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WST P 

„Poradnik metodyczny do szkolenia ogniowego” przeznaczony jest dla 

dowódców pododdzia ów i instruktorów prowadz cych zaj cia ze szkolenia 

ogniowego. Pomimo e odnosi si  on do tematów zawartych w „Programie 

szkolenia pododdzia ów zawodowych wojsk pancernych i zmechanizowanych”, 

mo e by  wykorzystany w szkoleniu innych rodzajów wojsk i s u b realizuj cych 

strzelania wed ug obowi zuj cych programów strzela 1. 

Niniejszy poradnik nie stanowi odr bnej zamkni tej ca o ci, zosta  

powi zany bowiem z wydawnictwami aktualnie obowi zuj cymi w szkoleniu 

ogniowym, g ównie pododdzia ów ogólnowojskowych2. W za o eniu stanowi on 

wyk adni  dzia ania metodycznego, wskazuj c  okre lone – ale nie jedyne – 

rozwi zania, które nale y doskonali , korzystaj c z dokumentów normatywnych  

i w asnych do wiadcze . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 „Program strzela  z wozów bojowych”, sygn. Szkol. 856/2012 oraz „Program strzela  z broni 
strzeleckiej”, sygn. Szkol. 857/2012 z uzupe nieniami. 
2 Bibliografia znajduje si  na ko cu opracowania.
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CZ  I. Zasady ogólne 
1. Charakterystyka przedmiotu szkolenie ogniowe 
1.1 Ogólne zasady i cele szkolenia ogniowego 

Szkolenie ogniowe obejmuje: budow  i u ytkowanie sprz tu uzbrojenia, 

teori  i zasady strzelania, technik  strzelania, obserwacj  i okre lanie odleg o ci, 

rzucanie granatami r cznymi, wiczenia przygotowawcze, strzelania szkolne, 

bojowe i sytuacyjne, a tak e kierowanie ogniem oraz metodyk  przygotowania 

dowódców. 

Osi gni cie zak adanych celów szkoleniowych, czyli przygotowanie o nierzy  

i pododdzia ów do wykonywania zada  ogniowych w czasie walki, jest mo liwe 

dzi ki zastosowaniu odpowiednich form i metod szkolenia. Pe ne osi gni cie 

wspomnianego celu jest mo liwe tylko przez doskonalenie nabytej wiedzy  

i umiej tno ci w trakcie realizacji innych przedsi wzi  szkoleniowych, takich jak 

treningi oraz zaj cia i wiczenia taktyczne. Pami ta  nale y, e cele i zagadnienia 

szkoleniowe poszczególnych tematów musz  by  dobierane stosownie do 

specyfiki pododdzia u, cyklu, okresu i etapu szkolenia, a tak e do mo liwo ci 

zabezpieczenia szkolenia (bazy szkoleniowej, limitu rodków bojowych itp.). 

 

1.2 Formy szkolenia wojsk i formy organizacyjne zaj  stosowane  
w szkoleniu ogniowym 

Poniewa  szkolenie wojsk stanowi podstawowy wymiar funkcjonowania si  

zbrojnych w okresie pokoju, to formy i metody realizacji wspomnianych 

przedsi wzi  odgrywaj  istotn  rol  w zapewnieniu odpowiedniego poziomu 

szkolenia w oparciu o w a ciw  organizacj  tego procesu.  

Podzia  form szkolenia wojsk i form organizacyjnych zaj  przedstawia 

poni szy rysunek. Formy stosowane w szkoleniu ogniowym zaznaczono kolorem 

zielonym. 
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       Rys. 1. Podzia  form szkolenia wojsk i form organizacyjnych zaj  

 

Aby zrozumie  istot  zastosowania w procesie szkolenia ogniowego 

odpowiednich form szkolenia, nale y przeanalizowa  je pod k tem ich 

przydatno ci w szkoleniu ogniowym. 

wiczenia taktyczne z wojskami w praktyce szkoleniowej s u  sprawdzeniu 
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trena erów i symulatorów, a tak e podczas wicze  w obserwacji i wicze   

w rzucaniu granatami r cznymi. Zaj cia praktyczne mog  by  prowadzone w tzw. 

zgrupowaniach szkoleniowych jako szkolenie blokowe, potokowe lub 

zintegrowane, a ich dobór zale y od wielko ci bazy szkoleniowej, ilo ci 

instruktorów oraz posiadanych rodków materia owo – technicznych. 

Musztra bojowa to podstawowa forma szkolenia, która ma na celu 

przygotowanie o nierza lub pododdzia u do sprawnego, odruchowego dzia ania. 

Jej celem jest pe ne opanowanie wiczonych czynno ci oraz nabycie okre lonych 

nawyków np. szybkiej wymiany magazynka, za adowanie ppk na wyrzutni . Istot  

musztry bojowej jest wielokrotne wiczenie czynno ci a  do pe nego ich 

opanowania. Musztra bojowa charakteryzuje si  nast puj cymi cechami: ka de 

zagadnienie szkoleniowe traktowane jest jako oddzielne, oderwane od 

pozosta ych zagadnie , realizowanych podczas danego zaj cia; ka de dzia anie, 

zagadnienie (a nawet czynno ) wiczy si  ze szkolonymi kilkakrotnie – a  do 

jego pe nego opanowania. W przypadku stwierdzenia nieprawid owego 

wykonywania czynno ci dzia anie przerywa si  (stosuj c komend  „WRÓ ”), 

nakazuje si  powrót do sytuacji (podstawy) wyj ciowej, wskazuje b dy, wskazuje 

(omawia) sposób prawid owego dzia ania, po czym ponawia si  wiczenie.  

W zaj ciach prowadzonych w formie musztry bojowej nie obowi zuje zasada 

zachowania ci g o ci taktycznej i ci g o ci kierunku dzia ania. Umo liwia to 

stosowanie w szkoleniu pododdzia ów p tli w wybranym kierunku i z powrotem,  

a tak e z jednego centralnego punktu – jednocze nie w ró nych kierunkach.  

W szkoleniu ogniowym forma ta wykorzystywana b dzie m.in. do nauczania  

cznych czynno ci do strzelania, technik pos ugiwania si  broni , wybranych 

norm szkoleniowych.  

Trening to forma szkolenia o nierzy i pododdzia ów polegaj ca na 

systematycznym wiczeniu czynno ci sensorycznych (umys owych) lub 

motorycznych (praktycznych) dla uzyskania okre lonego poziomu wyszkolenia lub 

zak adanego celu (np. w zakresie przygotowania do strzelania lub te  usuwania 

niesprawno ci broni). Do treningu mo na przyst pi  wtedy, kiedy zakres wiedzy  

i podstawowe umiej tno ci praktyczne z danej dziedziny szkolenia ogniowego s  

ju  szkolonym znane. Trening ze szkolenia ogniowego przeprowadza si  równie  8 
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w sytuacji, gdy cele szkolenia programowego nie zosta y osi gni te, nie uzyskano 

odpowiedniego poziomu wyszkolenia lub istnieje potrzeba jego odtworzenia. 

Trening rozpoczyna si  od podania tematu oraz wskazania celu i znaczenia 

umiej tno ci, jakie b d  w jego ramach doskonalone. Zasadnicza cz  treningu 

obejmuje wykonanie okre lonych czynno ci pod nadzorem instruktora, które  

w dalszej cz ci wykonywane s  przez szkolonych samodzielnie. W ko cowej 

cz ci treningu instruktor ocenia stopie  sprawno ci szkolonych (sprawdza, czy 

zadanie zosta o prawid owo wykonane). Forma ta wykorzystywana jest do 

doskonalenia i podtrzymania nabytych wcze niej (m.in. podczas szkolenia 

musztr  bojow ) umiej tno ci, np.: okre lonych normami szkoleniowymi (np. 

sk adanie i rozk adanie broni, adowanie magazynka, przygotowanie broni 

pok adowej do strzelania), rozwi zywanie zada  ogniowych, celowanie itp. 

Treningi realizowane w ramach jednego obszaru powinny charakteryzowa  si  

narastaj cym poziomem trudno ci.  

Do zasadniczych form organizacyjnych zaj  wykorzystywanych  

w szkoleniu ogniowym nale : szkolenie blokowe, szkolenie potokowe oraz 

szkolenie zintegrowane. 

Szkolenie blokowe polega na po czeniu kilku tematów/zagadnie  z danego 

przedmiotu w bloki szkoleniowe (tematyczne), realizowane na specjalnym obiekcie 

szkoleniowym (strzelnicy, pasie taktycznym). Szkoleniem tym z regu y kieruje 

dowódca pododdzia u. Szkolenie blokowe jest szczególnie przydatne w trakcie 

przygotowania do zaj  (strzela ) realizowanych w ramach szkolenia ogniowego, 

podczas którego szkoleni zapoznawani s  z zasadami bezpiecze stwa, sposobem 

przygotowania stanowiska ogniowego, prowadzeniem strzelania i ocen  

skuteczno ci prowadzonych strzela .  

Szkolenie potokowe natomiast polega na szkoleniu kolejno zmieniaj cych si  

grup na odpowiednio do tego przygotowanym obiekcie szkoleniowym. Po 

zako czeniu szkolenia na danym punkcie nauczania grupa szkolonych kontynuuje 

szkolenie, zmieniaj c kolejne punkty nauczania, podczas gdy instruktorzy realizuj  

t  sam  problematyk  z kolejn  grup . Szkolenia potokowe z regu y prowadzone 

s  przez dowódc  (kierownika zaj ), który prowadzi strzelanie (g ówny punkt 
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nauczania) i wspierany jest zespo em instruktorów realizuj cych zagadnienia 

szkoleniowe na punktach nauczania. 

Specyficzn  form  zaj  praktycznych jest szkolenie zgrywaj ce, stosowane 

przede wszystkim w taktyce oraz szkoleniu ogniowym podczas zaj  w kierowaniu 

ogniem. Poprzedza ono przej cie od szkolenia indywidualnego do szkolenia  

w sk adzie pododdzia u. Szkolenie zgrywaj ce polega na praktycznym nauczaniu  

i doskonaleniu umiej tno ci zespo owego dzia ania w sk adzie pododdzia u, od 

dru yny/za ogi poczynaj c. W zaj ciach zgrywaj cych o nierze z regu y 

wyst puj  z etatowym uzbrojeniem i wyposa eniem oraz etatowymi rodkami 

dowodzenia i czno ci. 

Szkolenie zintegrowane polega na równoczesnym szkoleniu ca o ci 

pododdzia u, najcz ciej wzmocnionego batalionu (równorz dnego)  

z wykorzystaniem potencja u bazy szkoleniowej (np. strzelnicy poligonowej, pasa 

taktycznego). Integracja szkolenia obejmuje szereg obszarów: przedmiotowy, 

tematyczny, uczestników szkolenia, tworzenia niejednolitych pod wzgl dem 

specjalno ci/funkcji zgrupowa  szkoleniowych, wykorzystania bazy szkoleniowej. 

Kierownikiem zaj  zintegrowanych jest zazwyczaj dowódca najwy szego  

(w strukturze dowodzenia) szkol cego si  pododdzia u.  

 

1.3 Metody szkolenia stosowane w szkoleniu ogniowym 
Dzia alno  szkoleniowa wymaga doboru odpowiedniej metody 

(odpowiedniego sposobu) przekazywania wiedzy szkolonym. Wspomniany sposób 

powinien umo liwia  osi gni cie zak adanych efektów szkoleniowych przez 

udzielenie odpowiedzi na pytanie: „jak uczy ?”, aby szkoleni mogli zdoby  

okre lony zakres wiedzy i umiej tno ci, a tak e mieli mo liwo  kszta towania 

po danych nawyków, postaw i cech charakteru. Na potrzeby szkolenia 

wojskowego wyselekcjonowano metody zaliczane do czterech grup: podaj cych, 

pogl dowych, problemowych i praktycznych. Grupy metod pogl dowych  

i problemowych z regu y znajduj  zastosowanie w procesie kszta cenia  

w jednostkach szkolnictwa wojskowego. Podzia  metod dzia alno ci szkoleniowej  

i metodycznej wykorzystywanych w szkoleniu ogniowym przedstawia poni szy 

rysunek. 
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Trzeci  z omawianych metod jest opis. Odnosi si  on do charakteryzowania 

okre lonych przedmiotów, zjawisk, faktów i osób. Z regu y dotyczy cech istotnych  

z punktu widzenia prezentowanego tematu (przedmiotu szkolenia). Opis jest 

podstawowym sposobem przekazywania wiedzy w szkoleniu ogniowym, 

szczególnie w po czeniu z pokazem (np. w przypadku zagadnie  zwi zanych  

z budow  i eksploatacj  sprz tu, teori  strzelania itp.). 

Druga grupa metod to metody pogl dowe, zwane równie  metodami 

eksponuj cymi. Stosuje si  je do prezentowania szkolonym uzbrojenia i sprz tu 

wojskowego, ale tak e dzia ania sztabów i wojsk.  

Najwa niejsz  z omawianej grupy – z punktu widzenia szkolenia ogniowego 

– jest metoda pokazu przedmiotów, czyli demonstrowanie w a ciwo ci uzbrojenia 

(sprz tu wojskowego) z jednoczesnym eksponowaniem ich najbardziej istotnych 

cech.  

Natomiast pokaz dzia ania jest powszechnie stosowany w pocz tkowej fazie 

szkolenia wojskowego. Pokaz dzia ania równie  dotyczy przede wszystkim sprz tu  

i uzbrojenia. 

Z kolei pokaz terenu to metoda wykorzystywana do szkolenia o nierzy  

w zakresie orientacji w terenie i jego oceny pod wzgl dem topograficznym oraz 

taktycznym. Metoda ta znajduje zastosowanie przede wszystkim w szkoleniu  

z zakresu obserwacji.  

Do metod pogl dowych nale y tak e metoda pokazu obrazów. Najcz ciej 

jest ona stosowana w toku wyk adów (prezentacja multimedialna, film) dla oddania 

dynamiki oraz ilustrowania omawianych zjawisk i procesów. Mo e tak e stanowi  

uzupe nienie pokazu przedmiotów czy dzia ania. 

Trzecia grupa metod to metody praktyczne obejmuj ce przede wszystkim 

ró ne metody wicze , które maj  na celu wyrabianie umiej tno ci praktycznych  

w zakresie wykonywania okre lonych czynno ci (pos ugiwania si  sprz tem), 

kszta towanie wprawy w my leniu kategoriami operacyjno-taktycznymi oraz 

utrwalanie zdobytej wiedzy, w szczególno ci wykorzystania jej do rozwi zywania 

z o onych problemów. Wyró nia si  trzy rodzaje metod problemowych: wiczenia 

sensoryczne, wiczenia motoryczne oraz instruowanie. wiczenia motoryczne 

wyrabiaj  sprawno  fizyczn , dzi ki której o nierz mo e doskonali  swoje 

12 
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Trzeci  z omawianych metod jest opis. Odnosi si  on do charakteryzowania 

okre lonych przedmiotów, zjawisk, faktów i osób. Z regu y dotyczy cech istotnych  

z punktu widzenia prezentowanego tematu (przedmiotu szkolenia). Opis jest 

podstawowym sposobem przekazywania wiedzy w szkoleniu ogniowym, 

szczególnie w po czeniu z pokazem (np. w przypadku zagadnie  zwi zanych  

z budow  i eksploatacj  sprz tu, teori  strzelania itp.). 

Druga grupa metod to metody pogl dowe, zwane równie  metodami 

eksponuj cymi. Stosuje si  je do prezentowania szkolonym uzbrojenia i sprz tu 

wojskowego, ale tak e dzia ania sztabów i wojsk.  

Najwa niejsz  z omawianej grupy – z punktu widzenia szkolenia ogniowego 

– jest metoda pokazu przedmiotów, czyli demonstrowanie w a ciwo ci uzbrojenia 

(sprz tu wojskowego) z jednoczesnym eksponowaniem ich najbardziej istotnych 

cech.  

Natomiast pokaz dzia ania jest powszechnie stosowany w pocz tkowej fazie 

szkolenia wojskowego. Pokaz dzia ania równie  dotyczy przede wszystkim sprz tu  

i uzbrojenia. 

Z kolei pokaz terenu to metoda wykorzystywana do szkolenia o nierzy  

w zakresie orientacji w terenie i jego oceny pod wzgl dem topograficznym oraz 

taktycznym. Metoda ta znajduje zastosowanie przede wszystkim w szkoleniu  

z zakresu obserwacji.  

Do metod pogl dowych nale y tak e metoda pokazu obrazów. Najcz ciej 

jest ona stosowana w toku wyk adów (prezentacja multimedialna, film) dla oddania 

dynamiki oraz ilustrowania omawianych zjawisk i procesów. Mo e tak e stanowi  

uzupe nienie pokazu przedmiotów czy dzia ania. 

Trzecia grupa metod to metody praktyczne obejmuj ce przede wszystkim 

ró ne metody wicze , które maj  na celu wyrabianie umiej tno ci praktycznych  

w zakresie wykonywania okre lonych czynno ci (pos ugiwania si  sprz tem), 

kszta towanie wprawy w my leniu kategoriami operacyjno-taktycznymi oraz 

utrwalanie zdobytej wiedzy, w szczególno ci wykorzystania jej do rozwi zywania 

z o onych problemów. Wyró nia si  trzy rodzaje metod problemowych: wiczenia 

sensoryczne, wiczenia motoryczne oraz instruowanie. wiczenia motoryczne 

wyrabiaj  sprawno  fizyczn , dzi ki której o nierz mo e doskonali  swoje 
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umiej tno ci w pos ugiwaniu si  uzbrojeniem i sprz tem wojskowym. Natomiast 

wiczenia sensoryczne kszta tuj  umiej tno ci w zakresie rozwi zywania zada  

ogniowych i taktycznych. Stosowanie wicze  praktycznych typu sensorycznego 

daje mo liwo  lepszego wykorzystywania wiedzy teoretycznej (np. nabytej  

w trakcie wyk adów) oraz dokonywania operacji my lowych, takich jak 

analizowanie, syntezowanie, porównywanie, wnioskowanie czy uogólnianie.  

Niezwykle istotn  metod  praktyczn  jest instruowanie, które w dzia alno ci 

szkoleniowej stosowane jest w formie dwóch modeli: podstawowego  

i problemowego. Podstawowy model instruowania obejmuje: 

 podanie tre ci zagadnienia, 

 okre lenie celu szkolenia, 

 wprowadzenie w sytuacj  taktyczn , 

 podanie komendy, na jak  wykonuje si  t  czynno , 

 wzorowy pokaz, 

 pokaz z obja nieniem, 

 wiczenie na tempa, 

 wiczenie etapami, 

 wiczenie do pe nego opanowania, 

 reagowanie instruktora na pope niane b dy, 

 omówienie zrealizowanego zagadnienia ze wskazaniem najcz ciej 

pope nianych b dów, sposobu ich usuni cia, wskazanie najlepiej  

i najs abiej wicz cych, zada  i czynno ci do pracy samodzielnej. 

Powy szy model instruowania znajduje swoje zastosowanie przede 

wszystkim w ramach zaj  ze szkolenia ogniowego oraz budowy i eksploatacji 

sprz tu i uzbrojenia wojskowego. Dopuszczalne jest pomini cie niektórych  

z wyliczonych wy ej czynno ci.  

Problemowy model instruowania stosowany jest wówczas, gdy szkoleni 

posiadaj  ju  odpowiedni zasób wiedzy i umiej tno ci oraz potrafi  samodzielnie 

rozwi zywa  ró nego rodzaju problemy, w tym zadania ogniowe. W ramach 

szkolenia wykorzystuj cego model problemowy realizowane s  nast puj ce 

czynno ci: 

15 

 wprowadzenie w sytuacj  taktyczn , 

 przedstawienie przez szkolonych propozycji sposobów dzia ania  

w danej sytuacji, 

 odniesienie si  instruktora do wypowiedzi szkolonych (instruktor poprawia lub 

uzupe nia wypowiedzi oraz wskazuje, które z przedstawionych rozwi za  by y 

poprawne), 

 podanie komendy, na jak  wykonuje si  dan  czynno , 

 wzorowy pokaz, 

 pokaz z obja nieniem,   

 przyst pienie instruktora do praktycznego szkolenia o nierzy, 

 wiczenie praktyczne czynno ci danego zagadnienia a  do poprawnego ich 

opanowania, 

 kontrola poprawno ci wykonywania czynno ci przez szkolonych, 

 omówienie wiczenia. 

