizowaniu programu powinien osiągnąć efekty 
szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 zna podstawy prawne w ramach zabezpieczenia 
uroczystości z udziałem wojska; 

 zna zasady organizacji oraz sposoby realizacji służby 
patrolowej w czasie zabezpieczenia prewencyjnego 
uroczystości z udziałem wojska; 

 zna sposoby i metody zapewnienia bezpiecznej 
łączności oraz procedury jej przestrzegania. 

Umiejętności: 

 planuje, organizuje działania w zakresie zabezpieczenia 
uroczystości z udziałem wojska; 

 wykonuje dokumentację w przedmiotowym zakresie; 

 planuje właściwie siły i środki do realizacji 
zabezpieczenia; 

 organizuje system dowodzenia; 

 planuje zabezpieczenie logistyczne wymagane podczas 
zabezpieczenia prewencyjnego. 
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Kompetencji społecznych: 

 jest odporny na stres; 

 sprawnie kieruje pracą podwładnych w czasie 
zabezpieczenia uroczystości z udziałem wojska; 

 wykazuje odpowiedzialność za właściwe i umiejętne 
kierowanie podwładnymi w czasie zabezpieczenia 
uroczystości z udziałem wojska; 

 docenianie umiejętności i wysiłku podwładnych; 

 dba o bezpieczeństwo podwładnych; 

 umie pracować w zespole, potrafi działać samodzielnie 
jeśli sytuacja tego wymaga; 

 jest kreatywny w rozwiązywaniu sytuacji problemowych. 
 
 

UBIÓR Mundur polowy. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 strój sportowy – według potrzeb; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 pas żołnierski, pas biały oficerski; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 kabura do broni krótkiej, pojemnik na magazynek, pałka 
służbowa z pierścieniem, kajdanki z kluczykiem, etui na 
kajdanki, pojemnik na RMG. 

 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU 

Zaliczenie z oceną. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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1.1.34. SZKOLENIE Z ZAKRESU TECHNIKI KIEROWANIA POJAZDEM SŁUŻBOWYM DLA 
ŻOŁNIERZY ŻANDARMERII WOJSKOWEJ 

 
 
PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs przeznaczony jest dla wykładowców i instruktorów, 
oficerów i podoficerów komórek ruchu drogowego ŻW, 
etatowych kierowców. 
 
 

CEL KURSU Przygotowanie żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do wykonywania 
zadań ustawowych oraz doskonalenie techniki jazdy w różnych 
warunkach. 
 
 

KOD 8360087 
 
 

CZAS TRWANIA 5 dni 
 
 

WYMAGANIA  

WSTĘPNE 

Prawo jazdy kategorii „B”, zezwolenie na kierowanie 
pojazdami uprzywilejowanymi lub pojazdem przewożącym 
wartości pieniężne, ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów i ćwiczeń. 
Absolwent po zrealizowaniu programu powinien osiągnąć 
efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 zna zasady techniki kierowania pojazdem służbowym; 

 potrafi kierować pojazdem po wyznaczonej trasie – slalomy; 

 zna techniki hamowania na prostym odcinku i łuku drogi; 

 zna techniki kierowania pojazdem na prostym odcinku 
i  łuku drogi w czasie pokonywania wyznaczonej trasy na 
autodromie; 

 zna techniki kierowania pojazdem w symulowanych 
warunkach śliskości nawierzchni – troleje; 

 zna techniki kierowania pojazdem w warunkach śliskości 
nawierzchni – płyta poślizgowa. 

Umiejętności: 

 prawidłowo wykonuje obsługę codzienną pojazdu; 

 zajmuje prawidłową pozycję za kołem kierownicy 
pojazdu; 

 wykazuje różnicę w technice kierowania pojazdem 
z  napędem na przednią i tylną oś pojazdu; 

 wskazuje przyczyny występowania efektu nadsterowności 
i  podsterowności; 

 prawidłowo operuje pedałem gazu i hamulca; 
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 prawidłowo manewruje dźwignią zmiany biegów; 

 prawidłowo układa ręce na kierownicy i operuje nimi 
w  czasie kierowania pojazdem; 

 opisuje siły działające na pojazd podczas jazdy po łuku 
drogi pojazdem wyposażonym w układ hamulcowy /ABS/ 
i konwencjonalny układ hamulcowy; 

 operuje kołem kierownicy w skręcie szosowym; 

 hamuje z redukcją biegów przed łukiem drogi; 

 wybiera tory przejazdu – optymalny i bezpieczny; 

 określa wpływ geometrii zakrętu, rodzaj nawierzchni 
i  prędkości na bezpieczne pokonywanie łuku drogi; 

 wykazuje różnicę w technice pokonywania łuków drogi 
pojazdami z napędem na przednią i napędem na tylną oś; 

 właściwie reaguje na poślizg kół tylnej osi pojazdu 
w  czasie pokonywania wyznaczonego toru jazdy; 

 właściwie reaguje na poślizg kół pojazdu w czasie 
pokonywania wyznaczonego odcinka drogi. 

Kompetencji społecznych: 

 jest odporny na stres w czasie działań typowych 
i  ekstremalnych; 

 działa zdecydowanie, indywidualnie oraz we współdziałaniu 
z zespołem. 

 
 

UBIÓR Mundur polowy. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 strój sportowy – według potrzeb; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 pas żołnierski, pas biały oficerski; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 oznakowany lub nieoznakowany osobowy pojazd 
służbowy ŻW; 

 broń służbowa bez amunicji; 

 kabura do broni krótkiej, pojemnik na magazynek, pałka 
służbowa z pierścieniem, kajdanki z kluczykiem, etui na 
kajdanki, pojemnik na RMG. 

 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU 

Egzamin praktyczny. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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1.1.35. SZKOLENIE DLA ŻOŁNIERZY ŻANDARMERII WOJSKOWEJ WYKONUJĄCYCH 
PILOTAŻE POJAZDAMI UPRZYWILEJOWANYMI PODCZAS DZIAŁAŃ 
TYPOWYCH I EKSTREMALNYCH Z WYKORZYSTANIEM SYMULATORA JAZDY 

 
 
PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs przeznaczony jest dla oficerów, podoficerów i szeregowych 
zajmujących stanowiska w komórkach ruchu drogowego 
Żandarmerii Wojskowej oraz dla instruktorów i wykładowców. 
 
 

CEL KURSU Podniesienie poziomu umiejętności wykonywania czynności 
służbowych przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej podczas 
realizacji zadań służbowych związanych z pilotażem pojazdu. 
 
 

KOD Nie dotyczy. 
 

CZAS TRWANIA 5 dni 
 
 

WYMAGANIA  

WSTĘPNE 

Zajmowanie stanowiska w komórce ruchu drogowego 
Żandarmerii Wojskowej. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów i ćwiczeń w 
Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Absolwent po 
zrealizowaniu programu powinien osiągnąć efekty szkolenia 
w zakresie: 

Wiedzy: 

 zna zasady techniki kierowania pojazdem służbowym; 

 zna zasady prawidłowego ustawienia kolumny do 
pilotowania, zasady przemieszczenia się w warunkach 
miejskich, pozamiejskich w warunkach typowych  
i ekstremalnych. 

 zna zasady ewakuacji pojazdem podczas zdarzenia 
podczas napadu na kolumnę. 

 zna zasady poruszania się pojazdem, w którym wystąpi 
usterka mogąca zaburzyć właściwy tor jazdy 
kierowanego pojazdu i innych pojazdów w kolumnie. 

 zna zasady komunikacji z wykorzystaniem radiostacji 
przenośnych i mobilnych z uwzględnieniem zasad 
korespondencji radiowej. 

Umiejętności: 

 zajmuje prawidłową pozycję za kołem kierownicy 
pojazdu; 

 prawidłowo operuje pedałem gazu i hamulca; 

 prawidłowo manewruje dźwignią zmiany biegów; 

 prawidłowo układa ręce na kierownicy i operuje nimi 
w  czasie kierowania pojazdem; 

 wybiera tory przejazdu – optymalny i bezpieczny. 
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Kompetencji społecznych: 

 jest odporny na stres w czasie działań typowych 
i  ekstremalnych; 

 działa zdecydowanie, indywidualnie oraz we współdziałaniu 
z zespołem. 

 
 

UBIÓR Mundur polowy. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 oznakowany lub nieoznakowany osobowy pojazd 
służbowy ŻW wyposażony w instalację sygnałów 
uprzywilejowania; 

 broń służbowa bez amunicji; 

 pas biały oficerski; 

 kabura do broni krótkiej, pojemnik na magazynek, 
kajdanki z kluczykiem, etui na kajdanki, RMG; 

 radiotelefon przenośny z zapasową baterią wraz 
indywidualnym zestawem „cichej łączności”. 

 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU 

Uczestnictwo w zajęciach. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo uczestnictwa w kursie wydane przez Wyższą 
Szkołę Policji w Szczytnie. 
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SZKOLENIA 

OGÓLNOWOJSKOWEGO 
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1.2.1. KURS DOSKONALĄCY OFICERÓW SZTABU ŻANDARMERII WOJSKOWEJ 
 
 
PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs przeznaczony jest dla oficerów pełniących służbę 
w sztabach Oddziałów Żandarmerii Wojskowej. 
 
 

CEL KURSU Przygotowanie do wykonywania zadań na stanowiskach 
sztabowych, doskonalenie oraz pogłębianie wiedzy 
i umiejętności w zakresie działań taktycznych Żandarmerii 
Wojskowej w ramach wsparcia wojsk w operacji. 
 
 

KOD 8360001 
 
 

CZAS TRWANIA 2 tygodnie 
 
 

WYMAGANIA 

WSTĘPNE  

Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego 
do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „TAJNE”. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, seminariów 
i ćwiczeń praktycznych. Absolwent po zrealizowaniu programu 
powinien osiągnąć efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 charakteryzuje podstawowe działania Żandarmerii 
Wojskowej w działaniach operacyjno-taktycznych Sił 
Zbrojnych RP; 

 zna zasady działania Żandarmerii Wojskowej zawarte 
w dokumentach normatywnych dotyczących prowadzenia 
działań przez Żandarmerię Wojskową; 

 zna zasady wytwarzania, rejestrowania, udostępniania 
i ewidencjonowania oraz rozliczania i obiegu 
dokumentów niejawnych w jednostce organizacyjnej; 

 zna zasady sprawowania nadzoru nad ochroną informacji 
niejawnych; 

 zna podstawy prawne i zasady funkcjonowania izb 
zatrzymań; 

 zna zasady prowadzenia dokumentacji planowania 
i rozliczania działalności; 

 zna działania pościgowe i ochrony specjalnej obiektów; 

 zna podstawowe treści instrukcji o działalności szkoleniowo  
– metodycznej w SZ RP; 

 charakteryzuje podstawowe akty prawne humanitarnego 
prawa konfliktów zbrojnych. 
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Umiejętności: 

 wypracowuje i uzasadnia koncepcję wariantów działania; 

 wykonuje określone zadania na punkcie kierowania 
Oddziałów Żandarmerii Wojskowej; 

 kieruje procesem utrzymania stałej gotowości bojowej oraz 
osiąganiem gotowości do podjęcia działań w zakresie 
swoich obowiązków; 

 planuje i organizuje służbę w izbach zatrzymań; 

 planuje taktyczne działania specjalne Żandarmerii 
Wojskowej; 

 określa cele szkolenia, dokonuje wyboru form i metod 
szkolenia. 

Kompetencji społecznych: 

 pracuje w zespole; 

 działa zdecydowanie, na podstawie i w ramach przepisów 
prawa; 

 wykonuje powierzone zadania zgodnie z ich treścią; 

 jest odporny na stres. 
 
 

UBIÓR Mundur polowy. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 strój sportowy – według potrzeb; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 przybory biurowe, piśmiennicze i do kreślenia na 
mapach; 

 laptop (prywatny lub służbowy); 

 zarejestrowane nośniki danych (płyty CD/CD-R/CD-RW, 
DVD/DVD-R/DVD-RW, Pendrive). 
 

 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU  

Egzamin. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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1.2.2. KURS SZEFÓW KOMÓREK FUNKCJONALNYCH PUNKTÓW KIEROWANIA 
ODDZIAŁÓW ŻANDARMERII WOJSKOWEJ 

 
 
PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs jest przeznaczony dla oficerów Żandarmerii Wojskowej 
pełniących obowiązki szefów komórek funkcjonalnych punktów 
kierowania Żandarmerii Wojskowej. 
 
 

CEL KURSU Doskonalenie umiejętności w zakresie planowania, organizowania 
i kierowania działaniami punktów kierowania oddziału 
Żandarmerii Wojskowej. 
 
 

KOD 8360002 
 
 

CZAS TRWANIA 3 tygodnie 
 
 

WYMAGANIA 

WSTĘPNE  

Oficer w stopniu co najmniej porucznika. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, seminariów 
i ćwiczeń. Absolwent po zrealizowaniu programu powinien 
osiągnąć efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 zna zasady, formy i metody pracy punktów kierowania; 

 definiuje zakres zadań poszczególnych elementów 
funkcjonalnych punktów kierowania; 

 kieruje wypracowaniem koncepcji do działania w sytuacjach 
bojowych; 

 zna zasady wsparcia wojsk w operacjach kryzysowych 
Żandarmerii Wojskowej oraz zasady działania punktów 
kierowania w działaniach bojowych; 

 zna zadania elementów funkcjonalnych punktów 
kierowania i współdziałania z innymi podmiotami oraz 
wydzielania sił i środków do użycia w działaniach bojowych; 

 zna podstawowe założenia i zasady taktyki specjalnej 
w działaniach Żandarmerii Wojskowej; 

 opisuje zasady współdziałania elementów punktów 
kierowania. 
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Umiejętności: 

 wykonuje dokumenty planistyczne, rozkazodawcze 
i sprawozdawcze oraz stosuje w zakresie swych 
kompetencji aspekty dowodzenia w Żandarmerii 
Wojskowej 

 planuje, organizuje i dokumentuje działalność punktów 
kierowania; 

 stosuje w działalności służbowej poznane aspekty 
procesu dowodzenia i uzasadnia przyjęte rozwiązania 
w zakresie wypracowania koncepcji działania. 

Kompetencji społecznych: 

 wykazuje cechy analityczne, dba o precyzyjne formułowanie 
przemyśleń; 

 potrafi kierować zespołami ludzkimi; 

 pracuje w zespole, działa zdecydowanie na podstawie 
i w ramach przepisów prawa; 

 wykonuje powierzone zadania zgodnie z ich treścią; 

 jest odporny na stres. 
 
 

UBIÓR Mundur polowy. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 strój sportowy – według potrzeb; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 przybory biurowe, piśmiennicze i do kreślenia na mapach; 

 laptop (prywatny lub służbowy); 

 zarejestrowane nośniki danych (płyty CD/CD-R/CD-RW, 
DVD/DVD-R/DVD-RW, Pendrive). 

 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU  

Egzamin. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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1.2.3. PLANOWANIE DZIAŁAŃ TAKTYCZNYCH ŻANDARMERII WOJSKOWEJ 
 
 
PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs jest przeznaczony dla oficerów odpowiedzialnych za 
planowanie działań taktycznych oraz oficerów punktów 
kierowania Oddziałów Żandarmerii Wojskowej. 
 
 

CEL KURSU Uzupełnienie, podtrzymanie i doskonalenie umiejętności 
żołnierzy w realizacji działań obsad punktów kierowania 
Oddziałów Żandarmerii Wojskowej. 
 
 

KOD 8360003 
 
 

CZAS TRWANIA 2 tygodnie 
 
 

WYMAGANIA 

WSTĘPNE  

Brak. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, seminariów 
i ćwiczeń praktycznych. Absolwent po zrealizowaniu programu 
powinien osiągnąć efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 zna podstawowe akty prawne regulujące działalność 
Żandarmerii Wojskowej; 

 zna ogólne zasady prowadzenia podstawowych rodzajów 
działań taktycznych; 

 zna zasady działania Żandarmerii Wojskowej podczas 
wsparcia wojsk w operacji; 

 zna dokumenty normatywne regulujące gotowość bojową 
i mobilizacyjną oraz zasady jej utrzymania; 

 zna metody planowania i organizowania działań 
taktycznych; 

 zna dokumenty normujące pracę rozpoznawczą komórek 
S3 i S2 sztabu; 

 zna zasady dokumentowania działalności służbowej 
w dziale dochodzeniowo-śledczym; 

 zna, planuje, organizuje działalność prewencyjną 
Oddziałów Żandarmerii Wojskowej; 

 zna zasady planowania i organizowania komórek 
operacyjno-rozpoznawczych. 
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Umiejętności: 

 prowadzi pracę myślową w zakresie wypracowania 
danych do koncepcji działania; 

 planuje działania taktyczne Żandarmerii Wojskowej, 
w tym punktów kierowania Oddziału Żandarmerii Wojskowej; 

 stosuje w działalności służbowej zasady dowodzenia 
w Żandarmerii Wojskowej; 

 planuje działania prewencyjne, operacyjno-rozpoznawcze, 
dochodzeniowo-śledcze. 

Kompetencji społecznych: 

 wykazuje zdolności analitycznego myślenia; 

 działa systematycznie, zdecydowanie, na podstawie 
i w ramach przepisów prawa; 

 wykonuje powierzone zadania zgodnie z ich treścią, jest 
odporny na stres. 

 
 

UBIÓR Mundur polowy. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 strój sportowy – według potrzeb; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 przybory biurowe, piśmiennicze i do kreślenia na 
mapach; 

 laptop (prywatny lub służbowy); 

 zarejestrowane nośniki danych (płyty CD/CD-R/CD-RW, 
DVD/DVD-R/DVD-RW, Pendrive). 

 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU  

Egzamin. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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1.2.4. ŻANDARMERIA WOJSKOWA W DZIAŁANIACH OPERACYJNO-TAKTYCZNYCH WOJSK 
LĄDOWYCH 

 
 
PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs jest przeznaczony dla żołnierzy zawodowych Żandarmerii 
Wojskowej oraz żołnierzy zawodowych pełniących służbę 
w Wojskach Lądowych. 
 
 

CEL KURSU Zapoznanie z wiedzą z zakresu użycia Żandarmerii Wojskowej 
w działaniach taktycznych Wojsk Lądowych. 
 
 

KOD 8360030 
 
 

CZAS TRWANIA 1 tydzień 
 
 

WYMAGANIA 

WSTĘPNE  

Oficer minimum w stopniu porucznika. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów i ćwiczeń. 
Absolwent po zrealizowaniu programu powinien osiągnąć 
efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy:  

 charakteryzuje podstawy działania Żandarmerii Wojskowej 
w działaniach taktycznych Wojsk Lądowych; 

 zna zasady działań pościgowych realizowanych przez 
Żandarmerię Wojskową; 

 zna podstawowe zasady działań prewencyjnych 
Żandarmerii Wojskowej; 

 odróżnia przestępstwa pospolite od zbrodni wojennych; 

 zna ogólne założenia taktyki specjalnej Żandarmerii 
Wojskowej. 

Umiejętności: 

 organizuje współdziałanie z Żandarmerią Wojskową 
w ramach działań prowadzonych przez Wojska Lądowe 
na poziomie taktycznym; 

 organizuje właściwy obieg informacji w zakresie 
skutecznego wykorzystania Żandarmerii Wojskowej na 
rzecz wsparcia działań Wojsk Lądowych na poziomie 
taktycznym; 

 organizuje współdziałanie z Żandarmerią Wojskową 
w zapewnieniu bezpieczeństwa w obszarze prowadzonej 
operacji. 
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Kompetencji społecznych: 

 wykazuje kreatywność w działaniu z Żandarmerią 
Wojskową; 

 pracuje w zespole; 

 przestrzega ustaleń o współpracy i współdziałaniu 
z  Żandarmerią Wojskową. 

 
 

UBIÓR Mundur polowy. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 strój sportowy – według potrzeb; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 przybory biurowe, piśmiennicze i do kreślenia na 
mapach; 

 laptop (prywatny lub służbowy); 

 zarejestrowane nośniki danych (płyty CD/CD-R/CD-RW, 
DVD/DVD-R/DVD-RW, Pendrive). 

 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU  

Zaliczenie bez oceny. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Zaświadczenie ukończenia kursu doskonalącego. 
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1.2.5. KIEROWANIE JEDNOSTKĄ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ 
 
 
PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs jest przeznaczony dla oficerów zajmujących się lub 
przewidzianych do objęcia stanowiska komendanta terenowej 
jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej. 
 
 

CEL KURSU Przygotowanie/doskonalenie oficerów w wykonywaniu 
obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta terenowej 
jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej. 
 
 

KOD 8360032 
 
 

CZAS TRWANIA 1 miesiąc 
 
 

WYMAGANIA 

WSTĘPNE  

Pełnienie obowiązków zastępcy lub szefa sztabu jednostki 
Żandarmerii Wojskowej. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, seminariów 
i ćwiczeń. Absolwent po zrealizowaniu programu powinien 
osiągnąć efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 zna podstawowe akty prawne regulujące funkcjonowanie 
Żandarmerii Wojskowej i jednostki wojskowej; 

 charakteryzuje zasady działań dochodzeniowo-śledczych, 
prewencyjnych i taktyki specjalnej Żandarmerii Wojskowej; 

 opisuje zasady działania kadrowego; 

 zna dokumenty oraz zasady mobilizacyjnego rozwinięcia 
jednostki Żandarmerii Wojskowej; 

 omawia zasady działalności szkoleniowo-metodycznej 
i logistycznej; 

 zna dokumenty oraz zasady ochrony obiektów wojskowych; 

 definiuje zagadnienia dotyczące prowadzenia działań 
wojennych w warunkach współczesnego konfliktu 
zbrojnego; 

 zna zasady i metody kierowania i dowodzenia podległymi 
zespołami ludzkimi. 
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Umiejętności: 

 kieruje jednostką Żandarmerii Wojskowej w trakcie 
wykonywania zadań służbowych; 

 posługuje się dokumentami normatywnymi niezbędnymi 
w pracy Żandarmerii Wojskowej; 

 praktycznie wykonuje działania służbowe z zakresu 
działalności dochodzeniowo-śledczej, operacyjno-
rozpoznawczej i prewencyjnej oraz działań specjalnych; 

 prowadzi działalność kadrową; 

 planuje i organizuje pracę podległych żołnierzy i pracowników 
wojska. 

Kompetencji społecznych: 

 wykazuje zdolności kierownicze; 

 działa kreatywnie indywidualnie i we współdziałaniu 
w  zespole; 

 działa w ramach przepisów prawa. 
 
 

UBIÓR Mundur polowy. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 strój sportowy – według potrzeb; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 przybory biurowe, piśmiennicze i do kreślenia na 
mapach; 

 laptop (prywatny lub służbowy); 

 zarejestrowane nośniki danych (płyty CD/CD-R/CD-RW, 
DVD/DVD-R/DVD-RW, Pendrive). 

 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU  

Egzamin. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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1.2.6. PLANOWANIE I ORGANIZOWANIE PRACY PUNKTU KIEROWANIA 
ŻANDARMERII WOJSKOWEJ 

 
 
PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs jest przeznaczony dla żołnierzy pełniących funkcję lub 
przewidzianych do pracy na punkcie kierowania oddziału 
Żandarmerii Wojskowej. 
 
 

CEL KURSU Doskonalenie umiejętności żołnierzy pełniących określone 
funkcje na punkcie kierowania w planowaniu i organizowaniu 
działań punktu kierowania oddziału Żandarmerii Wojskowej. 
 
 

KOD 8360033 
 
 

CZAS TRWANIA 1 tydzień 
 
 

WYMAGANIA 

WSTĘPNE  

Oficer, podoficer z co najmniej pięcioletnim stażem pracy 
w Żandarmerii Wojskowej. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, seminariów 
i ćwiczeń praktycznych. Absolwent po zrealizowaniu programu 
powinien osiągnąć efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 zna zasadniczy zakres obowiązków na zajmowanym lub 
planowanym stanowisku w grupie operacyjnej; 

 zna zasady działania punktów kierowania w sytuacjach 
kryzysowych; 

 potrafi wyjaśniać podstawowe pojęcia z zakresu ochrony 
i obrony obiektów wojskowych i informacji niejawnych; 

 zna zadania punktów kierowania i współdziałania 
z innymi podmiotami oraz wydzielania sił i środków do 
użycia w działaniach kryzysowych; 

 zna podstawowe założenia i zasady taktyki specjalnej 
w działaniach żandarmerii Wojskowej; 

 zna zasady współdziałania elementów punktów kierowania. 
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Umiejętności: 

 wykonuje dokumenty planistyczne, rozkazodawcze 
i sprawozdawcze w zakresie swych kompetencji oraz 
stosuje aspekty dowodzenia w Żandarmerii Wojskowej; 

 klasyfikuje zakres podmiotowy kontroli obiektów wojskowych 
i wymienia techniczne środki wspomagające ochronę; 

 planuje, organizuje i dokumentuje działalność elementów 
punktów kierowania; 

 stosuje w działalności służbowej poznane aspekty 
procesu dowodzenia, uzasadnia przyjęte rozwiązania 
w zakresie wypracowania koncepcji działania. 

Kompetencji społecznych: 

 wykazuje cechy analityczne, jest kreatywny, dba 
o precyzyjne formułowanie przemyśleń; 

 zdecydowanie działa w zespole na podstawie i w ramach 
przepisów prawa; 

 wykonuje powierzone zadania zgodnie z ich treścią; 

 jest odporny na stres. 
 
 

UBIÓR Mundur polowy. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 strój sportowy – według potrzeb; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 przybory biurowe, piśmiennicze i do kreślenia na 
mapach; 

 laptop (prywatny lub służbowy); 
zarejestrowane nośniki danych (płyty CD/CD-R/CD-RW, 
DVD/DVD-R/DVD-RW, Pendrive). 

 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU  

Zaliczenie bez oceny. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Zaświadczenie ukończenia kursu. 
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1.2.7. PLANOWANIE I ORGANIZACJA PRACY SZTABU ODDZIAŁU ŻANDARMERII 
WOJSKOWEJ 

 
 
PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs jest przeznaczony dla oficerów planowanych na lub 
pełniących funkcję szefa oddziału Żandarmerii Wojskowej. 
 