Tak e w przypadku tego modelu nale y zachowa  elastyczno  w doborze 

wykonywanych czynno ci. Problemowy model instruowania mo e by  stosowany  

m.in. w ramach rozwi zywania zada  ogniowych i nauki usuwania niesprawno ci. 
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2. Zasady planowania, przygotowania i prowadzenia zaj  ze szkolenia 
ogniowego 

2.1  Zasady ogólne 
Zasadniczym celem planowania szkolenia ogniowego jest w a ciwe u o enie 

tematów w czasie i logicznej kolejno ci tak, aby szkoleni w sposób jak najbardziej 

efektywny zdobywali niezb dn  wiedz  oraz nabywali umiej tno ci i nawyki 

przydatne do samodzielnego i zespo owego wykonywania zada  ogniowych na 

polu walki. 

Podstawow  komórk  szczegó owego planowania zaj  ze szkolenia 

ogniowego jest kompania (równorz dny pododdzia ). Wymaga to od dowódcy 

kompanii dok adnej znajomo ci dokumentów normuj cych tok planowania – w tym 

rozkazów prze o onego (cele i g ówne zadania) – oraz do wiadczenia 

szkoleniowego. 

W planowaniu szkolenia ogniowego nale y logicznie czy  wszystkie tematy 

szkolenia ogniowego, a tak e uwzgl dnia  aktualny poziom wyszkolenia o nierzy 

(etap, okres szkolenia w cyklu 36-miesi cznym) i konieczno  uzyskania przez 

nich wymaganych umiej tno ci ogniowych. W planowaniu nale y uwzgl dnia  

wszystkie czynniki maj ce wp yw na sprawny przebieg szkolenia i jego 

skuteczno . Na przyk ad podczas planowania zaj  trzeba bra  pod uwag  nie 

tylko potrzeb  zrealizowania okre lonego tematu zaj  i uzyskania post pu 

ogniowych umiej tno ci szkolonych, ale tak e nale y uwzgl dni  mo liwo ci 

obiektu szkoleniowego, rodzaj i ilo ci sprz tu (w tym amunicji i paliwa) do 

dyspozycji oraz pomocy szkoleniowych, z których mo na korzysta , a tak e 

stopie  do wiadczenia szkoleniowego instruktorów itp.  

Czynnikiem dodatnio wp ywaj cym na opanowanie materia u szkoleniowego  

i pobudzaj cym aktywno  szkolonych jest urozmaicenie szkolenia. Osi ga si  to 

przez planowanie zaj  tak, aby kolejne zaj cia lub wiczenia wynika y z logicznej 

i metodycznej kolejno ci realizowania poszczególnych tematów oraz przez 

stosowanie ró nych form i metod nauczania3. 

3 Formy i metody nauczania zosta y szczegó owo opisane w pkt 1 oraz w „Instrukcji o dzia alno ci 
szkoleniowo-metodycznej”.
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W celu w a ciwego przygotowania i przeprowadzenia procesu szkolenia 

ogniowego nale y: 

 odpowiednio organizowa  i prowadzi  zaj cia, 

 w a ciwie zabezpiecza  zaj cia pod wzgl dem zaopatrzenia materia owo- 

-technicznego, 

 stosowa  efektywne metody nauczania, uwzgl dniaj c istniej ce warunki  

i mo liwo ci, 

 zwraca  uwag  na staranne przygotowanie si  oraz instruktorów do ka dych 

zaj , 

 utrzymywa  odpowiedni stan techniczny broni, 

 w miar  mo liwo ci integrowa  szkolenie ogniowe ze szkoleniem taktycznym, 

 zwraca  uwag  na systematyczno  prowadzenia treningów ogniowych, 

 korzysta  z do wiadcze  najlepszych strzelców, stosowa  zasad  

wspó zawodnictwa (organizowa  zawody indywidualne i pododdzia owe),  

 racjonalnie wykorzystywa  czas przeznaczony na szkolenie. 

Nale y pami ta , e obok realizacji nowego materia u szkoleniowego istotne 

jest doskonalenie o nierzy w wykonywaniu uprzednio poznanych czynno ci oraz 

pog bianie poznanych zagadnie . 

Podstaw  planowania szkolenia ogniowego na szczeblu kompanii s  

programy szkolenia i strzela , rozkazy i wytyczne prze o onych oraz wnioski  

z dotychczasowej dzia alno ci (zaj ). Sposób planowania i sporz dzenia 

odpowiednich dokumentów okre laj  wydawnictwa dotycz ce planowania, 

ewidencji i sprawozdawczo ci szkoleniowej. 

W a ciwe planowanie szkolenia ogniowego powinno zapewni  realizacj  

zak adanych celów szkoleniowych przez ci g o  nauczania i odpowiednie 

stopniowanie trudno ci. 

Szkolenie ogniowe mo na podzieli  na trzy zasadnicze dzia y: 

 budowa i u ytkowanie uzbrojenia, 

 teoria i zasady strzelania, 

 praktyka strzelania. 
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Dwa pierwsze dzia y mog  by  realizowane sekwencyjnie lub równolegle,  

a do realizacji trzeciego – praktyki strzelania – mo na przyst pi  dopiero 

wówczas, gdy szkoleni w wymaganym stopniu opanuj  wiedz  dotycz c  

okre lonych zasad strzelania i umiej tno ci pos ugiwania si  uzbrojeniem 

b d cym na ich wyposa eniu. Tematy z dwóch pierwszych dzia ów powinny by  

zrealizowane w trakcie szkolenia podstawowego (zapoznawczego).  

Do zaj  z dzia u trzeciego nale y do cza  zagadnienia z innych dzia ów.  

Na przyk ad podczas wiczenia przygotowawczego do strzelania szkolnego 

mo na doskonali  wiadomo ci z budowy broni i zasad strzelania na osobnym 

punkcie nauczania. Szczegó owa tre  tematów i zagadnie  dotycz cych budowy  

i u ytkowania uzbrojenia powinna wynika  z okresu szkolenia i sta u s u by 

o nierzy kompanii. Zagadnienia z praktyki strzelania b d  tre ci  kolejnych 

rozdzia ów niniejszego poradnika. 

Podzia  szkolenia ogniowego przedstawia poni szy rysunek.  

SZKOLENIE 
OGNIOWE

BUDOWA 
I U YTKOWANIE 

UZBROJENIA
TEORIA I ZASADY 

STRZELANIA
PRAKTYKA 

STRZELANIA
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        Rys. 3. Podzia  szkolenia ogniowego 
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Dowódca kompanii, opracowuj c plan szkolenia, powinien przeanalizowa  

cel g ówny do osi gni cia przez pododdzia  oraz okre li  cele cz stkowe, dzi ki 

którym zamierza osi gn  cel zasadniczy. Nast pnie cele cz stkowe dzieli si  na 

za o enia do osi gni cia na poszczególnych zaj ciach, które s  podstaw  do 

okre lenia zagadnie  realizowanych w trakcie zaj . Przyk adowe tre ci 

zagadnie  zosta y przedstawione w dalszej cz ci tego poradnika, jednak nale y 

pami ta , e mo na je rozszerza  (modyfikowa ) w zale no ci od potrzeb. Do 

tematów zawartych w „Programie szkolenia” zgodnie z zapisami programów 

strzela  opracowuje si  „Zbiór wicze  i strzela  dla JW/pu ku/batalionu 

(równorz dnego) na rok lub etap/okres (…)”, w którym okre la si  rodzaje  

i numery strzela  ( wicze ) oraz warunki ich prowadzenia (dzie , noc, w maskach 

przeciwgazowych itp.) dla poszczególnych specjalno ci lub dla ca ego 

pododdzia u. 

Tematy dotycz ce budowy broni i jej u ytkowania oraz teorii i zasad 

strzelania najkorzystniej jest planowa  w ramach zaj  jedno- lub dwugodzinnych. 

Natomiast szkolenie z praktyki strzelania najlepiej jest planowa  (i tak przydziela  

pododdzia om obiekty) jako zaj cia minimum trzygodzinne. Przy okre laniu liczby 

godzin zaj  organizowanych na strzelnicy trzeba uwzgl dnia  mo liwo ci 

techniczne obiektu, liczb  strzelaj cych oraz liczb  sprz tu. 

Ponadto nale y zachowa  odpowiedni  cz stotliwo  zaj , brak 

regularno ci sprzyja bowiem w tym wypadku zapominaniu zrealizowanego 

materia u, os abia kszta towanie w a ciwych nawyków, a tym samym obni a 

poziom wyszkolenia. Szczególn  uwag  trzeba zwróci  na to, aby poszczególne 

zaj cia i tematy by y tak u o one, eby tworzy y jedn  ca o . W czasie 

planowania, w miar  mo liwo ci, nale y kierowa  si  nast puj cymi 

wskazówkami: 

 wi kszo  tematów z budowy i u ytkowania sprz tu uzbrojenia nale y 

planowa  w salach wyk adowych (gabinetach specjalnie do tego celu 

przystosowanych), pozosta e za  – w parkach sprz tu technicznego, na 

strzelnicach i placach wicze . Dodatkowo wiedz  i nawyki z tej dziedziny 

nale y utrwala  i pog bia  w czasie wicze  przygotowawczych oraz 

treningów. Podczas zaj  szczególn  uwag  powinno si  zwraca  na 
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opanowanie umiej tno ci przygotowania broni do strzelania, doprowadzenie 

broni do odpowiedniej celno ci, zapobieganie niesprawno ciom oraz szybkie 

ich wykrywanie i usuwanie w ka dych warunkach, a tak e na umiej tn  

konserwacj  i piel gnacj  broni, 

 zaj cia z teorii i zasad strzelania powinno si  planowa  i prowadzi  

w gabinetach, salach wyk adowych, na strzelnicach i placach wicze .  

Aby zwi kszy  zainteresowanie szkolonych i u atwi  im zrozumienie 

zagadnie , nale y wykorzystywa  wszelkiego rodzaju rodki nauczania: 

tablice pogl dowe, modele, makiety, filmy itp., 

 wiczenia przygotowawcze w rzucaniu granatami i w obserwacji nale y 

planowa  w o rodkach szkolenia ogniowego, na placach wicze , strzelnicach  

i poligonach. W ka dych zaj ciach nale y d y  do czenia zagadnie  ze 

wszystkich wymienionych dzia ów, 

 strzelania bojowe, a zw aszcza wiczenia taktyczne ze strzelaniem, s  dla 

dru yn/za óg, plutonów i kompanii ostatecznym sprawdzianem ich 

wyszkolenia i zgrania. Dlatego te  nale y je planowa  i przeprowadza  tylko 

wtedy, gdy dany pododdzia  osi gn  odpowiedni poziom sprawno ci ogniowej 

wymagany dla tych strzela , a uzyskany podczas realizacji odpowiednich 

wicze  przygotowawczych i wicze  w kierowaniu ogniem. 

Oprócz tematyki zawartej w programach szkolenia i zada  uj tych  

w programach strzela  funkcjonuj  tak e normy szkoleniowe, a w nich normy ze 

szkolenia ogniowego. Wi kszo  z nich to normowane w czasie czynno ci przy 

wykorzystaniu uzbrojenia indywidualnego i pok adowego. Normy te nale y 

traktowa  jako zadania szkoleniowe, okre laj ce stopie  wyszkolenia, który 

o nierze (pododdzia y) powinni (powinny) opanowa  we w a ciwym okresie lub 

etapie szkolenia. Normy szkoleniowe najlepiej jest wiczy  podczas zaj   

z praktyki strzelania. 

Prawid owe prowadzenie zaj , wicze  lub strzela  zapewnia: 

 osi gni cie celu szkoleniowego, 

 bezpieczny przebieg zaj , 

 w a ciwe wykorzystanie bazy szkoleniowej, 
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 ugruntowanie wiadomo ci i umiej tno ci oraz wyrobienie odpowiednich 

nawyków. 

Decyduj cym warunkiem uzyskiwania dobrych wyników w szkoleniu 

ogniowym jest prowadzenie zaj  na wysokim poziomie metodycznym. Ka de 

zaj cia kierownik musi prowadzi  z zachowaniem odpowiedniej kolejno ci (cz  

wst pna, zasadnicza i ko cowa). Krótka charakterystyka poszczególnych cz ci 

przedstawiona zosta a poni ej. 

Cz  wst pna (10–15% czasu zaj ) obejmuje czynno ci organizacyjne  

i przygotowawcze. Mo na w niej nawi za  do poprzednich tematów, je eli cz  

si  one z wprowadzan  problematyk , oraz zada  szkolonym kilka pyta  

kontrolnych. Pytania te musz  nawi zywa  do tematu bie cych zaj  lub do 

zaj  ju  przeprowadzonych. 

Cz  zasadnicza (oko o 80% czasu zaj ) jest przeznaczona na realizacj  

zaplanowanego tematu. Zaj cia mog  by  przeprowadzone ca o ci  grupy 

(zwykle zaj cia realizowane na sali wyk adowej) lub w podgrupach. Sukces zaj  

zale y w du ej mierze od osobistego zaanga owania instruktora. Je eli jest taka 

potrzeba, kierownik zaj  mo e prowadzi  g ówny punkt nauczania.  

Cz  ko cowa (5–10% czasu zaj ) oprócz oczywistych czynno ci, jak 

sprawdzenie broni i sprz tu, zawiera równie  omówienie pozytywnych  

i negatywnych aspektów szkolenia wraz ze wskazaniem najlepiej i najgorzej 

wicz cych. W celu dalszego doskonalenia (ugruntowania, poszerzenia wiedzy) 

istotne jest przygotowanie zada  do nauki w asnej. Je eli jest to mo liwe, nale y 

równie  poda  temat i charakter kolejnych zaj .  

Wyniki osi gane na zaj ciach zale  równie  od tego, czy kierownik zaj  

racjonalnie podzieli  czas na poszczególne cz ci zaj , przy czym podzia  ten 

uzale niony jest od charakteru prowadzonego szkolenia. Rodzaj zaj  warunkuje 

podzia  czasu zale nie od zagadnie  szkoleniowych. Zrozumia e jest, e na 

zaj ciach, których g ównym celem jest podanie nowego materia u szkoleniowego, 

znaczn  cz  czasu po wi ca si  na wyja nienie nowego materia u. Z kolei na 

wiczeniu, którego g ównym celem jest doskonalenie lub kszta towanie nawyków, 

najwi cej czasu po wi ca si  na prac  praktyczn .  
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Obowi zkowe jest porównanie (analiza) wyników pracy z celem 

szkoleniowym postawionym na pocz tku zaj .  

Poni szy rysunek przedstawia przyk adowy schemat wykonywania 

poszczególnych czynno ci podczas prowadzenia zaj . 

Cz  wst pna

Czynno ci organizacyjne

Nawi zanie do poprzednio zrealizowanego 
materia u

Podanie tematu i celu zaj

Omówienie warunków bezpiecze stwa

Organizacja zaj

Cz  zasadnicza

Przekazanie nowego materia u

Powi zanie nowego materia u z poprzednio 
zrealizowanym

Doskonalenie nabytych wiadomo ci

Kontrola i ocena osi gni tych rezultatów

Cz  ko cowa

Ocena osi gni cia za o onego celu

Omówienie przebiegu zaj  oraz podanie 
ocen

Omówienie pracy instruktorów*

Czynno ci organizacyjne

*omawia si  oddzielnie, tylko z instruktorami

 

Rys. 4. Przyk adowy schemat wykonywania poszczególnych czynno ci podczas 
prowadzenia zaj  

10 15% czasu

Oko o
80% czasu

5 10% czasu
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2.2 Przygotowanie kierownika zaj , instruktorów i szkolonych do zaj  
Warunkiem poprawnej realizacji procesu szkolenia ogniowego jest 

odpowiednie przygotowanie osób odpowiedzialnych za jego realizacj . 

Zasadniczymi osobami odpowiedzialnymi za szkolenie podczas zaj  s : 

 kierownik zaj , 

 instruktor. 

W okre lonych sytuacjach kierownik zaj  mo e jednocze nie pe ni  rol  

instruktora szkol cego o nierzy na jednym z punktów nauczania. Z regu y 

kierownik zaj  pe ni funkcj  instruktora najtrudniejszego zagadnienia. 

Znajomo  przedmiotu oraz teorii i zasad nauczania nie wystarcza, aby sta  

si  dobrym kierownikiem zaj  lub instruktorem. Wskazane jest, aby kierownik 

zaj  (instruktor) by  opanowany, mia  predyspozycje pedagogiczne  

i organizatorskie oraz do wiadczenie w nauczaniu. Osi gni cie dobrych wyników 

w szkoleniu ogniowym w du ym stopniu zale y od umiej tnego uatrakcyjniania 

przebiegu nauczania oraz wzbudzenia zainteresowania o nierzy. W a ciwe 

relacje mi dzy dowódc  a podw adnymi, kierownikiem zaj  (instruktorem)  

a szkolonymi w znacznej mierze wp ywaj  na przebieg i wyniki szkolenia 

ogniowego. Dlatego dowódca powinien sobie zdawa  spraw  z tego, kiedy 

wyst puje jako dowódca, a kiedy jako kierownik zaj  (instruktor) – chocia  trudno 

jest w sposób jednoznaczny oddzieli  obie te funkcje. Wraz z nabywaniem przez 

szkolonych wiadomo ci i umiej tno ci nale y zwi ksza  wymagania w stosunku 

do nich. Pami ta  nale y, e nie mo na wymaga  od podw adnych tego, czego 

si  ich jeszcze nie nauczy o. Celowe natomiast jest wykorzystywanie ich inicjatywy 

i posiadanych wiadomo ci. 

Instruktor powinien umie  zachowa  w a ciwe proporcje mi dzy czasem 

przeznaczonym na cz  teoretyczn , a czasem przeznaczonym na cz  

praktyczn  zaj . Proporcje te b d  ró ne i zale  od tre ci zagadnie  

szkoleniowych, wybranych metod oraz miejsca prowadzonych zaj . Podczas 

zaj  realizowanych w salach wyk adowych mo na po wi ci  wi cej czasu na 

teoretyczne omówienie tematu, natomiast w polu — na maksymalne 

wykorzystanie posiadanego czasu na wiczenia praktyczne, doskonalenie 

umiej tno ci i wyrabianie w a ciwych nawyków. 
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Szczególnego znaczenia w pracy kierownika zaj  (instruktora) nabiera 

zrozumienie procesu przyswajania wiedzy przez szkolonych. To, co dla instruktora 

jest atwe i ca kowicie zrozumia e, dla szkolonego mo e okaza  si  trudne do 

przyswojenia b d  po prostu niezrozumia e. Dlatego te  do wiadczony instruktor 

powinien obserwowa  post py szkolonych i pomaga  im w wypadku stwierdzenia 

trudno ci w opanowywaniu materia u lub w wykonywaniu okre lonych czynno ci. 

Du e znaczenie dla procesu szkolenia ogniowego ma umiej tnie wytworzona 

atmosfera wspó zawodnictwa. W a ciwa atmosfera wyst puje przewa nie  

w pododdzia ach, w których instruktorzy ciesz  si  du ym autorytetem 

wyp ywaj cym z do wiadczenia, ugruntowanej wiedzy wojskowej  

i wszechstronnych umiej tno ci ogniowych, sprawiedliwo ci, stawiania wysokich 

wymaga  oraz dba o ci, zrozumienia i troski o szkolonych. 

Poziom prowadzenia zaj  w du ej mierze zale y od przygotowania si  

kierownika zaj . Przygotowanie do prowadzenia zaj  sk ada si  z nast puj cych 

elementów: 

 osobistego przygotowania si  kierownika zaj , 

 przygotowania podleg ych instruktorów, 

 przygotowania rejonu zaj , 

 zabezpieczenia materia owego zaj , 

 przygotowania szkolonych. 