 

CEL KURSU Doskonalenie umiejętności planowania i organizowania 
pracy sztabu oddziału Żandarmerii Wojskowej. 
 
 

KOD 8360034 
 
 

CZAS TRWANIA 1 miesiąc 
 
 

WYMAGANIA 

WSTĘPNE  

Oficer w stopniu co najmniej kapitana z minimum dziesięcioletnim 
stażem służby w Żandarmerii Wojskowej. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, seminariów 
i ćwiczeń praktycznych. Absolwent po zrealizowaniu programu 
powinien osiągnąć efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 zna podstawowe akty prawne regulujące tematykę 
gotowości bojowej i mobilizacyjnej w SZ RP; 

 charakteryzuje zasady utrzymywania stałej gotowości 
bojowej, przygotowania do osiągania gotowości do 
podjęcia działań oraz osiągania gotowości do podjęcia 
działań w jednostkach Żandarmerii Wojskowej; 

 zna podstawowe pojęcia z zakresu planowania i rozliczania 
działalności, główne dokumenty planistyczne do działalności 
w Oddziałach Żandarmerii Wojskowej; 

 definiuje zasady organizacji łączności i informatycznego 
wsparcia dowodzenia w jednostkach terenowych 
Żandarmerii Wojskowej; 

 zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony informacji 
niejawnych; 

 definiuje zadania i obowiązki wydziałów oddziału 
Żandarmerii Wojskowej; 

 zna ogólne założenia doktryny szkoleniowej SZ RP; 

 zna podstawowe treści z zakresu działań taktycznych 
Żandarmerii Wojskowej, działań operacyjno-rozpoznawczych 
oraz prewencyjnych; 

 wyjaśnia dokumenty normatywne regulujące działalność 
finansową w wojsku oraz zasady planowania 
finansowego i rzeczowego; 
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 charakteryzuje sposoby realizacji zadań realizowanych 
przez Żandarmerię Wojskową w podstawowych rodzajach 
działań bojowych; 

 zna zakres informatycznego wsparcia dowodzenia; 

 zna podstawowe akty prawne regulujące problematykę 
międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów 
zbrojnych; 

 definiuje ogólne zasady postępowania i prowadzenia 
ćwiczeń; 

 omawia treści i zasady realizacji procesu planowania 
działań; 

 charakteryzuje rolę i zadania Żandarmerii Wojskowej 
oraz odpowiedzialność żołnierzy za przestrzeganie 
obowiązującego prawa w rejonach konfliktów zbrojnych. 

Umiejętności: 

 kieruje procesem utrzymania stałej gotowości bojowej, 
przygotowaniem do osiągania gotowości do podjęcia 
działań oraz osiąganiem gotowości do podjęcia działań; 

 organizuje współdziałanie pomiędzy poszczególnymi 
komórkami organizacyjnymi sztabu Oddziałów Żandarmerii 
Wojskowej; 

 planuje i organizuje proces działalności na szczeblu 
Oddziału Żandarmerii Wojskowej; 

 klasyfikuje informacje niejawne do poszczególnych 
klauzul tajności; 

 kieruje procesem planowania działań; 

 planuje współdziałanie jednostki Żandarmerii Wojskowej 
z wojskami operacyjnymi; 

 określa zadania dla wydzielonych elementów Żandarmerii 
Wojskowej do zabezpieczenia mobilizacyjnego rozwinięcia 
wojsk w obszarze działalności Oddziału Żandarmerii 
Wojskowej; 

 nadzoruje sporządzanie planów finansowo-rzeczowych, 
prowadzi kontrolę gospodarki finansowej i działalność 
logistyczną w Oddziale Żandarmerii Wojskowej. 

Kompetencji społecznych: 

 wykazuje zdolności analitycznego myślenia; 

 działa systematycznie, zdecydowanie, na podstawie 
i w ramach przepisów prawa; 

 wykonuje powierzone zadania zgodnie z ich treścią; 

 jest odporny na stres. 
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UBIÓR Mundur polowy. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 strój sportowy – według potrzeb; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 przybory biurowe, piśmiennicze i do kreślenia na 
mapach; 

 laptop (prywatny lub służbowy); 

 zarejestrowane nośniki danych (płyty CD/CD-R/CD-RW, 
DVD/DVD-R/DVD-RW, Pendrive). 

 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU  

Egzamin. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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1.2.8. PLANOWANIE DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH W RAMACH ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO 

 
 
PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs przeznaczony jest dla oficerów odpowiedzialnych za 
planowanie działań w ramach zarządzania kryzysowego oraz 
wchodzących w skład elementów zarządzania kryzysowego. 
 
 

CEL KURSU Uzupełnienie, podtrzymywanie i doskonalenie umiejętności 
żołnierzy w realizacji zadań w ramach zarządzania kryzysowego. 
 
 

KOD 8360040 
 
 

CZAS TRWANIA 2 tygodnie 
 
 

WYMAGANIA 

WSTĘPNE  

Wyznaczenie do działań w składzie obsad elementów 
zarządzania kryzysowego. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, seminariów 
i ćwiczeń. Absolwent po zrealizowaniu programu powinien 
osiągnąć efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 zna podstawowe akty prawne regulujące działalność 
Żandarmerii Wojskowej; 

 zna rodzaje alarmów i zagrożeń oraz działań po ich 
ogłoszeniu; 

 zna wybrane elementy działalności szkoleniowej; 

 zna zasady planowania, nadzoru i prowadzenia działań 
przez Żandarmerię Wojskową w okresie kryzysu; 

 zna zasady prowadzenia sprawozdawczości. 

Umiejętności: 

 planuje działania w ramach elementów zarządzania 
kryzysowego, w tym grupy operacyjnej; 

 stosuje w działalności służbowej obowiązujące zasady 
dowodzenia w Żandarmerii Wojskowej; 

 planuje działania prewencyjne, operacyjno-rozpoznawcze, 
dochodzeniowo-śledcze. 

Kompetencji społecznych: 

 wykazuje zdolności analitycznego myślenia; 

 działa systematycznie, zdecydowanie, na podstawie 
i w ramach przepisów prawa; 

 wykonuje powierzone zadania zgodnie z ich treścią, jest 
odporny na stres. 
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UBIÓR Mundur polowy. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 strój sportowy – według potrzeb; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 przybory kreślarskie do pracy na mapach; 

 przybory biurowe, piśmiennicze i do kreślenia na 
mapach; 

 laptop (prywatny lub służbowy); 

 zarejestrowane nośniki danych (płyty CD/CD-R/CD-RW, 
DVD/DVD-R/DVD-RW, Pendrive). 

 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU  

Egzamin. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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1.2.9. KURS SZEFÓW WYDZIAŁÓW W ODDZIAŁACH ŻANDARMERII WOJSKOWEJ 
 
 
PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs jest przeznaczony dla oficerów Żandarmerii Wojskowej 
planowanych do wyznaczenia lub pełniących funkcję szefa 
wydziału. 
 
 

CEL KURSU Pogłębienie i utrwalenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu 
kompetencji szefów wydziałów w Oddziałach Żandarmerii 
Wojskowej. 
 
 

KOD 8360044 
 
 

CZAS TRWANIA 1 tydzień 
 
 

WYMAGANIA 

WSTĘPNE  

Wykonywanie obowiązków na stanowisku oficera lub 
starszego oficera wydziału co najmniej jeden rok. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów i seminariów. 
Absolwent po zrealizowaniu programu powinien osiągnąć 
efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 zna podstawowe akty prawne regulujące funkcjonowanie 
Żandarmerii Wojskowej; 

 zna podstawowe zasady pracy sztabowej; 

 charakteryzuje zasady działań dochodzeniowo-śledczych, 
operacyjno-rozpoznawczych, prewencyjnych i taktyki 
specjalnej Żandarmerii Wojskowej; 

 zna zasady i metody kierowania oraz dowodzenia 
podległymi zespołami ludzkimi; 

 omawia zasady działalności szkoleniowo-metodycznej 
i logistycznej; 

 opisuje zasady sporządzania dokumentów niejawnych oraz 
ich obiegu. 

Umiejętności: 

 kieruje wydziałem w trakcie wykonania zadań służbowych; 

 posługuje się dokumentami normatywnymi niezbędnymi 
w działaniach Żandarmerii Wojskowej; 

 praktycznie wykonuje i nadzoruje działania służbowe 
z zakresu: działalności dochodzeniowo-śledczej, 
operacyjno-rozpoznawczej, prewencyjnej oraz działań 
specjalnych; 

 planuje i organizuje pracę podległych żołnierzy oraz 
pracowników wojska. 
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Kompetencji społecznych: 

 wykazuje zdolności kierownicze; 

 działa kreatywnie indywidualnie i we współdziałaniu 
w zespole; 

 dąży do realizacji wyznaczonego celu; 

 jest odporny na stres; 

 działa w ramach przepisów prawa. 
 
 

UBIÓR Mundur polowy. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 strój sportowy – według potrzeb; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 przybory biurowe, piśmiennicze i do kreślenia na 
mapach; 

 laptop (prywatny lub służbowy); 

 zarejestrowane nośniki danych (płyty CD/CD-R/CD-RW, 
DVD/DVD-R/DVD-RW, Pendrive). 

 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU  

Egzamin. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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1.2.10. MOBILIZACYJNE UZUPEŁNIENIE JEDNOSTEK ŻANDARMERII WOJSKOWEJ 
 
 
PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs przeznaczony jest dla żołnierzy Żandarmerii Wojskowej 
pełniących służbę w sztabach i komórkach wewnętrznych 
realizujących planowanie mobilizacyjne jednostek  
organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej. 
 
 

CEL KURSU Doskonalenie umiejętności planowania mobilizacyjnego 
uzupełnienia jednostek Żandarmerii Wojskowej. 
 
 

KOD 8360048 
 
 

CZAS TRWANIA 2 tygodnie 
 
 

WYMAGANIA 

WSTĘPNE  

Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli minimum „POUFNE”. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów i ćwiczeń 
praktycznych. Absolwent po zrealizowaniu programu powinien 
osiągnąć efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 zna podstawy prawne procesu mobilizacyjnego 
rozwinięcia jednostek wojskowych SZ RP i jednostek 
wojskowych Żandarmerii Wojskowej; 

 omawia warianty mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek 
Żandarmerii Wojskowej; 

 zna zasady funkcjonowania elementów bazy mobilizacyjnej 
w jednostkach Żandarmerii Wojskowej. 

Umiejętności: 

 wykonuje zasadnicze dokumenty dotyczące planowania 
mobilizacyjnego rozwinięcia jednostki Żandarmerii 
Wojskowej oraz elementów bazy mobilizacyjnej; 

 dowodzi i kieruje poszczególnymi elementami bazy 
mobilizacyjnej jednostki Żandarmerii Wojskowej; 

 organizuje i kieruje procesem mobilizacyjnego rozwinięcia 
w zakresie wynikającym z zajmowanego stanowiska 
i funkcji w ramach osiągania gotowości do podejmowania 
działań. 

Kompetencji społecznych: 

 kieruje pracą zespołu; 

 twórczo stosuje zapisy ustawowe w zakresie mobilizacyjnego 
rozwinięcia jednostek Żandarmerii Wojskowej. 
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UBIÓR Mundur polowy. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 strój sportowy – według potrzeb; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 przybory biurowe, piśmiennicze i do kreślenia na 
mapach; 

 laptop (prywatny lub służbowy); 

 zarejestrowane nośniki danych (płyty CD/CD-R/CD-RW, 
DVD/DVD-R/DVD-RW, Pendrive). 

 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU  

Egzamin.  
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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1.2.11. SZKOLENIE DOSKONALĄCE SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH ŻANDARMERII 
WOJSKOWEJ 

 
 
PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs jest przeznaczony dla starszych szeregowych 
zawodowych Żandarmerii Wojskowej. 
 
 

CEL KURSU Przygotowanie żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do 
wykonania zadań ustawowych. 
 
 

KOD 8360056 
 
 

CZAS TRWANIA 3 miesiące 
 
 

WYMAGANIA 

WSTĘPNE  

Służba w Żandarmerii Wojskowej minimum 3 lata. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów i ćwiczeń. 
Absolwent po zrealizowaniu programu powinien osiągnąć 
efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 zna podstawowe treści aktów normatywnych regulujących 
funkcjonowanie Żandarmerii Wojskowej; 

 charakteryzuje zakres podstawowych porozumień 
z  innymi organami powołanymi do ochrony porządku 
i  bezpieczeństwa publicznego; 

 opisuje metody i zasady działania oraz zadania 
Żandarmerii Wojskowej w zakresie ochrony bezpieczeństwa 
i  porządku publicznego; 

 zna podstawy prawne użycia środków przymusu 
bezpośredniego. 

Umiejętności: 

 posługuje się sprzętem będącym w wyposażeniu 
Żandarmerii Wojskowej; 

 dokonuje analizy i oceny zdarzeń będących w zainteresowaniu 
Żandarmerii Wojskowej; 

 stosuje środki przymusu bezpośredniego; 

 konwojuje osoby i przedmioty powierzone do ochrony; 

 prowadzi celny ogień z broni strzeleckiej. 
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Kompetencji społecznych: 

 wykazuje zainteresowanie służbą w jednostkach 
Żandarmerii Wojskowej i wrażliwość na przejawy 
naruszania prawa; 

 działa zdecydowanie, na podstawie i w ramach przepisów 
prawa; 

 wykonuje powierzone zadania zgodnie z ich treścią; 

 jest odporny na stres i trudy życia wojskowego. 
 
 
 

UBIÓR Mundur polowy; 
 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 zmienny strój sportowy – wojskowy: ubranie treningowe, 
spodenki gimnastyczne, koszulka krótki rękaw, zmienne 
obuwie sportowe z podeszwą typu „non marking”; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały, duży zasobnik 
piechoty); 

 przybory biurowe, piśmiennicze i do kreślenia na 
mapach; 

 laptop (prywatny lub służbowy); 

 zarejestrowane nośniki danych (płyty CD/CD-R/CD-RW, 
DVD/DVD-R/DVD-RW, Pendrive); 

 hełm; 

 indywidualne wyposażenie taktyczne; 

 maska przeciwgazowa; 

 indywidualne specjalistyczne wyposażenie patrolowe 
żołnierza ŻW (pałka z uchwytem, gaz z uchwytem, 
kajdanki z etui, opatrunek osobisty, kabura na broń, pas 
oficerski ŻW). 

 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU  

Egzamin. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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1.2.12. DOWODZENIE WYDZIAŁEM / PLACÓWKĄ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ 
 
 
PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs jest przeznaczony dla Komendantów Wydziałów / Placówek 
Żandarmerii Wojskowej. 
 
 

CEL KURSU Doskonalenie żołnierzy w wykonaniu zadań na stanowisku 
Komendanta Wydziału / Placówki Żandarmerii Wojskowej. 
 
 

KOD 8360047 
 
 

CZAS TRWANIA 4 tygodnie 
 
 

WYMAGANIA 

WSTĘPNE  

Pełnienie funkcji Komendanta Wydziału / Placówki Żandarmerii 
Wojskowej. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, seminariów 
i ćwiczeń. Absolwent po zrealizowaniu programu powinien 
osiągnąć efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 zna podstawowe akty prawne regulujące działalność 
Żandarmerii Wojskowej oraz Sił Zbrojnych, poprawnie 
interpretuje postanowienia kodeksu karnego, kodeksu 
wykroczeń (także skarbowych), kodeksu postępowania 
w sprawach o wykroczenia; 

 charakteryzuje rodzaje operacji Wojsk Lądowych 
i zasady współdziałania z Żandarmerią Wojskową; 

 wyjaśnia wybrane elementy działalności szkoleniowej, 
finansowej, logistycznej i kadrowej; 

 definiuje zasady nadzoru nad działalnością bieżącą 
podległej jednostki; 

 opisuje zasady prowadzenia sprawozdawczości w kierowanej 
jednostce. 

Umiejętności: 

 poprawnie interpretuje przypadki naruszeń kodeksu 
karnego, kodeksu wykroczeń oraz Regulaminu SZ RP; 

 koordynuje wykonanie zadań realizowanych przez 
Wydział / Placówkę Żandarmerii Wojskowej; 

 wnioskuje i organizuje działania Wydziału / Placówki na 
podstawie zgromadzonych danych w systemach 
informatycznych; 

 współdziała z organami powołanymi do ochrony prawa 
i bezpieczeństwa publicznego. 
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Kompetencji społecznych: 

 wykazuje cechy przywódcze, dba o podwładnych 
i umiejętnie wykorzystuje ich predyspozycje dla dobra 
służby; 

 kieruje zespołem, działa zdecydowanie, na podstawie 
i w ramach przepisów prawa; 

 wymaga wykonawstwa powierzonych zadań zgodnie 
z ich treścią; 

 jest odporny na stres. 
 
 

UBIÓR Mundur polowy. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 strój sportowy – według potrzeb; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 przybory biurowe, piśmiennicze i do kreślenia na 
mapach; 

 laptop (prywatny lub służbowy); 

 zarejestrowane nośniki danych (płyty CD/CD-R/CD-RW, 
DVD/DVD-R/DVD-RW, Pendrive). 

 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU  

Egzamin. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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1.2.13. SZKOLENIE KWALIFIKACYJNE SZEREGOWYCH ŻANDARMERII WOJSKOWEJ 
 
 
PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs jest przeznaczony dla szeregowych zawodowych Żandarmerii 
Wojskowej. 
 
 

CEL KURSU Przygotowanie żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do wykonywania 
zadań ustawowych. 
 
 

KOD 8360055 
 
 

CZAS TRWANIA 4 miesiące 
 
 

WYMAGANIA 

WSTĘPNE  

Ukończenie szkolenia podstawowego. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów i ćwiczeń 
praktycznych. Absolwent po zrealizowaniu programu powinien 
osiągnąć efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 wymienia akty normatywne regulujące funkcjonowanie 
Żandarmerii Wojskowej; 

 zna zakres porozumień z innymi organami powołanymi do 
ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego; 

 opisuje zasady i metody działania oraz zadania 
Żandarmerii Wojskowej w zakresie ochrony bezpieczeństwa 
i porządku publicznego. 

Umiejętności: 

 posługuje się sprzętem będącym na wyposażeniu 
Żandarmerii Wojskowej; 

 dokonuje analizy i oceny zdarzeń będących w zainteresowaniu 
Żandarmerii Wojskowej; 

 stosuje środki przymusu bezpośredniego; 

 konwojuje osoby i przedmioty powierzone do ochrony; 

 prowadzi celny ogień z broni strzeleckiej i zna zasady 
bezpiecznego posługiwania się bronią. 

Kompetencji społecznych: 

 wykazuje zainteresowanie służbą w jednostkach 
Żandarmerii Wojskowej i wrażliwość na przejawy 
naruszania prawa; 

 działa zdecydowanie, na podstawie i w ramach przepisów 
prawa; 

 wykonuje powierzone zadania zgodnie z ich treścią; 

 jest odporny na stres i trudy życia wojskowego. 
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UBIÓR Mundur polowy; 
Hełm; 
Indywidualne wyposażenie taktyczne; 
Maska przeciwgazowa; 
Indywidualne specjalistyczne wyposażenie patrolowe 
żołnierza ŻW (pałka z uchwytem, gaz z uchwytem, kajdanki 
z etui, opatrunek osobisty, kabura na broń, pas oficerski ŻW). 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 zmienny strój sportowy – wojskowy: ubranie treningowe, 
spodenki gimnastyczne, koszulka krótki rękaw, zmienne 
obuwie sportowe z podeszwą typu „non marking”; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały, duży zasobnik 
piechoty); 

 przybory biurowe, piśmiennicze i do kreślenia na 
mapach; 

 laptop (prywatny lub służbowy); 

 zarejestrowane nośniki danych (płyty CD/CD-R/CD-RW, 
DVD/DVD-R/DVD-RW, Pendrive). 

 pas żołnierski, pas biały oficerski; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 kabura do broni krótkiej, pojemnik na magazynek, pałka 

służbowa z pierścieniem, kajdanki z kluczykiem, etui na 

kajdanki, pojemnik na RMG, RMG. 

 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU  

Egzamin. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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1.2.14. PROWADZENIE ROZPOZNANIA MINERSKO-PIROTECHNICZNEGO  
 
 
PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs jest przeznaczony dla żołnierzy Żandarmerii Wojskowej. 
 
 

CEL KURSU Przygotowanie żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do prowadzenia 
rozpoznania minersko-pirotechnicznego. 
 
 

KOD 8360028 
 
 

CZAS TRWANIA 2 tygodnie 
 
 

WYMAGANIA 

WSTĘPNE  

Brak. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia powinny być realizowane w formie wykładów 
i ćwiczeń praktycznych. Absolwent po zrealizowaniu programu 
powinien osiągnąć efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy:   

 zna teorię i charakterystykę wybuchu, 

 zna przepisy bezpieczeństwa podczas prowadzenia 
rozpoznania minersko-pirotechnicznego, 

 zna klasyfikację i charakterystykę materiałów wybuchowych; 

 zna sposoby i środki inicjowania wybuchu, 

 zna środki zabezpieczania indywidualnego i sprzęt 
techniczny używany do prowadzenia rozpoznania 
minersko-pirotechnicznego. 

Umiejętności: 

 identyfikuje materiały wybuchowe i środki inicjujące oraz 
samodziałowe materiały wybuchowe, 

 stosuje środki zabezpieczenia indywidualnego i sprzętu 
technicznego do prowadzenia rozpoznania minersko-
pirotechnicznego, 

 identyfikuje urządzenia wybuchowe pochodzenia wojskowego 
oraz improwizowane urządzenia wybuchowe, 

 organizuje i prowadzi ewakuację osób, 

 stosuje taktykę i techniki rozpoznania minersko-pirotechnicznego. 
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UBIÓR Mundur polowy. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 strój sportowy – według potrzeb; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 przybory biurowe i piśmiennicze; 

 laptop (prywatny lub służbowy); 

 zarejestrowane nośniki danych (płyty CD/CD-R/CD-RW, 
DVD/DVD-R/DVD-RW, Pendrive). 

 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU  

Egzamin. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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1.2.15. DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNO-LOGISTYCZNA W ŻANDARMERII 
WOJSKOWEJ 

 

 

PRZEZNACZENIE  

KURSU: 

Kurs jest przeznaczony dla podoficerów na stanowiskach 
w  grupie osobowej ogólnej w specjalności logistycznej 
Żandarmerii Wojskowej. 
 
 

CEL KURSU: Doskonalenie umiejętności zawodowych związanych 
z  wykonywaną specjalnością. 
 

KOD 8360068 
 
 

CZAS TRWANIA: 4 tygodnie 
 
 

WYMAGANIA 

WSTĘNE: 

Pełnienie służby na stanowiskach logistycznych w jednostkach 
Żandarmerii Wojskowej. 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU: 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, repetytoriów 
i  ćwiczeń praktycznych. Absolwent po zrealizowaniu programu 
powinien osiągnąć efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 zna podstawy prawne działalności logistycznej w Żandarmerii 
Wojskowej; 

 zna podstawy prawa cywilnego, administracyjnego 
i  karnego wiążące się z działalnością logistyczną; 

 zna zasady organizacji i realizacji zabezpieczenia 
logistycznego pododdziałów Żandarmerii Wojskowej 
w  działaniach taktycznych; 

 omawia sposoby zaopatrywania oddziału w sprzęt wojskowy 
i  zasady organizacji zabezpieczenia logistycznego; 

 zna struktury i zadania poszczególnych służb logistycznych; 

 zna zasady gospodarowania i eksploatacji sprzętem 
wojskowy; 

 wymienia zasady i sposoby prowadzenia ewidencji 
składników majątkowych jednostek wojskowych; 

 zna przygotowanie logistyczne pododdziałów i urządzeń 
logistycznych do wykonywania działań. 

Umiejętności: 

 posługuje się komputerem, wykonuje podstawowe 
dokumenty w działalności logistycznej; 

 pracuje w sieciach LAN, WAN i w Internecie; 

 prowadzi dokumentację logistyczną i ewidencję składników 
majątkowych; 

 sporządza specyfikacje do planu finansowego i planu 
rzeczowo-finansowego obowiązujące w Żandarmerii 
Wojskowej; 

 ocenia stan ogólny sprzętu wojskowego. 
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Kompetencji społecznych: 
 jest odpowiedzialny za powierzony odcinek pracy; 

 umie pracować w zespole i przewiduje skutki podjętych 
działań; 

 wykazuje dokładność i skrupulatność w prowadzeniu 
dokumentacji. 

 
 

UBIÓR Mundur polowy. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 strój sportowy – według potrzeb; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 przybory biurowe, piśmiennicze i do kreślenia na mapach; 

 laptop (prywatny lub służbowy); 

 zarejestrowane nośniki danych (płyty CD/CD-R/CD-RW, 
DVD/DVD-R/DVD-RW, Pendrive). 

 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU: 

Egzamin. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU: 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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1.2.16. PLANOWANIE DZIAŁAŃ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W SYTUACJACH 
KRYZYSOWYCH I WOJNY 

 
 
PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs jest przeznaczony dla żołnierzy pełniących służbę 
w  sztabie oddziału Żandarmerii Wojskowej. 
 
 

CEL KURSU Doskonalenie umiejętności planowania i organizowania działań 
oddziału Żandarmerii Wojskowej w sytuacjach kryzysowych 
i wojny. 
 
 

KOD 8360039 
 
 

CZAS TRWANIA 1 tydzień 
 
 

WYMAGANIA 

WSTĘNE 

Pełnienie obowiązków oficera sztabu Oddziału Żandarmerii 
Wojskowej. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, seminariów 
i ćwiczeń praktycznych. Absolwent po zrealizowaniu programu 
powinien osiągnąć efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 zna zadania Żandarmerii Wojskowej w sytuacjach 
kryzysowych i wojny; 

 zna działania Żandarmerii Wojskowej zawarte 
w dokumentach normatywnych dotyczące gotowości 
bojowej; 

 opisuje ogólne zasady udziału Żandarmerii Wojskowej 
w  działaniach operacyjno-taktycznych Sił Zbrojnych RP; 

 definiuje zasady obrony i ochrony obiektów w sytuacjach 
kryzysowych i wojny; 

 określa zasady organizacji łączności w jednostkach 
Żandarmerii Wojskowej i omawia system łączności; 

 definiuje działania pościgowe i ochrony specjalnej 
obiektów; 

 przedstawia ogólne założenia taktyki specjalnej 
Żandarmerii Wojskowej; 

 przedstawia zasady planowania taktycznych działań 
specjalnych Żandarmerii Wojskowej; 

 zna zasady i sposoby współdziałania Żandarmerii 
Wojskowej z jednostkami układu niemilitarnego 
w sytuacjach kryzysowych i wojny. 
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Umiejętności: 

 organizuje współpracę z wojskami operacyjnymi w ramach 
wsparcia ich działań; 

 kieruje procesem utrzymywania stałej gotowości bojowej, 
przygotowaniem do osiągania gotowości do podjęcia 
działań oraz osiąganiem gotowości do podjęcia działań 
w zakresie swoich obowiązków; 

 organizuje ochronę elementów infrastruktury jednostek 
wojskowych, kontroluje pojazdy i osoby w obiektach 
wojskowych; 

 organizuje współdziałanie z podmiotami układu 
niemilitarnego w sytuacjach kryzysowych i wojny. 

Kompetencji społecznych: 

 pracuje w zespole; 

 działa zdecydowanie, na podstawie i w ramach przepisów 
prawa; 

 wykonuje powierzone zadania zgodnie z ich treścią; 

 jest odporny na stres. 
 
 

UBIÓR Mundur polowy. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 strój sportowy – według potrzeb; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 przybory biurowe, piśmiennicze i do kreślenia na 
mapach; 

 laptop (prywatny lub służbowy); 

 zarejestrowane nośniki danych (płyty CD/CD-R/CD-
RW, DVD/DVD-R/DVD-RW, Pendrive). 

 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU 

Zaliczenie bez oceny. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Zaświadczenie ukończenia kursu. 
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2.1.1. REALIZACJA CZYNNOŚCI DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZYCH – POZIOM 
ZAAWANSOWANY 

 
 
PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Program przeznaczony jest dla żołnierzy Żandarmerii 
Wojskowej pełniących służbę w pionie dochodzeniowo-
śledczym. 
 
 

CEL KURSU Doskonalenie żołnierzy w wykonywaniu zadań na stanowiskach 
służbowych o specjalności dochodzeniowo-śledczej w jednostkach 
terenowych Żandarmerii Wojskowej. 
 
 

KOD 8360010 
 
 

CZAS TRWANIA 1 miesiąc 
 
 

WYMAGANIA 

WSTĘPNE  

Ukończenie kursu „Podstawy pracy dochodzeniowo-śledczej” 
i pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku w pionie 
dochodzeniowo-śledczym. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów i ćwiczeń 
praktycznych. Absolwent po zrealizowaniu programu powinien 
osiągnąć efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 zna zasady planowania i prowadzenia wielowątkowych 
postępowań karnych, ze szczególnym uwzględnieniem 
spraw o charakterze korupcyjnym i gospodarczym; 

 zna zasady planowania i realizacji czynności w ramach grup 
operacyjno-procesowych; 

 zna treść porozumień dotyczących współdziałania 
Żandarmerii Wojskowej z innymi instytucjami. 

Umiejętności: 

 planuje i realizuje czynności procesowe w wielowątkowych 
i skomplikowanych postępowaniach karnych; 

 samodzielnie ocenia zebrany materiał dowodowy; 

 uczestniczy we wspólnych przedsięwzięciach z pionem 
operacyjno-rozpoznawczym. 

Kompetencji społecznych: 

 reaguje na przejawy naruszania prawa; 

 zachowuje bezstronność w trakcie prowadzonych 
postępowań karnych; 

 wykazuje dociekliwość i kreatywność w prowadzonych 
postępowaniach karnych. 

 
 



 

 

PION DOCHODZENIOWO - ŚLEDCZY 
CYKL SZKOLENIA DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZEGO 

  
 
 

UBIÓR Mundur polowy. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 strój sportowy – według potrzeb; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 kodeksy z aktualnym stanem prawnym: kodeks karny, 
kodeks postępowania karnego, kodeks wykroczeń, kodeks 
postępowania w sprawach o wykroczenia, kodeks karny 
skarbowy. 

 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU  

Egzamin. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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2.1.2. REALIZACJA CZYNNOŚCI PROCESOWYCH 
 
 
PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs jest przeznaczony dla podoficerów z minimum trzyletnim 
stażem służby w pionie dochodzeniowo-śledczym. 
 
 

CEL KURSU Doskonalenie umiejętności z zakresu realizacji czynności 
procesowych. 
 
 

KOD 8360011 
 
 

CZAS TRWANIA 6 tygodni 
 
 

WYMAGANIA 

WSTĘPNE  

Minimum trzyletni staż służby w pionie dochodzeniowo-
śledczym. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, seminariów 
i ćwiczeń praktycznych. Absolwent po zrealizowaniu 
programu powinien osiągnąć efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 zna zasady i taktykę prowadzenia poszczególnych 
czynności procesowych; 

 zna formy nadzoru służbowego, funkcjonalnego oraz jego 
dokumentowania; 

 zna zasady ujawniania, zabezpieczania i możliwości 
wykorzystania śladów kryminalistycznych; 

 zna zasady prowadzenia rozpoznania dochodzeniowo-
śledczego i korzystania z informatycznych baz danych. 

Umiejętności: 

 operuje aparatem pojęciowym prawa karnego materialnego 
i procesowego; 

 zna przebieg procesu karnego i charakteryzuje poszczególne 
jego etapy; 

 planuje i wykonuje poszczególne czynności procesowe, 
w szczególności okazanie, eksperyment procesowy, 
wizję lokalną; 

 sporządza dokumenty procesowe w postaci m.in. 
sprawozdania z postępowania sprawdzającego, 
postanowień, aktu oskarżenia; 

 kieruje oględzinami miejsca zdarzenia, wskazuje zakres 
działań w toku zabezpieczania miejsc zdarzeń; 

 omawia możliwości badawcze w odniesieniu do śladów 
kryminalistycznych. 
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Kompetencji społecznych: 

 reaguje na przejawy naruszania prawa; 

 zachowuje bezstronność w trakcie prowadzonych 
postępowań karnych; 

 wykazuje dociekliwość i kreatywność w prowadzonych 
postępowaniach karnych; 

 efektywnie pracuje zarówno samodzielnie, jak i w zespole; 

 dąży do podwyższania swoich kwalifikacji. 
 
 

UBIÓR Mundur polowy. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 strój sportowy – wojskowy: ubranie treningowe, spodenki 
gimnastyczne, koszulka krótki rękaw, obuwie sportowe; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”, 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 kodeksy z aktualnym stanem prawnym: kodeks karny, 
kodeks postępowania karnego, kodeks wykroczeń, kodeks 
postępowania w sprawach o wykroczenia, kodeks karny 
skarbowy. 

 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU  

Egzamin. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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2.1.3. KURS PRZEKWALIFIKOWANIA W PIONIE DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZYM  
 
 

PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs jest przeznaczony dla żołnierzy Żandarmerii Wojskowej 
zajmujących lub przewidzianych do objęcia stanowiska 
służbowego w pionie dochodzeniowo-śledczym. 
 
 

CEL KURSU Przygotowanie żołnierza Żandarmerii Wojskowej do realizacji 
zadań w pionie dochodzeniowo-śledczym. 
 
 

KOD 8360012 
 
 

CZAS TRWANIA 3 miesiące 
 
 

WYMAGANIA 

WSTĘPNE  

Ukończenie kursu przekwalifikowania podoficerów, oficerów 
lub studium oficerskiego w korpusie osobowym ŻW, 
planowany przydział służbowy na stanowisko w pionie 
dochodzeniowo-śledczym. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, seminariów 
i ćwiczeń praktycznych. Absolwent po zrealizowaniu programu 
powinien osiągnąć efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 zna podstawowe akty prawne regulujące funkcjonowanie 
Żandarmerii Wojskowej; 

 zna właściwość procesową Żandarmerii Wojskowej; 

 zna podstawy prawa materialnego karnego, prawa 
wykroczeń, cywilnego i administracyjnego; 

 zna zasady podstawy procedury karnej o przestępstwa 
i wykroczenia; 

 zna zasady dokumentowania czynności procesowych 
w postępowaniu przygotowawczym; 

 zna zasady ujawniania, zabezpieczania i możliwości 
wykorzystania śladów kryminalistycznych; 

 zna zasady działania grup operacyjno-poszukiwawczych; 

 zna formy nadzoru służbowego oraz jego dokumentowania; 

 zna zasady prowadzenia rozpoznania dochodzeniowo-
śledczego i korzystania z informatycznych baz danych. 

Umiejętności: 

 operuje aparatem pojęciowym prawa karnego materialnego 
i procesowego; 

 prawidłowo kwalifikuje czyny zabronione; 

 zna podstawy kryminalistyki; 

 prowadzi postępowania w sprawach o przestępstwa 
i wykroczenia; 

 zabezpiecza miejsce zdarzenia. 
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Kompetencji społecznych: 

 reaguje na przejawy naruszania prawa; 

 zachowuje bezstronność w trakcie prowadzonych 
postępowań karnych; 

 wykazuje dociekliwość i kreatywność w prowadzonych 
postępowaniach karnych; 

 jest zorientowany na osiąganie coraz wyższych 
rezultatów własnej pracy. 

 
 

UBIÓR Mundur polowy. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 strój sportowy – wojskowy: ubranie treningowe, spodenki 
gimnastyczne, koszulka krótki rękaw, obuwie sportowe; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 kodeksy z aktualnym stanem prawnym: kodeks karny, 
kodeks postępowania karnego, kodeks wykroczeń, kodeks 
postępowania w sprawach o wykroczenia, kodeks karny 
skarbowy. 

 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU  

Egzamin. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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2.1.4. TAKTYKA PROWADZENIA SPRAW O PRZESTĘPSTWA POPEŁNIOWNE PRZEZ 
NIEZNANYCH SPRAWCÓW 

 
 
PRZEZNACZENIE  
KURSU 

Kurs jest przeznaczony dla żołnierzy Żandarmerii Wojskowej 
prowadzących postępowania karne. 
 
 

CEL KURSU Przygotowanie do realizacji zadań w zakresie prowadzenia 
spraw karnych o czyny, których sprawcy nie są znani. 
 
 

KOD 8360013 
 
 

CZAS TRWANIA 1 tydzień 
 
 

WYMAGANIA 
WSTĘPNE  

Doświadczenie w pracy dochodzeniowo-śledczej. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 
KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, seminariów 
i ćwiczeń praktycznych. Absolwent po zrealizowaniu programu 
powinien osiągnąć efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 zna zasady i taktykę prowadzenia czynności dowodowych; 

 zna zasady stosowania taktyki kryminalistycznej 
w  postępowaniu przygotowawczym; 

 zna zasady korzystania z baz danych organów ścigania; 

 zna zasady planowania i koordynacji działań w sprawach, 
w  których sprawcy nie są znani; 

 zna zasady wykorzystywania w postępowaniu karnym 
informacji uzyskanych w wyniku działań operacyjno-
rozpoznawczych; 

 zna zasady stosowania i wykorzystywania w prowadzonych 
sprawach badań psychofizjologicznych. 

Umiejętności: 

 wypracowuje możliwe wersje oraz modus operandi 
sprawy; 

 samodzielnie dokonuje analizy i oceny zebranego 
materiału dowodowego; 

 korzysta z wyników badań psychofizjologicznych; 

 wykorzystuje wyniki realizacji zadań operacyjno-
rozpoznawczych w prowadzonym postępowaniu 
przygotowawczym. 
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Kompetencji społecznych: 

 reaguje na przejawy naruszania prawa; 

 zachowuje bezstronność w trakcie prowadzonych 
postępowań karnych; 

 wykazuje dociekliwość i kreatywność w prowadzonych 
postępowaniach karnych. 

 
 

UBIÓR Mundur polowy. 
 
 

DODATKOWE 
WYPOSAŻENIE 

 strój sportowy – wojskowy: ubranie treningowe, spodenki 
gimnastyczne, koszulka krótki rękaw, obuwie sportowe; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 kodeksy z aktualnym stanem prawnym: kodeks karny, 
kodeks postępowania karnego, kodeks wykroczeń, kodeks 
postępowania w sprawach o wykroczenia, kodeks karny 
skarbowy. 

 
 

FORMA ZALICZENIA 
KURSU  

Zaliczenie bez oceny. 
 
 

POTWIERDZENIE 
UKOŃCZENIA KURSU 

Zaświadczenie ukończenia kursu doskonalącego. 
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2.1.5. TAKTYCZNE REGUŁY CZYNNOŚCI PROCESOWYCH PRZESŁUCHANIA  
– ŚWIADEK, PODEJRZANY 

 
 
PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs jest przeznaczony dla podoficerów pełniących służbę 
w pionie dochodzeniowo-śledczym Żandarmerii Wojskowej. 
 
 

CEL KURSU Doskonalenie umiejętności z zakresu realizacji czynności 
procesowych przesłuchania. 
 
 

KOD 8360014 
 
 

CZAS TRWANIA 1 tydzień 
 
 

WYMAGANIA 

WSTĘPNE  

Przydział służbowy na stanowisko w pionie dochodzeniowo-
śledczym. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, seminariów 
i ćwiczeń praktycznych. Absolwent po zrealizowaniu programu 
powinien osiągnąć efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 zna przepisy prawa regulujące tryb i sposób przesłuchania 
świadka i podejrzanego w tym ich prawa i obowiązki, 
zakazy; 

 wyjaśnia podstawowe prawa oraz obowiązki świadka 
i podejrzanego; 

 zna psychologiczne aspekty przesłuchiwania osób; 

 zna taktykę przesłuchania w odniesieniu do świadka 
i podejrzanego, zadawania pytań, odzyskiwanie 
dokumentów. 

Umiejętności: 

 właściwie dokumentuje czynność przesłuchania; 

 dobiera taktykę przesłuchania w zależności od zebranego 
materiału dowodowego; 

 właściwie analizuje i ocenia zebrany materiał dowodowy 
oraz przygotowuje się do kolejnych przesłuchań; 

 sporządza pytajnik do przesłuchania. 

Kompetencji społecznych: 

 reaguje na przejawy naruszania prawa; 

 zachowuje bezstronność w trakcie prowadzonych 
postępowań karnych; 

 wykazuje dociekliwość i kreatywność w prowadzonych 
postępowaniach karnych. 
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UBIÓR Mundur polowy. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 strój sportowy – według potrzeb; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 kodeksy z aktualnym stanem prawnym: kodeks karny, 
kodeks postępowania karnego, kodeks wykroczeń, kodeks 
postępowania w sprawach o wykroczenia, kodeks karny 
skarbowy. 

 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU  

Egzamin. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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2.1.6. POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE W SPRAWACH WYDAWANIA POZWOLEŃ 
NA BROŃ PRYWATNĄ 

 
 
PRZEZNACZENIE  
KURSU 

Kurs jest przeznaczony dla podoficerów sekcji profilaktyki 
Oddziałów Żandarmerii Wojskowej zajmujących stanowiska 
lub przewidzianych do objęcia stanowisk podoficerów  
prowadzących postępowanie administracyjne w sprawach 
wydawania pozwoleń na broń prywatną. 
 
 

CEL KURSU Doskonalenie żołnierzy w zakresie realizacji zadań na 
stanowisku podoficer prowadzący postępowanie administracyjne 
w sprawach wydawania pozwoleń na broń prywatną. 
 
 

KOD 8360018 
 
 

CZAS TRWANIA 1 tydzień 
 
 

WYMAGANIA 
WSTĘPNE  

Brak. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 
KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów i ćwiczeń 
praktycznych. Absolwent po zrealizowaniu programu powinien 
osiągnąć efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 charakteryzuje zasady prowadzenia postępowania 
administracyjnego; 

 zna uprawnienia i obowiązki uczestników postępowania 
administracyjnego; 

 wyjaśnia zasady wydawania i wycofywania pozwoleń na 
broń prywatną; 

 opisuje zasady zabezpieczenia broni w depozycie i jej 
przechowywania; 

 opisuje zasady prowadzonego postępowania w sprawie 
wydania pozwoleń na broń prywatną. 

Umiejętności: 

 dokumentuje czynności w prowadzonym postępowaniu; 

 sporządza decyzję administracyjną; 

 przyjmuje do depozytu i przechowuje w nim broń 
prywatną; 

 ocenia przesłanki do wszczęcia postępowania w sprawie 
wydania lub cofnięcia pozwolenia na broń prywatną. 

Kompetencji społecznych: 

 działa na podstawie i w ramach przepisów prawa. 
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UBIÓR Mundur polowy. 
 
 

DODATKOWE 
WYPOSAŻENIE 

 strój sportowy – wojskowy: ubranie treningowe, spodenki 
gimnastyczne, koszulka krótki rękaw, obuwie sportowe; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 kodeksy z aktualnym stanem prawnym: kodeks karny, 
kodeks postępowania karnego, kodeks administracyjny, 
kodeks postępowania administracyjnego. 

 
 

FORMA ZALICZENIA 
KURSU  

Zaliczenie bez oceny. 
 
 

POTWIERDZENIE 
UKOŃCZENIA KURSU 

Zaświadczenie ukończenia kursu doskonalącego. 
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2.1.7. ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI NARKOTYKOWEJ 
 
 
PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs jest przeznaczony dla podoficerów wszystkich korpusów 
osobowych realizujących zadania w zakresie zapobiegania 
i zwalczania przestępczości narkotykowej w wojsku. 
 
 

CEL KURSU Doskonalenie wiedzy i umiejętności metodycznych podoficerów 
z zakresu zapobiegania i zwalczania przestępczości narkotykowej 
w wojsku. 
 
 

KOD 8360025 
 
 

CZAS TRWANIA 1 tydzień 
 
 

WYMAGANIA 

WSTĘPNE  

Brak. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów i ćwiczeń 
praktycznych oraz zajęć instruktorsko-metodycznych. 
Absolwent po zrealizowaniu programu powinien osiągnąć 
efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 charakteryzuje rodzaje przestępstw narkotykowych; 

 zna podstawowe akty prawne dotyczące przestępczości 
narkotykowej oraz umożliwiające jej ściganie; 

 opisuje zasady wykorzystania psa tropiącego oraz 
zastosowania środków technicznych do wykrywania 
narkotyków; 

 charakteryzuje najczęściej występujące przyczyny, 
zagrożenia i skutki zażywania / uzależnień pochodzących 
od narkotyków i „dopalaczy”; 

 omawia zasady udzielania pierwszej pomocy przy 
zatruciach alkoholem, narkotykami i środkami psychotropowymi; 

 omawia działanie wybranych środków toksycznych oraz 
drogi skażenia organizmu człowieka; 

 definiuje podstawowe zasady i metody szkolenia; 

 omawia wpływ osoby uzależnionej na grupę; 

 opisuje zaburzenia osobowości oraz zachowania po 
zażywaniu narkotyków; 

 objaśnia znaczenie przestępstw narkotykowych. 
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Umiejętności: 

 udziela pierwszej pomocy w przypadku zatruć substancjami 
toksycznymi lub zadławień; 

 kwalifikuje czyny jako przestępstwa; 

 dokonuje przeszukania, posługuje się technicznymi 
środkami do wykrywania narkotyków; 

 gromadzi i selekcjonuje materiały pomocnicze i literaturę do 
zajęć, sporządza konspekt do przeprowadzenia zajęć, 
prowadzi pogadankę z żołnierzami z zakresu uzależnień. 

Kompetencji społecznych: 

 jest komunikatywny i w sposób przekonujący przekazuje 
szkolonym żołnierzom wiedzę z zakresu przeciwdziałania 
uzależnieniom. 

 
 

UBIÓR Mundur polowy. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 strój sportowy – wojskowy: ubranie treningowe, spodenki 
gimnastyczne, koszulka krótki rękaw, obuwie sportowe; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 kodeksy z aktualnym stanem prawnym: kodeks karny, 
kodeks postępowania karnego, kodeks wykroczeń, kodeks 
postępowania w sprawach o wykroczenia, kodeks karny 
skarbowy, ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. 

 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU  

Egzamin. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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2.1.8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŻOŁNIERZY ZA PRZESTĘPSTWA, WYKROCZENIA 
I PRZEWINIENIA DYSCYPLINARNE  

 
 
PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs jest przeznaczony dla oficerów, podoficerów i szeregowych 
Żandarmerii Wojskowej oraz żołnierzy wszystkich rodzajów 
Sił Zbrojnych. Kursy należy realizować oddzielnie z każdym 
korpusem osobowym. 
 
 

CEL KURSU Zapoznanie szkolonych z podstawami prawa karnego 
i wykroczeń oraz ustawy o dyscyplinie wojskowej z uwzględnieniem 
zastosowania w rejonie misji. 
 
 

KOD 8360038 
 
 

CZAS TRWANIA 1 tydzień 
 
 

WYMAGANIA 

WSTĘPNE  

Brak. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów i ćwiczeń 
praktycznych. Absolwent po zrealizowaniu programu powinien 
osiągnąć efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 zna właściwość procesową Żandarmerii Wojskowej oraz 
uprawiania wojskowych organów porządkowych; 

 zna przestępstwa określone w części wojskowej kodeksu 
karnego; 

 zna akty prawne dotyczące dyscypliny wojskowej; 

 zna zasady i postawy odpowiedzialności karnej 
i dyscyplinarnej żołnierzy; 

 zna zasady reagowania i postępowania dyscyplinarnego; 

 zna kary, środki karne zawarte w kodeksie karnym 
i kodeksie wykroczeń oraz w ustawie o dyscyplinie 
wojskowej; 

 zna dyscyplinarne środki zapobiegawcze. 

Umiejętności: 

 potrafi wskazać czyny będące przestępstwami, 
wykroczeniami i przewinieniami dyscyplinarnymi; 

 potrafi sporządzić dokumentację w postępowaniu 
dyscyplinarnym; 

 prowadzi ewidencję dyscyplinarną. 
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Kompetencji społecznych: 

 reaguje na przejawy naruszania prawa; 

 zachowuje bezstronność w trakcie prowadzonych 
postępowań dyscyplinarnych; 

 wykazuje odpowiedzialność za stan dyscypliny; 

 posiada autorytet w środowisku. 
 
 

UBIÓR Mundur polowy. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 strój sportowy – wojskowy: ubranie treningowe, spodenki 
gimnastyczne, koszulka krótki rękaw, obuwie sportowe; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 kodeksy z aktualnym stanem prawnym: kodeks karny, 
kodeks postępowania karnego, kodeks wykroczeń, kodeks 
postępowania w sprawach o wykroczenia, kodeks karny 
skarbowy, ustawa o dyscyplinie wojskowej. 

 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU  

Zaliczenie bez oceny. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Zaświadczenie ukończenia kursu doskonalącego. 
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2.1.9. PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ DYSCYPLINARNYCH 
 
 
PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs jest przeznaczony dla przełożonych i rzeczników 
dyscyplinarnych w Żandarmerii Wojskowej. 
 
 

CEL KURSU Zapoznanie szkolonych z podstawami prawa karnego 
i  wykroczeń oraz przepisami umowy o dyscyplinie wojskowej. 
 
 

KOD 8360059 
 
 

CZAS TRWANIA 1 tydzień 
 
 

WYMAGANIA 

WSTĘPNE  

Posiadanie uprawnień przełożonego dyscyplinarnego lub 
pełnienie funkcji rzecznika dyscyplinarnego. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów i ćwiczeń. 
Absolwent po zrealizowaniu programu powinien osiągnąć 
efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 wymienia właściwość Żandarmerii Wojskowej i wojskowych 
organów porządkowych w sprawach wykroczeń i naruszeń 
dyscypliny wojskowej; 

 zna podstawowe akty prawne dotyczące dyscypliny 
wojskowej; 

 omawia zasady i podstawy odpowiedzialności karnej 
i  dyscyplinarnej; 

 wyjaśnia zasady reagowania i postępowania dyscyplinarnego; 

 opisuje kary i środki dyscyplinarne oraz zasady ewidencji 
dyscyplinarnej; 

 charakteryzuje dyscyplinarne środki zapobiegawcze. 

Umiejętności: 

 określa właściwość Żandarmerii Wojskowej w działaniach 
procesowych karnych i wykroczeń w stosunku do żołnierzy; 

 ustala kryteria odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej 
żołnierzy oraz kary i środki dyscyplinarne; 

 odróżnia przestępstwa wojskowe od powszechnych; 

 ustala przebieg postępowania przygotowawczego; 

 prowadzi postępowanie dyscyplinarne, dokumentuje je 
i  prowadzi ewidencję dyscyplinarną. 
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Kompetencji społecznych: 

 jest ukierunkowany na pełnienie służby wojskowej; 

 dba o właściwy poziom dyscypliny i przestrzeganie 
przepisów prawa. 

 
 

UBIÓR Mundur polowy. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 strój sportowy – według potrzeb; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 kodeksy z aktualnym stanem prawnym: kodeks karny, kodeks 
postępowania karnego, kodeks wykroczeń, kodeks 
postępowania w sprawach o wykroczenia, kodeks karny 
skarbowy, ustawa o dyscyplinie wojskowej (dostępne 
w  bibliotece w Klubie Żandarmerii Wojskowej). 

 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU  

Zaliczenie bez oceny. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Zaświadczenie ukończenia kursu. 
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2.1.10. PODSTAWY PRACY Z ZAKRESU TAKTYKI I TECHNIKI KRYMINALISTYCZNEJ 
 
 

PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs jest przeznaczony dla żołnierzy Żandarmerii Wojskowej 
przewidzianych do wyznaczenia na stanowiska służbowe 
o specjalności technik kryminalistyki. 
 