Osobiste przygotowanie kierownika zaj  polega na: 

 zapoznaniu si  z programem, tematem i tre ci  zaj , 

 przestudiowaniu odpowiednich instrukcji, podr czników, czasopism itp, 

 analizie wniosków i do wiadcze  z poprzednich zaj , ocenie stanu wiedzy 

szkolonych (uwzgl dniaj c okres szkolenia), 

 okre leniu celów szczegó owych zaj  i na ustaleniu zagadnie  oraz norm 

szkoleniowych, 

 ustaleniu metod i form szkolenia, które pozwol  osi gn  zak adane cele 

zaj , 

 wybraniu miejsca prowadzenia zaj  oraz poszczególnych punktów 

nauczania, 
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 przeprowadzeniu rekonesansu rejonu zaj  (w razie potrzeby), 

 ustaleniu kolejno ci realizacji materia u szkoleniowego, ostatecznej organizacji 

zaj  (zmiany na punktach nauczania), czasu na zrealizowanie zagadnie  

szkoleniowych, 

 okre leniu potrzeb w zakresie amunicji, sprz tu, pomocy szkoleniowych 

(urz dze  szkolno-treningowych) oraz rodków materia owo-technicznych, 

 opracowaniu planu-konspektu oraz pomocy dydaktycznych (szkice, tabele 

itp.). 

Dodatkowo przed przyst pieniem do zaj  kierownik zaj  powinien zwróci  

szczególn  uwag  na warunki bezpiecze stwa dostosowane do tematu i specyfiki 

obiektu. 
Do obowi zków kierownika zaj  nale y te  ustalenie (podczas instrukta u) 

sposobów wykorzystania elementów bazy szkoleniowej i pomocy szkoleniowych, 

polegaj cych na okre leniu pojemno ci i przepustowo ci punktów nauczania  

(w celu w a ciwego rozmieszczenia szkolonych), sprawdzeniu i przygotowaniu 

sprz tu oraz pogl dowych pomocy szkoleniowych, a tak e sprawdzenie 

przygotowania instruktorów. 

Rodzaj, ilo  sprz tu i pomocy szkoleniowych zgromadzonych na punkcie 

nauczania, w którym wykonywane b d  wiczenia praktycznie, powinny zapewni  

intensywne wiczenie wszystkich szkolonych. 

Przygotowanie instruktorów do pracy na punktach nauczania polega na 

przeprowadzeniu z nimi (przez kierownika zaj ) instrukta u. O przebiegu 

instrukta u i d ugo ci jego trwania decyduje kierownik przysz ych zaj 4. 

Organizuje si  go po zatwierdzeniu planu-konspektu do zaj  przez prze o onego 

w terminie okre lonym przez kierownika zaj . Instrukta  do zaj  prowadzony 

jest w miar  mo liwo ci w miejscu ich prowadzenia. Podczas przygotowania do 

instrukta u kierownik zaj  powinien udzieli  wytycznych instruktorom, aby mogli 

si  w a ciwie przygotowa . W czasie instrukta u sprawdza si  ich wiadomo ci  

i umiej tno ci, wyznacza miejsce zaj  ( wicze ), omawia potrzeby materia owo- 

4  Szczegó y w „Instrukcji o dzia alno ci szkoleniowo-metodycznej”. 
Instrukta  mo na prowadzi  jedn  z trzech metod: dyrektywn  (rozkazodawcz ), pokazow , 
kolegialn  (aktywizuj c ). 
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-techniczne, sposoby wykorzystania sprz tu, obiektów i rodków nauczania. Taka 

kolejno  pracy kierownika zaj  przynosi dobre wyniki. Ponadto wyzwala ona 

inicjatyw  i pomys owo  instruktorów, czyni ich aktywnymi uczestnikami procesu 

szkolenia, powoduje, e wzrasta ich poczucie odpowiedzialno ci za stan 

wyszkolenia pododdzia u. Nast pnie realizuje si  fragmenty wicze  na punktach 

nauczania. Do instrukta u nie opracowuje si  osobnego dokumentu (planu, planu-

-konspektu). Podstaw  do udzielenia instrukta u jest plan-konspekt do zaj 5.  

Osobiste przygotowanie instruktora do zaj  polega na: 

 zapoznaniu si  z tematem zaj , 

 zapoznaniu si  z terminem i miejscem prowadzenia instrukta u, 

 zapoznaniu si  z tematem, celem, tre ci  prowadzonego zagadnienia 

(zagadnie ), 

 przestudiowaniu odpowiednich regulaminów, instrukcji, podr czników, 

zbiorów norm itp., niezb dnych do przygotowania si  do prowadzenia 

szkolenia, 

 uczestniczeniu w instrukta u prowadzonym przez kierownika zaj , 

 opracowaniu planu pracy i przedstawieniu go do zatwierdzenia, 

 przygotowaniu sprz tu oraz rodków materia owo-technicznych do 

zabezpieczenia szkolenia zgodnie z wytycznymi kierownika zaj . 

Przygotowanie szkolonych do zaj  ( wicze  lub strzela ) polega g ównie 

na podaniu im tematu, terminu, miejsca i celu zaj  oraz na nakazaniu 

przygotowania odpowiedniego wyposa enia, zarówno indywidualnego, jak  

i zespo owego (elementów zabezpieczenia zaj ). Przygotowanie szkolonych 

obejmuje równie  powtórzenie zrealizowanego materia u szkoleniowego. Kierunek 

dalszego doskonalenia o nierskiego rzemios a wskazuje si  przez okre lenie 

zada  do nauki w asnej, udost pnianie rodków pogl dowych oraz popularyzacj  

do wiadczenia i osi gni  przoduj cych strzelców, za óg. Podkre la  nale y fakt, 

e jednym z podstawowych obowi zków ka dego o nierza jest znajomo  

danych taktyczno-technicznych swojej broni oraz zasad jej przystrzeliwania  

i obs ugi. 

5 „Instrukcja o dzia alno ci szkoleniowo-metodycznej”.  
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2.3  Przygotowanie planów-konspektów i planów pracy do zaj  
Do prowadzenia zaj  opracowuje si  plan-konspekt, a do pracy na punkcie 

nauczania opracowuje si  plan pracy instruktora na punkcie nauczania, które s  

podstawowymi dokumentami dla kierownika zaj  oraz instruktorów.  

Zawarto  merytoryczna planu-konspektu mo e by  ró na, zale nie m.in. od 

tematu, do wiadczenia prowadz cego czy jego umiej tno ci metodycznych, 

natomiast uk ad okre lony jest w dokumencie normatywnym6. Plan-konspekt 

powinien zawiera  nazw  przedmiotu i temat zaj , pododdzia  (grup  

szkoleniow ), z którym b d  prowadzone zaj cia oraz dat  realizacji zaj . Temat 

i cele z niego wynikaj ce s  bardzo wa nymi elementami zaj . Temat stanowi 

cz  programu, nad któr  pracuje si  podczas zaj  bez wzgl du na to, czy b d  

one po wi cone zapoznaniu z nowym materia em, utrwaleniu okre lonych 

wiadomo ci czy te  zdobywaniu umiej tno ci. Nale y mie  na uwadze, e ten sam 

temat mo na realizowa  przez kilka kolejnych zaj  a  do osi gni cia 

zak adanego celu szkoleniowego. Dlatego, w tre ci planu-konspektu powinny si  

znale  informacje dotycz ce celu (celów zaj ). Z regu y przyjmuj  one form  

bezokolicznikow  (zapozna , uczy , doskonali , zgrywa , sprawdzi ). Cele zaj  

nale y dobiera  w zale no ci od etapu i okresu szkolenia. Kolejn  informacj  

zawart  w planie-konspekcie jest okre lenie formy7 i czasu trwania zaj . 

Natomiast czas szkolenia z regu y wyra any jest w godzinach szkoleniowych 

(jednostkach lekcyjnych) trwaj cych po 45 minut ka da (np. 4 x 45 minut).  

W dalszej cz ci dokumentu powinny si  znale  informacje dotycz ce miejsca 

przeprowadzenia zaj  (strzelnica, rzutnia granatów bojowych, sala wyk adowa 

itp.) oraz zosta  wymienione zagadnienia, a tak e wskazówki organizacyjno- 

-metodyczne. Pomocne we w a ciwym przygotowaniu si  do zaj  pod wzgl dem 

metodycznym i merytorycznym s  odpowiednio dobrane publikacje, których wykaz 

powinien zosta  przedstawiony w planie-konspekcie (literatura). Funkcj  

porz dkow  pe ni w omawianym dokumencie zabezpieczenie materia owo- 

-techniczne. Pozwala kierownikowi zaj  sprawdzi , czy uwzgl dnione zosta y 

wszystkie pomoce szkoleniowe i elementy bazy szkoleniowej (np. trena ery).  

6 Wzór planu-konspektu okre laj  za czniki w „Instrukcji o dzia alno ci szkoleniowo-metodycznej”. 
7 Formy zosta y przedstawione w rozdziale 1. niniejszego poradnika.
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W dalszej cz ci planu-konspektu powinny si  znale  informacje dotycz ce 

organizacji zaj . Mog  one by  przedstawione w formie graficznej (np. schemat 

blokowy). Ponadto nale y w nim zawrze  warunki bezpiecze stwa (zw aszcza 

dotycz ce specyfiki obiektu szkoleniowego i je li odbiegaj  od zawartych  

w programach strzela ). W razie potrzeby w planie-konspekcie mog  si  znale  

inne, istotne z punktu widzenia prowadzonych zaj  informacje, np. wprowadzenie 

w sytuacj  taktyczn . Zasadnicz  tre  omawianego dokumentu stanowi przebieg 

zaj  podzielony na cz ci: wst pn , g ówn  i ko cow , wraz z czasami ich 

trwania. W cz ci wst pnej opisane s  czynno ci realizowane na pocz tku zaj , 

w cz ci g ównej zasadnicze zagadnienia realizowane w ramach zaj  i czas ich 

trwania (najcz ciej w formie tabelarycznej z wykazaniem czynno ci kierownika 

zaj , dowódców/instruktorów i szkolonych). Dopuszczalny jest tak e wariant 

opisowy prezentuj cy powy sze tre ci. Cz  ko cowa stanowi podsumowanie 

zaj , sprawdzenie skompletowania broni i sprz tu, omówienie zaanga owania 

szkolonych. Plan-konspekt mo e równie  zawiera  za czniki stanowi ce 

rozwini cie zagadnie . 

Plan-konspekt powinien zawiera  informacje, kto jest jego autorem 

(kierownikiem zaj ) oraz adnotacj  o jego akceptacji przez prze o onego. 

Rzetelne przygotowanie dokumentu stanowi element przygotowania si  

kierownika zaj  do ich prowadzenia i stanowi podstaw  wykonania innych 

dokumentów, np. planów pracy. Plan-konspekt powinien by  opracowany w ten 

sposób, aby atwo mo na by o z niego korzysta  oraz aby nie utrudnia  (hamowa ) 

przebiegu zaj . Warto nadmieni , e plan-konspekt do zaj  jest jednocze nie 
podstaw  do udzielenia instrukta u do zaj . 

Plan pracy instruktora na punkcie nauczania z regu y dotyczy jednego 

zagadnienia. Powinien on precyzowa  cel szkolenia w wyznaczonym punkcie 

nauczania. W planie pracy nale y ponadto zawrze  czas i miejsce realizacji 

zagadnienia oraz wykorzystan  do przygotowania do zaj  literatur  oraz 

niezb dne zabezpieczenie materia owo-techniczne. Niezwykle istotne jest 

uwzgl dnienie w omawianym dokumencie warunków bezpiecze stwa. 

Kluczowym elementem planu pracy na punkcie nauczania jest, podobnie jak  

w przypadku planu-konspektu, przebieg zaj , który powinien zawiera  informacje 
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dotycz ce szczegó owych czynno ci instruktora i szkolonych w trakcie realizacji 

zagadnienia szkoleniowego. Tak e w tym przypadku dopuszczalne jest 

przedstawienie tych czynno ci w formie opisowej (w formie tabeli) lub graficznej 

(schemat post powania). 

Plan pracy instruktora na punkcie nauczania powinien równie  zawiera  

informacj  na temat jego autora oraz potwierdzenie jego zatwierdzenia przez 

prze o onego (kierownika zaj ). 

2.4  Przygotowanie i materia owo-techniczne zabezpieczenie zaj  
Jednym z najwa niejszych czynników decyduj cych o w a ciwym 

przygotowaniu dowództw, sztabów i wojsk do wykonywania zada  jest 

zabezpieczenie procesu szkolenia. Organizacja zabezpieczenia zaj  ze 

szkolenia ogniowego na szczeblu pododdzia u obejmuje:  

 odpowiednio przygotowan  i wyposa on  baz  szkoleniow ,  

 oprzyrz dowanie dokumentami normatywnymi,  

 zabezpieczenie materia owo-techniczne. 

Baz  szkoleniow  stanowi  zasoby (np. sale wyk adowe, strzelnice)  

i urz dzenia s u ce do nale ytego zabezpieczenia procesu szkolenia  

z wykorzystaniem sprz tu bojowego, uzbrojenia, rodków materia owych  

i czno ci, a tak e innych technicznych metod, systemów i technik symulacyjnych 

do nauczania, doskonalenia i sprawdzania umiej tno ci nabytych podczas 

szkolenia.  

W sk ad bazy szkoleniowej wchodz :  

 infrastruktura szkoleniowa – obiekty budowlane wraz z instalacjami 

 i urz dzeniami stanowi cymi ca o  techniczno-u ytkow  oraz obszarami 

oddzia ywania poszczególnych obiektów, wykorzystywane w procesie 

szkolenia (poligony, o rodki szkolenia, garnizonowe i przykoszarowe place 

wicze ), 

 baza gabinetowa – budynki lub ich cz ci wraz z wyposa eniem (sale 

wyk adowe, dydaktyczne, audiowizualne pomoce dydaktyczne), 

 urz dzenia szkolno-treningowe (UST) – urz dzenia s u ce usprawnianiu 

procesu szkolenia indywidualnego i zespo owego pododdzia ów. S  to  
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m.in. symulatory i trena ery, urz dzenia treningowe, urz dzenia do 

pozorowania pola walki, 

 systemy symulacyjne umo liwiaj  szkolenie oraz prowadzenie wicze  

i treningów, np. systemy laserowo-elektroniczne. 

W zakresie odpowiedniego wykorzystania bazy szkoleniowej (przygotowania 

rejonu zaj ) kierownik zaj  powinien: 

 sprawdzi  przydzia  obiektu, 

 z o y  zapotrzebowanie na obiekt szkoleniowy (zgodnie z obowi zuj cymi 

ustaleniami i wytycznymi prze o onych), 

 dokona  ustale  z innymi u ytkownikami obiektu co do miejsca prowadzenia 

zaj  (je eli na obiekcie szkoli si  kilka pododdzia ów), 

 przeprowadzi  rekonesans rejonu zaj  (w razie potrzeby), 

 okre li  obiekty szkoleniowe (rejony), urz dzenia szkolno-treningowe do 

wykorzystania w czasie zaj , sprawdzi  ich sprawno  techniczn  oraz 

warunki BHP, 

 dokona  uzgodnie  z kierownikiem obiektu (instruktorem UST) lub wyda  

wytyczne podw adnym co do sposobu i zakresu przygotowania rejonu zaj   

(np. ilo  i rozmieszczenie podno ników, rodzaje figur bojowych, sposób 

pozoracji, przygotowanie sali wyk adowej, itp.), 

 w przypadku samodzielnego przygotowywania (zabezpieczania) rejonu zaj  

wydzieli  odpowiednie si y i rodki, 

 sprawdzi  przed zaj ciami przygotowanie rejonu zaj . 

Oprzyrz dowanie procesu szkolenia obejmuje zbiór dokumentów 

normuj cych proces szkolenia, w tym m.in.: programy szkolenia, rozkazy, 

wytyczne, plany, metodyki, instrukcje i ró nego rodzaju inne rodki dydaktyczne 

wspieraj ce proces szkolenia oraz podtrzymania nabytych umiej tno ci. Tre ci 

zawarte w tych dokumentach  podlegaj  ci g ej ocenie i aktualizacji, stosownie do 

celów i zada  SZ RP. 

Zabezpieczenie materia owo-techniczne – podstaw  planowania 

zabezpieczenia szkolenia s  przydzielone rodki materia owo-techniczne oraz 

stosowne kalkulacje zabezpieczenia wynikaj ce z formy i miejsca prowadzenia 
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zaj , ukompletowania stanem osobowym oraz sprz tem, a tak e stanem 

wyszkolenia pododdzia u. 

Podstaw  obliczania rodków bojowych, pozoracji pola walki i materia owo- 

-technicznych stanowi : otrzymane zadanie, program szkolenia, programy 

strzela , instrukcje eksploatacyjne sprz tu, przydzielone obiekty szkoleniowe  

(ich usytuowanie wzgl dem MSD oraz mo liwo ci realizacji okre lonej tematyki 

szkolenia). 

W zakresie zabezpieczenia materia owo-technicznego kierownik zaj  

powinien: 

 okre li  liczb  sprz tu wojskowego, amunicji i rodków pozoracji pola walki 

oraz innych rodków materia owo-technicznych oraz limit MPS do 

wykorzystania podczas zaj , zgodnie z wytycznymi prze o onych oraz 

mo liwo ciami pododdzia u, 

 opracowa  propozycj  punktu do rozkazu dziennego o zaj ciach  

(w przypadku zaj  praktycznych z wykorzystaniem sprz tu wojskowego, 

amunicji i rodków pozoracji pola walki), w którym nale y poda  m.in.: czas, 

miejsce i temat zaj , osoby funkcyjne odpowiedzialne za pobranie rodków 

bojowych oraz za przeprowadzenie zaj , 

 wykona  (sprawdzi  wykonanie) zapotrzebowania na rodki materia owo- 

-technicznego zabezpieczenia zaj , 

 dopilnowa  pobrania w odpowiednim terminie sprz tu i rodków materia owo- 

-technicznych z magazynów (przyj  meldunek o pobraniu), 

 dopilnowa  rozliczenia (zdania) sprz tu i rodków materia owo-technicznych. 

Nale y pami ta , e pomimo e prze o ony zabezpiecza podw adnemu 

mo liwo ci osi gni cia celów szkoleniowych i stworzenia warunków do wykonania 

postawionych mu zada  poprzez przydzia  rodków materia owo-technicznych na 

zabezpieczenie szkolenia, to jednak ostateczn  decyzj  o ilo ci u ycia rodków 

materia owych podejmuje dowódca kompanii (kierownik zaj ). 
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CZ  II. Realizacja szkolenia ogniowego 
1. Realizacja szkolenia ogniowego z broni strzeleckiej 
1.1  Zasady ogólne 

Nauczanie nale y rozpoczyna  od zapoznania o nierzy z przeznaczeniem 

oraz w a ciwo ciami broni. Nast pnie przechodzi si  do pog bienia wiedzy  

z budowy i dzia ania broni oraz wyrabiania umiej tno ci i jej u ytkowania.  

W pierwszej kolejno ci zapoznaje si  o nierzy z broni  znajduj c  si  na ich 

indywidualnym wyposa eniu, a nast pnie – z broni  zespo ow  dru yny, plutonu.  

W toku zaj  powinno si  wykorzystywa  bro  szkoln , a w razie jej braku – 

bro  bojow . W celu zobrazowania przekazywanego materia u nale y stosowa  

ró nego rodzaju rodki nauczania, np. przekroje, tablice pogl dowe, rodki 

multimedialne itp. 

Zaj cia z budowy i u ytkowania sprz tu uzbrojenia prowadzi si  w zasadzie  

z plutonem lub wed ug specjalno ci8. 

 

1.2  Dane taktyczno-techniczne broni strzeleckiej 
 Szkolenie nale y realizowa  w pierwszym okresie pierwszego etapu 

szkolenia – doskonalenia indywidualnego w ramach zaj  ze szkolenia ogniowego 

w zale no ci od potrzeb (np. zamiana funkcji, wprowadzenie innego rodzaju 

broni itp.), gdy  tematy z tego obszaru realizowane s  zwykle w centrach 

szkolenia w okresie szkolenia podstawowego (zapoznawczego). 

Zagadnienia dotycz ce przeznaczenia, klasyfikacji, w a ciwo ci taktyczno- 

-technicznych i budowy broni strzeleckiej mo na przeprowadzi  w nast puj cy 

sposób: po sprawdzeniu obecno ci i wygl du o nierzy, przejrzeniu broni  

i nabojów zapoznaje si  szkolonych z tematem oraz krótko przypomina 

podstawowe poj cia, np. broni  strzeleck  nazywamy tak  bro , której kaliber nie 

przekracza 20 mm, bro  pod wzgl dem automatyki dzia ania dzieli si  na: 

nieautomatyczn , cz ciowo zautomatyzowan  i automatyczn 9.  

8 Poni sze tematy zwykle realizowane s  w centrach szkolenia w okresie szkolenia podstawowego 
(zapoznawczego). 
9 „Bro  i amunicja strzelecka LWP”, S. Torecki, MON Warszawa 1985.
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Nast pnie pokazuje si  i nazywa poszczególne wzory broni strzeleckiej 

znajduj cej si  na wyposa eniu o nierzy. Przypomina si , e – ze wzgl du na 

przeznaczenie, w a ciwo ci bojowe i sposób obs ugiwania – bro  strzeleck  dzieli 

si  na: indywidualn , zespo ow  i osobist . Indywidualna i zespo owa bro  

strzelecka przeznaczona jest do niszczenia celów ywych i rodków ogniowych 

oraz celów powietrznych. Bro  osobista s u y do walki na ma ych odleg o ciach  

i do samoobrony. 

Pos uguj c si  tabelami oraz pokazuj c poszczególne cz ci, nale y omówi  

w a ciwo ci bojowe i wa niejsze dane techniczne. Tabele nale y dostosowa  do 

konkretnych potrzeb. Mo na je tak e wzbogaci  o dane taktyczno-techniczne 

innych wzorów broni. 

     Tabela 1 
Podstawowe dane taktyczno-techniczne broni strzeleckiej 

Lp. 

           rodzaj broni 
 
wyszcze- 
gólnienie 

karabinki
i pistolety maszynowe 

pistolety 

7,62 mm 

kbk AKMS 

5,56 mm 

kbs wz. 96 

„Beryl”  

(mini „Beryl”) 

9 mm  

PM-84P 

9 mm  

P-83 

9 mm 

 WIST 94 

1 Kaliber w mm 7,62 5,56 9 9 9 

2 Odleg o  ognia 
skutecznego w m 

do 400 do 600 
(400) 

150 do 50 do 50 

3 
Szybkostrzelno  

teoretyczna  
w strz./min 

600 700 640 
10 strz./8-

10 s 
10 strz./8-

10 s 

4 
Pojemno  

magazynków 
(ta m) w szt. 

30 30 15/25 8 16 

5 
Pr dko  

pocz tkowa 
pocisku w m/s 

785 920 (770) 360 318 360 

6 Masa broni z za . 
magazynkiem w kg 

3,4 4,2 (3,9) 2,0 – 2,6 0,8 0,7 

7 Rodzaj naboju 7,62 x 39 5,56 x 45 9 x 19 
Parabellum 

9 x 18 
Makarow 

9 x 19 
Parabellum 
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Tabela 2 
Podstawowe dane taktyczno-techniczne broni strzeleckiej 

Lp. 

rodzaj  
 broni 

 
wyszcze- 
gólnienie 

karabiny maszynowe karabiny wyborowe 

7,62 mm 
km PK MG3 

7,62 mm 
UKM 

2000P 

TRG 22 
SAKO 

12,7 mm 
TOR 

7,62 mm 
SWD 

1 Kaliber w mm 7,62 7,62 7,62 7,62 12,7 7,62 

2 Odleg o  ognia 
skutecznego w m do 1000 do 800 do 1500 do 800 do 2000 do 800 

3 
Szybkostrzelno  

teoretyczna  
w strz./min 

650 900 800 5 5 30 

4 
Pojemno  

magazynków 
(ta m) w szt. 

100/250 100 100/200 10 7 10 

5 
Pr dko  

pocz tkowa 
pocisku w m/s 

825 820 840 
W 

zale no ci 
od rodzaju 
amunicji 

W 
zale no ci 
od rodzaju 
amunicji 

830 

6 
Masa broni  

z za adowanym 
magazynkiem  

w kg 

11,4 
(z ta m  
100 szt.)

14,8 
(z ta m  
100 szt.)

12,3 
(z ta m  
100 szt.) 

4,9 16,3 5,3 

7 Rodzaj naboju 7,62 x 54 7,62 x 51 7,62 x 51 7,62 x 51 12,7 x 99 7,62 x 54 
 

Tabela 3 
Podstawowe dane taktyczno-techniczne granatników 

Lp. 

rodzaj   
 broni 

 
wyszcze- 
gólnienie 

granatniki jednostrza owe granatnik 
automatyczny 

granatnik 
przeciw- 
pancerny 

GSBO-40 
samodzielny

GPBO-40 
podwieszany

wz. 1983 
„Palllad-D” 

samodzielny

wz. 1974 
„Pallad” 

podwieszany
MK-19 

40mm RGP 
panc-7 

(wersje 7W, 
7N,7WN,7D,

7DN) 
1 Kaliber w mm 40 40 40 40 40 40 

2 Odleg o  ognia 
skutecznego w m 30 - 430 30 - 430 30 - 430 30 - 430 75 - 1500 500 

3 
Szybkostrzelno  

prakt. w 
strz./min 

5 - 7 5 - 7 8 8 40-pojedynczym 
60-ci g ym 4 - 6 

4 d ugo  (z kolb  
wysuni t ) w cm 49,8 (56,4) 41,8 39,5 (67,0) 32,4 109,7 100 

5 
Pr dko  

pocz tkowa 
pocisku w m/s 

76 76 78 78 241 120 - 300 

6 Masa broni w kg 2,36 1,91 2,3 1,25 32,92 6,3 

7 Rodzaj naboju 
40x46 (NATO) – 

od amkowy, zapalaj cy, 
dymny, wiczebny. 

40x47 – od amkowy, 
wiczebny, balistyczny. 

40 x 53 -
od amkowy, 

kumulacyjno- 
-od amkowy, 

wiczebny, 
balistyczny. 

85 mm 
przeciw- 

pancerny 
PG-7W 
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Tabela 4 
Podstawowe dane taktyczno-techniczne granatów nasadkowych do kbs wz. 96 

rodzaj  
granatu 

 
 

wyszczególnienie 

GNPO NGD-93 NGZ-93 NGO -93 

Typ granatu 
przeciwpancerno-

-od amkowy dymny zapalaj cy o wietlaj cy 

Masa granatu w g 410 445 450 550 
D ugo  w mm 279 222 225 314 

Pr dko  wylotowa  
w m/s 71 60 60 50 

Dono no  min. w m 240 200 200 150 

Dzia anie granatu 
przebijalno  

pancerza:  
80 mm 

min. 50 s 
dymienia min. 30 s palenia 

min. 20 s 
o wietlania 
(50 000 cd) 

Liczba od amków 
(w przybli eniu) 1000 500 1150 860 

 
Tabela 5 

Podstawowe dane taktyczno-techniczne granatów r cznych 
rodzaj  

granatu 
 
 

wyszczególnienie 

Granat R czny 
wz. F-1 

Granat 
R czny wz. 

1942 

R czny Granat 
Obronny  
RGO-88 

R czny Granat 
Zaczepny  
RGZ-89 

Typ granatu obronny zaczepny obronny zaczepny 

Masa granatu 
uzbrojonego w g 700 400 485 370 

Masa materia u 
wybuchowego w g, 

rodzaj MW 

60 
trotyl 

120 
trotyl 

60 
heksogen 

106 
trotyl 

Promie  ra enia w m do 200 15-20 5 5 

Czas zadzia ania 
granatu w s  

3,2 do 4 3,2 do 4 3,2 do 4 3,2 do 4 

Liczba od amków 
(w przybli eniu) 1000 500 1150 860 

 

Ucz c (doskonal c) budowy broni, nale y pokaza  oraz nazwa  zasadnicze 

jej cz ci i mechanizmy, jak równie  omówi  przeznaczenie oraz cechy wspólne  

i ró nice wynikaj ce z konstrukcji ró nych wzorów broni strzeleckiej. Na przyk ad: 

podstawow  cz ci  broni strzeleckiej jest lufa. S u y ona do nadania pociskowi 
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kierunku lotu i ruchu obrotowego. Wewn trz niej znajduje si  przewód gwintowany 

(pola i bruzdy), komora nabojowa. rednic  lufy – mierzon  mi dzy dwoma prze-

ciwleg ymi polami – nazywamy jej kalibrem. Luf  z komor  zamkow , w zale no ci 

od konstrukcji, czy si  za pomoc  gwintu, zatrzasku lub innych urz dze  itp.  

W podobny sposób nale y omówi  budow  pozosta ych cz ci i mechanizmów. 

Jednocze nie trzeba obja ni  ich funkcj  w broni oraz ogólne zasady dzia ania. 

Nast pnie nale y omówi  budow  i dzia anie mechanizmów: spustowych  

i spustowo-uderzeniowych, powrotnych, zasilania (magazynki, dono niki), 

bezpieczników nastawczych, przyrz dów celowniczych oraz pozosta ych urz dze   

i przyborów.  

Stopie  szczegó owo ci przy omawianiu budowy i dzia ania cz ci powinno 

si  dostosowa  do ustale  programowych i czasu przeznaczonego na realizacj  

zagadnienia, ale przede wszystkim do poziomu wyszkolenia o nierzy. 

 

1.3 Obs ugiwanie broni strzeleckiej przed strzelaniem i po strzelaniu 
Doskonalenie wiadomo ci z tego tematu powinno si  realizowa  jako 

zagadnienie w trakcie zaj  ze szkolenia ogniowego w zale no ci od potrzeb 
(np. zamiana funkcji, wprowadzenie innego rodzaju broni itp.), gdy  tematy z tego 

obszaru realizowane s  zwykle w centrach szkolenia w okresie szkolenia 

podstawowego (zapoznawczego). 
Sk adanie i rozk adanie broni. Rozpoczynaj c zaj cia, nale y podkre li , e 

o nierz przyst puj cy do rozk adania broni ma obowi zek j  przejrze ,  

tzn. sprawdzi , czy w komorze nabojowej nie ma naboju. Nast pnie nale y 

przypomnie  szkolonym, e bro  rozk ada si , aby przygotowa  bro  do strzelania 

oraz obs ugi po zako czeniu strzelania w celu wyczyszczenia, smarowania, 

przegl dów, wymiany lub naprawy uszkodzonych cz ci – cz ciowo lub 

ca kowicie. Pierwszy sposób polega na od czeniu zasadniczych cz ci lub 

zespo ów, drugi za  na rozk adaniu mechanizmów. 

W dalszej cz ci zaj  omawia si  tylko cz ciowe rozk adanie broni10. Bro  

rozk ada si  na sto ach, a w polu na czystych podk adach, pos uguj c si  tylko 

sprawnymi i typowymi przyborami oraz urz dzeniami. Cz ci i zespo y uk ada si   

10 Sk adanie i rozk adanie ka dego rodzaju broni opisane jest w instrukcji obs ugi danego modelu. 
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w kolejno ci ich od czania. Podczas rozk adania nie nale y u ywa  nadmiernej 

si y i wykonywa  gwa townych uderze . 

Bro  sk ada si , wykonuj c czynno ci w odwrotnej kolejno ci ni  podczas 

rozk adania. Przy czym trzeba zwraca  uwag  na zgodno  numeracji i stan 

czonych cz ci. Ka d  czynno  pokazuje si  na jednym rodzaju broni. Po 

pokazie nakazuje si  szkolonym, aby czynno  t  wykonali samodzielnie na 

wszystkich wzorach broni. W tym czasie instruktorzy powinni kontrolowa  sposób 

jej wykonania. Nast pnie szkoleni samodzielnie wicz  rozk adanie i sk adanie 

broni. 

Po sprawdzeniu zrozumienia omówionych zasad nale y przyst pi  do 

doskonalenia rozk adania i sk adania broni11. 

 Czyszczenie i konserwacja. Nale y zapozna  o nierzy z zasadami 

czyszczenia i konserwacji broni strzeleckiej. Wskazane jest, aby zaj cia by y 

prowadzone w pomieszczeniu przeznaczonym do czyszczenia broni. Na zaj cia 

nale y przygotowa  etatow  bro  pododdzia u oraz indywidualne wyposa enie 

o nierza, paku y i czy ciwo, próbki smarów i p ynów stosowanych do czyszczenia 

oraz konserwacji, a tak e tablice pogl dowe. Po zapoznaniu z tematem i celem 

zaj  nale y poinformowa  szkolonych, e w a ciwe piel gnowanie i utrzymanie 

broni gwarantuje niezawodne jej dzia anie. Nast pnie nale y krótko omówi  

zasady czyszczenia broni. 

 Czyszczenie prowadzi si  zawsze pod nadzorem dowódcy dru yny (sekcji) 

lub innego wyznaczonego podoficera, który okre la zakres rozk adania broni, 

sprawdza przydatno  przyborów, nadzoruje sposób czyszczenia broni, po czym 

zezwala na jej konserwacj . Nast pnie kontroluje on sposób smarowania broni, 

zezwala na jej z o enie i sprawdza, czy zosta a prawid owo z o ona. 

Przybory i materia y do czyszczenia broni. Nale y u ywa  przyborów 

znajduj cych si  w przyborniku, a tak e paku , szmat i smarów. Pokazuj c te 

materia y, nale y krótko scharakteryzowa  poszczególne rodzaje smarów  

i p ynów. Instruktorzy demonstruj  je, omawiaj  ich barw  i lepko . Nast pnie 

powinno si  pokaza  sposób przenoszenia i przechowywania przyborów oraz 

materia ów. 

11 Doskonalenie zgodnie z normami ze szkolenia ogniowego. 
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Sposób czyszczenia broni przed strzelaniem i po jego zako czeniu.  

Po rozpocz ciu zaj  instruktorzy nakazuj  roz o y  bro . Pokazuj  i obja niaj  

sposób przygotowania przyborów. Nast pnie szkoleni wykonuj  wszystkie 

czynno ci samodzielnie. Szczególn  uwag  nale y zwróci  na sposób 

czyszczenia lufy jako najwa niejszego elementu broni. 

Czysto  przewodu lufy sprawdza si  przez przetarcie go such , czyst  

szmatk . Je li na szmatce s  widoczne lady osadu prochowego lub brudu, trzeba 

ponownie przeczy ci  przewód lufy. Po strzelaniu luf  czy ci si  paku ami 

(szmatk ) nas czonymi p ynem do czyszczenia b d  smarem. Cz ci, na które 

oddzia ywa y gazy prochowe, przed czyszczeniem zwil a si  smarem. Przewody 

gazowe czy ci si  za pomoc  skrobaków, pokazuj c jednocze nie sposób 

wykonania tej czynno ci. Luf  smaruje si  za pomoc  szczoteczki, a pozosta e 

cz ci szmatk  zwil on  smarem. Warstwa na o onego smaru powinna by  

nieznaczna, tak aby umo liwia a u ycie broni bez czyszczenia i nie brudzi a 

umundurowania. 

W ko cowej cz ci zaj  nale y nauczy  szkolonych ustawiania broni  

i sprz tu (np. magazynki, bagnet) w magazynie pododdzia u. Pokazuj c bro , 
obja nia si , e powinna by  ona roz adowana, a spr yny jej mechanizmów 

nienapi te. 

Codzienny przegl d broni ma na celu utrzymanie jej w sta ej gotowo ci, 

sprawno ci i czysto ci. Prowadzi si  go przed ka dymi wiczeniami i po powrocie  

z nich, w czasie czyszczenia broni itp. Podczas przegl du codziennego bro  

znajduje si  w stanie z o onym. Jednocze nie z przegl dem broni sprawdza si  

dodatkowe elementy, takie jak lufy, ta my, itp. Drobne niesprawno ci zauwa one 

podczas przegl dów mog  by  usuwane w pododdziale, wi ksze za  –  

w warsztacie rusznikarskim oddzia u. 

o nierze s  zobowi zani meldowa  swemu prze o onemu o wszystkich 

niesprawno ciach zauwa onych podczas przegl du i je li potrafi   powinni je 

usun  samodzielnie. Podczas codziennego przegl du broni w stanie z o onym 

nale y sprawdzi : zgodno  numeracji na mechanizmach i cz ciach, czy na 

cz ciach zewn trznych broni nie ma rdzy, brudu, p kni , zadziorów lub innych 

uszkodze , czy na cz ciach drewnianych nie ma p kni , odprysków oraz 
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wgniece , stan przyborów i ich mocowanie; zamocowanie pasa (stan futera u, 

adownic), stan przyrz dów celowniczych; dzia anie zamka i bezpiecznika 

(prze cznika rodzaju ognia), czy lufa jest czysta i niezatkana. 

Przygotowanie broni do strzelania. Nale y pami ta  o zorganizowaniu 

dodatkowego punktu nauczania przeznaczonego na rozkonserwowanie  

i przygotowanie broni do strzelania oraz do przeczyszczenia jej tu  po strzelaniu. 

Kolejno  wykonywania czynno ci mo e by  nast puj ca: roz o enie broni, 

oczyszczenie poszczególnych cz ci i mechanizmów, nasmarowanie cz ci 

tr cych, z o enie broni i przejrzenie jej w stanie z o onym. 

Po zako czeniu strzelania nale y pokaza  i obja ni , jak czy ci si  bro  po 

strzelaniu. W tym celu przewód lufy i cz ci, na które oddzia ywa y gazy 

prochowe, zwil a si  smarem, wst pnie czy ci do sucha i lekko smaruje. Bro  

czy ci si  dok adnie  po powrocie do rejonu zakwaterowania  w czasie 

przewidzianym i zaplanowanym przez kierownika zaj  (dowódc  pododdzia u).  

W warunkach polowych podczas ka dych wicze  taktycznych nale y 

pami ta  o wypracowaniu nawyku dba o ci o bro , zarówno w czasie ka dej 

przerwy w dzia aniach, jak i po zako czeniu wicze .  

Niesprawno ci broni strzeleckiej wyst puj ce w trakcie strzelania. W czasie 

zaj  ze szkolenia ogniowego szkoleni powinni pozna  najcz ciej wyst puj ce 

niesprawno ci, które powoduj  zaci cia broni, ich przyczyny, sposoby 

zapobiegania i usuwania tych zaci . Umiej tno ci z tej dziedziny nale y 

doskonali  podczas strzela  i wszystkich wicze  przygotowawczych. Zaj cia tego 

rodzaju mog  by  prowadzone na strzelnicy lub w terenie, w specjalnie 

zorganizowanych punktach nauczania. Zale nie od miejsca i warunków do zaj  

nale y przygotowa : bro , przybory i naboje szkolne (treningowe). Je eli zaj cia 

s  prowadzone metod  wicze  praktycznych, mo na przygotowa  2 3 cele 

ukazuj ce si , aby wprowadzi  element realizmu i rywalizacji. 

Z do wiadczenia wynika, e nauczanie usuwania niesprawno ci, 

organizowane na zasadzie oddzielnych zaj , najlepiej prowadzi  metod  

sytuacyjn . Przyst puj c do zaj , nale y w tym przypadku wyja ni , e bro  jest 

sprawna i niezawodna wtedy, gdy o nierz nale ycie si  z ni  obchodzi i w a ciwie 

j  obs uguje. Jednak w wyniku u ycia wadliwej amunicji, zu ycia cz ci, 



41
41 

nadmiernego zanieczyszczenia lub niew a ciwego obchodzenia si  z broni  mog  

powsta  niesprawno ci powoduj ce jej zaci cie. Po tym wprowadzeniu nale y 

poda  temat i postawi  wicz cym zadania. Nast pnie wprowadza si  ich  

w okre lon  sytuacj , na przyk ad: podczas strzelania z karabinka ogie  zosta  

samoczynnie przerwany. Naciskanie na spust nie powoduje uruchomienia 

mechanizmów. Objawy: zamek nie doszed  do przedniego po o enia, zatrzymuj c 

si  w rodkowej cz ci komory zamkowej i nie wprowadzi  kolejnego naboju do 

komory nabojowej. Po o enie zamka i nabojów pokazuje si  na broni. Nast pnie 

wyznacza si  szkolonego, któremu poleca si  usun  zaci cie i otworzy  ogie . 

Gdy wykonuje on polecenie, okre la si  istot  problemu: cz ci ruchome 

zatrzyma y si  podczas ruchu do przodu, nie nast pi o wprowadzenie naboju do 

komory nabojowej i zaryglowanie zamka. Przyczyn  zaci cia mo e by  

niewyrzucenie z komory nabojowej wystrzelonej uski, wgniecenia na usce naboju 

lub p kni cie spr yny powrotnej. 