 

CEL KURSU Przygotowanie żołnierza Żandarmerii Wojskowej do realizacji 
czynności technika kryminalistyki. 
 
 

KOD 8360015 
 
 

CZAS TRWANIA 3 miesiące 
 
 

WYMAGANIA 

WSTĘPNE  

Ukończenie kursu przekwalifikowania na podoficerów Żandarmerii 
Wojskowej lub ukończenie szkoły podoficerskiej o specjalności 
Żandarmerii Wojskowej. Planowane wyznaczenie na stanowisko 
służbowe technika kryminalistyki. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów ćwiczeń 
praktycznych. Absolwent po zrealizowaniu programu powinien 
osiągnąć efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 charakteryzuje zasady kryminalistycznego zabezpieczenia 
miejsca zdarzenia oraz dokumentowania wykonywanych 
czynności; 

 wymienia metody ujawniania i zabezpieczania śladów 
kryminalistycznych; 

 opisuje zasady typowania i pobierania materiału badawczego 
do badań oraz zalecania badań i formułowania pytań do 
biegłych; 

 wyjaśnia zasady korzystania z registratur kryminalistycznych; 

 wyjaśnia zasady współpracy na miejscach zdarzeń 
w ramach grup dochodzeniowo-śledczych. 

Umiejętności: 

 ujawnia i zabezpiecza ślady kryminalistyczne na miejscu 
zdarzenia oraz dokumentuje wykonane czynności; 

 wnioskuje na podstawie ujawnionych śladów 
kryminalistycznych co do charakteru zdarzenia, buduje 
wersje zdarzeń. 
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Kompetencji społecznych: 

 jest kreatywny i skrupulatny w badaniu miejsc zdarzeń 
i ujawnianiu oraz zabezpieczaniu środków kryminalistycznych; 

 systematycznie i konsekwentnie podnosi kwalifikacje; 

 dba o powierzony sprzęt i materiały. 
 
 

UBIÓR Mundur polowy, mundur wyjściowy. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 strój sportowy – wojskowy: ubranie treningowe, 
spodenki gimnastyczne, koszulka krótki rękaw, 
obuwie sportowe; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 kodeksy z aktualnym stanem prawnym: kodeks karny, 
kodeks postępowania karnego, kodeks wykroczeń, 
kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. 

 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU  

Zaliczenie wykonywanych prac praktycznych, egzamin. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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2.1.11. KURS DOSKONALĄCY TECHNIKÓW KRYMINALISTYKI 
 
 
PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs jest przeznaczony dla żołnierzy Żandarmerii Wojskowej 
pełniących służbę na stanowisku służbowym o specjalności 
technik kryminalistyki. 
 
 

CEL KURSU Doskonalenie słuchaczy w realizacji czynności technika 
kryminalistyki na miejscach zdarzeń. 
 
 

KOD 8360067 
 
 

CZAS TRWANIA 4 tygodnie 
 
 

WYMAGANIA 

WSTĘPNE  

Ukończenie kursu „Podstawy pracy z zakresu techniki 
i  taktyki kryminalistycznej” i pełnienie obowiązków służbowych 
na stanowisku technika kryminalistyki. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów i ćwiczeń 
praktycznych. Absolwent po zrealizowaniu programu powinien 
osiągnąć efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 omawia zasady ujawniania i zabezpieczania wszelkich 
śladów kryminalistycznych, w tym śladów biologicznych, 
mechanoskopijnych; 

 charakteryzuje zasady zabezpieczania sprzętu 
teleinformatycznego; 

 wyjaśnia zasady i sposoby kryminalistycznego badania 
oraz dokumentowania miejsc katastrof lotniczych, 
pożarów. 

Umiejętności: 

 wnioskuje na podstawie ujawnionych śladów, buduje 
wersje zdarzeń; 

 wykorzystuje wiadomości o mechanizmach powstawania 
śladów i wpływie warunków zewnętrznych na możliwość ich 
kontaminacji; 

 ujawnia i zabezpiecza niewidoczne ślady biologiczne 
z  wszelkiego rodzaju miejsc; 

 zabezpiecza sprzęt teleinformatyczny w sposób 
uniemożliwiający zniekształcanie i utratę danych; 

 ujawnia i zabezpiecza ślady kryminalistyczne na miejscu 
katastrofy, pożaru; 

 współpracuje na miejscu zdarzenia z biegłymi. 
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Kompetencji społecznych: 

 jest kreatywny i skrupulatny w badaniu miejsc zdarzeń 
i  ujawnianiu oraz zabezpieczaniu śladów kryminalistycznych; 

 systematycznie i konserwatywnie podnosi kwalifikacje; 

 dba o powierzony sprzęt i materiały. 
 
 

UBIÓR Mundur polowy. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 strój sportowy – według potrzeb; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 kodeksy z aktualnym stanem prawnym: kodeks karny, 
kodeks postępowania karnego, kodeks wykroczeń, 
kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. 

 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU  

Zaliczenie wykonanych prac praktycznych, egzamin. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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2.1.12. KURS PRZEKWALIFIKOWANIA W PIONIE DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZYM 
 
 
PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs jest przeznaczony dla żołnierzy Żandarmerii Wojskowej 
pełniących służbę lub przewidzianych do objęcia stanowiska 
służbowego w pionie dochodzeniowo-śledczym. 
 
 

CEL KURSU Przygotowanie żołnierz Żandarmerii Wojskowej do realizacji 
zadań w pionie dochodzeniowo-śledczym. 
 
 

KOD 8360086 
 
 

CZAS TRWANIA 4 tygodnie 
 
 

WYMAGANIA 

WSTĘPNE  

Pełnienie służby w Żandarmerii Wojskowej w innym pionie niż 
dochodzeniowo-śledczy, pełnienie poprzednio służby w Policji 
albo w innym organie państwowym o uprawnieniach 
procesowych lub operacyjno-rozpoznawczych oraz pełnienie 
służby lub planowany przydział służbowy na stanowisko w pionie 
dochodzeniowo-śledczym. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, seminariów 
i  ćwiczeń praktycznych. Absolwent po zrealizowaniu programu 
powinien osiągnąć efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 wymienia i omawia podstawowe akty prawne regulujące 
funkcjonowanie Żandarmerii Wojskowej; 

 zna właściwość procesową Żandarmerii Wojskowej; 

 przedstawia podstawy prawa materialnego karnego 
i  prawa wykroczeń; 

 zna podstawy procedury karnej o przestępstwa 
i  wykroczenia; 

 omawia zasady dokumentowania czynności 
procesowych w postępowaniu przygotowawczym; 

 charakteryzuje zasady ujawniania, zabezpieczania 
i  możliwości wykorzystania śladów kryminalistycznych; 

 definiuje zasady działania grup procesowych; 

 klasyfikuje i omawia formy nadzoru służbowego oraz jego 
dokumentowania; 

 zna zasady prowadzenia rozpoznania dochodzeniowo-
śledczego. 
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Umiejętności: 

 operuje aparatem pojęciowym prawa karnego 
materialnego i procesowego; 

 kwalifikuje czyny zabronione; 

 zna podstawy kryminalistyki; 

 potrafi przeprowadzić postępowanie o przestępstwo 
i  wykroczenie 

 zabezpiecza miejsce zdarzenia. 

Kompetencji społecznych: 

 reaguje na przejawy naruszania prawa; 

 zachowuje bezstronność w trakcie prowadzonych 
postępowań karnych; 

 wykazuje dociekliwość i kreatywność w prowadzonych 
postepowaniach karnych; 

 jest zorientowany na osiąganie wyższych rezultatów 
własnej pracy. 

 
 

UBIÓR Mundur polowy. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 strój sportowy – według potrzeb; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 kodeksy z aktualnym stanem prawnym: kodeks karny, 
kodeks postępowania karnego, kodeks wykroczeń, 
kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. 

 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU  

Egzamin. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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2.2.1. PODSTAWY ORGANIZACJI I PROWADZENIA PRACY O – R  
 
 
PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs przeznaczony jest dla oficerów i podoficerów  
Żandarmerii Wojskowej przed wyznaczeniem na stanowiska 
służbowe w pionie dochodzeniowo-śledczym o specjalności 
operacyjno-rozpoznawczej. 
 
 

CEL KURSU Nauczenie podstaw organizowania i prowadzenia pracy 
operacyjno-rozpoznawczej. 
 
 

KOD 8360008 
 

 
CZAS TRWANIA 15 tygodni 

 
 

WYMAGANIA 

WSTĘPNE  

Ukończenie kursu przekwalifikowania podoficerów, oficerów 
lub studium oficerskiego w korpusie osobowym Żandarmerii 
Wojskowej, posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa 
upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych 
minimum o klauzuli „POUFNE‟ oraz krajowego zaświadczenia 
o przeszkoleniu z zakresu informacji niejawnych. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie zajęć teoretycznych i zajęć 
praktycznych. W celu zapewnienia wysokiego poziomu 
merytorycznego i aktualnych treści kształcenia zajęcia 
prowadzić będą wykładowcy Centrum Szkolenia Żandarmerii 
Wojskowej, pracownicy Komendy Głównej Żandarmerii 
Wojskowej o dużym doświadczeniu praktycznym oraz żołnierze 
z innych jednostek terenowych Żandarmerii Wojskowej 
prowadzący przedsięwzięcia specjalne, jak również doraźnie 
funkcjonariusze Policji, Służb Granicznych, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Absolwent 
kursu po zrealizowaniu programu powinien osiągnąć efekty 
szkoleniowe w zakresie: 

Wiedzy: 

 zna dokumenty normatywne regulujące wykonywanie 
czynności operacyjno-rozpoznawczych przez Żandarmerię 
Wojskową; 

 opisuje formy, metody i zasady pracy operacyjno-
rozpoznawczej oraz sposoby dokumentowania efektów 
podejmowanych działań; 

 zna elementy sytuacji operacyjnej; 

 zna wymogi w zakresie sporządzania sprawozdań, analiz 
i ocen z działalności operacyjno-rozpoznawczej; 

 zna zasady planowania czynności operacyjno-
rozpoznawczych; 



 

158 

PION DOCHODZENIOWO - ŚLEDCZY 
CYKL SZKOLENIA KRYMINALNEGO 

  
 
 

 zna zasady planowania, dokumentowania i rozliczania 
wydatków z funduszu operacyjnego; 

 zna zasady sporządzania i prowadzenia dokumentacji 
ewidencji operacyjnej; 

 zna zasady wykonywania ustaleń i przeprowadzenia 
wywiadów jawnych i niejawnych; 

 zna zasady wnioskowania o zastosowanie środków techniki 
operacyjnej oraz kryteria stosowania kontroli operacyjnej; 

 zna zasady wykonywania czynności w toku realizacji 
przedsięwzięć specjalnych (art. 31 – 33 ustawy 
o Żandarmerii Wojskowej…); 

 charakteryzuje zasady, cele, etapy i taktykę prowadzenia 
poszukiwań; 

 zna podstawy prawa karnego materialnego oraz prawa 
wykroczeń; 

 zna podstawy procedury karnej oraz postępowań 
w sprawach o wykroczenia; 

 wymienia i opisuje podstawowe (najczęściej popełniane) 
przestępstwa i wykroczenia kodeksowe oraz pozakodeksowe; 

 opisuje zasady kwalifikowania czynów i określania ich 
znamion, typowania sprawców przestępstw oraz 
wnioskowania na podstawie ujawnionych i zabezpieczonych 
śladów; 

 zna zasady procesowego i kryminalistycznego zabezpieczenia 
miejsca zdarzenia. 

Umiejętności: 

 klasyfikuje, rejestruje, przechowuje, przewozi, archiwizuje 
i niszczy dokumenty niejawne; 

 przetwarza dane osobowe w zakresie i trybie określonym 
ustawą; 

 nawiązuje kontakty interpersonalne oraz umiejętnie prowadzi 
rozmowy operacyjne; 

 typuje, opracowuje, pozyskuje, prowadzi, szkoli oraz 
dokumentuje pracę z OZI; 

 opracowuje plany pracy; 

 prowadzi i dokumentuje czynności ustaleniowe na miejscu 
zdarzenia; 

 sporządza plany czynności w wyjaśnianych i prowadzonych 
procedurach operacyjnych; 

 selekcjonuje informacje (materiały) z pracy operacyjnej 
celem przekształcenia w materiały procesowe; 

 przedstawia sytuację operacyjną na obiekcie wojskowym; 

 sporządza sprawozdania, analizy i oceny z działalności 
operacyjno-rozpoznawczej; 

 wykonuje i dokumentuje czynności ustaleniowe i poszukiwawcze; 

 dokumentuje i rozlicza wydatki z funduszu operacyjnego; 

 posługuje się ustawami zawierającymi przepisy karne 
i procedury; 

 czynnie uczestniczy w zabezpieczeniu miejsca zdarzenia 
zgodnie z zakresem swoich kompetencji; 
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 przyjmuje i dokumentuje skargi (wnioski) o przestępstwa 
ścigane z oskarżenia prywatnego i na wniosek 
pokrzywdzonego; 

 wnioskuje na podstawie ujawnionych śladów; 

 przeprowadza podstawowe czynności procesowe. 

Kompetencji personalnych i społecznych: 

 pracuje samodzielnie; 

 dąży do realizacji wytyczonego celu; 

 jest odporny na stres. 
 
 

UBIÓR Mundur polowy, ubiór cywilny. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 strój sportowy – wojskowy: ubranie treningowe, 
spodenki gimnastyczne, koszulka krótki rękaw, obuwie 
sportowe; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 pieczęć do teczek pracy (referentka). 
 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU  

Egzamin. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

 

 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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2.2.2. WYBRANE PRZEDSIĘWZIĘCIA SPECJALNE STOSOWANE PRZEZ 
ŻANDARMERIĘ WOJSKOWĄ 

 
 
PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs jest przeznaczony dla oficerów i podoficerów Żandarmerii 
Wojskowej zajmujących stanowiska służbowe w pionie 
dochodzeniowo-śledczym o specjalności operacyjno-
rozpoznawczej. 
 
 

CEL KURSU Doskonalenie oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności żołnierza 
Żandarmerii Wojskowej w zakresie wykonywania 
przedsięwzięć specjalnych z art. 31 i 32 ustawy o Żandarmerii 
Wojskowej i wojskowych organach porządkowych. 
 
 

KOD 8360009 
 
 

CZAS TRWANIA 2 tygodnie 
 
 

WYMAGANIA 

WSTĘPNE  

Ukończenie kursu „Podstawy organizacji i prowadzenia pracy 
operacyjno-rozpoznawczej”, minimum rok pracy na stanowisku 
związanym z prowadzeniem pracy operacyjno-rozpoznawczej. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, seminariów 
i ćwiczeń praktycznych. W celu zapewnienia wysokiego 
poziomu merytorycznego i aktualnych treści kształcenia 
zajęcia prowadzić będą wykładowcy Centrum Szkolenia 
Żandarmerii Wojskowej, pracownicy Komendy Głównej 
Żandarmerii Wojskowej o dużym doświadczeniu praktycznym 
oraz żołnierze z innych jednostek terenowych Żandarmerii 
Wojskowej prowadzący przedsięwzięcia specjalne, jak  
również doraźnie funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, 
Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa 
Wojskowego. Absolwent po zrealizowaniu programu powinien 
osiągnąć efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 zna zasady stosowania i dokumentowania przedsięwzięć 
specjalnych z art. 31 i 32 ustawy o Żandarmerii Wojskowej 
i wojskowych organów porządkowych; 

 zna zasady wnioskowania o zastosowanie środków techniki 
operacyjnej oraz kryteria ich stosowania; 

 zna podstawy prawne i uwarunkowania zastosowania 
kontroli operacyjnej; 

 zna warunki realizacji zakupu kontrolowanego oraz 
wręczenia korzyści majątkowej. 
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Umiejętności: 

 analizuje materiały operacyjne pod kątem możliwości 
zastosowania przedsięwzięć specjalnych z art. 31 i 32 
ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach 
porządkowych; 

 sporządza wniosek o zastosowanie przedsięwzięć specjalnych; 

 przygotowuje materiał uzasadniający zastosowanie 
przedsięwzięć specjalnych; 

 dokonuje analizy materiałów uzyskanych w toku przedsięwzięć 
specjalnych pod kątem przydatności dowodowej lub operacyjnej; 

 dokumentuje czynności realizowane w ramach przedsięwzięć 
specjalnych; 

 przygotowuje materiały sprawozdawcze ze stosowania 
przedsięwzięć specjalnych. 

Kompetencji społecznych: 

 pracuje samodzielnie; 

 dąży do realizacji wytyczonego celu; 

 jest odporny na stres. 
 
 

UBIÓR Mundur polowy, ubiór cywilny. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 strój sportowy – według potrzeb; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 pieczęć do teczek pracy (referentka). 
 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU  

Zaliczenie bez oceny. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Zaświadczenie ukończenia kursu doskonalącego. 
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2.2.3. REALIZACJA CZYNNOŚCI OPERACYJNO-ROZPOZNAWCZYCH – POZIOM 
ZAAWANSOWANY 

 
 
PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs jest przeznaczony dla żołnierzy Żandarmerii Wojskowej 
pełniących służbę w pionie dochodzeniowo-śledczym 
o specjalności operacyjno-rozpoznawczej. 
 
 

CEL KURSU Doskonalenie kursantów w wykonywaniu zadań na stanowiskach 
służbowych o specjalności operacyjno-rozpoznawczej 
w jednostkach terenowych Żandarmerii Wojskowej. 
 
 

KOD 8360016 
 
 

CZAS TRWANIA 1 miesiąc 
 
 

WYMAGANIA 

WSTĘPNE  

Ukończenie kursu „Podstawy organizacji i prowadzenia  
pracy operacyjno-rozpoznawczej” i pełnienie obowiązków 
służbowych na stanowisku w pionie dochodzeniowo-
śledczym o specjalności operacyjno-rozpoznawczej przez 
okres co najmniej 1 roku. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, seminariów 
i ćwiczeń praktycznych. Absolwent po zrealizowaniu programu 
powinien osiągnąć efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 zna kryteria oceny i analizy materiałów i informacji 
operacyjnych; 

 zna formy metody i zasady pracy operacyjno-rozpoznawczej 
oraz zasad ich stosowania i dokumentowania; 

 zna zasady określania potrzeb operacyjnych na obiekcie 
w oparciu o analizę sytuacji operacyjnej; 

 zna zasady stosowania przedsięwzięć określonych 
w art. 31 – 33 ustawy o Żandarmerii Wojskowej 
i wojskowych organach porządkowych. 

Umiejętności: 

 przedstawia sytuację operacyjną w obiekcie wojskowym; 

 potrafi właściwie określić potrzeby operacyjne na obiekcie 
w oparciu o analizę sytuacji operacyjnej; 

 planuje pracę operacyjno-rozpoznawczą; 

 pozyskuje i szkoli osobowe źródła informacji; 

 właściwie prowadzi i dokumentuje rozmowy operacyjne; 

 sporządza plany czynności w prowadzonych procedurach 
operacyjnych oraz plany kombinacji operacyjnej; 
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 sporządza wnioski o realizację przedsięwzięć określonych 
w art. 31 – 33 ustawy o Żandarmerii Wojskowej 
i wojskowych organach porządkowych; 

 współdziała z organami powołanymi do ochrony prawa 
i bezpieczeństwa publicznego. 

Kompetencji społecznych: 

 pracuje samodzielnie; 

 posiada wiedzę o rodzajach i mechanizmach technik 
wpływu; 

 potrafi dokonać typologii cech osobowych odbiorców 
i dostosować odpowiednie strategie postępowania; 

 uwzględnia psychologiczne aspekty współpracy z OZI; 

 jest odporny na stres. 
 
 

UBIÓR Mundur polowy, ubiór cywilny. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 strój sportowy – według potrzeb; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 pieczęć do teczek pracy (referentka). 
 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU  

Egzamin. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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2.2.4. REALIZACJA CZYNNOŚCI W TOKU DOKUMENTOWANIA KONTROLI 
OPERACYJNEJ 

 
 
PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs jest przeznaczony dla żołnierzy Żandarmerii Wojskowej 
przewidzianych do realizacji czynności w toku dokumentowania 
kontroli operacyjnej. 
 
 

CEL KURSU Przygotowanie żołnierza Żandarmerii Wojskowej do wykonywania 
zadań związanych z dokumentowaniem kontroli operacyjnej. 
 
 

KOD 8360064 
 
 

CZAS TRWANIA 1 tydzień 
 
 

WYMAGANIA 

WSTĘPNE  

Ukończenie kursu przekwalifikowania podoficerów, oficerów 
lub studium oficerskiego w korpusie osobowym Żandarmerii 
Wojskowej, posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa  
upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych 
minimum o klauzuli „POUFNE” oraz krajowego zaświadczenia 
o przeszkoleniu z zakresu informacji niejawnych. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów i ćwiczeń 
praktycznych. W celu zapewnienia wysokiego poziomu 
merytorycznego i aktualnych treści kształcenia zajęcia prowadzić 
będą wykładowcy Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej 
o dużym doświadczeniu praktycznym oraz żołnierze Żandarmerii 
Wojskowej z innych jednostek organizacyjnych. Absolwent po 
zrealizowaniu treści programu powinien nabyć wiedzę 
i  umiejętności w zakresie: 

Wiedzy: 

 znać zasady sporządzania dokumentów niejawnych oraz 
ich obiegu; 

 znać zasady tajności w toku realizacji czynności 
związanych z dokumentowaniem KO; 

 zasady odsłuchiwania materiału z KO; 

 zasady sporządzania stenogramów; 

 zasady obsługi sprzętu i oprogramowania do odsłuchiwania 
materiału i sporządzania stenogramów. 

Umiejętności: 

 dokonuje odsłuchu materiału z KO; 

 wykonuje wstępną analizę przydatności materiałów do 
celów operacyjnych; 

 sporządza stenogram z odsłuchiwanego materiału; 

 dokonuje rejestracji dokumentów zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
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PION DOCHODZENIOWO - ŚLEDCZY 
CYKL SZKOLENIA KRYMINALNEGO 

  
 
 
 

UBIÓR Mundur polowy, ubiór cywilny. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 strój sportowy – według potrzeb; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 pieczęć do teczek pracy (referentka). 
 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU  

Zaliczenie praktyczne. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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PION DOCHODZENIOWO – ŚLEDCZY 
CYKL SZKOLENIA KRYMINALNEGO 

  

 

2.2.5. PODSTAWY PRACY OPERACYJNO-ROZPOZNAWCZEJ 
 
 
PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs jest przeznaczony dla żołnierzy Żandarmerii Wojskowej 
zajmujących lub przewidzianych do objęcia stanowiska 
służbowego w pionie kryminalnym. 
 
 

CEL KURSU Przygotowanie żołnierza Żandarmerii Wojskowej do wykonywania 
zadań w pionie kryminalnym. 
 
 

KOD 8360088 
 
 

CZAS TRWANIA 1 miesiąc 
 
 

WYMAGANIA 

WSTĘPNE  

Ukończenie kursu przekwalifikowania podoficerów, oficerów 
lub studium oficerskiego w korpusie osobowym Żandarmerii 
Wojskowej, planowany przydział służbowy na stanowisko 
w  pionie kryminalnym. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, seminariów 
i  ćwiczeń praktycznych. Absolwent po zrealizowaniu treści 
programu powinien nabyć wiedzę i umiejętności w zakresie: 

Wiedzy: 

 zna podstawy prawne i uprawnienia w działalności 
Żandarmerii Wojskowej; 

 zna podstawowe formy, metody i zasady pracy operacyjno-
rozpoznawczej oraz sposoby dokumentowania efektów 
podejmowanych działań; 

 zna elementy sytuacji operacyjnej oraz kryteria oceny 
uzyskanych informacji; 

 zna zasady realizowania wywiadu oficjalnego i operacyjnego; 

 charakteryzuje zasady realizowania czynności 
ustaleniowych; 

 charakteryzuje wymogi w zakresie sporządzania sprawozdań 
z działalności operacyjno-rozpoznawczej. 

Umiejętności: 

 potrafi klasyfikować, rejestrować, przechowywać, 
przewozić, archiwizować i niszczyć dokumenty niejawne; 

 potrafi przetwarzać dane osobowe w zakresie i trybie 
określonym ustawą; 

 potrafi nawiązywać kontakty interpersonalne oraz 
prowadzić rozmowy operacyjne; 

 typuje, opracowuje, pozyskuje, prowadzi i szkoli osobowe 
źródła informacji oraz dokumentuje pracę z OZI; 

 opracowuje plany pracy; 
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PION DOCHODZENIOWO - ŚLEDCZY 
CYKL SZKOLENIA KRYMINALNEGO 

  
 
 

 sporządza plany czynności w wyjaśnianych formach pracy 
operacyjnej; 

 potrafi przedstawić sytuację operacyjną w obiekcie 
wojskowym; 

 wykorzystuje efekty pracy operacyjno-rozpoznawczej 
w  bieżącej działalności służbowej. 

Kompetencji społecznych: 

 troszczy się o ścisłe przestrzeganie norm prawnych; 

 charakteryzuje się dużą odpowiedzialnością w zakresie 
zachowania tajemnicy; 

 jest dociekliwy i obiektywny w pracy O-R; 

 jest zorientowany na osiąganie co raz wyższych rezultatów 
własnej pracy. 

 
 

UBIÓR Mundur polowy, ubiór cywilny. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 strój sportowy – według potrzeb; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 pieczęć do teczek pracy (referentka). 
 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU  

Egzamin – 5 godzin. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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3. KURSY 
KWALIFIKACYJNE 
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KURS NA STOPIEŃ WOJSKOWY 

PODOFICER 
 

 

3.1. KURS SPECJALISTYCZNY NA PODOFICERA W KORPUSIE OSOBOWYM 
ŻANDARMERII WOJSKOWEJ 

 
 
PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs jest przeznaczony dla kandydatów na stanowiska służbowe 
zaszeregowane do stopnia etatowego podoficer o specjalności 
prewencyjnej, operacyjno-rozpoznawczej i dochodzeniowo-śledczej. 
 