Nast pnie podaje si  czynno ci, jakie powinien wykona  o nierz podczas 

usuwania zaci cia. W wyniku dyskusji nale y d y  do sformu owania 

nast puj cych wniosków: aby usun  zaci cie, trzeba natychmiast prze adowa  

bro  i strzela  dalej; w razie powtórzenia si  zaci cia roz adowa  bro , ustali  

przyczyn  niesprawno ci i usun  j . W sposób podobny uczy si  szkolonych 

usuwania innych zaci , przedstawiaj c kolejne sytuacje, zwracaj c uwag  na 

zachowanie warunków bezpiecze stwa (trzyma  bro  w kierunku pola tarczowego 

itp.). 

Podczas analizowania kolejnych sytuacji nale y wymaga  od szkolonych, 

aby praktycznie wykonywali wszystkie czynno ci zwi zane z usuwaniem zaci . 

Oprócz tego, trzeba podkre li , e chc c zapobiec powstawaniu zaci , o nierze 

powinni utrzymywa  bro  technicznie sprawn , prawid owo j  rozk ada  i sk ada  

oraz w a ciwie obs ugiwa , czy ci , smarowa  i przegl da  przed ka dym 

strzelaniem.  

Je eli zaj cia s  prowadzone w grupach wyposa onych w jednorodne 

uzbrojenie, wówczas zagadnienia realizuje si  zgodnie z zaleceniami instrukcji 

dotycz cej danego rodzaju broni. Ucz c usuwania niesprawno ci powsta ych 
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podczas strzelania, nale y zwróci  szczególn  uwag  na przestrzeganie 

przepisów bezpiecze stwa.  

1.4 Przystrzeliwanie broni strzeleckiej 
Bro  powinna by  zawsze doprowadzona do celno ci. Celno  zapewnia si  

przez przystrzeliwanie. 

Bro  przystrzeliwuje si  w nast puj cych przypadkach: 

 po przyj ciu broni na wyposa enie pododdzia u, 

 po naprawie i wymianie cz ci maj cych wp yw na celno , 

 po stwierdzeniu odchyle  pocisków przekraczaj cych ustalone normy, 

 w czasie dni technicznych (15% broni pododdzia u). 

Za organizacj  przystrzeliwania odpowiedzialny jest dowódca kompanii, 

natomiast za prowadzenie  dowódca plutonu. 

 Do przystrzeliwania broni wyznacza si : 

 broni indywidualnej i zespo owej – o nierza, któremu bro  zosta a 

przydzielona lub najlepszych strzelców (celowniczych) pododdzia u, 

 karabinu wyborowego – o nierza, któremu bro  zosta a przydzielona, 

 przystrzeliwanie broni po naprawie – dokonuje s u ba uzbrojenia lub  

w przypadku jej braku pododdzia , na którego ewidencji znajduje si  bro . 

We wszystkich przypadkach strzelaj cy nie podchodzi do tarczy, gdy  nie 

powinien sugerowa  si  uk adem trafie  na tarczy przy kolejnym strzelaniu 

kontrolnym. Ponadto w czasie przystrzeliwania broni na strzelnicy powinien by  

obecny technik uzbrojenia (mechanik broni strzeleckiej) wyposa ony w niezb dne 

oprzyrz dowanie i podstawowe cz ci zamienne. 

Zaj cia nale y prowadzi  na strzelnicy z takim wyliczeniem, aby ka dy 

o nierz móg  osobi cie przystrzela  swoj  bro . Je eli program nie przewiduje 

czasu na zaj cia tego rodzaju, przestrzeliwanie broni mo na realizowa  jako 

osobny punkt nauczania. Oprócz broni na zaj cia z przestrzeliwania nale y 

zorganizowa  tarcze do przystrzeliwania na bia ym ekranie o wymiarach nie 

mniejszych ni  1,5 x 1,5 m, tablic  i kred , linijki milimetrowe, sprawdziany 

rozrzutu (o wymiarach dopuszczalnego rozrzutu dla danego wzoru broni), 

przybory pi miennicze, przybory do zmiany po o enia przyrz dów celowniczych. 
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Przystrzeliwanie polega na odpowiednim ustawieniu przyrz dów 

celowniczych wzgl dem osi przewodu lufy – na podstawie wyników strzelania. 

Nale y prowadzi  je w warunkach zbli onych do tabelarycznych. Odleg o ci 

przystrzeliwania: dla pistoletów – 25 m, pistoletów maszynowych – 50 m, 

karabinków, karabinów, karabinów maszynowych – 100 m. Przed 

przystrzeliwaniem dok adnie przegl da si  bro , a wszystkie zauwa one usterki 

usuwa.  

Nastaw  celownika w czasie przystrzeliwania ustala si  na podstawie 

najcz ciej stosowanych odleg o ci strzelania w walce. Dla wi kszo ci rodzajów 

broni strzeleckiej nastaw  tak  jest celownik 3. 

Po o enie punktu kontrolnego (PK) zale y od nastawy celownika oraz 

odleg o ci strzelania i odpowiada przewy szeniu redniego toru pocisków nad lini  

celowania. 

Czynno ci obowi zuj ce podczas przystrzeliwania broni strzeleckiej: 

 przygotowanie tarczy do przystrzeliwania w zale no ci od rodzaju broni – 

tarcz  (uniwersaln ) do przystrzeliwania broni strzeleckiej nale y odpowiednio 

przyci  do danego rodzaju broni (patrz przewy szenie na danej nastawie), 

 oddanie okre lonej liczby strza ów do tarczy (ogniem pojedynczym 4 strza y); 

 okre lenie wielko ci rozrzutu, 

 wyznaczenie redniego punktu trafienia ( PT), 

 okre lenie odchylenia PT od punktu kontrolnego (PK), 

 wprowadzenie wymaganych poprawek na przyrz dach celowniczych – 

muszk  przesuwamy w kierunku uchyle  (wkr camy – je li PT za nisko), 

wykorzystuj c warto ci z tabeli 4, za  pistolety doprowadza si  do normalnej 

celno ci, zmieniaj c po o enie celownika w kierunku przeciwnym do 

odchylenia PT albo wymienia si  celownik na wy szy lub ni szy, 

 sprawdzenie przystrzelania broni poprzez powtórne strzelanie, 

 wykonanie nowej rysy ustawnej na obsadzie muszki. 

W trakcie przystrzeliwania broni strzeleckiej wykorzystuje si  tarcz  

(uniwersaln ) do przystrzeliwania broni strzeleckiej.  
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      Rys. 5. Tarcza do przystrzeliwania broni strzeleckiej  (T. przyst. nr 1) 
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7,62 mm 
kbk AKM 100 3 25 4 5 15    20 26  

5,56 mm  
kbs BERYL 100 3/4 13 / 25 4 5 15    20 26  

7,62 mm 
km PK 100 3 15    10 5 20 12 15  

7,62 mm  
SWD 100 3 mech.16

opt.  14 4 3 8    16 16 5 
9 mm  

PM-84P 50 75 7 4 8 25    9  6,2 

9m  
P-83 25 sta y od   3 

do 12,5 4 5 15      
w kier. =22 
w pionie 
wymiana 
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Szczegó owe normy i sposoby przystrzeliwania podane s   
w odpowiednich instrukcjach dla poszczególnych rodzajów broni. 

Postawa strzelecka podczas przystrzeliwania powinna by  le ca  

z wykorzystaniem podpórki, a dla pistoletów stoj ca. Przy broni strzeleckiej 

przyjmuje si  za punkt celowania rodek dolnego skraju celu. Tarcz  do 

przystrzeliwania ustawia si  tak, aby punkt celowania znajdowa  si  na wysoko ci 

g owy strzelaj cego (k t po o enia celu równy zeru).  

Po krótkim teoretycznym wprowadzeniu i pokazie wydaje si  naboje, podaje 

komendy do zaj cia stanowisk, adowania broni i otwarcia ognia. Strzelaj cy daj  

po cztery strza y, celuj c dok adnie i jednakowo. Przy tarczach sprawdza si  

wielko ci rozrzutu. Gdy rozrzut mie ci si  w dopuszczalnych granicach, okre la 

si  po o enie redniego punktu trafienia. W celu okre lenia PT wed ug czterech 

przestrzelin, (rys. 6) nale y po czy  lini  prost  dwie najbli sze przestrzeliny  

(1 i 2) i podzieli  odleg o  mi dzy nimi na po ow  (punkt A). Po czy  lini  

otrzymany punkt podzia u odcinka z przestrzelin  3 i otrzyman  odleg o  mi dzy 

punktem A a przestrzelin  3 podzieli  na trzy równe cz ci. Punkt podzia u 

znajduj cy si  najbli ej dwu pierwszych przestrzelin (punkt B) po czy   

z przestrzelin  4, a powsta y po po czeniu odcinek podzieli  na cztery równe 

cz ci. Punkt podzia u – znajduj cy si  na odcinku najbli ej trzech pierwszych 

przestrzelin – jest rednim punktem trafienia ( PT). 

 

 

Rys. 6. Okre lenie PT dla czterech przestrzelin (wariant) 
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Szczegó owe normy i sposoby przystrzeliwania podane s   
w odpowiednich instrukcjach dla poszczególnych rodzajów broni. 

Postawa strzelecka podczas przystrzeliwania powinna by  le ca  

z wykorzystaniem podpórki, a dla pistoletów stoj ca. Przy broni strzeleckiej 

przyjmuje si  za punkt celowania rodek dolnego skraju celu. Tarcz  do 

przystrzeliwania ustawia si  tak, aby punkt celowania znajdowa  si  na wysoko ci 

g owy strzelaj cego (k t po o enia celu równy zeru).  

Po krótkim teoretycznym wprowadzeniu i pokazie wydaje si  naboje, podaje 

komendy do zaj cia stanowisk, adowania broni i otwarcia ognia. Strzelaj cy daj  

po cztery strza y, celuj c dok adnie i jednakowo. Przy tarczach sprawdza si  

wielko ci rozrzutu. Gdy rozrzut mie ci si  w dopuszczalnych granicach, okre la 

si  po o enie redniego punktu trafienia. W celu okre lenia PT wed ug czterech 

przestrzelin, (rys. 6) nale y po czy  lini  prost  dwie najbli sze przestrzeliny  

(1 i 2) i podzieli  odleg o  mi dzy nimi na po ow  (punkt A). Po czy  lini  

otrzymany punkt podzia u odcinka z przestrzelin  3 i otrzyman  odleg o  mi dzy 

punktem A a przestrzelin  3 podzieli  na trzy równe cz ci. Punkt podzia u 

znajduj cy si  najbli ej dwu pierwszych przestrzelin (punkt B) po czy   

z przestrzelin  4, a powsta y po po czeniu odcinek podzieli  na cztery równe 

cz ci. Punkt podzia u – znajduj cy si  na odcinku najbli ej trzech pierwszych 

przestrzelin – jest rednim punktem trafienia ( PT). 

 

 

Rys. 6. Okre lenie PT dla czterech przestrzelin (wariant) 
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Po o enie PT mo na okre li  równie  w nast puj cy sposób: po czy  parami 

przestrzeliny (rys. 7), nast pnie po czy  rodki odcinków cz cych pary 

przestrzelin (punkty A i B) i powsta y w ten sposób odcinek podzieli  na po ow . 

Punkt podzia u jest rednim punktem trafienia ( PT).

 
Rys. 7. Okre lenie PT dla czterech przestrzelin (wariant) 

 

Je eli wszystkie cztery przestrzeliny nie mieszcz  si  w okr gu o rednicy 15 cm, 

to redni punkt trafienia mo na okre li  wed ug trzech najbardziej skupionych 

przestrzelin pod warunkiem, e czwarta przestrzelina znajduje si  w odleg o ci 

wi kszej ni  2,5 promienia okr gu obejmuj cego trzy przestrzeliny (rys. 8) od 

redniego punktu trafienia okre lonego z trzech przestrzelin. 

W celu okre lenia PT z trzech przestrzelin nale y po czy  lini  prost  dwie 

najbli sze przestrzeliny (1 i 2) i podzieli  odleg o  mi dzy nimi na po ow  (punkt 

A). Po czy  otrzymany punkt podzia u odcinka z przestrzelin  3 i otrzyman  

odleg o  mi dzy punktem podzia u A a przestrzelin  3 podzieli  na trzy równe 

cz ci. Punkt podzia u znajduj cy si  najbli ej dwóch pierwszych przestrzelin jest 

rednim punktem trafienia ( PT). 

Rys. 8. Okre lenie PT dla trzech przestrzelin (wariant) 
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Po o enie PT mo na okre li  równie  w nast puj cy sposób: po czy  parami 

przestrzeliny (rys. 7), nast pnie po czy  rodki odcinków cz cych pary 

przestrzelin (punkty A i B) i powsta y w ten sposób odcinek podzieli  na po ow . 

Punkt podzia u jest rednim punktem trafienia ( PT).

 
Rys. 7. Okre lenie PT dla czterech przestrzelin (wariant) 

 

Je eli wszystkie cztery przestrzeliny nie mieszcz  si  w okr gu o rednicy 15 cm, 

to redni punkt trafienia mo na okre li  wed ug trzech najbardziej skupionych 

przestrzelin pod warunkiem, e czwarta przestrzelina znajduje si  w odleg o ci 

wi kszej ni  2,5 promienia okr gu obejmuj cego trzy przestrzeliny (rys. 8) od 

redniego punktu trafienia okre lonego z trzech przestrzelin. 

W celu okre lenia PT z trzech przestrzelin nale y po czy  lini  prost  dwie 

najbli sze przestrzeliny (1 i 2) i podzieli  odleg o  mi dzy nimi na po ow  (punkt 

A). Po czy  otrzymany punkt podzia u odcinka z przestrzelin  3 i otrzyman  

odleg o  mi dzy punktem podzia u A a przestrzelin  3 podzieli  na trzy równe 

cz ci. Punkt podzia u znajduj cy si  najbli ej dwóch pierwszych przestrzelin jest 

rednim punktem trafienia ( PT). 

Rys. 8. Okre lenie PT dla trzech przestrzelin (wariant) 
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Zmiany po o enia przyrz dów celowniczych dokonuje technik uzbrojenia 

(wyznaczony o nierz). Warto ci zmian PT do uzyskania po zmianie po o enia 

muszki dla poszczególnych rodzajów broni przedstawia tabela 6. Strzelanie 

powtarza si  a  do uzyskania normalnej celno ci broni.  

Przystrzeliwanie (wizowanie) broni z celownikiem dodatkowym (optycznym, 

noktowizyjnym, holograficznym itp.) nale y realizowa  zazwyczaj przed 

strzelaniem z wykorzystaniem takiego celownika. Wizowanie broni z dodatkowym 

celownikiem dokonuje si  po uprzednim przystrzelaniu jej z celownikiem 

mechanicznym. Szczegó owe czynno ci, jakie nale y wykona  podczas 

przystrzeliwania oraz zgrywania celowników dodatkowych, zamieszczone s   

w odpowiednich instrukcjach u ytkowania broni i sprz tu wojskowego. 

1.4.1 Sprawdzanie i regulowanie przyrz dów celowniczych 40 mm 
  granatnika rgppanc – 7W (D). 

Sprawdzenie celownika mechanicznego: 

 zamocowa  nieruchomo granatnik w stojaku, 

 ustawi  w odleg o ci 20 m tarcz  kontroln  (Rys. 10),  

 w o y  przeziernik w wylot lufy, 

 wycelowa  granatnik, wizuj c przez luf  i przeziernik na tarcz  kontroln , 

 ustawi  przyrz dy celownicze, suwak na 3, 

 podczas kilku prób, obraz zgranych przyrz dów celowniczych nie powinien 

wychodzi  z dolnego prostok ta wi cej ni  50% sprawdze  oraz przy 

ustawionej muszce dodatkowej (+) z górnego bia ego prostok ta tarczy. 

Je eli jest inaczej, granatnik nale y przekaza  do naprawy.  

Sprawdzenie celownika optycznego: 

 za o y  celownik i ustawi  pokr t o poprawek temperatury na znak „+”, 

 zamocowa  granatnik nieruchomo, 

 ustawi  w odleg o ci 20 m tarcz  kontroln , 

 w o y  przeziernik w wylot lufy, zamocowa  nici w naci ciach, 

 wycelowa  granatnik wizuj c przez luf  i przeziernik na tarcz  kontroln , 

 sprawdzi , czy znak „+” siatki celownika pokrywa si  z krzy em z lewej 

strony górnego ko a tarczy kontrolnej, 
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 w wypadku niezgodno ci dokona  regulacji rubami regulacyjnymi. 

Powtórzy  sprawdzenie. 
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Rys. 10. Tarcza kontrola do sprawdzania przyrz dów celowniczych  

rgppanc – 7W (D) 

 

1.5 Pomoce szkoleniowe i urz dzenia szkolno-treningowe wykorzystywane  
w procesie szkolenia ogniowego 

Pomoce szkoleniowe i urz dzenia szkolno-treningowe (UST), zwane 

rodkami nauczania, to wszystkie przedmioty i urz dzenia, które dostarczaj  

szkolonym bod ców oddzia ywuj cych na wzrok, s uch, dotyk lub zmuszaj cych 

do dzia ania w okre lonych warunkach. U atwiaj  one nauczanie, utrwalanie  
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i doskonalenie umiej tno ci pos ugiwania si  broni  strzeleck 12. Nale  do nich: 

przybory strzeleckie (muszka uniwersalna, szk o kontrolne, diafragma), urz dzenia 

techniczne (bro , naboje, granaty, imitatory, podno niki figur bojowych), trena ery 

do nauki strzelania, techniczne rodki audiowizualne (komputery, projektory, 

telewizory, odtwarzacze DVD i VHS) oraz materia y pomocnicze (tablice 

pogl dowe, schematy, zdj cia). Wymienione rodki spe niaj  w metodyce 

szkolenia funkcje poznawcze, aktywizuj ce, doskonal ce i kontrolne. 

Funkcje poznawcze wyst puj  w procesach poznawania i zapami tywania 

wiadomo ci oraz przyswajania umiej tno ci. U atwiaj  zbli enie szkolonego do 

poznawania stanu faktycznego, zrozumienie poj , ukazuj  rzeczy, zjawiska, fakty  

i czynno ci niedost pne przy bezpo redniej obserwacji, a tak e maj  wp yw na 

zwi kszenie zakresu przekazywanych wiadomo ci. Ponadto pozwalaj  one na 

pe niejsze poznanie dynamiki zjawisk i procesów oraz wi zanie teorii z praktyk . 

Aktywizuj ce funkcje rodków nauczania wyra aj  si  w rozwijaniu zdolno ci 

poznawczych, oddzia ywaniu emocjonalnym na szkolonych, a tym samym 

anga owaniu ich w proces szkolenia. 

Podstawowe rodki nauczania przedstawia rysunek 11. Sprzyjaj  one 

wyzwalaniu aktywno ci spostrze eniowej i my lowej. Odpowiednio zastosowane 

rodki nauczania powoduj  zwi kszenie zainteresowania przedmiotem oraz 

przyczyniaj  si  do wywo ania zaciekawienia, zadowolenia, ch ci uczenia si  oraz 

dzia ania. Wykorzystuj c rodki nauczania, utrwala si  wiadomo ci o nierzy, 

kszta tuje umiej tno ci i w a ciwe nawyki. rodki te pozwalaj  na wielokrotne 

powtarzanie czynno ci (funkcje doskonal ce) przy ma ych nak adach finansowych, 

dzi ki czemu eliminuje si  konieczno  eksploatacji sprz tu bojowego.  

rodki nauczania umo liwiaj  tak e dokonywanie kontroli wiadomo ci, 

umiej tno ci i nawyków nabytych w procesie nauczania. Zakres kontrolowanych  

i ocenianych czynno ci mo e by  bardzo ró ny, np. za pomoc  szk a kontrolnego 

mo na skontrolowa  i oceni  umiej tno ci celowania. Ocena tej umiej tno ci 

zale y przede wszystkim od do wiadczenia instruktora. T  sam  czynno  mo na 

12 „Urz dzenia treningowe i pomoce w szkoleniu ogniowym pododdzia ów piechoty i czo gów”, 
    „Katalog urz dze  szkolno-treningowych wojsk l dowych”. 
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g — stojak uniwersalny TS-93 (TS-64); 

h — budowa stojaka: 1 – obsada, 2 – uchwyt, 3 – wspornik ruchomy, 4 – ruba ustawcza,  

  5 – ruba podniesieniowa, 6 – ruba kierunkowa, 7 – ruby  zaciskowe, 

  8 – p ytki przyciskowe, 9 – podstawa, 10 – noga, 11 – ruba zaciskowa 

  nogi. 

          
 

i — diafragma uniwersalna TD-70 

j — budowa diafragmy: 1 – wspornik, 2 – ruba podniesieniowa, 3 – okular przeziernika,  

   4 – ruba ustawcza pozioma, 5 – podstawa. 
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k — ekran do trójk ta jednolito ci celowania TE-78 z wska nikiem13 

 

Rys. 11. Podstawowe przybory do nauki celowania 

 
 

Poniewa  w szkoleniu strzeleckim wykorzystuje si  wiele ró norodnych – 

pod wzgl dem przeznaczenia, budowy i sposobów u ytkowania – rodków 

nauczania, w poradniku zostan  omówione tylko niektóre z nich. 

 Muszka pokazowa uniwersalna jest wykorzystywana podczas nauczania 

celowania. Umo liwia ona pokazanie w a ciwego ustawienia przyrz dów 

celowniczych i nauczanie prawid owego celowania. Przed przyst pieniem do 

nauczania nale y zapozna  szkolonych z budow  muszki i sposobem 

pos ugiwania si  ni . Nast pnie nale y pokaza  prawid owe celowanie (ustawienie 

muszki w szczerbince) i krótko je obja ni . Ka d  pokazan  czynno  szkoleni 

powinni wykona  pod kontrol  prowadz cego zaj cia. 

 Diafragma uniwersalna s u y do pokazania szkolonym w a ciwego po o enia 

muszki w szczerbince oraz prawid owego celowania z wykorzystaniem broni 

zamocowanej na stojaku. Mo na równie  zaprezentowa  typowe b dy pope niane 

13 Fotografie ze strony producenta – www.armiks.com.pl. 
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przez szkolonych. Przed przyst pieniem do pokazu nale y umocowa  bro   

na stojaku, za o y  diafragm  na tyln  cz  komory zamkowej, podnie  

przeziernik, wycelowa  karabin, ustawi  na podstawie, naprowadzi  za pomoc  

mechanizmów otwór przeziernika na lini  celowania. Diafragm  mo na równie  

wykorzystywa  do samokontroli celowania, u atwia ona bowiem dostrzeganie 

b dów. 

Zestaw przyborów do trójk ta jednolitego celowania wykorzystuje si  

podczas nauczania i kontroli jednolitego celowania na odleg o ciach rzeczywistych 

lub zmniejszonych. Zestaw sk ada si  z ekranu, wska ników z celami odpowiednio 

zmniejszonymi (do wicze  w nocy wska nik pod wietla si ), linijki o podstawie 

milimetrowej (sprawdzianu ze skal  ocen). Nauczanie jednolitego celowania na 

odleg o ciach zmniejszonych mo na prowadzi  w nast puj cy sposób: ustawia si  

stojak i umocowuje na nim bro . W odleg o ci 10, 15 lub 20 m od stojaka ustawia 

si  ekran, do którego przypina si  czysty arkusz papieru. rodek arkusza powinien 

znajdowa  si  na poziomie osi lufy broni. Ekran umocowany jest na ruchomej 

ramce, dzi ki czemu mo na go przemieszcza  w p aszczy nie pionowej. U atwia 

to ustawienie go na wymaganej wysoko ci. o nierz obs uguj cy ekran ustawia 

wska nik z celem w rodku kartki. Nast pnie bro  kieruje si  w cel nieruchomy  

i unieruchamia mechanizmy stojaka. Przez otwór we wska niku zaznacza si  na 

arkuszu punkt kontrolny „K”. Celuj c z unieruchomionej broni, szkolony trzykrotnie 

naprowadza wska nik. Po ka dym wycelowaniu zaznacza si  punkt. Na 

podstawie tych trzech punktów, ustalonych z odleg o ci celowania, a równych 100 

mm, wykre la si  redni punkt celowania „ PC”, który ocenia si  nast puj co: 

 bardzo dobrze – je li redni punkt celowania jest odchylony od punktu 

kontrolnego (K) nie wi cej ni  5 mm (jedn  dwutysi czn  odleg o ci 

celowania), a uzyskane przez szkolonego trzy punkty znajduj  si  wewn trz 

okr gu o rednicy 3 mm, 

 dobrze – wewn trz okr gu o rednicy 5 mm, 

 dostatecznie – wewn trz okr gu o rednicy 10 mm. 

Przy odleg o ci celowania równej 15 m podane warto ci mno y si  przez 1,5 

(4,5; 7,5; 15 mm), a przy odleg o ci 20 m przez 2 (6, 10, 20 mm). Omawiaj c  

i oceniaj c wynik jednolitego celowania, nale y pami ta , e na ekranie powsta  
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obraz odwrócony. W celu odczytania prawid owego wyniku nale y zdj  arkusz 

papieru i obróci  go o 180°.  

wiczenie na odleg o ci rzeczywistej ró ni si  nieco od opisanego powy ej. 

Polega ono na podwójnym celowaniu. Zarówno instruktor, jak i szkolony, najpierw 

kieruje bro  w cel umieszczony na rzeczywistej odleg o ci przy otwartej ramce 

ekranu. Pó niej unieruchamia bro  w stojaku i zamyka ramk . Nast pnie 

instruktor naprowadza wska nik w sposób opisany wcze niej. Szkolony post puje 

identycznie. Sposób ten jest stosunkowo pracoch onny i niezbyt dok adny. 

Szk a kontrolne i nak adki kontrolne celowników umo liwiaj  jednoczesne 

widzenie przyrz dów celowniczych i celu (celowanie). Mo na wi c kontrolowa  

naprowadzenie broni, punkt celowania, dok adno  celowania i po o enie broni  

w chwili ci gni cia spustu. W czasie pos ugiwania si  szk em kontrolnym nale y 

pami ta , e daje on obraz odwrócony w p aszczy nie poziomej, tzn. e 

dostrze one odchylenie si  linii celowania w prawo, faktycznie jest w lewo. 

Nasadki kontrolne wykorzystuje si  natomiast do kontroli celowania broni za 

pomoc  celowników optycznych. 

Stojak uniwersalny wykorzystuje si  w celu zamocowania broni podczas 

pokazów, nauczania celowania i jego kontroli. Mechanizmy stojaka umo liwiaj  

naprowadzenie broni w p aszczy nie poziomej i pionowej oraz usuni cie 

przechy ów bocznych. Zmienna d ugo  nó ek trójnogu stojaka pozwala na 

uczenie o nierzy celowania w dowolnej postawie strzeleckiej. 

Imitatory to urz dzenia do pozorowania celów naziemnych, powietrznych 

i nawodnych, ukazuj cych si . S  nimi urz dzenia nap dowe celów ruchomych, 

elektryczne i pneumatyczne podno niki figur bojowych typu lekkiego i ci kiego. 

Do pozorowania celów powietrznych s u  mo dzierze i rakietowe wyrzutnie 

desantu powietrznego oraz zdalnie sterowane imitatory celów powietrznych. 

Promienniki zast puj  ród a promieniowania widzialnego i podczerwonego. 

Wymienione urz dzenia mog  wyst powa  pojedynczo lub by  czone  

w zespo y, np. imitatory ognia z podno nikami figur bojowych itp. 

Techniczne rodki audiowizualne wykorzystuje si  w czasie nauczania 

zagadnie  teoretycznych i praktycznych. Powinno si  je stosowa  wtedy, gdy nie 

mo na wykorzysta  – z takim samym efektem – innych, bardziej dost pnych 
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rodków. Dlatego te  wskazane jest wcze niejsze ustalenie, jakie tematy 

(zagadnienia) nale y przerabia  z zastosowaniem technicznych rodków 

audiowizualnych. Pos ugiwanie si  nimi powoduje, e prowadz cy w czasie 

przygotowania si  do zaj  powinien starannie wybra  rodzaj rodka, przejrze   

i zgrupowa  materia y szkoleniowe. Podczas zaj  niezb dne jest zwrócenie 

uwagi na zsynchronizowanie materia u s ownego i wizualnego. Sposób u ycia 

rodków zale y od celu, tre ci nauczania i materia ów pogl dowych oraz 

wyposa enia gabinetu (sali wyk adowej). 

W szkoleniu strzeleckim bardzo cz sto wykorzystuje si  filmy, które 

umo liwiaj  pokazanie z o onych zjawisk, procesów i czynno ci, przebiegu 

wicze  itp. Pogl dowo  filmu wzbudza wi ksze zainteresowanie omawianym 

problemem. Przygotowuj c si  do zaj , w czasie których b dzie wykorzystany 

film, nale y wcze niej zapozna  si  z jego tre ci , sporz dzi  notatki, zastanowi  

si , na co zwróci  uwag , które zagadnienia dodatkowo omówi  itp. Przed 

rozpocz ciem projekcji prowadz cy powinien krótko obja ni  szkolonym tre  

filmu i skierowa  ich uwag  na najwa niejsze jego fragmenty. Po wy wietleniu 

filmu nale y odpowiedzie  na ewentualne pytania. Skutecznymi rodkami  

w metodyce szkolenia strzeleckiego s : kamera oraz rodki do prezentacji 

materia u (filmów). Umo liwiaj  one pokazanie trudno dost pnych mechanizmów 

oraz nagrywanie fragmentów lub ca ych zaj  (zw aszcza instrukta owo- 

-metodycznych) i odtworzenie ich na potrzeby szkolonych. 

Trena ery (urz dzenia treningowe) wykorzystuje si  do nauki strzelania  

i utrzymania sprawno ci strzeleckiej o nierzy oraz do kontroli i oceny post pów.  

W zale no ci od budowy rozró nia si  trena ery mechaniczne, elektryczne, 

elektrooptyczne i kinotrena ery ( NIE NIK). wiczenia z wykorzystaniem 

trena erów prowadzi si  i ocenia wed ug ustalonego programu. Stopie  trudno ci 

wiczenia na trena erach ustala si  zale nie od stopnia zaawansowania 

szkolonych14. 

Makiety, modele i materia y graficzne (tablice, wykresy, zdj cia, rysunki  

i prezentacje multimedialne) wykorzystuje si  w wi kszo ci podczas zaj . 

14  Wybrane urz dzenia treningowe i symulatory omówiono w rozdzia ach 1.9 oraz 2.6 niniejszego 
poradnika. 
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Stosowanie ich powinno by  celowe i umiej tne. Na przyk ad, zaznajamiaj c  

z bojowymi i technicznymi w a ciwo ciami broni, nie mo na zast powa  ich 

tablicami pogl dowymi, w tym przypadku trzeba je wykorzysta  jako rodki 

pomocnicze, umo liwiaj ce atwiejsze zapami tanie. Zapoznaj c szkolonych  

z zagadnieniami teorii i zasad strzelania, nale y pos ugiwa  si  odpowiednimi 

wykresami, prezentacjami multimedialnymi b d  filmami. 

Sprz t szkolny: bro , przyrz dy optyczne i elektrooptyczne wykorzystuje si  

zamiast sprz tu bojowego. Przeznaczony jest on do nauczania budowy, 

rozk adania i sk adania, usuwania niesprawno ci broni oraz wykonywania 

czynno ci wielokrotnie powtarzanych, aby zmniejszy  zu ycie sprz tu bojowego. 

Dla atwego odró nienia sprz tu szkolnego (treningowego) od bojowego pierwszy 

z nich jest wyra nie oznaczony bia ym (czerwonym) paskiem. 

Naboje i granaty szkolne s  wykorzystywane do nauczania budowy i zasad 

ich u ytkowania. Maj  one taki sam wygl d jak naboje i granaty bojowe, przy 

czym: naboje kalibru od 5,56 mm do 14,5 mm maj  3–6 wzd u nych wgniece  na 

usce i zbit  sp onk , naboje przeciwpancerne i granaty oraz zapalniki s  

oznaczone bia ym paskiem oraz namalowanym napisem „SZKOLNY”. Naboje 

szkolne kalibru od 5,56 mm do 14,5 mm mog  spe nia  rol  amunicji treningowej. 

Naboje treningowe s u  do nauki adowania magazynków i ta m oraz 

adowania i roz adowania broni, natomiast granaty treningowe do nauczania 

rzutów. S  pomalowane na czarno i oznaczone napisem „TRENINGOWY” (oprócz 

granatów r cznych). Zapalniki zast pcze, stosowane do nabojów i granatów 

treningowych, pomalowane s  na czarno i oznaczone bia ym paskiem oraz 

napisem „SZKOLNY”. 

Naboje i granaty nasadkowe wiczebne s  przeznaczone do prowadzenia 

strzela  szkolnych i bojowych, a r czne granaty wiczebne do wykonywania 

wicze  w rzucaniu granatami. S  pomalowane na czarno oraz oznaczone 

czerwonym paskiem i napisem „ WICZEBNY”. 

Naboje wiczebne ( lepe) wykorzystuje si  podczas nauczania prowadzenia 

ognia oraz do pozorowania pola walki. Umiej tne stosowanie naboi tego rodzaju 

pozwala wyeliminowa  l k (obaw ) szkolonych przed oddaniem strza u. Pierwsze 

strza y nabojami wiczebnymi powinny by  szczególnie obserwowane. Istotne jest, 
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14  Wybrane urz dzenia treningowe i symulatory omówiono w rozdzia ach 1.9 oraz 2.6 niniejszego 
poradnika. 
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Stosowanie ich powinno by  celowe i umiej tne. Na przyk ad, zaznajamiaj c  
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aby szkoleni prawid owo wykonywali czynno ci zwi zane z obs ugiwaniem broni, 

odpowiednio rozdzielali serie itp. Podczas stosowania wiczebnych nabojów 

nale y zachowa  ostro no  i ka dorazowo podczas zaj  instruktor ma 

obowi zek przypomina  szkolonym warunki bezpiecze stwa i warunki 

obchodzenia si  z nabojami. 

Przekroje broni, naboi, granatów, zapalników oraz przyrz dów optycznych 

wykorzystuje si  do nauczania budowy oraz dzia ania cz ci i mechanizmów. 

Obiekty szkoleniowe s u  do prowadzenia zaj  i wicze  w terenie,  

w czasie których doskonali si  o nierzy w warunkach zbli onych do realnych. 

Zaliczamy do nich: place wicze , ró nego typu strzelnice itp.  

 

1.6 Teoria i zasady strzelania z broni strzeleckiej 
Szkolenie z tej tematyki nale y realizowa  w zale no ci od potrzeb oraz  

w ramach doskonalenia i podtrzymania poziomu wyszkolenia, gdy  tematy z tego 

obszaru realizowane s  zwykle w centrach szkolenia w okresie szkolenia 

podstawowego (zapoznawczego). 

Szkolenie mo na realizowa  w bloku tematycznym, omawiaj c nast puj ce 

zagadnienia: 

 podstawowe wiadomo ci z balistyki wewn trznej i zewn trznej, 

 wp yw warunków strzelania na lot pocisków, 

 zjawisko rozrzutu i jego znaczenie, 

 celowanie i jego elementy, 

 praktyczne znaczenie kszta tu toru lotu pocisku, 

 zasady strzelania do celów naziemnych i powietrznych w dzie  i w nocy. 

 

1.6.1  Podstawowe wiadomo ci z balistyki wewn trznej i zewn trznej  
Szkolenie mo na realizowa  metod  wyk adu informacyjnego z elementami 

pogl dowymi w wymiarze nieprzekraczaj cym 1 godz. lekcyjnej. Celem zaj cia 

jest zapoznanie szkolonych z podstawowymi zjawiskami zachodz cymi w lufie 

broni strzeleckiej w czasie strza u oraz podczas lotu pocisku po opuszczeniu lufy. 

Szkolenie powinno by  realizowane tylko na pierwszym etapie I okresu 

szkolenia, doskonalenia indywidualnego, w ramach zaj  ze szkolenia ogniowego. 
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W celu zapoznania szkolonych z balistyk  wewn trzn  broni do zaj  nale y 

przygotowa : tablice pogl dowe, film szkoleniowy, przekroje karabinków 

i naboje szkolne, makiety (prezentacje): zjawisko strza u i odrzut broni. 

W celu wprowadzenia szkolonych w tre  zagadnienia na wst pie mo na 

wy wietli  film szkoleniowy nt. balistyki wewn trznej. Nast pnie wyja nia si  

poj cie balistyki i jej podzia . Trzeba przy tym podkre li , e balistyka wewn trzna 

zajmuje si  wyja nianiem procesów zachodz cych w przewodzie lufy podczas 

strza u. 

Podczas omawiania tematu zwi zanego ze zjawiskiem strza u nale y 

wyja ni , e strza em nazywa si  wyrzucenie pocisku z przewodu lufy pod 

wp ywem si y ci nienia gazów powsta ych w wyniku spalania si  adunku 

prochowego. Zjawisko to charakteryzuje si  gwa townym przebiegiem, któremu 

towarzyszy wysoka temperatura i wysokie ci nienie gazów prochowych zdolnych 

do wykonania pracy. 

Nast pnie poleca si  jednemu ze szkolonych, aby zademonstrowa  – na 

przekroju broni za adowanej nabojem szkolnym – przebieg zjawiska strza u od 

momentu naci ni cia na spust a  do opuszczenia naboju z lufy.  

Nast pnie, wykorzystuj c opisane czynno ci, omawia si  przebieg zjawiska 

strza u. Wykorzystuj c tablic  pogl dow , wyja nia si , e w broni strzeleckiej 

strza  nast puje w momencie uderzenia iglicy w sp onk , która powoduje 

zapalenie si  spr onego materia u wybuchowego pomi dzy grotem iglicznym  

a kowade kiem, i przenikni cie p omienia przez otwory strzelnicze w dnie uski 

skutkuj ce zapaleniem adunku prochowego. 

Je eli istniej  odpowiednie warunki, powinno si  wy wietli  fragment filmu 

dotycz cy tej cz ci zjawiska strza u, a nast pnie omówi  dalsz  jego cz . 

Zjawisko strza u ma gwa towny przebieg, tj. 0,001-0,01s. W celu pe nego 

przedstawienia procesów wyst puj cych podczas strza u mo na to zjawisko 

podzieli  na cztery okresy i ka dy z nich mówi  oddzielnie, wykorzystuj c do tego 

makiety, tablice pod wietlone czy schematy, lub obrazuj c je na rzutniku 

multimedialnym. 

Podzia  okresów mo e by  nast puj cy: wst pny – od momentu zapalenia 

si  adunku prochowego do chwili rozpocz cia ruchu pocisku, pierwszy (g ówny) – 



59
58 

aby szkoleni prawid owo wykonywali czynno ci zwi zane z obs ugiwaniem broni, 

odpowiednio rozdzielali serie itp. Podczas stosowania wiczebnych nabojów 

nale y zachowa  ostro no  i ka dorazowo podczas zaj  instruktor ma 

obowi zek przypomina  szkolonym warunki bezpiecze stwa i warunki 

obchodzenia si  z nabojami. 

Przekroje broni, naboi, granatów, zapalników oraz przyrz dów optycznych 

wykorzystuje si  do nauczania budowy oraz dzia ania cz ci i mechanizmów. 

Obiekty szkoleniowe s u  do prowadzenia zaj  i wicze  w terenie,  

w czasie których doskonali si  o nierzy w warunkach zbli onych do realnych. 

Zaliczamy do nich: place wicze , ró nego typu strzelnice itp.  

 

1.6 Teoria i zasady strzelania z broni strzeleckiej 
Szkolenie z tej tematyki nale y realizowa  w zale no ci od potrzeb oraz  

w ramach doskonalenia i podtrzymania poziomu wyszkolenia, gdy  tematy z tego 

obszaru realizowane s  zwykle w centrach szkolenia w okresie szkolenia 

podstawowego (zapoznawczego). 

Szkolenie mo na realizowa  w bloku tematycznym, omawiaj c nast puj ce 

zagadnienia: 

 podstawowe wiadomo ci z balistyki wewn trznej i zewn trznej, 

 wp yw warunków strzelania na lot pocisków, 

 zjawisko rozrzutu i jego znaczenie, 

 celowanie i jego elementy, 

 praktyczne znaczenie kszta tu toru lotu pocisku, 

 zasady strzelania do celów naziemnych i powietrznych w dzie  i w nocy. 