 

CEL KURSU Przygotowanie kandydatów do pełnienia służby na stanowiskach 
służbowych zaszeregowanych do stopnia etatowego podoficer. 
 
 

KOD 8360069 
 
 

CZAS TRWANIA 3 tygodnie 
 
 

WYMAGANIA 

WSTĘPNE  

Ukończenie kursu przekwalifikowania na podoficerów 
Żandarmerii Wojskowej lub ukończenie szkoły podoficerskiej 
w  korpusie osobowym Żandarmerii Wojskowej. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów i ćwiczeń 
praktycznych. Absolwent po zrealizowaniu programu powinien 
osiągnąć efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 wymienia podstawowe akty normatywne w zakresie 
kompetencyjnym Żandarmerii Wojskowej; 

 rozróżnia zasady prowadzenia postępowań karnych 
i  w  sprawach o wykroczenia; 

 rozróżnia podstawy prawne, zasady, formy i metody działań 
operacyjno-rozpoznawczych; 

 zna zasady działania na miejscach zdarzeń; 

 opisuje wybrane zasady prowadzenia i organizacji działań 
taktyki specjalnej Żandarmerii Wojskowej; 

 zna wybrane treści instrukcji o działalności szkoleniowo-
metodycznej w zakresie odpowiednim do zajmowanego 
szczebla dowodzenia oraz zależności między formułowanymi 
celami szkolenia a treściami programów szkolenia. 

Umiejętności: 

 planuje, organizuje, prowadzi i dokumentuje działalność 
służbową; 

 praktycznie stosuje przepisy o ochronie informacji 
niejawnych; 

 omawia, realizuje wybrane podstawowe czynności 
procesowe i wypełnia dokumentację w tym zakresie. 
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KURS NA STOPIEŃ WOJSKOWY 

PODOFICER 
 
 
 

Kompetencji społecznych: 

 wykazuje odpowiedzialność za powierzone obowiązki 
i  mienie; 

 jest zorientowany na rozwój osobisty; 

 pracuje samodzielnie i w zespole. 
 
 

UBIÓR Mundur polowy, mundur wyjściowy. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 pas żołnierski, pas biały oficerski; 

 strój sportowy: ubranie treningowe, obuwie sportowe; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 kabura do broni krótkiej, pojemnik na magazynek, pałka 
służbowa z pierścieniem, kajdanki z kluczykiem, etui na 
kajdanki, pojemnik na RMG, RMG. 

 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU  

Egzamin – 5 godzin. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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KURS NA STOPIEŃ WOJSKOWY 

PODOFICER STARSZY 
 

 

3.2. KURS SPECJALISTYCZNY NA PODOFICERA STARSZEGO W KORPUSIE 
OSOBOWYM ŻANDARMERII WOJSKOWEJ 

 
 
PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs jest przeznaczony dla kandydatów na stanowiska służbowe 
zaszeregowane do stopnia etatowego podoficer starszy o specjalności 
prewencyjnej, operacyjno-rozpoznawczej i dochodzeniowo-śledczej. 
 
 

CEL KURSU Przygotowanie kandydatów do pełnienia służby na stanowiskach 
służbowych zaszeregowanych do stopnia etatowego podoficer 
starszy. 
 
 

KOD 8360070 
 
 

CZAS TRWANIA 3 tygodnie 
 
 

WYMAGANIA 

WSTĘPNE  

Ukończenie kursu przekwalifikowania na podoficerów Żandarmerii 
Wojskowej lub ukończenie szkoły podoficerskiej w korpusie 
osobowym Żandarmerii Wojskowej. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów i ćwiczeń. 
Absolwent po zrealizowaniu programu powinien osiągnąć 
efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 charakteryzuje podstawowe akty normatywne w zakresie 
kompetencyjnym Żandarmerii Wojskowej; 

 charakteryzuje zasady prowadzenia postępowań karnych 
i  w  sprawach o wykroczenia; 

 opisuje podstawy prawne, zasady, formy i metody działań 
operacyjno-rozpoznawczych; 

 wyjaśnia zasady działania na miejscach zdarzeń; 

 charakteryzuje zasady prowadzenia i organizacji działań 
taktyki specjalnej Żandarmerii Wojskowej; 

 charakteryzuje ustawowe znamiona przestępcze wybranych 
czynów zabronionych; 

 wymienia wybrane treści instrukcji o działalności szkoleniowo-
metodycznej w zakresie odpowiednim do zajmowanego 
szczebla dowodzenia oraz zależności między formułowanymi 
celami szkolenia a treściami programów szkolenia. 

Umiejętności: 

 planuje, organizuje, prowadzi i dokumentuje działalność 
służbową; 

 praktycznie stosuje przepisy o ochronie informacji 
niejawnych; 

 omawia, realizuje wybrane podstawowe czynności 
procesowe i wypełnia dokumentację w tym zakresie; 
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KURS NA STOPIEŃ WOJSKOWY 

PODOFICER STARSZY 
 
 
 

 stosuje w procesie szkolenia podstawowe formy, metody 
i  zasady szkolenia. 

Kompetencji społecznych: 

 wykazuje odpowiedzialność za powierzone obowiązki 
i  mienie; 

 pracuje samodzielnie i w zespole; 

 jest zorientowany na rozwój osobisty. 
 
 

UBIÓR Mundur polowy. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”, 

 pas żołnierski, pas biały oficerski; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 kabura do broni krótkiej, pojemnik na magazynek, pałka 
służbowa z pierścieniem, kajdanki z kluczykiem, etui na 
kajdanki, pojemnik na RMG, RMG. 

 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU  

Egzamin – 5 godzin. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia szkolenia. 
 
 

 
 



 
 

175 

KURS NA STOPIEŃ WOJSKOWY 

PORUCZNIK 
 

 

 

3.3. KURS DOSKONALĄCY DLA KANDYDATÓW NA STANOWISKA ZASZEREGOWANE DO 
STOPNIA ETATOWEGO PORUCZNIKA W KORPUSIE OSOBOWYM ŻANDARMERII 
WOJSKOWEJ 

 
 
PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs jest przeznaczony dla kandydatów na stanowiska służbowe 
zaszeregowane do stopnia etatowego porucznika w korpusie 
Żandarmerii Wojskowej o specjalności prewencyjnej, 
operacyjno-rozpoznawczej i dochodzeniowo-śledczej. 
 
 

CEL KURSU Przygotowanie oficerów do objęcia stanowisk służbowych 
w  jednostkach organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej. 
 
 

KOD 8360071 
 
 

CZAS TRWANIA 4 tygodnie 
 
 

WYMAGANIA 

WSTĘPNE  

Brak. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów i ćwiczeń 
praktycznych. Absolwent po zrealizowaniu programu powinien 
osiągnąć efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 omawia podstawowe akty prawne regulujące funkcjonowanie 
Żandarmerii Wojskowej; 

 charakteryzuje podstawowe zasady działania Żandarmerii 
Wojskowej w działaniach operacyjno-taktycznych Wojsk 
Lądowych; 

 wyjaśnia zasady działań dochodzeniowo-śledczych, 
prewencyjnych i taktyki specjalnej Żandarmerii Wojskowej; 

 opisuje zasady działania kadrowego; 

 zna zasady działalności szkoleniowo-metodycznej 
i  logistycznej; 

 charakteryzuje zagadnienia dotyczące prowadzenia działań 
wojennych w warunkach współczesnego konfliktu zbrojnego. 

Umiejętności: 

 kieruje komórkami jednostek Żandarmerii Wojskowej 
w  trakcie wykonywania zadań służbowych na stanowiskach 
określonych stopniem porucznik; 

 wypracowuje i uzasadnia koncepcje działania Oddziałów 
Żandarmerii Wojskowej w różnych sytuacjach kryzysowych 
i  operacyjno-taktycznych; 

 posługuje się dokumentami normatywnymi niezbędnymi 
w  pracy na stanowisku zajmowanym w Żandarmerii 
Wojskowej; 



 

176 

KURS NA STOPIEŃ WOJSKOWY 

PORUCZNIK 
 
 
 

 praktycznie wykonuje zadania służbowe z zakresu 
działalności dochodzeniowo-śledczej, prewencyjnej oraz 
działań specjalnych; 

 stosuje w szkoleniu zasady określone w metodyce 
szkolenia wojsk. 

Kompetencji społecznych: 

 wykazuje zdolności kierownicze; 

 planuje i organizuje pracę podległego zespołu; 

 działa kreatywnie indywidualnie i we współdziałaniu 
z  zespołem; 

 działa na podstawie i w ramach przepisów prawa. 
 
 

UBIÓR Mundur polowy, mundur wyjściowy. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 pas żołnierski, pas biały oficerski; 

 strój sportowy: ubranie treningowe, obuwie sportowe; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 kabura do broni krótkiej, pojemnik na magazynek, pałka 
służbowa z pierścieniem, kajdanki z kluczykiem, etui na 
kajdanki, pojemnik na RMG, RMG. 

 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU  

Egzamin – 7 godzin. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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KURS NA STOPIEŃ WOJSKOWY 

KAPITAN 
 

 

3.4. KURS DOSKONALĄCY DLA KANDYDATÓW NA STANOWISKA ZASZEREGOWANE DO 
STOPNIA ETATOWEGO KAPITANA W KORPUSIE OSOBOWYM ŻANDARMERII 
WOJSKOWEJ 

 
 
PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs jest przeznaczony dla kandydatów na stanowiska służbowe 
zaszeregowane do stopnia etatowego kapitana w korpusie Żandarmerii 
Wojskowej o specjalności prewencyjnej, operacyjno-rozpoznawczej 
i  dochodzeniowo-śledczej. 
 
 

CEL KURSU Przygotowanie oficerów do objęcia stanowisk służbowych 
w  jednostkach organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej. 
 
 

KOD 8360072 
 
 

CZAS TRWANIA 4 tygodnie 
 
 

WYMAGANIA 

WSTĘPNE  

Pełnienie obowiązków na stanowisku służbowym w Żandarmerii 
Wojskowej zaszeregowanym do stopnia etatowego porucznika. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów i ćwiczeń 
praktycznych. Absolwent po zrealizowaniu programu powinien 
osiągnąć efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 wymienia podstawowe akty prawne regulujące funkcjonowanie 
Żandarmerii Wojskowej; 

 charakteryzuje podstawowe zasady działania Żandarmerii 
Wojskowej w działaniach operacyjno-taktycznych Wojsk 
Lądowych; 

 charakteryzuje zasady działań dochodzeniowo-śledczych, 
prewencyjnych i taktyki specjalnej Żandarmerii Wojskowej; 

 wyjaśnia zasady działania kadrowego; 

 zna zasady działalności szkoleniowo-metodycznej 
i  logistycznej; 

 tłumaczy zagadnienia dotyczące prowadzenia działań 
wojennych w warunkach współczesnego konfliktu 
zbrojnego. 

Umiejętności: 

 kieruje jednostką Żandarmerii Wojskowej w trakcie 
wykonywania zadań służbowych na stanowisku określonym 
stopniem kapitan; 

 wypracowuje i uzasadnia koncepcje działania Oddziału 
Żandarmerii Wojskowej w różnych sytuacjach krytycznych 
i  operacyjno-taktycznych; 

 posługuje się dokumentami normatywnymi niezbędnymi 
w  pracy Żandarmerii Wojskowej; 
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KURS NA STOPIEŃ WOJSKOWY 

KAPITAN 
 
 
 

 wykonuje zadania służbowe z zakresu działalności dochodzeniowo-
śledczej, operacyjno-rozpoznawczej i prewencyjnej oraz działań 
specjalnych. 

Kompetencji społecznych: 

 wykazuje zdolności kierownicze; 

 planuje i organizuje prace zespołu; 

 działa kreatywnie indywidualnie i we współdziałaniu 
w  zespole; 

 działa na podstawie i w ramach przepisów prawa. 
 
 

UBIÓR Mundur polowy, mundur wyjściowy. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 pas żołnierski, pas biały oficerski; 

 strój sportowy: ubranie treningowe, obuwie sportowe; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 kabura do broni krótkiej, pojemnik na magazynek, pałka 
służbowa z pierścieniem, kajdanki z kluczykiem, etui na 
kajdanki, pojemnik na RMG, RMG. 

 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU  

Egzamin – 5 godzin. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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KURS NA STOPIEŃ WOJSKOWY 

PODPUŁKOWNIK 
 

 

3.5. KURS DOSKONAKLĄCY DLA OFICERÓW W STOPNIU PODPUŁKOWNIKA I MAJORA 
ŻANDARMERII WOJSKOWEJ 

 
 
PRZEZNACZENIE  
KURSU 

Kurs jest przeznaczony dla oficerów zajmujących stanowiska 
służbowe o STE: PPŁK w ŻW lub oficerów planowanych do 
wyznaczenia na te stanowiska. 
 
 

CEL KURSU Podwyższenie kwalifikacji lub uzupełnienie wiedzy na 
zajmowanym lub proponowanym do wyznaczenia stanowisku 
służbowym. 
 
 

KOD 8360078 
 
 

CZAS TRWANIA 4 tygodnie  
 
 

WYMAGANIA 
WSTĘPNE  

Pełnienie obowiązków na stanowisku służbowym zaszeregowanym 
do STE: podpułkownika w Żandarmerii Wojskowej lub majora 
(zajmowanie stanowiska o STE: majora przez okres minimum 
dwóch lat). 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 
KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów i ćwiczeń 
praktycznych. Absolwent po zrealizowaniu programu powinien 
osiągnąć efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 zna podstawowe akty prawne regulujące funkcjonowanie 
Żandarmerii Wojskowej; 

 charakteryzuje podstawowe zasady działania Żandarmerii 
Wojskowej w działaniach operacyjno-taktycznych Wojsk 
Lądowych; 

 charakteryzuje zasady działań dochodzeniowo-śledczych, 
prewencyjnych i taktyki specjalnej Żandarmerii Wojskowej; 

 opisuje zasady działania kadrowego; 

 omawia zasady działalności szkoleniowo-metodycznej 
i  logistycznej; 

 definiuje zagadnienia dotyczące prowadzenia działań 
wojennych w warunkach współczesnego konfliktu zbrojnego. 

Umiejętności: 

 kieruje jednostką Żandarmerii Wojskowej w trakcie 
wykonywania zadań służbowych; 

 kieruje wprowadzeniem koncepcji działania Oddziału 
Żandarmerii Wojskowej w różnych sytuacjach kryzysowych 
i  operacyjno-taktycznych; 

 posługuje się dokumentami normatywnymi niezbędnymi 
w  pracy Żandarmerii Wojskowej; 
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KURS NA STOPIEŃ WOJSKOWY 

PODPUŁKOWNIK 
 
 
 

 wykonuje działania służbowe z zakresu działalności 
dochodzeniowo-śledczej, operacyjno-rozpoznawczej i prewencyjnej 
oraz działań specjalnych; 

 prowadzi działalność kadrową; 

 planuje i organizuje pracę podległych żołnierzy i pracowników 
wojska. 

Kompetencji społecznych: 

 wykazuje zdolności kierownicze; 

 działa kreatywnie indywidualnie i we współdziałaniu 
z  zespołem; 

 działa w ramach przepisów prawa. 
 
 

UBIÓR Mundur polowy, mundur wyjściowy. 
 
 

DODATKOWE 
WYPOSAŻENIE 

 strój sportowy – według potrzeb; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały). 
 
 

FORMA ZALICZENIA 
KURSU  

Egzamin. 
 
 

POTWIERDZENIE 
UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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KURS PRZEKWALIFIKOWANIA 

OFICEROWIE 
 

 

4.1. KURS PRZEKWALIFIKOWANIA OFICERÓW DO ŻANDARMERII WOJSKOWEJ 
 
 
PRZEZNACZENIE  
KURSU 

Kurs jest przeznaczony dla oficerów zakwalifikowanych do 
służby w Żandarmerii Wojskowej nie posiadających przeszkolenia 
specjalistycznego. 
 
 

CEL KURSU Przygotowanie oficerów do wykonywania obowiązków służbowych 
w Żandarmerii Wojskowej. 
 
 

KOD 8360004 
 
 

CZAS TRWANIA 3 miesiące 
 
 

WYMAGANIA 
WSTĘPNE  

Brak. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 
KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, ćwiczeń 
praktycznych oraz zajęć instruktażowo-metodycznych. 
Absolwent po zrealizowaniu programu powinien osiągnąć 
efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 zna w zakresie podstawowym akty normatywne regulujące 
funkcjonowanie Żandarmerii Wojskowej oraz funkcjonowanie 
SZ RP; 

 opisuje zasady pełnienia obowiązków w pionach 
funkcjonalnych Żandarmerii Wojskowej; 

 charakteryzuje zasady i metody działania oraz zadania 
Żandarmerii Wojskowej w zakresie ochrony bezpieczeństwa 
i porządku publicznego; 

 zna zasady i sposoby dowodzenia pododdziałem 
Żandarmerii Wojskowej podczas działań prewencyjnych; 

 zna podstawowe normy prawne z zakresu MPHKZ. 

Umiejętności: 

 posługuje się aparatem pamięciowym Żandarmerii Wojskowej; 

 dokonuje analizy i oceny zdarzeń będących w zainteresowaniu 
Żandarmerii Wojskowej; 

 stosuje środki przymusu bezpośredniego; 

 właściwie interpretuje stany prawne naruszeń kodeksu 
karnego, kodeksu wykroczeń oraz Regulaminów SZ RP; 

 dowodzi pododdziałem Żandarmerii Wojskowej w działaniach 
prewencyjnych. 
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KURS NA STOPIEŃ WOJSKOWY 

OFICEROWIE 
 
 
 

Kompetencji społecznych: 

 wykazuje zainteresowanie służbą w jednostkach 
Żandarmerii Wojskowej i wrażliwość na przejawy naruszania 
prawa; 

 działa zdecydowanie samodzielnie i w zespole, na 
podstawie i w ramach przepisów prawa; 

 wykonuje powierzone zadania we współdziałaniu z innymi 
rodzajami służb i innymi podmiotami powołanymi do 
ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego. 

 
 

UBIÓR Mundur polowy, mundur wyjściowy. 
 
 

DODATKOWE 
WYPOSAŻENIE 

 strój sportowy – wojskowy: ubranie treningowe, spodenki 
gimnastyczne, koszulka krótki rękaw, obuwie sportowe; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 pas żołnierski, pas biały oficerski; 

 strój sportowy: ubranie treningowe, obuwie sportowe; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 kabura do broni krótkiej, pojemnik na magazynek, pałka 
służbowa z pierścieniem, kajdanki z kluczykiem, etui na 
kajdanki, pojemnik na RMG, RMG. 

 
 

FORMA ZALICZENIA 
KURSU  

Egzamin. 
 
 

POTWIERDZENIE 
UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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KURS PRZEKWALIFIKOWANIA 

PODOFICEROWIE 
 

 

4.2. KURS PRZEKWALIFIKOWANIA PODOFICERÓW DO ŻANDARMERII WOJSKOWEJ 
 
 
PRZEZNACZENIE  
KURSU 

Kurs jest przeznaczony dla podoficerów zakwalifikowanych do 
służby w Żandarmerii Wojskowej nie posiadających 
przeszkolenia specjalistycznego. 
 
 

CEL KURSU Przygotowanie podoficerów do wykonywania obowiązków 
służbowych w Żandarmerii Wojskowej. 
 
 

KOD 8360005 
 
 

CZAS TRWANIA 3 miesiące 
 
 

WYMAGANIA 
WSTĘPNE  

Brak. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 
KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów i ćwiczeń 
praktycznych. Absolwent po zrealizowaniu programu powinien 
osiągnąć efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 zna podstawowe akty normatywne regulujące funkcjonowanie 
Żandarmerii Wojskowej; 

 opisuje w zakresie podstawowym porozumienia z innymi 
organami powołanymi do ochrony porządku i bezpieczeństwa 
publicznego; 

 charakteryzuje zasady i metody działania oraz zadania 
Żandarmerii Wojskowej w zakresie ochrony bezpieczeństwa 
i  porządku publicznego; 

 zna sposoby działania Żandarmerii Wojskowej w zakresie 
taktyki specjalnej. 

Umiejętności: 

 posługuje się sprzętem będącym na wyposażeniu 
Żandarmerii Wojskowej; 

 dokonuje analizy i oceny zdarzeń będących w zainteresowaniu 
Żandarmerii Wojskowej; 

 stosuje środki przymusu bezpośredniego; 

 konwojuje osoby i przedmioty powierzone do ochrony; 

 prowadzi celny ogień z broni strzeleckiej, bezpiecznie 
posługuje się bronią; 

 dowodzi drużyną Żandarmerii Wojskowej w podstawowych 
rodzajach działań. 
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PODOFICEROWIE 
 
 
 

Kompetencji społecznych: 

 wykazuje zainteresowanie służbą w jednostkach 
Żandarmerii Wojskowej i zdecydowanie reaguje na przejawy 
naruszeń prawa; 

 działa zdecydowanie, na podstawie i w ramach przepisów 
prawa; 

 wykonuje powierzone zadania zgodnie z ich treścią; 

 jest odporny na stres i trudy życia wojskowego. 
 
 

UBIÓR Mundur polowy, mundur wyjściowy. 
 
 

DODATKOWE 
WYPOSAŻENIE 

 strój sportowy – wojskowy: ubranie treningowe, spodenki 
gimnastyczne, koszulka krótki rękaw, obuwie sportowe; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 pas żołnierski, pas biały oficerski; 

 strój sportowy: ubranie treningowe, obuwie sportowe; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 kabura do broni krótkiej, pojemnik na magazynek, pałka 
służbowa z pierścieniem, kajdanki z kluczykiem, etui na 
kajdanki, pojemnik na RMG, RMG. 

 
 

FORMA ZALICZENIA 
KURSU  

Egzamin. 
 
 

POTWIERDZENIE 
UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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KURS PRZEKWALIFIKOWANIA 

SZEREGOWI  
 

 

4.3. KURS PRZEKWALIFIKOWANIA DLA KANDYDATÓW NA STANOWISKA 
ZASZEREGOWANE DO STOPNIA ETATOWEGO SZEREGOWEGO W KORPUSIE 
OSOBOWYM ŻANDARMERII WOJSKOWEJ 

 
 
PRZEZNACZENIE  
KURSU 

Kurs jest przeznaczony dla szeregowych zawodowych 
zakwalifikowanych do służby w Żandarmerii Wojskowej, nie 
posiadających przeszkolenia specjalistycznego. 
 
 

CEL KURSU Przygotowanie żołnierzy do realizacji wybranych zadań 
określonych w ustawie o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych 
organach porządkowych w zakresie przydzielanych im zadań. 
 
 

KOD 8360006 
 
 

CZAS TRWANIA 6 miesięcy 
 
 

WYMAGANIA 
WSTĘPNE  

Ukończenie szkolenia podstawowego i pozytywnie zakończone 
postępowanie kwalifikacyjne do służby w Żandarmerii Wojskowej. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 
KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów i ćwiczeń 
praktycznych. Absolwent po zrealizowaniu programu powinien 
osiągnąć efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 zna i charakteryzuje w podstawowym zakresie akty 
normatywne regulujące funkcjonowanie Żandarmerii 
Wojskowej; 

 opisuje w podstawowym zakresie zasady współdziałania 
z  innymi organami powołanymi do ochrony porządku 
i  bezpieczeństwa publicznego; 

 zna zasady, formy i metody działania oraz zadania 
Żandarmerii Wojskowej w zakresie ochrony bezpieczeństwa 
i   porządku publicznego; 

 zna zasady bezpiecznego posługiwania się bronią. 

Umiejętności: 

 posługuje się sprzętem będącym na wyposażeniu 
Żandarmerii Wojskowej; 

 dokonuje analizy i oceny zdarzeń będących w zainteresowaniu 
Żandarmerii Wojskowej; 

 stosuje środki przymusu bezpośredniego; 

 konwojuje osoby i przedmioty powierzone do ochrony; 

 wykonuje czynności przewidziane we wszystkich elementach 
działań taktycznych Żandarmerii Wojskowej; 

 prowadzi celny ogień z broni strzeleckiej. 
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SZEREGOWI 
 
 
 

Kompetencji społecznych: 

 wykazuje zainteresowanie służbą w jednostkach Żandarmerii 
Wojskowej i zdecydowanie reaguje na przejawy naruszeń 
prawa; 

 działa zdecydowanie, na podstawie i w ramach przepisów 
prawa; 

 wykonuje powierzone zadania zgodnie z ich treścią; 

 jest odporny na stres i trudy życia wojskowego. 
 
 

UBIÓR Mundur polowy. 
 
 

DODATKOWE 
WYPOSAŻENIE 

 strój sportowy – wojskowy: ubranie treningowe, spodenki 
gimnastyczne, koszulka krótki rękaw, obuwie sportowe; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 pas żołnierski, pas biały oficerski; 

 strój sportowy: ubranie treningowe, obuwie sportowe; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 kabura do broni krótkiej, pojemnik na magazynek, pałka 
służbowa z pierścieniem, kajdanki z kluczykiem, etui na 
kajdanki, pojemnik na RMG, RMG. 

 
 

FORMA ZALICZENIA 
KURSU  

Egzamin. 
 
 

POTWIERDZENIE 
UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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KURS PRZEKWALIFIKOWANIA 

SZEREGOWI  
 

 

4.4. PRZEKWALIFIKOWANIE SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH ŻANDARMERII 
WOJSKOWEJ 

 
 
PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs jest przeznaczony dla szeregowych zawodowych 
Żandarmerii Wojskowej powołanych do zawodowej służby 
wojskowej z rezerwy oraz przeniesionych z RSZ, 
nieposiadających przeszkolenia specjalistycznego. 
 
 

CEL KURSU Przygotowanie żołnierzy do realizacji zadań określonych 
w  ustawie o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach 
porządkowych. 
 