 

1.6.1  Podstawowe wiadomo ci z balistyki wewn trznej i zewn trznej  
Szkolenie mo na realizowa  metod  wyk adu informacyjnego z elementami 

pogl dowymi w wymiarze nieprzekraczaj cym 1 godz. lekcyjnej. Celem zaj cia 

jest zapoznanie szkolonych z podstawowymi zjawiskami zachodz cymi w lufie 

broni strzeleckiej w czasie strza u oraz podczas lotu pocisku po opuszczeniu lufy. 

Szkolenie powinno by  realizowane tylko na pierwszym etapie I okresu 

szkolenia, doskonalenia indywidualnego, w ramach zaj  ze szkolenia ogniowego. 
59 

W celu zapoznania szkolonych z balistyk  wewn trzn  broni do zaj  nale y 

przygotowa : tablice pogl dowe, film szkoleniowy, przekroje karabinków 

i naboje szkolne, makiety (prezentacje): zjawisko strza u i odrzut broni. 

W celu wprowadzenia szkolonych w tre  zagadnienia na wst pie mo na 

wy wietli  film szkoleniowy nt. balistyki wewn trznej. Nast pnie wyja nia si  

poj cie balistyki i jej podzia . Trzeba przy tym podkre li , e balistyka wewn trzna 

zajmuje si  wyja nianiem procesów zachodz cych w przewodzie lufy podczas 

strza u. 

Podczas omawiania tematu zwi zanego ze zjawiskiem strza u nale y 

wyja ni , e strza em nazywa si  wyrzucenie pocisku z przewodu lufy pod 

wp ywem si y ci nienia gazów powsta ych w wyniku spalania si  adunku 

prochowego. Zjawisko to charakteryzuje si  gwa townym przebiegiem, któremu 

towarzyszy wysoka temperatura i wysokie ci nienie gazów prochowych zdolnych 

do wykonania pracy. 

Nast pnie poleca si  jednemu ze szkolonych, aby zademonstrowa  – na 

przekroju broni za adowanej nabojem szkolnym – przebieg zjawiska strza u od 

momentu naci ni cia na spust a  do opuszczenia naboju z lufy.  

Nast pnie, wykorzystuj c opisane czynno ci, omawia si  przebieg zjawiska 

strza u. Wykorzystuj c tablic  pogl dow , wyja nia si , e w broni strzeleckiej 

strza  nast puje w momencie uderzenia iglicy w sp onk , która powoduje 

zapalenie si  spr onego materia u wybuchowego pomi dzy grotem iglicznym  

a kowade kiem, i przenikni cie p omienia przez otwory strzelnicze w dnie uski 

skutkuj ce zapaleniem adunku prochowego. 

Je eli istniej  odpowiednie warunki, powinno si  wy wietli  fragment filmu 

dotycz cy tej cz ci zjawiska strza u, a nast pnie omówi  dalsz  jego cz . 

Zjawisko strza u ma gwa towny przebieg, tj. 0,001-0,01s. W celu pe nego 

przedstawienia procesów wyst puj cych podczas strza u mo na to zjawisko 

podzieli  na cztery okresy i ka dy z nich mówi  oddzielnie, wykorzystuj c do tego 

makiety, tablice pod wietlone czy schematy, lub obrazuj c je na rzutniku 

multimedialnym. 

Podzia  okresów mo e by  nast puj cy: wst pny – od momentu zapalenia 

si  adunku prochowego do chwili rozpocz cia ruchu pocisku, pierwszy (g ówny) – 



60

60 

od momentu rozpocz cia ruchu pocisku do chwili spalenia si  adunku 

prochowego, drugi – od momentu ca kowitego spalenia si  adunku prochowego 

do chwili opuszczenia lufy przez pocisk, trzeci – od momentu opuszczenia lufy 

przez pocisk do chwili wyrównania si  ci nienia gazów prochowych z ci nieniem 

atmosferycznym. Trzeba podkre li , e podczas strzelania z broni o krótkiej lufie 

nie wyst puje drugi okres, np. w pistoletach P-83, WIST. W tym przypadku 

spalanie adunku trwa do momentu opuszczenia lufy przez pocisk. 

W czasie omawiania zjawiska strza u lub bezpo rednio po nim nale y 

wyja ni  zasady uruchamiania automatyki broni przez odprowadzenie gazów 

prochowych z przewodu lufy oraz wykorzystanie gazów po opuszczeniu przewodu 

lufy. 

W celu omówienia tematu z balistyki zewn trznej do zaj  nale y 

przygotowa : tablice pogl dowe (dzia anie si y oporu powietrza na lot pocisku, 

dzia anie si y oporu powietrza na lot granatu, elementy toru pocisku), film 

„Balistyka zewn trzna”, makiety pocisków, a tak e dost pne programy 

komputerowe. 

W cz ci wst pnej zapoznaje si  szkolonych z poj ciem balistyki 

zewn trznej i krótko omawia jej charakterystyk . Nale y przy tym podkre li , e 

przedmiotem balistyki zewn trznej jest lot pocisku (granatu) w powietrzu, za  

znajomo  zjawisk towarzysz cych i praw lotu pocisku umo liwia w a ciwe 

przygotowanie strzelania. 

W pierwszej kolejno ci nale y omówi  zagadnienie powstawania toru lotu 

pocisku, rozpoczynaj c obja nienie od wy wietlenia fragmentu filmu obrazuj cego 

dzia anie si  na pocisk lec cy w powietrzu. Zagadnienie to mo na zrealizowa   

w nast puj cej kolejno ci: omówi  definicj  toru lotu pocisku, wyja ni , jakie si y 

oddzia uj  na lot pocisku w powietrzu – si a ci ko ci i oporu powietrza –  

a nast pnie omówi  pokrótce dzia anie ka dej z tych si . 
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1 — widok z boku; OP poziom wylotu; OL linia strza u; OL1 linia rzutu; OHP tor pocisku; O punkt 

wylotu; P tabelaryczny punktu upadku; H wierzcho ek toru; HD wysoko  toru;  
OH cz  wznosz ca si  toru; HP cz  opadaj ca toru; LOP k t 
podniesienia; LOL1 k t wylotu; NPO k t upadku; 

 2 — widok z góry; P1OP2 k t zboczenia. 

Rys. 12. Tor pocisku i jego elementy 
 

Do omówienia toru lotu pocisku wykorzystuje si  tablic  pogl dow . 

Nast pnie omawia si  zjawisko powstania si y oporu powietrza oraz jej wp yw przy 

zmieniaj cych si  pr dko ciach lotu pocisku w powietrzu. Wyja nia si  zale no  

si y oporu powietrza od ró nych sk adowych i pokazuje stopie  zmniejszenia 

dono no ci strzelania na skutek oporu powietrza. W dalszej kolejno ci pokazuje 

si  na tablicy tor lotu pocisku w pró ni i w powietrzu przy jednym k cie rozrzutu. 

Do tego celu mo na wykorzysta  tak e prezentacje PPT. Nale y te  wyja ni , e 

wp yw si y oporu powietrza na lot pocisku jest tak du y, e powoduje zmniejszenie 

jego pr dko ci i dono no ci. Warto  si y oporu powietrza zale y od pr dko ci 

pocisku, jego kszta tu, powierzchni, kalibru oraz g sto ci powietrza. 

Nast pnym zagadnieniem, jakie nale y omówi , jest stabilizacja pocisku  

w powietrzu. Wyja nia si  i uzasadnia, e w trakcie lotu pocisk – podobnie jak 

wszystkie nieforemne cia a pod wp ywem si y oporu powietrza – b dzie si  obraca   

w ró nych osiach, przyczyniaj c si  do zmniejszenia dono no ci i niszcz cej si y 

dzia ania. Nale y pokaza  i wyja ni , w jaki sposób stabilizuje si  lot pocisku  
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w powietrzu przez nadanie mu ruchu obrotowego i w jaki sposób powstaje 

zjawisko zboczenia pocisku z toru lotu. Nast pnie wyja nia si , e zjawisko 

zboczenia pocisku z toru lotu mo e powsta  tylko przy jednoczesnym 

oddzia ywaniu trzech czynników, tj. ruchu obrotowego pocisku, si y oporu 

powietrza i krzywizny toru. Je eli wyst puje brak jednego z nich, zboczenie 

pocisku z toru lotu nie wyst puje, np. podczas strzelania z luf g adko ciennych. 

Stabilno  lotu pocisku wystrzelonego z broni o lufie g adko ciennej  

(np. rgppanc) zapewnia brzechwa, za pomoc  której przenosi si  punkt oporu 

powietrza do ty u, poza punkt ci ko ci pocisku. 

Kolejnymi zagadnieniami, jakie nale y omówi , s : linia strza u, linia rzutu, 

wysoko  toru lotu pocisku, k t wylotu, k t upadku, punkt wylotu, punkt upadku 

(rysunek powy ej). Do obja nienia tego zagadnienia wykorzysta  nale y tablice 

pogl dowe lub prezentacj  multimedialn . W celu utrwalenia poj  i definicji 

nale y zaleci , aby szkoleni samodzielnie je opanowali w czasie pozalekcyjnym.  

Jako kolejny temat nale y realizowa  odnajdowanie warto ci elementów toru 

lotu pocisku dla ró nych dono no ci z tabel strzelniczych. W tym celu po 

obja nieniu tematu stawia si  krótkie zadanie, które szkoleni powinni samodzielnie 

rozwi za . Zasadne jest, aby jako prac  dodatkow  zada  kilka zada  do 

samodzielnego rozwi zania poza godzinami szkoleniowymi. 

 

1.6.2  Wp yw warunków strzelania na lot pocisku 
Szkolenie nale y realizowa  metod  wyk adu informacyjnego z elementami 

pogl dowymi w wymiarze nieprzekraczaj cym 1 godz. lekcyjnej. W trakcie zaj  

nale y zapozna  szkolonych z wp ywem warunków meteorologicznych, 

balistycznych oraz topograficznych na tor lotu pocisku. 

Do zaj  nale y przygotowa : tabele strzelnicze do broni strzeleckiej, tablice 

pogl dowe lub prezentacje multimedialne (wp yw wiatru na lot pocisków 

stabilizowanych ruchem obrotowym i pocisków brzechwowych), a tak e fragmenty 

filmu dotycz cego wp ywu warunków meteorologicznych na zmian  kszta tu toru 

lotu pocisku. 
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W cz ci wst pnej zaj  powinno omówi  si  poj cie normalnych 

(tabelarycznych) warunków strzelania15. Nast pnie zapoznaje si  szkolonych  

z tabelarycznymi warunkami meteorologicznymi, balistycznymi i topograficznymi. 

Powinno si  przedstawi  ich wp yw na zmian  kszta tu toru lotu pocisku. Istotne 

jest podkre lenie konieczno ci dobierania do strzelania amunicji jednego rodzaju  

i o jednakowych w a ciwo ciach. Najwi ksz  uwag  trzeba skupi  na zapoznaniu 

szkolonych z wp ywem warunków meteorologicznych na kszta t toru lotu pocisku 

oraz na nauczaniu rozwi zywania zada  z tej dziedziny podczas strzelania z broni 

strzeleckiej. Jednocze nie nale y obja ni , e wzniesienie terenu o ka de 10 m 

zmniejsza ci nienie atmosferyczne o 1 mm s upka rt ci, co ma znaczenie przy 

strzelaniu w terenie górzystym na odleg o ci wi ksze ni  800 m, gdzie zachodzi 

konieczno  wprowadzania odpowiednich poprawek. 

Nast pnie omawia si  wp yw temperatury powietrza na kszta t toru lotu 

pocisku i zasady uwzgl dniania poprawek: w broni strzeleckiej przez 

wprowadzenie ich do nastawy celownika lub zmian  punktu celowania. 

Rozpatruj c wp yw wiatru na kszta t toru lotu pocisku, omawia si  rodzaje 

wiatru ze wzgl du na pr dko  (s aby, umiarkowany, silny i bardzo silny)  

i kierunek wiatru (wzd u ny, sko ny i boczny). W trakcie realizacji kolejnych 

zagadnie  mo na przedstawi  zwi zki i zale no ci zachodz ce pomi dzy 

pr dko ci  i kierunkiem wiatru. Omawiaj c wp yw temperatury powietrza na 

celno  strzelania podkre la si , e w okresie letnim odchy ki temperatury 

powietrza od warto ci tabelarycznej 15°C s  niewielkie, nie ma zatem potrzeby 

wprowadzania poprawek. Natomiast w okresie zimowym s  one znaczne, dlatego 

te  w czasie strzela  na odleg o ci wi ksze ni  400 m przy temperaturach 

ni szych od 10°C punkt celowania przesuwa si  do góry o pó  sylwetki. 

Obja niaj c wp yw wiatru na celno  strzelania, wskazuje si , e wiatru 

wzd u nego – ze wzgl du na jego niewielki wp yw podczas strzelania z broni 

strzeleckiej – mo na nie uwzgl dnia .  

15 Warunki meteorologiczne: ci nienie atmosferyczne 750 mmHg (1000 hPa), odpowiadaj ce 
wysoko ci 110 m npm., temperatura na poziomie wylotu +15 st. C, wilgotno  50%, wiatr 0 m/s. 
Warunki balistyczne: ci ar i pr dko  pocz tkowa pocisku zgodna z tabelami strzelniczymi, 
temperatura adunku prochowego +15 st. C, wysoko  muszki jak do przystrzeliwania. 
Warunki topograficzne: cel znajduje si  na poziomie wylotu lufy, nie ma przechylenia broni.
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Wiatr boczny powoduje powstanie odchy ek w torze lotu pocisku, a tym 

samym konieczno  wprowadzania odpowiednich poprawek, które oblicza si  za 

pomoc  tabel strzelniczych lub odpowiednich wzorów przyj tych dla okre lonego 

rodzaju amunicji np. 

dla amunicji  5,56 mm oraz 7,62 mm wz. 43 – wiatr umiarkowany (4-6 m/s): 

c – 2 = x  

gdzie: c – nastawa celownika, x – poprawka o liczb  figur 

Dla wiatru silnego (8-12 m/s) otrzymany wynik mno y si  razy dwa, a dla wiatru 

s abego (2-3 m/s) dzieli si  przez dwa.  

Wiatr sko ny wp ywa na zmian  dono no ci i kierunku lotu pocisku  

i praktycznie przyjmuje si  poprawk  dwukrotnie mniejsz  ni  dla wiatru 

bocznego. 

Nale y wyja ni  szkolonym, e na celno  strzelania ma tak e wp yw k t 

po o enia celu. Aby zapobiec b dom, zmienia si  k t po o enia celu. Zaj cia 

powinno si  zako czy  rozwi zywaniem zada  ogniowych. 

 

1.6.3  Zjawisko rozrzutu i jego znaczenie 

W trakcie zaj  nale y poinformowa  szkolonych o przyczynach, prawie  

i miarach zjawiska rozrzutu oraz o zasadach okre lania redniego punktu trafienia. 

Do zaj  nale y przygotowa : tabele strzelnicze, figury bojowe (tarcze)  

z naniesionymi przestrzelinami oraz tablice pogl dowe. W czasie zaj  zapoznaje 

si  szkolonych ze zjawiskiem rozrzutu, przyczynami jego powstawania oraz jego 

znaczeniem podczas strzelania. 

Zaj cia powinny by  prowadzone w sali wyk adowej (metod  wyk adu 

informacyjnego) lub na strzelnicy. Je li zaj cia s  prowadzone na strzelnicy, 

przygotowuje si  bro  i amunicj , przybory do pisania, linijki milimetrowe, tablic   

i kred . Strzelanie prowadzi si  do tarcz na bia ym ekranie. Podczas omawiania 

zjawiska rozrzutu i zagadnie  pochodnych powinno si  wykorzystywa  wyniki 

strzela . Nale y podkre li , e w czasie strzelania z tej samej broni (ca kowicie 

sprawnej) przestrzegaj c wszystkich warunków dok adnego celowania i dania 

strza u, poszczególne pociski – wskutek wielu przypadkowych przyczyn – 
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zakre laj  odmienne tory lotu i trafiaj  w ró ne miejsca. Zjawisko takie nazywamy 

naturalnym rozrzutem pocisków. 

Przyczyny naturalnego rozrzutu pocisków mog  wynika  z trzech powodów:  

 ró ne pr dko ci pocz tkowe pocisków, które spowodowane s  ró nicami:  

w budowie i masie naboi oraz ich cz ci, temperatury adunku zale nej od 

temperatury powietrza oraz czasu przebywania naboju w nagrzanej lufie, 

stanie utrzymania lufy, zw aszcza od stopnia jej nagrzewania si . Przyczyny te 

powoduj  nie tylko ró nice pr dko ci pocz tkowych pocisków, ale równie  

dono no ci, a tym samym powoduj  rozrzut pocisków w g b i wszerz 

(wzwy ), 

 ró ne k ty rzutu i kierunku strzelania, które s  spowodowane: pope nieniem 

b dów w celowaniu, ró nymi warto ciami k tów wylotu i bocznych skr ce  

broni (powsta ych wskutek niejednakowego przygotowania si  do strzelania), 

ustawienia broni, niew a ciwego wykorzystania podpórki, odchyleniami 

k towymi lufy broni automatycznej, powsta ymi wskutek pracy mechanizmów 

lub ró norodno ci  sposobów jej trzymania. Przyczyny te zale  g ównie od 

wyszkolenia strzelca, 

 ró ne warunki lotu pocisków, które s  spowodowane: warunkami 

meteorologicznymi (zw aszcza zmianami kierunku i pr dko ci wiatru), 

ró nicami masy, kszta tu i wymiarów pocisków, maj cymi wp yw na dzia anie 

si y oporu powietrza. 

Z do wiadczenia nale y wyci gn  wniosek, e podczas ka dego strzelania 

mog  wyst pi  wszystkie trzy grupy przyczyn. Jedne z nich wp ywaj  na uchylenie 

si  pocisku wzwy  (w g b), drugie za  wszerz. Podsumowuj c, trzeba podkre li , 

e przyczyny rozrzutu pocisków wynikaj  z b dów pomiarów (niedok adno ci 

produkcyjnych broni i amunicji), b dów strzelaj cego oraz warunków 

zewn trznych. 

Zmniejszenie rozrzutu pocisków mo na osi gn  przez dobre wyszkolenie 

strzelaj cych, a zw aszcza przez nauczenie ich: dok adnego celowania, dawania 

strza u w najbardziej korzystnych warunkach, w a ciwego przygotowania broni itp. 

Kolejnymi zagadnieniami, które warto omówi  ze szkolonymi, s  prawa rozrzutu: 

nierównomierno , symetryczno  i ograniczono . 



65
64 

Wiatr boczny powoduje powstanie odchy ek w torze lotu pocisku, a tym 

samym konieczno  wprowadzania odpowiednich poprawek, które oblicza si  za 

pomoc  tabel strzelniczych lub odpowiednich wzorów przyj tych dla okre lonego 

rodzaju amunicji np. 

dla amunicji  5,56 mm oraz 7,62 mm wz. 43 – wiatr umiarkowany (4-6 m/s): 

c – 2 = x  

gdzie: c – nastawa celownika, x – poprawka o liczb  figur 

Dla wiatru silnego (8-12 m/s) otrzymany wynik mno y si  razy dwa, a dla wiatru 

s abego (2-3 m/s) dzieli si  przez dwa.  

Wiatr sko ny wp ywa na zmian  dono no ci i kierunku lotu pocisku  

i praktycznie przyjmuje si  poprawk  dwukrotnie mniejsz  ni  dla wiatru 

bocznego. 

Nale y wyja ni  szkolonym, e na celno  strzelania ma tak e wp yw k t 

po o enia celu. Aby zapobiec b dom, zmienia si  k t po o enia celu. Zaj cia 

powinno si  zako czy  rozwi zywaniem zada  ogniowych. 

 

1.6.3  Zjawisko rozrzutu i jego znaczenie 

W trakcie zaj  nale y poinformowa  szkolonych o przyczynach, prawie  

i miarach zjawiska rozrzutu oraz o zasadach okre lania redniego punktu trafienia. 

Do zaj  nale y przygotowa : tabele strzelnicze, figury bojowe (tarcze)  

z naniesionymi przestrzelinami oraz tablice pogl dowe. W czasie zaj  zapoznaje 

si  szkolonych ze zjawiskiem rozrzutu, przyczynami jego powstawania oraz jego 

znaczeniem podczas strzelania. 