 

KOD 8360074 
 
 

CZAS TRWANIA 15 tygodni 
 
 

WYMAGANIA 

WSTĘPNE  

Zajmowanie stanowiska służbowego w jednostce organizacyjnej 
Żandarmerii Wojskowej. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów i ćwiczeń 
praktycznych. Absolwent po zrealizowaniu programu powinien 
osiągnąć efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 zna i charakteryzuje w podstawowym zakresie akty 
normatywne regulujące funkcjonowanie Żandarmerii 
Wojskowej; 

 opisuje w podstawowym zakresie zasady współdziałania 
z  innymi organami powołanymi do ochrony porządku 
i  bezpieczeństwa publicznego; 

 zna zasady, formy i metody działania oraz zadania 
Żandarmerii Wojskowej w zakresie ochrony bezpieczeństwa 
i  porządku publicznego; 

 zna zasady bezpiecznego posługiwania się bronią palną 
oraz środkami przymusu. 

Umiejętności: 

 posługuje się sprzętem będącym na wyposażeniu 
Żandarmerii Wojskowej; 

 dokonuje analizy i oceny zdarzeń będących w zainteresowaniu 
Żandarmerii Wojskowej; 

 stosuje środki przymusu bezpośredniego; 

 konwojuje osoby i przedmioty powierzone do ochrony; 

 wykonuje czynności przewidziane we wszystkich elementach 
działań taktycznych Żandarmerii Wojskowej; 

 prowadzi celny ogień z broni strzeleckiej. 
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SZEREGOWI 
 
 
 

Kompetencji społecznych: 

 wykazuje zainteresowanie służbą w jednostkach Żandarmerii 
Wojskowej i zdecydowanie reaguje na przejawy naruszeń 
prawa; 

 działa zdecydowanie, na podstawie i w ramach przepisów 
prawa; 

 wykonuje powierzone zadania zgodnie z ich treścią; 

 jest odporny na stres i trudy życia wojskowego. 
 
 

UBIÓR Mundur polowy. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 strój sportowy – wojskowy: ubranie treningowe, spodenki 
gimnastyczne, koszulka krótki rękaw, obuwie sportowe; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 pas żołnierski, pas biały oficerski; 

 strój sportowy: ubranie treningowe, obuwie sportowe; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 kabura do broni krótkiej, pojemnik na magazynek, pałka 
służbowa z pierścieniem, kajdanki z kluczykiem, etui na 
kajdanki, pojemnik na RMG, RMG. 

 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU  

Egzamin – 14 godzin. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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KURS PRZEKWALIFIKOWANIA 

SZEREGOWI I PODOFICEROWIE 
 

 

4.5. KURS PRZEKWALIFIKOWANIA PODOFICERÓW I SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH 
ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W ZAKRESIE PEŁNIENIA SŁUŻBY OCHRONNEJ 

 
 
PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs jest przeznaczony dla podoficerów i szeregowych 
wyznaczonych na stanowiska służbowe w Żandarmerii 
Wojskowej nieposiadających przeszkolenia specjalistycznego. 
 
 

CEL KURSU Przygotowanie podoficerów i szeregowych żołnierzy do 
wykonywania obowiązków służbowych w Żandarmerii Wojskowej. 
 
 

KOD 8360075 
 
 

CZAS TRWANIA 15 tygodni 
 
 

WYMAGANIA 

WSTĘPNE  

Brak. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, ćwiczeń 
praktycznych oraz zajęć instruktażowo-metodycznych. 
Absolwent po zrealizowaniu programu powinien osiągnąć efekty 
szkolenia w zakresie: 
Dla podoficerów: 

Wiedzy: 

 zna w podstawowym zakresie akty normatywne regulujące 
funkcjonowanie ŻW oraz funkcjonowanie Sił Zbrojnych RP; 

 zna zasady pełnienia obowiązków w pionie prewencji oraz 
ogólnie w innych pionach Żandarmerii Wojskowej; 

 charakteryzuje zasady i metody działania oraz zadania 
Żandarmerii Wojskowej w zakresie ochrony bezpieczeństwa 
i  porządku publicznego; 

 zna zasady i sposoby dowodzenia pododdziałem 
Żandarmerii Wojskowej podczas działań prewencyjnych. 

Umiejętności: 

 posługuje się aparatem pojęciowym Żandarmerii Wojskowej; 

 dokonuje analizy i oceny zdarzeń będących w zainteresowaniu 
Żandarmerii Wojskowej; 

 stosuje środki przymusu bezpośredniego i broni palnej; 

 właściwie interpretuje stany prawne naruszeń kodeksu 
karnego, kodeksu wykroczeń i Regulaminów SZ RP; 

 dowodzi pododdziałem ŻW w działaniach prewencyjnych. 

Kompetencji społecznych: 

 wykazuje zainteresowanie służbą w jednostkach Żandarmerii 
Wojskowej i wrażliwość na przejawy naruszenia prawa; 

 działa zdecydowanie samodzielnie i w zespole, na podstawie 
i w ramach przepisów prawa; 
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SZEREGOWI I PODOFICEROWIE 
  

  

 wykonuje powierzone zadania we współdziałaniu z innymi 
rodzajami służb i innymi podmiotami powołanymi do 
ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego. 

 

Dla szeregowych: 

Wiedzy: 

 zna podstawowe treści aktów normatywnych regulujących 
funkcjonowanie Żandarmerii Wojskowej; 

 charakteryzuje zakres podstawowych porozumień z innymi 
organami powołanymi do ochrony porządku i bezpieczeństwa 
publicznego; 

 opisuje zasady i metody działania oraz zadania ŻW 
w  zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

 zna podstawy prawne użycia środków przymusu bezpośredniego. 

Umiejętności: 

 posługuje się sprzętem będącym na wyposażeniu ŻW; 

 dokonuje analizy i oceny zdarzeń będących w zainteresowaniu 
Żandarmerii Wojskowej; 

 stosuje środki przymusu bezpośredniego i broni palnej; 

 konwojuje osoby i przedmioty powierzone do ochrony; 

 prowadzi celny ogień z broni strzeleckiej. 

Kompetencji społecznych: 

 wykazuje zainteresowanie służbą w jednostkach Żandarmerii 
Wojskowej i wrażliwość na przejawy naruszenia prawa; 

 działa zdecydowanie, na podstawie i w ramach przepisów prawa; 

 wykonuje powierzone zadania zgodnie z ich treścią; 

 jest odporny na trudy życia żołnierskiego. 
 
 

UBIÓR Mundur polowy. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 strój sportowy – wojskowy: ubranie treningowe, spodenki 
gimnastyczne, koszulka krótki rękaw, obuwie sportowe; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 pas żołnierski, pas biały oficerski; 

 strój sportowy: ubranie treningowe, obuwie sportowe; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 kabura do broni krótkiej, pojemnik na magazynek, pałka 
służbowa z pierścieniem, kajdanki z kluczykiem, etui na 
kajdanki, pojemnik na RMG, RMG. 

 

 
FORMA ZALICZENIA 

KURSU  

Egzamin teoretyczny i praktyczny – 14 godziny. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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OFICEROWIE 
 

 

4.6. KURS PRZEKWALIFIKOWANIA OFICERÓW ŻANDARMERII WOJSKOWEJ 
 
 

PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs jest przeznaczony dla oficerów pełniących służbę 
w  Żandarmerii Wojskowej nie posiadających przeszkolenia 
specjalistycznego. 
 
 

CEL KURSU Doskonalenie oficerów do wykonywania zadań na stanowiskach 
służbowych w korpusie oficerów Żandarmerii Wojskowej. 
 
 

KOD 8360042 
 
 

CZAS TRWANIA 4 tygodnie 
 
 

WYMAGANIA 

WSTĘPNE  

Brak. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, seminariów 
i  ćwiczeń praktycznych. Absolwent po zrealizowaniu programu 
powinien osiągnąć efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 zna akty normatywne regulujące funkcjonowanie Żandarmerii 
Wojskowej; 

 opisuje zasady pełnienia obowiązków w pionach 
funkcjonalnych Żandarmerii Wojskowej; 

 wyjaśnia zasady i metody działania oraz zadania 
Żandarmerii Wojskowej w zakresie ochrony bezpieczeństwa 
i  porządku publicznego; 

 zna podstawowe normy prawa z zakresu MPHKZ. 

Umiejętności: 

 posługuje się aparatem pojęciowym Żandarmerii Wojskowej; 

 dokonuje analizy i oceny zdarzeń będących w zainteresowaniu 
Żandarmerii Wojskowej; 

 stosuje środki przymusu bezpośredniego; 

 właściwie interpretuje stany prawne naruszeń kodeksu 
karnego, kodeksu wykroczeń oraz Regulaminów SZ RP; 

 organizuje i kieruje działaniami pododdziału Żandarmerii 
Wojskowej w ramach taktyki specjalnej. 
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KURS NA STOPIEŃ WOJSKOWY 

OFICEROWIE 
 
 
 

Kompetencji społecznych: 

 wykazuje zainteresowanie służbą w jednostkach Żandarmerii 
Wojskowej i wrażliwość na przejawy naruszania prawa; 

 jest zorientowany na rozwój; 

 działa zdecydowanie samodzielnie i w zespole, na 
podstawie i w ramach przepisów prawa; 

 wykonuje powierzone zadania we współdziałaniu z innymi 
rodzajami służb i innymi podmiotami powołanymi do 
ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego. 

 
 

UBIÓR Mundur polowy, mundur wyjściowy. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 strój sportowy – według potrzeb; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 pas żołnierski, pas biały oficerski; 

 strój sportowy: ubranie treningowe, obuwie sportowe; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 kabura do broni krótkiej, pojemnik na magazynek, pałka 
służbowa z pierścieniem, kajdanki z kluczykiem, etui na 
kajdanki, pojemnik na RMG, RMG. 

 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU  

Egzamin. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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KURS PRZEKWALIFIKOWANIA 

PODOFICEROWIE 
 

 

4.7. KURS PRZEKWALIFIKOWANIA PODOFICERÓW ŻANDARMERII WOJSKOWEJ 
 
 
PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs jest przeznaczony dla podoficerów pełniących służbę 
w  Żandarmerii Wojskowej nie posiadających przeszkolenia 
specjalistycznego. 
 
 

CEL KURSU Doskonalenie podoficerów do wykonywania zadań na stanowiskach 
służbowych w korpusie podoficerów Żandarmerii Wojskowej. 
 
 

KOD 8360043 
 
 

CZAS TRWANIA 4 tygodnie 
 
 

WYMAGANIA 

WSTĘPNE  

Brak. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów i ćwiczeń 
praktycznych. Absolwent po zrealizowaniu programu powinien 
osiągnąć efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 zna podstawowe akty normatywne regulujące funkcjonowanie 
Żandarmerii Wojskowej; 

 wymienia podstawowe porozumienia z innymi organami 
powołanymi do ochrony porządku i bezpieczeństwa 
publicznego i interpretuje ich zapisy; 

 opisuje zasady i metody działania oraz zadania Żandarmerii 
Wojskowej w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku 
publicznego; 

 wymienia i opisuje działania z zakresu taktyki specjalnej 
Żandarmerii Wojskowej. 

Umiejętności: 

 posługuje się sprzętem będącym na wyposażeniu Żandarmerii 
Wojskowej; 

 dokonuje analizy i oceny zdarzeń będących w zainteresowaniu 
Żandarmerii Wojskowej; 

 stosuje środki przymusu bezpośredniego; 

 konwojuje osoby i przedmioty powierzone do ochrony; 

 prowadzi skuteczny ogień z różnych pozycji strzeleckich 
i  w  ruchu. 
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KURS PRZEKWALIFIKOWANIA 

PODOFICEROWIE 
 
 
 

Kompetencji społecznych: 

 wykazuje zainteresowanie służbą w jednostkach 
Żandarmerii Wojskowej i zdecydowanie reaguje na 
przejawy naruszeń prawa; 

 działa zdecydowanie indywidualnie i w zespole, na 
podstawie i w ramach przepisów prawa; 

 wykonuje zadania zgodnie z ich treścią; 

 jest odporny na stres i trudy życia wojskowego. 
 
 

UBIÓR Mundur polowy, mundur wyjściowy. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 strój sportowy – według potrzeb; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 pas żołnierski, pas biały oficerski; 

 strój sportowy: ubranie treningowe, obuwie sportowe; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 kabura do broni krótkiej, pojemnik na magazynek, pałka 
służbowa z pierścieniem, kajdanki z kluczykiem, etui na 
kajdanki, pojemnik na RMG, RMG. 

 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU  

Egzamin. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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KURS PRZEKWALIFIKOWANIA 

SZEREGOWI REZERWY 
 

 

4.8. KURS PRZEKWALIFIKOWANIA SZEREGOWYCH REZERWY DO KORPUSU 
OSOBOWEGO ŻANDARMERII WOJSKOWEJ 

 
 
PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs jest przeznaczony dla szeregowych rezerwy ze 
wszystkich korpusów osobowych przewidzianych do służby 
w  Żandarmerii Wojskowej na czas mobilizacji i wojny. 
 
 

CEL KURSU Przygotowanie szeregowych rezerwy do wykonywania obowiązków 
służbowych w Żandarmerii Wojskowej. 
 
 

KOD 9360001 
 
 

CZAS TRWANIA 1 tydzień (minimum 45 godzin) 
 
 

WYMAGANIA 

WSTĘPNE  

Brak. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Szkolenie prowadzone będzie w formie zajęć teoretycznych 
i  ćwiczeń praktycznych. Absolwent po zrealizowaniu programu 
powinien osiągnąć efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 zna w podstawowym zakresie akty normatywne regulujące 
funkcjonowanie Żandarmerii Wojskowej; 

 zna w podstawowym zakresie zasady współdziałania 
z  innymi podmiotami odpowiedzialnymi za ochronę 
bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

 zna zasady, formy i metody działania oraz zadania 
Żandarmerii Wojskowej. 

Umiejętności: 

 posługuje się sprzętem będącym na wyposażeniu Żandarmerii 
Wojskowej; 

 dokonuje analizy i oceny zdarzeń będących w zainteresowaniu 
Żandarmerii Wojskowej; 

 stosuje środki przymusu bezpośredniego; 

 konwojuje osoby i przedmioty powierzone do ochrony; 

 wykonuje czynności przewidziane w wybranych 
elementach działań taktycznych Żandarmerii Wojskowej. 

 
 

UBIÓR Mundur polowy, mundur wyjściowy. 
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KURS PRZEKWALIFIKOWANIA 

SZEREGOWI REZERWY 
 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 strój sportowy – według potrzeb; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały). 
 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU  

Zaliczenie na podstawie ocen uzyskanych w trakcie szkolenia. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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KURS PRZEKWALIFIKOWANIA 

PODOFICEROWIE REZERWY 
 

 

4.9. KURS PRZEKWALIFIKOWANIA PODOFICERÓW REZERWY DO KORPUSU 
OSOBOWEGO ŻANDARMERII WOJSKOWEJ 

 
 
PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs jest przeznaczony dla podoficerów rezerwy ze wszystkich 
korpusów osobowych przewidzianych do służby w Żandarmerii 
Wojskowej na czas mobilizacji i wojny. 
 
 

CEL KURSU Przygotowanie podoficerów rezerwy do wykonywania obowiązków 
służbowych w Żandarmerii Wojskowej. 
 
 

KOD 9360002 
 
 

CZAS TRWANIA 1 tydzień (minimum 45 godzin) 
 
 

WYMAGANIA 

WSTĘPNE  

Brak. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Szkolenie prowadzone będzie w formie zajęć teoretycznych 
i  ćwiczeń praktycznych. Absolwent po zrealizowaniu programu 
powinien osiągnąć efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 zna w podstawowym zakresie akty normatywne regulujące 
funkcjonowanie Żandarmerii Wojskowej; 

 wymienia podstawowe porozumienia z innymi podmiotami 
odpowiedzialnymi za ochronę bezpieczeństwa i porządku 
publicznego 

 opisuje zasady i metody działania oraz zadania Żandarmerii 
Wojskowej. 

Umiejętności: 

 posługuje się sprzętem będącym na wyposażeniu Żandarmerii 
Wojskowej; 

 dokonuje analizy i oceny zdarzeń będących w zainteresowaniu 
Żandarmerii Wojskowej; 

 stosuje środki przymusu bezpośredniego; 

 konwojuje osoby i przedmioty powierzone do ochrony; 

 wykonuje czynności przewidziane w wybranych 
elementach działań taktycznych Żandarmerii Wojskowej. 

 
 

UBIÓR Mundur polowy, mundur wyjściowy. 
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KURS PRZEKWALIFIKOWANIA 

PODOFICEROWIE REZERWY 
 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 strój sportowy – według potrzeb; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały). 
 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU  

Zaliczenie na podstawie ocen uzyskanych w trakcie szkolenia. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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KURS PRZEKWALIFIKOWANIA 

OFICEROWIE REZERWY 
 

 

4.10. KURS PRZEKWALIFIKOWANIA OFICERÓW REZERWY DO KORPUSU 
OSOBOWEGO ŻANDARMERII WOJSKOWEJ 

 
 
PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs jest przeznaczony dla oficerów rezerwy ze wszystkich 
korpusów osobowych przewidzianych do służby w Żandarmerii 
Wojskowej na czas mobilizacji i wojny. 
 
 

CEL KURSU Przygotowanie oficerów rezerwy do wykonywania obowiązków 
służbowych w Żandarmerii Wojskowej. 
 
 

KOD 9360003 
 
 

CZAS TRWANIA 1 tydzień (minimum 45 godzin) 
 
 

WYMAGANIA 

WSTĘPNE  

Brak. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Szkolenie prowadzone będzie w formie zajęć teoretycznych 
i  ćwiczeń praktycznych. Absolwent po zrealizowaniu programu 
powinien osiągnąć efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 zna i charakteryzuje w podstawowym zakresie akty 
normatywne regulujące funkcjonowanie Żandarmerii 
Wojskowej oraz funkcjonowanie SZ RP; 

 zna zasady i metody działania oraz zadania Żandarmerii 
Wojskowej w poszczególnych pionach funkcjonalnych; 

 zna zasady i sposoby dowodzenia pododdziałem 
Żandarmerii Wojskowej podczas działań prewencyjnych. 

Umiejętności: 

 posługuje się aparatem pojęciowym Żandarmerii Wojskowej; 

 dokonuje analizy i oceny zdarzeń będących w zainteresowaniu 
Żandarmerii Wojskowej; 

 właściwie interpretuje stany prawne naruszeń kodeksu 
karnego, kodeksu wykroczeń oraz Regulaminów SZ RP. 

 
 

UBIÓR Mundur polowy, mundur wyjściowy. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 strój sportowy – według potrzeb; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały). 
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KURS PRZEKWALIFIKOWANIA 

OFICEROWIE 
 
 
 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU  

Zaliczenie na podstawie ocen uzyskanych w trakcie szkolenia. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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5. KURSY  
 JĘZYKA 

ANGIELSKIEGO 
 
 
 
 



 

 

KURS PRZEKWALIFIKOWANIA 

OFICEROWIE 
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KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

POZIOM PODSTAWOWY 
 

 

5.1. KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA POZIOMU PODSTAWOWEGO  
(SPJ 1111) WEDŁUG STANAG 6001 

 
 
PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs jest przeznaczony dla żołnierzy zawodowych zakwalifikowanych 
przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego do udziału 
w kursie. 
 
 

CEL KURSU Opanowanie sprawności receptywnych i produktywnych na 
poziomie 1 według STANAG 6001. 
 
 

KOD  
 
 

CZAS TRWANIA 24 tygodnie 
 
 

WYMAGANIA 

WSTĘPNE  

Zakwalifikowanie przez Departament Nauki i Szkolnictwa 
Wojskowego do udziału w kursie. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie ćwiczeń praktycznych. 
Absolwent po zrealizowaniu programu powinien osiągnąć 
efekty szkolenia w zakresie: 

W zakresie sprawności receptywnych: 

 czyta ze zrozumieniem proste teksty – z ograniczonym 
wykorzystaniem słownika dwujęzycznego – teksty 
zawierające niewielką liczbę podstawowych struktur 
gramatycznych, przy znacznie ograniczonym zakresie 
słownictwa ogólnego; 

 czyta ze zrozumieniem napisy i informacje w miejscach 
publicznych; 

 rozumie podstawowe zwroty grzecznościowe oraz krótkie 
wypowiedzi zbudowane w oparciu o niewielką liczbę 
typowych struktur gramatycznych, charakteryzujących się 
ograniczonym zakresem słownictwa; tempo rozumianej 
wypowiedzi jest wolniejsze niż normalne. 

W zakresie sprawności produktywnych: 

 formułuje proste pod względem składniowym wypowiedzi 
ustne wyrażające podstawowe intencje mówiącego; 

 formułuje krótkie wypowiedzi pisemne. 
 
 

UBIÓR Mundur wyjściowy, mundur polowy. 
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KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

POZIOM PODSTAWOWY 
 
 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 strój sportowy – wojskowy: ubranie treningowe, spodenki 
gimnastyczne, koszulka krótki rękaw, obuwie sportowe; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały). 
 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU  

Egzamin – część pisemna i część ustna. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
 
 
 

 
 



 
 

207 

KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY 
 

 

5.2. KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA POZIOMU ŚREDNIOZAAWANSOWANEGO 
(SPJ 2222) WEDŁUG STANAG 6001 

 
 
PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs jest przeznaczony dla żołnierzy zawodowych zakwalifikowanych 
przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego do 
udziału w kursie. 
 
 

CEL KURSU Opanowanie sprawności receptywnych i produktywnych na 
poziomie 2 według STANAG 6001. 
 
 

KOD  
 
 

CZAS TRWANIA 24 tygodnie 
 
 

WYMAGANIA 

WSTĘPNE  

Zakwalifikowanie przez Departament Nauki i Szkolnictwa 
Wojskowego do udziału w kursie oraz uzyskanie minimum 50% 
maksymalnej ilości punktów możliwych do uzyskania na teście 
sprawdzającym na poziomie o jeden niższym od poziomu 
kursu. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie ćwiczeń praktycznych. 
Absolwent po zrealizowaniu programu powinien osiągnąć 
efekty szkolenia w zakresie: 

W zakresie sprawności receptywnych: 

 czyta ze zrozumieniem – z ograniczonym wykorzystaniem 
słownika dwujęzycznego – teksty zawierające większość 
struktur gramatycznych oraz słownictwo odnoszące się do 
tematyki ogólnej i spraw zawodowych, rozumieć podstawowe 
informacje zawarte w dokumentach wojskowych; 

 rozumie wypowiedzi, w kontaktach bezpośrednich, 
odnoszące się do dobrze znanych zagadnień, mające 
miejsce w typowych sytuacjach życiowych. Zrozumienie 
wypowiedzi czasami może wymagać jej parafrazowania lub 
zwolnienia tempa konwersacji. Może być ono niepełne w 
przypadku występowania hałasu lub innych zakłóceń. Nie 
wystarczy ono do śledzenia rozmowy prowadzonej przez 
dwóch rodzimych użytkowników języka. 
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KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY 
  

 
 

W zakresie sprawności produktywnych: 

 wypowiada się za pomocą prostych zdań na tematy ogólne 
i odnoszące się do służby wojskowej oraz własnej 
specjalności. Umieć opisać zdarzenia, wydawać polecenia, 
uczestniczyć w rozmowach na tematy ogólne i dotyczące 
podstawowych spraw zawodowych; 

 wypowiada się pisemnie na proste tematy związane 
z  zagadnieniami życia codziennego, jak i pracą zawodową 
w oparciu o proste struktury składniowe oraz podstawową 
leksykę dotyczącą spraw zawodowych. 

 
 

UBIÓR Mundur wyjściowy, mundur polowy. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 strój sportowy – wojskowy: ubranie treningowe, spodenki 
gimnastyczne, koszulka krótki rękaw, obuwie sportowe; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały). 
 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU  

Egzamin – część pisemna i część ustna. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

DOSKONALĄCY POZIOM 2 
 

 

5.3. KRÓTKOTERMINOWY KURS DOSKONALĄCY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO  
NA POZIOMIE 2 

 
 
PRZEZNACZENIE  
KURSU 

Kurs jest przeznaczony dla żołnierzy zawodowych którzy 
w  przyszłości starali będą się o zakwalifikowanie na kurs na 
poziomie 3. 
 
 

CEL KURSU Odbudowanie u słuchaczy kompetencji językowych 
i  komunikacyjnych oraz rozwijanie sprawności językowych 
w  oparciu o wymogi przyjęte przy tworzeniu materiałów 
egzaminacyjnych. 
 
 

KOD  
 
 

CZAS TRWANIA 6 tygodni 
 
 

WYMAGANIA 
WSTĘPNE  

Ukończenie kursu języka angielskiego dla poziomu 
średniozaawansowanego (SPJ 2222) według STANAG 6001. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 
KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie ćwiczeń praktycznych. 
Absolwent po zrealizowaniu programu powinien osiągnąć 
efekty szkolenia w zakresie: 

W zakresie sprawności receptywnych: 

 rozumie teksty zawierające podstawowe struktury 
gramatyczne w szerokim zakresie tematycznym; 

 rozumie niektóre nieadoptowane teksty bezpośrednio 
związane z sytuacjami dnia codziennego i z pracą zawodową; 

 identyfikuje główne tematy w ogólnych krótkich tekstach 
wyższego poziomu oraz w tekstach dotyczącej własnej 
dziedziny wiedzy zawodowej; 

 umie sprostać wymaganiom komunikacji w większości 
sytuacji dnia codziennego i w pracy zawodowej, gdy 
sytuacja komunikacyjna jest przewidywalna; 

 wyszukuje szczegóły z dłuższych dydaktycznych tekstów, 
monologów i dialogów. 
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W zakresie sprawności produktywnych: 

 tworzy proste teksty w celu zaspokojenia potrzeb 
osobistych i zawodowych w szerokim zakresie tematyki; 

 tworzy rozwinięte wypowiedzi wykazujące liczne elementy 
świadomej organizacji tekstu; 

 pisze notatki, raporty, pocztówki, listy – tradycyjne 
i  elektroniczne, zaproszenia, notuje przekazane informacje, 
wypełnia formularze i druki; 

 prowadzi bezpośrednią, płynną komunikacje w typowych 
sytuacjach dnia codziennego i pracy zawodowej oraz 
rozmów o popularnych problemach społecznych. 

 
 

UBIÓR Mundur wyjściowy, mundur polowy. 
 
 

DODATKOWE 
WYPOSAŻENIE 

 strój sportowy – wojskowy: ubranie treningowe, spodenki 
gimnastyczne, koszulka krótki rękaw, obuwie sportowe; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały). 
 
 

FORMA ZALICZENIA 
KURSU  

Zaliczenie bez oceny. 
 
 

POTWIERDZENIE 
UKOŃCZENIA KURSU 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu. 
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5.4. KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA POZIOMU ZAAWANSOWANEGO (SPJ 3333) 
WEDŁUG STANAG 6001 

 
 
PRZEZNACZENIE  
KURSU 

Kurs jest przeznaczony dla żołnierzy zawodowych zakwalifikowanych 
przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego do 
udziału w kursie. 
 
 

CEL KURSU Opanowanie sprawności receptywnych i produktywnych na 
poziomie 3 według STANAG 6001. 
 
 

KOD  
 

CZAS TRWANIA 24 tygodnie 
 
 

WYMAGANIA 
WSTĘPNE  

Zakwalifikowanie przez Departament Nauki i Szkolnictwa 
Wojskowego do udziału w kursie oraz uzyskanie minimum 50% 
maksymalnej ilości punktów możliwych do uzyskania na teście 
sprawdzającym na poziomie o jeden niższym od poziomu 
kursu. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 
KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie ćwiczeń praktycznych. 
Absolwent po zrealizowaniu programu powinien osiągnąć 
efekty szkolenia w zakresie: 

W zakresie sprawności receptywnych: 

 czytanie: 

 potrafi czytać ze zrozumieniem teksty zawierające 
większość (w tym także bardziej zaawansowanych 
w stopniu trudności) struktur gramatycznych w szerokim 
zakresie tematyki oraz słownictwa – bez trudu czyta 
teksty o typowej składni języka, jednakże szybkość 
czytania jest nieco mniejsza aniżeli rodzimego 
użytkownika języka; 

 potrafi z łatwością czytać większość tekstów związanych z 
sytuacjami dnia codziennego i dotyczących pracy 
zawodowej bez względu na ich merytoryczną treść; 

 potrafi przy selektywnym czytaniu wydobyć większość 
istotnych szczegółów z oryginalnych tekstów prasowych; 

 potrafi zrozumieć główną myśl czytanego tekstu, czy to 
w całości czy wybranych fragmentów oraz odróżnić ją 
od argumentów wspierających; 

 potrafi odczytać cel tekstu i intencje / stosunek autora; 

 potrafi zrozumieć sens zdań, w których pojawia się 
nieznane słownictwo, dzięki umiejętności odczytywania 
go w kontekstach; 

 jest zdolny do identyfikacji typu tekstu i głównych 
tematów we wszelkich tekstach wyższego poziomu; 
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 potrafi bez trudu poruszać się w środowisku 
obcojęzycznym przy wykorzystaniu informacji, znaków 
i napisów; 

 potrafi wyciągać wnioski na podstawie przeczytanego 
tekstu. 

 

 słuchanie: 

 rozumie teksty wypowiadane standardowym językiem, 
zawierające większość struktur gramatycznych (w tym 
także o bardziej zaawansowanym stopniu trudności) 
w  szerokim zakresie tematycznym oraz w dość 
szerokim zakresie słownictwa; 

 potrafi sprostać wymaganiom komunikacji w większości 
sytuacji formalnych i nieformalnych dotyczących 
działalności praktycznej, społecznej i zawodowej; 

 wykazuje zdolność śledzenia głównej myśli prezentacji 
dotyczącej złożonych problemów w sferze społecznej, 
kulturze oraz nauce i technice oraz jest w stanie śledzić 
główne treści w rozmowach prowadzonych przez 
rodzimych użytkowników języka standardowym 
językiem i przy wystarczającej słyszalności; 

 potrafi przy uważnym słuchaniu wydobyć niektóre 
szczegóły z dłuższych autentycznych tekstów 
monologowych i dialogów; 

 rozumie informacje i opinie wyrażane zarówno wprost, 
jak i implikowane; 

 potrzebuje w komunikacji z rodzimymi użytkownikami 
języka nielicznych powtórzeń, parafrazowania wypowiedzi 
lub wyjaśnień; 

 jest w stanie podjąć rozmowę przez techniczne środki 
łączności, nawet gdy sytuacja komunikacyjna nie jest 
zdefiniowana. 

W zakresie sprawności produktywnych: 

 pisanie: 

 potrafi pisać teksty w celu zaspokojenia potrzeb 
osobistych i zawodowych w szerokim zakresie tematyki 
i przy użyciu dość szerokiego słownictwa; 

 potrafi skutecznie pisać korespondencję formalną 
i  nieformalną, jak również prowadzić określoną 
dokumentację w swojej dziedzinie wiedzy fachowej; 

 potrafi napisać wypowiedź pisemną wykazującą liczne 
elementy świadomej organizacji rozwiniętego tekstu; 

 używa przede wszystkim rozwiniętych zdań połączonych 
najczęściej używanymi łącznikami, niekiedy podejmuje 
próby tworzenia skomplikowanych konstrukcji stylistycznych; 

 używa języka, w którym okazjonalnie pojawiają się 
błędy w pisowni, doborze słownictwa, gramatyce 
i  interpunkcji, które nie zakłócają pełnego zrozumienia 
przez rodzimych użytkowników języka, a stylistycznie nie 
odbiega on znacznie od używanego przez nich języka. 
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 mówienie: 

 potrafi prowadzić bezpośrednią komunikację w większości 
sytuacji dnia codziennego i pracy zawodowej oraz 
prowadzić dyskusję o popularnych problemach 
społecznych i zawodowych; 

 potrafi zaspokoić potrzeby w szerokim zakresie 
tematycznym przy wykorzystaniu bogatego słownictwa; 

 jest w stanie przekazywać i zdobywać informacje przez 
techniczne środki łączności, nawet gdy sytuacja 
komunikacyjna nie jest zdefiniowana; 

 potrafi kontrolować większość struktur i związków 
leksykalno-morfologicznych, złożone struktury stosuje 
w  sposób niepewny; 

 tworzy wypowiedzi, które wykazują się płynnością, 
a  treść jest okazjonalnie zniekształcana przez błędy 
w  wymowie oraz doborze leksyki i struktur gramatycznych; 

 używa języka w sposób adekwatny do sytuacji, 
zastanawia się nad doborem słów, co nie zakłóca 
jednak realizacji celu komunikacyjnego i nie zmusza 
rozmówcy do koncentracji. 

 
 

UBIÓR Mundur wyjściowy, mundur polowy. 
 

DODATKOWE 
WYPOSAŻENIE 

 strój sportowy – wojskowy: ubranie treningowe, spodenki 
gimnastyczne, koszulka krótki rękaw, obuwie sportowe; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały). 
 
 

FORMA ZALICZENIA 
KURSU  

Egzamin – część pisemna i część ustna. 
 
 

POTWIERDZENIE 
UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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5.5. KRÓTKOTERMINOWY KURS DOSKONALĄCY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO  
NA POZIOMIE 3 

 
 
PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs jest przeznaczony dla żołnierzy zawodowych którzy 
posiadają wiedzę z języka angielskiego na poziomie 3 i pragną 
doskonalić swoje umiejętności oraz słuchaczy na poziomie 2+, 
którzy pragną uzupełnić brakujące sprawności na poziomie 3. 
 
 

CEL KURSU Doskonalenie znajomości języka angielskiego, głównie  
w zakresie trzech podstawowych sprawności językowych,  
tj. mówienia, słuchania i czytania oraz, w nieco mniejszym 
stopniu pisania. Zajęcia polegają na powtarzaniu i rozszerzaniu 
materiału leksykalnego i gramatycznego, przy czym sprawność 
mówienia uznaje się za wiodącą. 
 
 

KOD  
 
 

CZAS TRWANIA 9 tygodni 
 
 

WYMAGANIA 

WSTĘPNE  

Ukończenie kursu języka angielskiego dla poziomu 
średniozaawansowanego (SPJ 3333) według STANAG 6001. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie ćwiczeń praktycznych. 
Absolwent po zrealizowaniu programu powinien osiągnąć 
efekty szkolenia w zakresie: 

W zakresie sprawności receptywnych: 

 rozumie teksty tworzone standardowym językiem zawierające 
większość struktur gramatycznych w szerokim zakresie 
tematyki i dość szerokim zakresie słownictwa według 
standardowych wzorów składniowych.; 

 rozumie większość tekstów związanych z sytuacjami dnia 
codziennego i dotyczących pracy zawodowej; 

 odgaduje z kontekstu znaczenie nieznanych słów 
tworzonych za pomocą środków słowotwórczych; 

 wydobywa niektóre szczegóły z dłuższych autentycznych 
tekstów, monologów i dialogów oraz rozpoznaje ładunek 
emocjonalny wypowiedzi; 

 rozumie główne treści w rozmowach prowadzonych 
rodzimych użytkowników języka standardowym językiem  
i przy wystarczalnej słyszalności. 
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W zakresie sprawności produktywnych: 

 tworzy teksty w celu zaspokojenia potrzeb osobistych  
i zawodowych w szerokim zakresie tematyki i przy użyciu 
dość szerokiego słownictwa; 

 skutecznie tworzy korespondencję formalną i nieformalną, 
jak również prowadzi określoną dokumentację w swojej 
dziedzinie wiedzy fachowej; 

 tworzy wypowiedzi wykazujące liczne elementy świadomej 
organizacji rozwiniętego tekstu; 

 używa przede wszystkim rozwiniętych zdań połączonych 
najczęściej używanymi łącznikami, niekiedy podejmuje 
próby tworzenia skomplikowanych konstrukcji 
stylistycznych; 

 prowadzi bezpośrednia komunikację w większości sytuacji 
dnia codziennego i pracy zawodowej oraz dyskusję  
o popularnych problemach społecznych i zawodowych przy 
wykorzystaniu bogatego słownictwa; 

 używa języka w sposób elastyczny i adekwatny do sytuacji  
 
 

UBIÓR Mundur wyjściowy, mundur polowy. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 strój sportowy – wojskowy: ubranie treningowe, spodenki 
gimnastyczne, koszulka krótki rękaw, obuwie sportowe; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały). 
 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU  

Zaliczenie bez oceny. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu. 
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6.1. KURS KIEROWANIA RUCHEM DROGOWYM  
 
 
PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs przeznaczony jest dla żołnierzy pododdziałów regulacji 
ruchu. 
 
 

CEL KURSU Przygotowanie kursantów do realizacji zadań związanych 
z  kierowaniem ruchem drogowym. 
 
 

KOD 8360065 
 
 

CZAS TRWANIA 5 dni 
 
 

WYMAGANIA  

WSTĘNE 

Żołnierze kierowani do odbycia przedmiotowego kursu powinni 
zajmować lub być przewidziani do objęcia stanowisk służbowych 
w pododdziałach regulacji ruchu. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, ćwiczeń 
praktycznych i pokazów. Absolwent po zrealizowaniu programu 
powinien osiągnąć efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 zna podstawy prawne do kierowania ruchem drogowym oraz 
pilotowania pojazdów; 

 zna zasady kierowania ruchem drogowym; 

 zna zasady udzielania pierwszej pomocy. 

Umiejętności: 

 kieruje ruchem drogowym; 

 udziela pierwszej pomocy. 

Kompetencji społecznych: 

 działa zdecydowanie na podstawie i w ramach przepisów 
prawa. 

 

 
UBIÓR Mundur polowy. 
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DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 pas żołnierski, pas biały oficerski; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”, 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 kabura do pistoletu wojskowego koloru białego, kajdanki 
wraz z etui koloru białego*, etui na opatrunek osobisty 
koloru białego, opatrunek osobisty, etui na RMG koloru 
białego*, torba dowódcy patrolu koloru białego*, kamizelka 
odblaskowa ŻW, rękawiczki białe bawełniane (do regulacji 
ruchu drogowego)*, gwizdek, tarcza sygnałowa odblaskowa; 

 pas żołnierski, pas biały oficerski; 

 strój sportowy: ubranie treningowe, obuwie sportowe; 

 kabura do broni krótkiej, pojemnik na magazynek, pałka 
służbowa z pierścieniem, kajdanki z kluczykiem, etui na 
kajdanki, pojemnik na RMG, RMG; 

 latarka. 
 
 

FORMA ZALICZNIA 

KURSU 

Egzamin – 5 godzin. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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6.2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA ŻOŁNIERZY ZA PRZESTĘPSTWA I WYKROCZENIA – 
POZIOM PODSTAWOWY 

 
 
PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs jest przeznaczony dla dowódców od stanowiska dowódcy 
kompanii oraz kierowników instytucji wojskowej. 
 
 

CEL KURSU Zapoznanie dowódców i kierowników instytucji będących 
przełożonymi z zasadami odpowiedzialności i sposobem reakcji, 
postępowania w przypadku popełniania przestępstw i wykroczeń 
przez podległych im żołnierzy. 
 
 

KOD 8360057 
 
 

CZAS TRWANIA 5 dni 
 
 

WYMAGANIA 

WSTĘPNE  

Pełnienie obowiązków dowódczych kierowniczych bądź też 
planowanie do objęcia takich stanowisk. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów i ćwiczeń 
praktycznych. Absolwent po zrealizowaniu programu powinien 
osiągnąć efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 zna akty normatywne z zakresu prawa karnego materialnego, 
karnego skarbowego, wykroczeń oraz procedury karnej 
i  wykroczeń; 

 definiuje właściwości sądów wojskowych oraz zna 
odrębność postępowań przygotowawczych i czynności 
wyjaśniających prowadzonych w sprawach podlegających 
orzecznictwu sądów wojskowych; 

 definiuje właściwości Żandarmerii Wojskowej z rozróżnieniem 
na właściwość wynikającą z Ustawy o Żandarmerii 
Wojskowej i wojskowych organach porządkowych oraz 
z  kpk i kpw; 

 zna uprawnienia i obowiązki dowódcy, kierownika instytucji 
wobec podległych im żołnierzy w zakresie kształtowania 
odpowiedzialności karnej, odpowiedzialności za wykroczenia 
i dyscyplinarnej. 
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Umiejętności: 

 operuje aparatem pojęciowym prawa karnego materiałowego, 
prawa wykroczeń oraz procedury karnej i o wykroczenia; 

 poprawnie dokonuje analizy sytuacji prawnej podległych mu 
żołnierzy, w przypadkach wątpliwych potrafi przed 
podjęciem decyzji zasięgać konsultacji, czy też opinii 
prawnej; 

 potrafi podjąć właściwe decyzje dotyczące podległych mu 
żołnierzy w zakresie swoich uprawnień i obowiązków 
wynikających z kpk, kpw, kks i Ustawy o dyscyplinie 
wojskowej. 

Kompetencji społecznych: 

 wykazuje nietolerancję na przejawy naruszania prawa; 

 zachowuje bezstronność i należytą staranność 
w  podejmowanych decyzjach kształtujących sytuację 
prawną podległych mu żołnierzy; 

 wykazuje troskę o właściwe zapewnianie przestrzegania 
porządku prawnego przez podległych mu żołnierzy 
i  pracowników oraz na terenie dowodzonej / kierowanej 
przez niego jednostki / instytucji wojskowej. 

 
 

UBIÓR Mundur polowy. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 strój sportowy – według potrzeb; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 kodeksy z aktualnym stanem prawnym: kodeks karny, kodeks 
postępowania karnego, kodeks wykroczeń, kodeks 
postępowania w sprawach o wykroczenia, kodeks karny 
skarbowy (dostępne w bibliotece w Klubie Żandarmerii 
Wojskowej). 

 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU  

Zaliczenie bez oceny. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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6.3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA ŻOŁNIERZY 
 
 
PRZEZNACZENIE  
KURSU 

Kurs jest przeznaczony dla oficerów, podoficerów i szeregowych 
Żandarmerii Wojskowej oraz żołnierzy wszystkich Rodzajów 
Sił Zbrojnych. Kursy należy realizować oddzielnie z każdym 
korpusem osobowym. 
 
 

CEL KURSU Zapoznanie szkolonych z podstawami prawa karnego i wykroczeń 
oraz przepisami umowy o dyscyplinie wojskowej. 
 
 

KOD 8360058 
 
 

CZAS TRWANIA 1 tydzień 
 
 

WYMAGANIA 
WSTĘPNE  

Brak. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 
KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów i ćwiczeń. 
Absolwent po zrealizowaniu programu powinien osiągnąć 
efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 zna właściwość Żandarmerii Wojskowej i wojskowych 
organów porządkowych w sprawach wykroczeń i naruszeń 
dyscypliny wojskowej; 

 zna podstawowe akty prawne dotyczące dyscypliny 
wojskowej; 

 zna zasady i postawy odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej; 

 definiuje zasady reagowania i postępowania dyscyplinarnego; 

 zna kary i środki dyscyplinarne; 

 zna dyscyplinarne środki zapobiegawcze. 

Umiejętności: 

 potrafi odróżnić przestępstwo, wykroczenie i przewinienie; 

 potrafi odróżnić przestępstwa wojskowe od powszechnych; 

 potrafi sporządzić dokumentację w postępowaniu dyscyplinarnym; 

 potrafi prowadzić ewidencję dyscyplinarną. 

Kompetencji społecznych: 

 wykazuje odpowiedzialność za stan dyscyplinarny; 

 posiada wysoki autorytet w środowisku. 

Kompetencji personalnych: 

 jest ukierunkowany na pełnienie służby wojskowej; 

 dba o właściwy poziom dyscypliny i przestrzeganie 
przepisów prawa. 
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UBIÓR Mundur polowy. 
 
 

DODATKOWE 
WYPOSAŻENIE 

 strój sportowy – według potrzeb; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 kodeksy z aktualnym stanem prawnym: kodeks karny, kodeks 
postępowania karnego, kodeks wykroczeń, kodeks 
postępowania w sprawach o wykroczenia, kodeks karny 
skarbowy, ustawa o dyscyplinie wojskowej (dostępne 
w bibliotece w Klubie Żandarmerii Wojskowej). 

 
 

FORMA ZALICZENIA 
KURSU  

Zaliczenie bez oceny. 
 
 

POTWIERDZENIE 
UKOŃCZENIA KURSU 

Zaświadczenie ukończenia kursu doskonalącego. 
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6.4. KURS STRZELECKI – KARABINEK I PISTOLET – POZIOM PODSTAWOWY 
 
 
PRZEZNACZENIE  

KURSU 

Kurs przeznaczony jest dla kadry znajdującej się szkoleniem 
strzeleckim w jednostkach organizacyjnych lub żołnierzy 
(funkcjonariuszy, agentów) wyposażonych w pistolet 
i karabinek lub przygotowywanych do udziału w misjach 
zagranicznych, podczas których używane będą obie jednostki 
broni. Osób cechujących się bardzo dobrym poziomem 
wyszkolenia strzeleckiego. 
 
 

CEL KURSU Przygotowanie kursantów do bezpiecznego posługiwania się 
karabinkiem i pistoletem (jako bronią zapasową) oraz 
prowadzenia celnego ognia w różnych sytuacjach. 
 
 

KOD 8360052 
 
 

CZAS TRWANIA 2 tygodnie 
 
 

WYMAGANIA 

WSTĘPNE  

Ukończenie dwóch kursów: kursu strzeleckiego – pistolet oraz 
kursu strzeleckiego – karabinek, z wynikiem pozytywnym. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów ćwiczeń  
praktycznych, strzelań i pokazów. Absolwent po zrealizowaniu 
programu powinien osiągnąć efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 zna podstawy bezpieczeństwa w posługiwaniu się bronią; 

 zna zasady celnego prowadzenia ognia oraz najczęściej 
popełnianych błędów; 

 zna zasady posługiwania się bronią podczas wystąpienia 
dysfunkcji oraz użycia obu jednostek broni w zależności od 
sytuacji. 

Umiejętności: 

 celnie prowadzi ogień w różnych postawach i okolicznościach; 

 posługuje się bronią podczas wystąpienia dysfunkcji; 

 bezpiecznie współdziała w zespole podczas prowadzenia 
ognia. 

Komplementacji społecznych: 

 wzbudza zaufanie w profesjonalnym i bezpiecznym 
posługiwaniu się bronią podczas realizacji działań 
służbowych i szkoleń. 
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UBIÓR Mundur polowy. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 pas żołnierski, pas biały oficerski, pas parciany, pas 
taktyczny; 

 strój sportowy – według potrzeb; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 kabura do pistoletu wojskowego koloru białego, etui na 
opatrunek osobisty koloru białego, kamizelka kuloodporna; 

 opatrunek osobisty, hełm, ochronniki słuchu, kamizelka 
kuloodporna, rękawiczki taktyczne, nakolanniki, 
nałokietniki; 

 latarka. 
 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU  

Egzamin. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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6.5. KURS STRZELECKI – KARABINEK – POZIOM ZAAWANSOWANY 
 
 
PRZEZNACZENIE  

KURSU: 

Kurs przeznaczony jest dla kadry zajmującej się szkoleniem 
strzeleckim w jednostkach organizacyjnych lub żołnierzy 
(funkcjonariuszy, agentów) wyposażonych w karabinek lub 
przygotowywanych do udziału w misjach zagranicznych, osób 
cechujących się bardzo dobrym poziomem wyszkolenia 
strzeleckiego. 
 
 

CEL KURSU: Przygotowanie kursantów do bezpiecznego posługiwania się 
karabinkiem oraz prowadzenia celnego ognia w różnych 
sytuacjach. 
 
 

KOD 8360050 
 
 

CZAS TRWANIA: 2 tygodnie 
 
 

WYMAGANIA 

WSTĘNE: 

Zaliczenie na ocenę bardzo dobrą strzelania szkolnego nr 1 
z karabinka według warunków zawartych w programie 
strzelań z broni strzeleckiej sygn. szkol. 857/2012 
z  uzupełnieniem. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 

KURSU: 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, ćwiczeń 
praktycznych, strzelań i pokazów. Absolwent po zrealizowaniu 
programu powinien osiągnąć efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 zna podstawy bezpieczeństwa w posługiwaniu się bronią; 

 zna zasady celnego prowadzenia ognia oraz najczęściej 
popełnianych błędów; 

 zna zasady posługiwania się bronią podczas wystąpienia 
dysfunkcji. 

Umiejętności: 

 celnie prowadzi ogień w różnych postawach i okolicznościach; 

 posługuje się bronią podczas wystąpienia dysfunkcji; 

 bezpiecznie współdziała w zespole podczas prowadzenia 
ognia. 

Kompetencji społecznych: 

 wzbudza zaufanie w profesjonalnym i bezpiecznym 
posługiwaniu się bronią podczas realizacji działań 
służbowych i szkoleń. 
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UBIÓR Mundur polowy. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 pas żołnierski, pas biały oficerski, pas parciany, pas 
taktyczny; 

 strój sportowy – według potrzeb; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 kabura do pistoletu wojskowego koloru białego, etui na 
opatrunek osobisty koloru białego, kamizelka 
kuloodporna; 

 opatrunek osobisty, hełm, ochronniki słuchu, kamizelka 
kuloodporna, rękawiczki taktyczne, nakolanniki, 
nałokietniki; 

 latarka. 
 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU: 

Egzamin. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU: 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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6.6. KURS STRZELECKI – PISTOLET – POZIOM ZAAWANSOWANY 
 
 
PRZEZNACZENIE  
KURSU 

Kurs przeznaczony jest dla kadry zajmującej się szkoleniem 
strzeleckim w jednostkach organizacyjnych lub żołnierzy 
(funkcjonariuszy, agentów) wyposażonych w pistolet lub 
przygotowywanych do udziału w misjach zagranicznych, osób 
cechujących się bardzo dobrym poziomem wyszkolenia 
strzeleckiego. 
 
 

CEL KURSU Przygotowanie kursantów do bezpiecznego posługiwania się 
pistoletem oraz prowadzenia celnego ognia w różnych 
sytuacjach. 
 
 

KOD 8360051 
 
 

CZAS TRWANIA 10 dni 
 
 

WYMAGANIA 
WSTĘPNE  

Zaliczenie na ocenę bardzo dobrą strzelania szkolnego nr 1 
z pistoletu wojskowego według warunków zawartych 
w  programie strzelań z broni strzeleckiej sygn. szkol. 857/2012 
z uzupełnieniem. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 
KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, ćwiczeń 
praktycznych, strzelań i pokazów. Absolwent po zrealizowaniu 
programu powinien osiągnąć efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 zna podstawy bezpieczeństwa w posługiwaniu się bronią; 

 zna zasady celnego prowadzenia ognia oraz najczęściej 
popełnianych błędów; 

 zna zasady posługiwania się bronią podczas wystąpienia 
dysfunkcji. 

Umiejętności: 

 celnie prowadzi ogień w różnych postawach i okolicznościach; 

 posługuje się bronią podczas wystąpienia dysfunkcji; 

 bezpiecznie współdziała w zespole podczas prowadzenia 
ognia. 

Kompetencji społecznych: 

 wzbudza zaufanie w profesjonalnym i bezpiecznym 
posługiwaniu się bronią podczas realizacji działań 
służbowych i szkoleń. 

 
 
 
 
 



 

230 

KURSY DLA INNYCH RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH 

 
 
 

UBIÓR Mundur polowy. 
 
 

DODATKOWE 
WYPOSAŻENIE 

 pas żołnierski, pas biały oficerski, pas parciany, pas 
taktyczny; 

 strój sportowy – według potrzeb; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 kabura do pistoletu wojskowego koloru białego, etui na 
opatrunek osobisty koloru białego, kamizelka kuloodporna; 

 opatrunek osobisty, hełm, ochronniki słuchu, kamizelka 
kuloodporna, rękawiczki taktyczne, nakolanniki, 
nałokietniki; 

 latarka. 
 
 

FORMA ZALICZENIA 
KURSU  

Egzamin. 
 
 

POTWIERDZENIE 
UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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6.7. PRACA PROPFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZA REALIZOWANA PRZEZ 
ŻANDARMERIĘ WOJSKOWĄ W SIŁACH ZBROJNYCH RP 

 
 
PRZEZNACZENIE  

KURSU: 

Kurs jest przeznaczony dla oficerów i podoficerów 
wychowawczych wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych. 
 
 

CEL KURSU: Zapoznanie z pracą profilaktyczno-wychowawczą realizowaną 
przez Żandarmerię Wojskową.   
 

KOD 8360041 
 

CZAS TRWANIA: 1 tydzień 
 
 

WYMAGANIA 

WSTĘPNE: 

Brak. 
 

 
CHARAKTERYSTYKA 

KURSU: 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów i ćwiczeń 
praktycznych. Absolwent po zrealizowaniu programu powinien 
osiągnąć efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 zna akty normatywne regulujące odpowiedzialność 
żołnierzy za naruszenia dyscypliny wojskowej, prawa 
karnego i wykroczeń; 

 charakteryzuje zjawiska patologii życia wojskowego 
i  skutecznie im przeciwdziała; 

 omawia podstawowe zasady i formy działań profilaktycznych; 

 zna podstawowe zasady i formy oddziaływań wychowawczych. 

Umiejętności: 

 przewiduje skutki naruszeń prawa; 

 rozpoznaje zachowania patologiczne; 

 skutecznie przeciwdziała patologiom w życiu wojska; 

 potrafi przygotować się i przeprowadzić rozmowę 
wychowawczą. 

Kompetencji społecznych: 

 angażuje się w działania profilaktyczne; 

 jasno określa swój negatywny stosunek do wszelkich 
działań patologicznych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

232 

KURSY DLA INNYCH RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH 

 
 
 

UBIÓR Mundur polowy. 
 
 

DODATKOWE 

WYPOSAŻENIE 

 strój sportowy – według potrzeb; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały). 
 
 

FORMA ZALICZENIA 

KURSU: 

Zaliczenie bez oceny. 
 
 

POTWIERDZENIE 

UKOŃCZENIA KURSU: 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu doskonalącego. 
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6.8. KIEROWANIE RUCHEM DROGOWYM 
 
 
PRZEZNACZENIE  
KURSU 

Kurs przeznaczony jest dla żołnierzy pododdziałów regulacji 
ruchu RSZ. 
 
 

CEL KURSU Doskonalenie żołnierzy pododdziałów regulacji ruchu RSZ 
w  kierowaniu ruchem drogowym. 
 
 

KOD 8360066 
 
 

CZAS TWRANIA 1 tydzień 
 
 

WYMAGANIA  
WSTĘPNE 

Wskazane prawo jazdy kat. „C”. 
 
 

CHARAKTERYSTYKA 
KURSU 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, seminariów 
i  ćwiczeń. Absolwent po zrealizowaniu programu powinien 
osiągnąć efekty szkolenia w zakresie: 

Wiedzy: 

 zna aktualne przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz 
inne przepisy regulujące kierowanie ruchem drogowym; 

 opisuje zasady kierowania ruchem drogowym, pilotowania 
pojazdów specjalnych, nienormatywnych, kolumn SZ oraz 
przewożących ładunki niebezpieczne; 

 wymienia zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom 
wypadków drogowych. 

Umiejętności: 

 kieruje ruchem drogowym; 

 pilotuje pojazdy specjalne, nienormatywne, kolumny SZ 
oraz przewożące ładunki niebezpieczne; 

 udziela pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych. 

Kompetencji społecznych: 

 przewiduje i określa skutki swych działań; 

 pracuje samodzielnie; 

 wykazuje kreatywność w działaniach; 

 działa zdecydowanie i egzekwuje wydane polecenia. 
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UBIÓR Mundur polowy. 

 
 

DODATKOWE 
WYPOSAŻENIE 

 pas żołnierski, pas biały oficerski; 

 strój sportowy – według potrzeb; 

 zmienny strój sportowy, zmienne obuwie sportowe  
z podeszwą typu „non marking”; 

 plecak wojskowy typu khaki (mały); 

 kabura do pistoletu wojskowego koloru białego, kajdanki 
wraz z etui koloru białego, etui na opatrunek osobisty 
koloru białego, opatrunek osobisty, etui na RMG koloru 
białego, torba dowódcy patrolu koloru białego, kamizelka 
odblaskowa ŻW, rękawiczki białe bawełniane (do 
regulacji ruchu drogowego), gwizdek, tarcza sygnałowa 
odblaskowa, pałka służbowa. 

 
 

FORMA ZALICZENIA 
KURSU 

Egzamin. 
 
 

POTWIERDZENIE 
UKOŃCZENIA KURSU 

Świadectwo ukończenia kursu. 
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ZAŁĄCZNIK 

 

7.1. REGULAMIN SZKOLENIA W CENTRUM SZKOLENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ 
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ZAŁĄCZNIK 

 

 

Na podstawie § 3 ust. 3 pkt 4 oraz § 13 Szczegółowego zakresu działania Centrum 

Szkolenia Żandarmerii Wojskowej stanowiącego załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 46/MON 

Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2011 roku  

w sprawie szczegółowego zakresu działania Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej  

i szczegółowego zakresu działania Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej (Dz. Urz. MON 

Nr 20, poz. 294, z późn. zm.) wprowadza się do użytku w Centrum Szkolenia Żandarmerii 

Wojskowej „Regulamin Szkolenia w Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej” z dniem 

zatwierdzenia przez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 ZAŁĄCZNIK 

 

ROZDZIAŁ I 

PRZEPISY OGÓLNE 

 
§ 1  

Regulamin Szkolenia w Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej, zwany 

dalej „Regulaminem”, określa organizację szkolenia w Centrum Szkolenia 

Żandarmerii Wojskowej. 

§ 2  

Kursantami Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej zwanego dalej 

„Centrum", są: 

1. żołnierze zawodowi skierowani na szkolenia, kursy specjalistyczne lub 

doskonalenia zawodowego (kwalifikacyjne); 

2. żołnierze rezerwy skierowani na kursy przekwalifikowania lub przeszkolenia 

wojskowego; 

3. kandydaci na żołnierzy zawodowych w ramach służby przygotowawczej. 

§ 3  

1. Żołnierze pełniący czynną służbę wojskową, żołnierze rezerwy i kandydaci na 

żołnierzy zawodowych skierowani do służby przygotowawczej stają się 

kursantami Centrum z dniem rozpoczęcia kursu. 

2. Rozpoczęcie nauki na poszczególnych kursach i szkoleniach przeprowadza 

się w sposób uroczysty, zgodnie z ceremoniałem wojskowym w terminie  

i w sposób określony przez Komendanta Centrum. 

3. Uczestników kursów i szkoleń reprezentują Mężowie Zaufania, którzy mają 

prawo do interwencji w ważnych sprawach służbowych i osobistych  

u Komendanta Centrum. 

4. Przełożonym dyscyplinarnym wszystkich uczestników kursów prowadzonych 

w Centrum jest Komendant Centrum.  

5. Bezpośrednim przełożonym dyscyplinarnym uczestników kursów (żołnierzy) 

jest kierownik kursu, któremu przyporządkowany jest dany kurs.  
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ROZDZIAŁ II 

ORGANIZACJA SZKOLENIA 

 
§ 4  

Termin rozpoczęcia i zakończenia kursów określa Plan doskonalenia 

zawodowego żołnierzy i pracowników Żandarmerii Wojskowej na dany rok 

kalendarzowy. 

§ 5  

Dopuszcza się możliwość podziału procesu kształcenia / szkolenia na kursach 

na etapy kształcenia / szkolenia kończące się różnymi formami rozliczeniowymi.  

§ 6  

Organizacja nauki wraz z wykazem egzaminów, zaliczeń i innych rygorów 

dydaktycznych zawarta jest w programie danego kursu / szkolenia i podaje się ją do 

wiadomości kursantów w dniu rozpoczęcia kursu / szkolenia. 

§ 7  

Szkolenie w zależności od specjalności i poziomu obejmuje: 

a) zajęcia stacjonarne prowadzone w pracowniach i salach wykładowych; 

b) szkolenie i ćwiczenia na placach ćwiczeń; 

c) egzaminy końcowe; 

d) samokształcenie; 

e) szkolenie poligonowe; 

f) inne przedsięwzięcia o charakterze organizacyjno-edukacyjnym. 

§ 8  

W celu sprawnego kierowania procesem kształcenia / szkolenia oraz 

odpowiedniego funkcjonowania Centrum jako jednostki wojskowej, uczestnicy 

kursów są zorganizowani w grupy szkoleniowe.  

Starszego (dowódcę) grupy wyznacza kierownik kursu spośród kursantów 

danej grupy. 
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§ 9  

Uczestnicy kursów w czasie godzin służbowych podlegają bezpośrednio 

wyznaczonemu starszemu (dowódcy) grupy, który odpowiada za:  

a) dyscyplinę w grupie podczas pobytu w Centrum;  

b) reprezentowanie grupy we wszystkich sprawach organizacyjnych;  

c) meldowanie na apelu porannym i prowadzącemu zajęcia o stanie faktycznym 

kursantów do zajęć. 

§ 10  

Do realizacji zajęć z wybranych przedmiotów grupy szkoleniowe mogą być 

dzielone na mniejsze lub większe grupy organizacyjne. 

 
ROZDZIAŁ III 

PRAWA I OBOWIĄZKI KURSANTA 

 
§ 11  

Kursant Centrum ma prawo do: 

1. wykorzystywania udostępnionej do nauki własnej bazy dydaktycznej; 

2. korzystania z konsultacji i pomocy kadry dydaktycznej Centrum; 

3. korzystania z obiektów sportowych, biblioteki oraz czytelni; 

4. wyżywienia, zakwaterowania i opieki lekarskiej – na zasadach określonych 

odrębnymi przepisami. 

Do obowiązków kursanta należy: 

1. obecność na zajęciach przewidzianych tygodniowym planem szkolenia; 

2. zdobywanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w zajęciach 

programowych; 

3. terminowe uzyskiwanie zaliczeń, zdawanie egzaminów oraz przygotowanie 

samodzielnych prac przewidzianych w programach szkolenia; 

4. postępowanie zgodnie z rotą przysięgi wojskowej, Kodeksem honorowym 

żołnierza zawodowego Wojska Polskiego, regulaminami SZ RP  

i postanowieniami niniejszego regulaminu; 

5. pełnienie służb dyżurnych oraz wykonywanie innych zadań służbowych 

wynikających z charakteru Centrum jako jednostki wojskowej; 

6. dbanie o godność kursanta i dobre imię Centrum; 
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7. przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony informacji niejawnych, ochrony 

obiektów wojskowych i bezpieczeństwa teleinformatycznego; 

8. przestrzeganie rozkazów i instrukcji wydanych przez Komendanta Centrum 

Szkolenia Żandarmerii Wojskowej; 

9. dbanie o wysoką sprawność fizyczną, prezencję i kulturę osobistą; 

10. przestrzeganie zasad współżycia społecznego oraz zasad tolerancji; 

11. poszanowanie mienia Centrum; 

12. noszenie umundurowania i oznak wojskowych w czasie wykonywania 

obowiązków służbowych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

13. noszenie przypiętego w widocznym miejscu, na wierzchnim ubraniu, 

wydanego identyfikatora wraz z kartą dostępową; 

14. wykładanie za przednią szybę pojazdu wydanej przepustki samochodowej; 

15. utrzymywanie w czystości pomieszczenia, w którym kursant jest 

zakwaterowany. 

§ 12  

1. Nieobecność kursanta na zajęciach usprawiedliwia: 

a) pełnienie służby; 

b) podróż służbowa; 

c) zwolnienie od zajęć służbowych z powodu choroby na podstawie 

zaświadczenia lekarskiego wystawionego zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 

25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 

512, z późn. zm.); 

d) urlop nagrodowy i okolicznościowy. 

2. Nieobecność, o której mowa w pkt. 1, nie zwalnia kursanta z obowiązku 

rozliczenia się z zakresu przerobionego materiału u prowadzącego przedmiot.  
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§ 12 a 

Kursantom zabrania się w szczególności: 

a) wnoszenia, posiadania oraz zażywania środków odurzających i innych podobnie 

działających substancji; 

b) wnoszenia, przechowywania i spożywania napojów alkoholowych na terenie 

Centrum; 

c) przebywania na terenie obiektów Centrum pod wpływem alkoholu, środków 

odurzających lub innych podobnie działających substancji; 

d) wynoszenia poza teren budynków Centrum lub pozostawiania bez należytego 

nadzoru zeszytów szkoleniowych i innych dokumentów zawierających informacje 

niejawne; 

e) czyszczenia broni w pomieszczeniach mieszkalnych; 

f) wprowadzania osób nieuprawnionych do wejścia lub nieposiadających zgody na 

wejście na teren obiektów Centrum; 

g) udostępnienia przepustki osobowej (karty zbliżeniowej) słuchacza osobom 

nieuprawnionym; 

h) palenia tytoniu oraz wyrobów tytoniowych oraz użytkowanie tzw. papierosów 

elektronicznych z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych poza pomieszczeniami 

Centrum; 

i) posiadania włączonych telefonów komórkowych w czasie zajęć dydaktycznych 

i innych zajęć służbowych (zakazem nie są objęte tzw. osoby funkcyjne, 

w szczególności nieetatowi dowódcy grup szkoleniowych); 

j) prowadzenia dopuszczalnych prawem zbiórek pieniężnych bez zgody 

Komendanta; 

k) prowadzenia działalności handlowej i akwizycyjnej na terenie obiektów Centrum; 

l) uprawiania gier hazardowych na terenie Centrum; 

m) ograniczania osobom uprawnionym dostępu do zajmowanych pomieszczeń 

mieszkalnych; 

n) noszenia przedmiotów umundurowania w połączeniu z przedmiotami ubioru 

cywilnego; 

o) wynoszenia ze stołówki naczyń i zastawy stołowej. 

 

 

 



 

244 

ZAŁĄCZNIK 

ROZDZIAŁ IV 

SPRAWY DYSCYPLINARNE 

 
§ 13  

Żołnierze, odbywający szkolenie w Centrum, podlegają władzy dyscyplinarnej 

przełożonych, którym zostali podporządkowani na czas tego szkolenia (zgodnie  

z ustawą z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej). 

§ 14  

Kursant Centrum zostaje skreślony z listy uczestników kursu i skierowany do 

macierzystej jednostki wojskowej po rozliczeniu z Centrum w przypadku: 

1. zastosowania wobec żołnierza dyscyplinarnego środka zapobiegawczego 

poprzez niedopuszczenie do wykonywania czynności służbowych lub 

osadzenie w izbie zatrzymań; 

2. nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach; 

3. nieuczestniczenia w zajęciach z powodów zdrowotnych w wymiarze 

przekraczającym 20% czasu trwania szkolenia programowego,  

z wyłączeniem form szkolenia, dla których kryteria zostały określone 

decyzjami, rozkazami przełożonych; 

4. braku postępów w nauce jeżeli kursant otrzymuje oceny niedostateczne ze 

sprawdzianów wiedzy i nie poprawił ich w wyznaczonym terminie lub stwierdza 

się, na wniosek wykładowcy, że kursant rażąco nie wypełnia rygorów 

dydaktycznych; 

5. nieuzyskania zaliczenia przedmiotów objętych rygorem zaliczenia i zaliczenia 

z oceną; 

6. naruszenia przepisów:  

a) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi lub 

ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii; 

b) zawartych w „Regulaminie ogólnym SZ RP” Rozdział II, pkt 33 ust.1  

ppkt. 1-3; 

7. rażącego naruszenia zakazów zawartych w §12 a Regulaminu Szkolenia 

w Centrum Szkolenia ŻW; 
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8. prawomocnego wymierzenia kary dyscyplinarnej: 

a) odwołania z zajmowanego stanowiska służbowego; 

b) usunięcia ze służby. 

9. niedopełnienia obowiązków określonych w §12 pkt 2. 

10. ujęcia kursanta na gorącym uczynku umyślnego przestępstwa ściganego 

z oskarżenia publicznego. 

11. uzyskania od właściwych organów państwowych informacji o wszczęciu 

postępowania przeciwko Kursantowi w sprawie umyślnego przestępstwa 

ściganego z oskarżenia publicznego; 

12. dopuszczenia się innego rażącego naruszenia dyscypliny wojskowej. 

 

Ostateczną decyzję o skreśleniu z listy uczestników kursu (szkolenia) 

podejmuje Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej na wniosek Komendanta 

Centrum. 

§ 15  

W odniesieniu do żołnierzy i innych uczestników skierowanych do Centrum 

celem odbycia szkolenia w okresie bezpośrednio poprzedzającym przybycie, po 

przybyciu do Centrum i przed rozpoczęciem Kursu przepisy rozdziału IV stosuje się 

odpowiednio. 
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ROZDZIAŁ V 

OCENA WYNIKÓW SZKOLENIA 

 
§ 16  

1. Ocenianie wiadomości i umiejętności kursantów jest nieodzownym elementem 

procesu szkolenia. Sprzyja ono osiąganiu coraz lepszych wyników oraz 

rozwijaniu zainteresowań, a także pobudza do współzawodnictwa, wyrabia 

poczucie własnej wartości i zachęca do pracy nad sobą. 

2. Bieżące postępy kursanta ocenia się według 10-stopniowej skali ocen: 

a) niedostateczny – 2;  

b) niedostateczny plus – 2+; 

c) dostateczny minus – 3-;  

d) dostateczny – 3; 

e) dostateczny plus – 3+;  

f) dobry minus – 4-; 

g) dobry – 4; 

h) dobry plus – 4+;  

i) bardzo dobry minus – 5-; 

j) bardzo dobry – 5. 

3. Oceny bieżące zapisuje się w dzienniku ewidencji szkolenia grupy i są one do 

wglądu kursanta i przełożonych. 

§ 17  

Zaliczenie poszczególnych przedmiotów nauczania może mieć formę: 

a) zaliczenia bez oceny – na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach; 

b) zaliczenia z oceną – na podstawie uzyskanych w trakcie zajęć ocen bieżących. 

§ 18  

Stopień przygotowania specjalistycznego kursantów kończących szkolenie 

oceniany jest w formie egzaminu końcowego lub zaliczenia (bez oceny albo  

z oceną) zgodnie z wytycznymi zawartymi w programie kursu/szkolenia. 

§ 19  

Egzamin końcowy przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana rozkazem 

Komendanta CSŻW. 
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§ 20  

Komendant Główny ŻW może wyznaczyć do składu komisji egzaminacyjnej 

przedstawicieli Komendy Głównej ŻW. 

§ 21  

Egzamin końcowy, w zależności od czasu trwania kursu, może składać się  

z jednej lub kilku części. 

§ 22  

Egzamin końcowy może mieć formę wypowiedzi ustnej, pisemnej lub 

wykonania czynności praktycznych. 

§ 23  

Egzamin pisemny w formie testu uważa się za zaliczony jeśli kursant udzielił 

60% poprawnych odpowiedzi. 

§ 24  

Przewodniczący komisji egzaminacyjnej odpowiada za przygotowanie 

zestawów pytań egzaminacyjnych, dokumentację. Według potrzeb opracowuje plan 

egzaminu oraz udziela instruktażu komisji egzaminacyjnej i kursantom. 

Dokumentację zatwierdza Komendant CSŻW. 

§ 25  

Warunkiem ukończenia szkolenia jest udział w zajęciach przewidzianych dla 

danego kursu oraz, jeżeli tak przewiduje program, uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminu. 

§ 26  

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest rozliczenie się kursanta 

z zakresu tematyki realizowanej w czasie jego nieobecności na zajęciach, ocen 

niedostatecznych oraz innych rygorów dydaktycznych określonych w programie kursu.  

§ 27  

Decyzję o niedopuszczeniu kursanta do egzaminu końcowego podejmuje Rada 

Pedagogiczna CSŻW na wniosek opiekuna kursu. 

§ 28  

Kursantowi, który z egzaminu końcowego uzyskał ocenę niedostateczną 

wystawia się świadectwo z oceną niedostateczną. 
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§ 29  

Oceny cząstkowe w trakcie egzaminów oraz oceny na zaliczenie przedmiotu 

wystawia się według 6-stopniowej skali:  

 bardzo dobry  (5,0) 

 dobry plus   (4,5) 

 dobry   (4,0) 

 dostateczny plus  (3,5) 

 dostateczny  (3,0) 

 niedostateczny  (2,0) 

§ 30  

Ocenę ogólną za poszczególne części egzaminu stanowi średnia arytmetyczna 

wystawiona według następujących zasad : 

 od 4,51   bardzo dobry  (5,0) 

 od 4,26 do 4,50  dobry plus  (4,5) 

 od 3,70 do 4,25  dobry   (4,0) 

 od 3,26 do 3,69  dostateczny plus (3,5) 

 od 2,51 do 3,25  dostateczny  (3,0) 

 do 2,50   niedostateczny (2,0) 

§ 31  

Ocenę końcową z egzaminu wystawia się na podstawie średniej arytmetycznej 

z ocen za poszczególne jego części zgodnie z zasadą: 

 od 4,51   bardzo dobry  (5) 

 od 3,51 do 4,50  dobry   (4) 

 od 2,66 do 3,50  dostateczny  (3) 

 do 2,65   niedostateczny (2) 

§ 32  

Ocenę końcową za egzamin ustala i wpisuje do protokołu przewodniczący 

komisji egzaminacyjnej. W przypadku otrzymania przez kursanta cząstkowej oceny 

niedostatecznej za którąkolwiek z części egzaminu kursant otrzymuje niedostateczną 

ocenę końcową z egzaminu. 
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§ 33  

Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół egzaminacyjny. 

Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji w dniu egzaminu. 

§ 34  

Po zakończeniu egzaminu i sporządzeniu protokołu przewodniczący komisji 

zapoznaje egzaminowanych z otrzymanymi ocenami.  

§ 35  

W przypadku realizacji kursu wspólnie z innymi jednostkami szkoleniowymi  

SZ RP stosuje się zasady egzaminowania zgodnie z ich regulaminami 

studiów/szkoleń albo nadesłanymi przez te jednostki wytycznymi. 

§ 36  

Ocenę końcową ukończenia kursu stanowi ocena końcowa z egzaminu. 

§ 37  

Dokumentację przygotowania i przeprowadzenia egzaminu końcowego 

przechowuje się w kancelarii jawnej CSŻW przez czas określony stosownymi 

dokumentami. 

§ 38  

Zasady powoływania komisji egzaminacyjnych, prowadzenia egzaminów, 

oceniania ich wyników oraz skreślania z listy uczestników kursów językowych 

zawarte są w odrębnych przepisach. 

§ 39  

Kursanci Centrum uzyskują stosowne do formy szkolenia dokumenty 

potwierdzające jego ukończenie (świadectwa lub zaświadczenia). Mogą otrzymać 

inne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji specjalistycznych 

(zawodowych), po spełnieniu wymogów określonych odrębnymi przepisami. 
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ROZDZIAŁ VI 

SPRAWY ORGANIZACYJNE 

 
§ 40  

W przypadku ubiegania się o przepustkę samochodową1 umożliwiającą wjazd 

na teren CSŻW uczestnik kursu lub szkolenia powinien z co najmniej 3-dniowym 

wyprzedzeniem wystąpić do Komendanta CSŻW z wnioskiem o wydanie tej 

przepustki podając stopień wojskowy, imię i nazwisko oraz numer kontaktowy do 

kierowcy, a także markę i numer rejestracyjny pojazdu. 

§ 41  

Materiały szkoleniowe mogą być przekazywane jedynie na informatyczne 

nośniki danych zarejestrowane w jednostkach macierzystych kursantów. 

§ 42  

Skierowany do CSŻW kursant ma obowiązek stawić się w czasie  

i z wyposażeniem określonym na stronie Centrum w sieci MILNET-Z w zakładce 

„Informacje o kursach”. 

§ 43  

Po przybyciu do CSŻW w wyznaczonym terminie kursant zgłasza się do 

Komendanta Kursu (budynek nr 74 pom. Nr 4, Internat), gdzie otrzymuje identyfikator 

wraz z kartą dostępową uprawniające do wejścia i wyjścia z terenu kompleksu 

wojskowego 1023 w Mińsku Mazowieckim2 oraz wskazane zostaje mu miejsce 

zakwaterowania. 

§ 44  

W salach wykładowych w trakcie prowadzenia zajęć oraz w pomieszczeniu 

Komendanta CSŻW i jego Zastępcy obowiązuje zakaz wnoszenia prywatnych 

urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku. 

 

 

                                                           
1 Parking zewnętrzny nr 2 dla uczestników kursów i szkoleń znajduje się przy budynku stołówki  

(wjazd od ul. Chrobrego). Wjazd na parking w dniu stawiennictwa do godz. 22.00 i od 
poniedziałku do piątku w godz. 6.30 – 7.30. Wyjazd od poniedziałku do piątku w godz. 15.30 
– 16.30 oraz dodatkowo  
w piątek 13.30 – 14.30. 

2 Po zakończeniu szkolenia uczestnik kursu lub szkolenia zobowiązany jest rozliczyć się z pobranego 
identyfikatora i karty dostępowej. Za zagubienie karty dostępowej ponosi on odpowiedzialność 
materialną. 
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§ 45  

W miejscu zakwaterowania kursanci mogą korzystać z prywatnego sprzętu do 

przetwarzania obrazu i dźwięku (w tym Internetu), jednakże za przechowywanie tego 

sprzętu CSŻW nie bierze odpowiedzialności materialnej. 

§ 46  

Osoby posiadające konto w sieci MILNET-Z będą mogły z niej korzystać  

w CSŻW na zasadach określonych w „Procedurach bezpiecznej eksploatacji dla 

systemu teleinformatycznego MILNET-Z”. 

§ 47  

Budynek internatu nie jest zamykany, a wejście do pokoi odbywa się na 

podstawie kluczy wydanych w trakcie kwaterowania.  

§ 48  

Po zakończeniu szkolenia przed opuszczeniem Centrum kursant zobowiązany 

jest rozliczyć się z pobranych materiałów jawnych i niejawnych oraz pobranego 

sprzętu i wyposażenia. 

 