Zaj cia powinny by  prowadzone w sali wyk adowej (metod  wyk adu 

informacyjnego) lub na strzelnicy. Je li zaj cia s  prowadzone na strzelnicy, 

przygotowuje si  bro  i amunicj , przybory do pisania, linijki milimetrowe, tablic   

i kred . Strzelanie prowadzi si  do tarcz na bia ym ekranie. Podczas omawiania 

zjawiska rozrzutu i zagadnie  pochodnych powinno si  wykorzystywa  wyniki 

strzela . Nale y podkre li , e w czasie strzelania z tej samej broni (ca kowicie 

sprawnej) przestrzegaj c wszystkich warunków dok adnego celowania i dania 

strza u, poszczególne pociski – wskutek wielu przypadkowych przyczyn – 

65 

zakre laj  odmienne tory lotu i trafiaj  w ró ne miejsca. Zjawisko takie nazywamy 

naturalnym rozrzutem pocisków. 

Przyczyny naturalnego rozrzutu pocisków mog  wynika  z trzech powodów:  

 ró ne pr dko ci pocz tkowe pocisków, które spowodowane s  ró nicami:  

w budowie i masie naboi oraz ich cz ci, temperatury adunku zale nej od 

temperatury powietrza oraz czasu przebywania naboju w nagrzanej lufie, 

stanie utrzymania lufy, zw aszcza od stopnia jej nagrzewania si . Przyczyny te 

powoduj  nie tylko ró nice pr dko ci pocz tkowych pocisków, ale równie  

dono no ci, a tym samym powoduj  rozrzut pocisków w g b i wszerz 

(wzwy ), 

 ró ne k ty rzutu i kierunku strzelania, które s  spowodowane: pope nieniem 

b dów w celowaniu, ró nymi warto ciami k tów wylotu i bocznych skr ce  

broni (powsta ych wskutek niejednakowego przygotowania si  do strzelania), 

ustawienia broni, niew a ciwego wykorzystania podpórki, odchyleniami 

k towymi lufy broni automatycznej, powsta ymi wskutek pracy mechanizmów 

lub ró norodno ci  sposobów jej trzymania. Przyczyny te zale  g ównie od 

wyszkolenia strzelca, 

 ró ne warunki lotu pocisków, które s  spowodowane: warunkami 

meteorologicznymi (zw aszcza zmianami kierunku i pr dko ci wiatru), 

ró nicami masy, kszta tu i wymiarów pocisków, maj cymi wp yw na dzia anie 

si y oporu powietrza. 

Z do wiadczenia nale y wyci gn  wniosek, e podczas ka dego strzelania 

mog  wyst pi  wszystkie trzy grupy przyczyn. Jedne z nich wp ywaj  na uchylenie 

si  pocisku wzwy  (w g b), drugie za  wszerz. Podsumowuj c, trzeba podkre li , 

e przyczyny rozrzutu pocisków wynikaj  z b dów pomiarów (niedok adno ci 

produkcyjnych broni i amunicji), b dów strzelaj cego oraz warunków 

zewn trznych. 

Zmniejszenie rozrzutu pocisków mo na osi gn  przez dobre wyszkolenie 

strzelaj cych, a zw aszcza przez nauczenie ich: dok adnego celowania, dawania 

strza u w najbardziej korzystnych warunkach, w a ciwego przygotowania broni itp. 

Kolejnymi zagadnieniami, które warto omówi  ze szkolonymi, s  prawa rozrzutu: 

nierównomierno , symetryczno  i ograniczono . 



66
66 

Wyja nianie zagadnie  teoretycznych powinno si  rozpocz  od zapoznania 

szkolonych z poj ciem wi zki torów pocisku, redniego toru pocisku i pola 

rozrzutu, a nast pnie przej cia do nauczania wyznaczania redniego punktu 

trafienia ( PT). Przy tym trzeba podkre li , e najbardziej rozpowszechnionym 

sposobem wykorzystania prawa rozrzutu jest okre lanie redniego punktu 

trafienia. 

Nast pnie wyja nia si  i pokazuje na schemacie sposoby okre lania 

redniego punktu trafienia, zaznaczaj c, e wszystkie sposoby s  oparte na 

zasadzie symetryczno ci rozrzutu. Ponadto trzeba podkre li , e w praktyce 

strzelania redni punkt trafienia nigdy nie pokrywa si  z punktem, w który 

skierowuje si  bro , rodkiem celu czy punktem kontrolnym na skutek b dów 

pope nionych zarówno w toku strzelania, jak i podczas jego przygotowania. 

Nast pnie pokazuje si  na schemacie (wykresie) powierzchni  rozrzutu  

z uwzgl dnieniem b dów przygotowania strzelania i nakazuje zanotowa  

prawid owo ci, na podstawie których mo na okre li  prawdopodobne rednie 

uchylenie. W celu wykonania porównawczej oceny ró nych rodzajów broni i ich 

charakterystyk balistycznych, a tak e wyboru najlepszych sposobów i zasad 

strzelania, na ogó  wystarczy zna  skupienie, dok adno  i celno  strzelania. 

Nast pnie omawia si  poj cia: skupienie, uchylenie rodkowe w g b, wzwy   

i wszerz oraz celno  strzelania, a tak e podaje si , od czego zale  powy sze 

czynniki. rodki zwi kszaj ce celno  strzelania omawia si , wykorzystuj c 

obowi zuj ce instrukcje. Oprócz tego trzeba podkre li , e podczas sprawdzania 

celno ci (przystrzeliwania) dowolnej broni przewidziane s  ci le okre lone normy 

celno ci, ustalaj ce sposób przygotowania broni i naboi do strzelania. 

Pos uguj c si  tablicami pogl dowymi wyja nia si , e do pomiaru wielko ci 

pola rozrzutu, porównania rozrzutu pocisków ró nych rodzajów broni, jak równie  

do oceny rozrzutu pocisków tego samego rodzaju broni, w ró nych warunkach 

strzelania stosuje si  pasy rdzeniowe oraz promie  ko a. Nast pnie przedstawia 

si  skal  rozrzutu wyra on  w uchyleniach. Wiadomo ci te s  niezb dne do 

okre lania prawdopodobie stwa trafienia i skuteczno ci ognia. Cz  zaj  

powinno si  przeznaczy  na rozwi zywanie zada  przy wykorzystaniu plansz pola 

rozrzutu i tabel strzelniczych. 
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W czasie nauczania kolejnych zagadnie  uwag  szkolonych powinno si  

zwróci  na to, e charakterystyki rozrzutu – dla ka dego rodzaju broni, sposobu 

strzelania i rodzaju ognia – s  ró ne. Charakterystyki rozrzutu dla broni 

strzeleckiej s  podane w tabelach strzelniczych w podr czniku „Teoria strza u”. 

Na zako czenie omawia si  poj cie skuteczno ci strzelania i praktyczne 

znaczenie rozrzutu. 

1.6.4 Celowanie i jego elementy 

Szkolenie mo na realizowa  metod  wyk adu informacyjnego z elementami 

pogl dowymi. W trakcie omawiania tematu nale y poruszy  nast puj ce 

zagadnienia: linia celowania i linia celownicza, k t celowania, k t po o enia celu, 

k t uderzenia, wyprzedzenie k towe, wyprzedzenie liniowe, odleg o  

rzeczywista, odleg o  celowania, odleg o  pozioma, parametr kursu celu, kurs 

celu, punkt celowania, punkt strza u, punkt wyprzedzenia, kurs celu, k t kursu. 

Do zaj  mo na wykorzysta : bro , tablic  pogl dow  (elementy celowania 

przy otwartych przyrz dach celowniczych), prezentacje multimedialne, filmy itp. 

Na pocz tku zaj  powinno si  nawi za  do lekcji poprzednich i wyja ni  

poj cie celowania. Na broni lub na tablicy pogl dowej obja nia si , e celowaniem 

nazywa si  czynno ci nadania osi przewodu lufy takiego po o enia w p aszczy nie 

poziomej i pionowej, które zapewni przej cie toru lotu pocisku przez cel. Wyja nia 

si  równie  poj cia: celowanie poziome i pionowe oraz celowanie bezpo rednie  

i po rednie. 

Nast pnie, wykorzystuj c dane zawarte w podr czniku „Teoria strza u”, 

obja nia si  elementy celowania przedstawione na rysunku. Nale y przy tym 

skupi  uwag  g ównie na elementach celowania istniej cych w praktyce 

strzeleckiej.  
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pocisku wzrasta, ale odleg o  pozioma zaczyna si  zmniejsza . Nast pnie, 

pos uguj c si  schematem, obja nia si  poj cia: k t najwi kszej dono no ci oraz 

p aski i stromy tor lotu pocisku, a tak e ich znaczenie i sposoby wykorzystania. 

W celu zapoznania szkolonych z poj ciem strza u bezwzgl dnego16 nale y 

wykorzysta  tablice pogl dowe i film, a je li s  odpowiednie warunki, pokaza  go 

na strzelnicy, wykorzystuj c do tego celu naboje smugowe oraz dobrane figury 

bojowe, ustawione w odleg o ci co 50 m. Trzeba d y , aby szkoleni sami 

zdefiniowali poj cie strza u bezwzgl dnego oraz ustalili czynniki warunkuj ce jego 

zale no . 

Nast pnie podaje si  do zapami tania odleg o ci strza u bezwzgl dnego 

podczas strzelania do ró nych celów z broni strzeleckiej. Znajomo  odleg o ci 

strza u bezwzgl dnego u atwia bowiem niszczenie celu. W tym przypadku mo na 

wykona  zadanie ogniowe, wykorzystuj c jedn  nastaw  celownika. Dodatkowo 

mo na omówi  sposoby pos ugiwania si  podzia kami specjalnie wyskalowanych 

celowników do strzelania z wykorzystaniem zjawiska strza u bezwzgl dnego,  

np. poszczególnych egzemplarzy broni strzeleckiej. Nale y równie  zaznaczy , e 

strza  bezwzgl dny wyst puje tylko podczas strzelania bezpo redniego torem 

p askim. Rozpatruj c poj cie strza u bezwzgl dnego trzeba podkre li , e jego 

odleg o  jest ci le zale na od wysoko ci celu, k ta po o enia i wysoko ci 

wierzcho kowej lotu pocisku. W obliczeniach przyjmuje si , e k t po o enia celu 

zbli ony jest do zera, a cel swoj  podstaw  znajduje si  na linii celowania. 

Jednak e, na skutek odchyle  warunków strzelania od tabelarycznych i b dów 

strzelaj cego, nie ka dy strza  dany do celu znajduj cego si  w zasi gu strza u 

bezwzgl dnego b dzie strza em trafnym. 

Znajomo  odleg o ci strza u bezwzgl dnego jest istotna. Z tej odleg o ci 

uzyskuje si  bowiem du e prawdopodobie stwo trafienia w cel pierwszym 

pociskiem lub kolejnym – przy tej samej nastawie celownika. 

 

16 Strza , w którym wierzcho ek toru pocisku nie przewy sza wysoko ci celu na ca ej odleg o ci 
celowania, nazywa si  strza em bezwzgl dnym.
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1.6.6  Zasady strzelania do celów naziemnych i powietrznych 
Szkolenie z zasad strzelania do celów naziemnych mo na realizowa  

metod  wyk adu informacyjnego z elementami pogl dowymi. 

W trakcie prowadzenia zaj  mo na wykorzysta  – w zale no ci od potrzeb 

– filmy, tablice pogl dowe, folie z odwzorowanymi siatkami celowników, 

prezentacje multimedialne, naboje, figury bojowe rzeczywiste lub zmniejszone, 

tablic  i kred . 

Wiadomo ci z tego zagadnienia nale y traktowa  jako wprowadzaj ce do 

technik strzelania. Opanowanie ich ma na celu umo liwienie szkolonym poznania 

sposobów wykorzystania w a ciwo ci broni strzeleckiej pododdzia ów  

w warunkach bojowych. Zaj cia mog  by  prowadzone w salach wyk adowych, na 

placach wicze  oraz strzelnicach. 

Na pocz tku zaj  nawi zuje si  do poprzednio przerabianego materia u, 

dotycz cego mo liwo ci oraz zada  wykonywanych ogniem broni strzeleckiej. 

Zagadnienie to mo na przedstawi  tak, aby szkoleni mogli wyci gn  

samodzielnie mo liwie najwi cej wniosków dotycz cych: zada  wykonywanych 

ró nymi rodzajami broni strzeleckiej (rodzaje i charakterystyki celów), odleg o ci 

prowadzenia ognia dla poszczególnych rodzajów broni (dono no  maksymalna, 

skuteczna i optymalna), odleg o ci strza u bezwzgl dnego dla podstawowych 

rodzajów celów. 

Nast pnie wyja nia si  poj cia: cel pojedynczy, grupowy, ma y, du y, 

szeroki, w ski, g boki, odkryty, ukryty, zamaskowany, ukazuj cy si , nieruchomy, 

ruchomy, naziemny, powietrzny, nawodny, obserwowany i nieobserwowany. 

Podczas omawiania podzia u celów przedstawia si  ich krótk  charakterystyk . 

Omawiaj c rodzaje ognia i sposoby strzelania, wyja nia si , e z broni strzeleckiej 

prowadzi si  ogie  na wprost. Zale nie od zadania bojowego, sytuacji na polu 

walki, odleg o ci do celu, charakteru terenu i rodzaju broni u ytej do niszczenia 

celu ogie  prowadzi si  w miejscu i w ruchu. W miejscu strzela si  w postawie 

le cej, kl cz cej i stoj cej. W ruchu mo na strzela  bez zatrzyma  i podczas 

krótkich zatrzyma  (zachowuj c postaw  stoj c ). 

Nast pnie omawia si  strzelanie ogniem pojedynczym, seriami krótkimi  

i d ugimi oraz ogniem ci g ym. 
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W kolejnym zagadnieniu wyja nia si  poj cie skuteczno ci strzelania oraz 

wymagania z tym zwi zane. Jednocze nie podaje si , e oznakami skuteczno ci 

ognia s : widoczne ra enie celu, ucieczka lub zamieszanie w ugrupowaniu 

przeciwnika, os abienie lub przerwanie ognia. 

Ogniem broni strzeleckiej i granatników mo na niszczy : si  yw , rodki 

ogniowe, pojazdy mechaniczne, opancerzone wozy bojowe oraz cele powietrzne. 

Zniszczenie celu to wykonanie zadania ogniowego, które obejmuje: wykrycie, 

ocen  i wybór celu, okre lenie odleg o ci, kierunku i pr dko ci ruchu celu, wybór 

broni, naboju oraz sposobu strzelania, a tak e okre lenie nastaw celownika.  

W tym miejscu nale y przypomnie  wp yw warunków meteorologicznych na wybór 

nastawy celownika, szczerbinki (znaku celowniczego) i punktu celowania. 

Nast pnie omawia si  sposób okre lania wyprzedzenia podczas strzelania 

do celów ruchomych, zaznaczaj c, e zale y ono od kierunku i pr dko ci ruchu 

celu oraz odleg o ci do niego, a tak e od kierunku i pr dko ci ruchu strzelaj cego 

rodka. 

W celu potwierdzenia zrozumienia zagadnienia nale y prze wiczy  

rozwi zywanie zada  ogniowych z uwzgl dnieniem ró nych odleg o ci, wp ywu 

warunków meteorologicznych i ruchu celu.  

Ucz c zasad strzelania do celów powietrznych, nale y wykorzysta  o rodek 

OPL. Przygotowa : tablice pogl dowe, plansze celów powietrznych, makiety 

celów powietrznych, ró ne rodzaje broni strzeleckiej. Podczas zaj  zapoznaje si  

szkolonych z zasadami i sposobami prowadzenia obserwacji przestrzeni 

powietrznej, ogóln  charakterystyk  celów powietrznych, znaczeniem 

poszczególnych terminów dla rozwi zania zadania spotkania pocisku z celem oraz 

sposobami prowadzenia ognia i jego poprawiania. 

Sposoby prowadzenia obserwacji przestrzeni powietrznej i wskazywania 

celów omawia si , pokazuj c na schemacie oraz w terenie. Nale y przy tym 

podkre li , e obserwacj  przestrzeni powietrznej w wycinku rozpoczyna si  

zawsze od lewej granicy — wzd u  linii horyzontu — do prawej. Nast pnie, 

przenosz c wzrok o kilka stopni nad horyzontem, obserwuje si  przestrze  od 

prawej granicy do lewej. Czynno ci te powtarza si  do wysoko ci, z której mo liwy 

jest atak samolotu. Wskazywanie celów powietrznych prowadzi si : wed ug stron 
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wiata (np. „Lotnik — z zachodu — 5 samolotów — 40”, gdzie: 40 — odleg o  do 

celu w hektometrach), wzgl dem dozorów (np. „Lotnik — nad drugim — 

pojedynczy my liwski — 20”, gdzie: drugi — numer dozoru), wzgl dem kierunku 

marszu kolumny (np. „Lotnik — z przodu — para mig owców — 10”). Pó niej 

krótko omawia si  charakterystyk  celów powietrznych — samolotów, mig owców 

i desantu spadochronowego. 

Zapoznaj c z zasadami strzelania do celów powietrznych, obja nia si  

rozwi zanie zadania spotkania pocisku z celem. Wskazane jest wykorzystanie 

wiadomo ci szkolonych z zasad strzelania do celów ruchomych. Jednocze nie 

wyja nia si  znaczenie terminów u ywanych podczas prowadzenia ognia do 

celów powietrznych (kurs celu, rakurs, parametr, punkt celowania, punkt 

wyprzedzenia, odleg o  sygna owa, k t po o enia celu itp.). Zasady strzelania do 

celów powietrznych opisano w „Instrukcji o powszechnej obronie przeciwlotniczej 

w SZ RP” – sygn. Wojska OPL 227/2013 oraz w „Poradniku metodycznym do 

szkolenia z powszechnej obrony przeciwlotniczej”. 

Na zako czenie zaj  omawia si  sposoby prowadzenia ognia do desantu 

spadochronowego, podaje parametry charakterystyczne dla desantu oraz obja nia 

sposób obliczania wyprzedzenia oraz wprowadzania poprawek podczas 

celowania. Sposób wyboru celowania pokazuje si , wykorzystuj c bro  

zamocowan  w stojaku. Wskazane jest, aby bezpo rednio po zaj ciach wy wietli  

film o zasadach i sposobach strzelania z broni strzeleckiej do celów powietrznych. 

Gdy warunki prowadzenia szkolenia umo liwiaj  odbycie strzelania do celów 

powietrznych, nale y d y  do przeprowadzenia strzelania do desantu 

powietrznego. 
 

1.7 Nauczanie techniki strzelania z broni strzeleckiej 
Szkolenie nale y realizowa  w pierwszym etapie I okresu szkolenia – 

doskonalenia indywidualnego. 

Zagadnienia techniki strzelania mo na przerabia  w ca o ci, w cz ciach lub  

kompleksowo. Szkolonych, którzy nie opanowali czynno ci zwi zanych  

z prowadzeniem ognia b d  niedbale je wykonuj  dopuszcza si  do strzela  

dopiero po ich gruntownym przygotowaniu. 
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Dok adnie obserwuj c post py ka dego szkolonego, nale y reagowa  na 

pope niane b dy i je usuwa . Równocze nie trzeba przygotowywa  o nierzy do 

wykonania zada  w sk adzie pododdzia u. 

Ka d  czynno  nale y utrwali  przez powtarzanie a  do wykszta cenia 

w a ciwego nawyku. Zaj ciom ( wiczeniom) nadaje si  wi c du e tempo, cz c je 

z wysi kiem fizycznym – cz  wicze  i strzela  mo e si  odbywa  np. w marszu. 

Szkolenie nale y prowadzi  w dowolnych warunkach atmosferycznych. 

Podczas ka dych zaj  integruje si  zagadnienia wszystkich dzia ów jako 

czynno ci nauczane lub doskonal ce. Obejmuj  one technik  strzelania i technik  

u ytkowania broni. 

Ucz c techniki strzelania, nale y wykorzystywa  trena ery. Cz  zagadnie  

trzeba ukierunkowa  pod k tem nauczania prowadzenia celnego ognia  

i rozwi zywania zada  ogniowych w ró nych sytuacjach bojowych. 

Nale y pami ta , e w doskonaleniu techniki strzelania nale y stosowa  

zasad  stopniowania trudno ci i po opanowaniu wymaganych programem 

umiej tno ci strzelania (w dzie , w nocy, w maskach pgaz.) nale y podnosi  

poprzeczk  wymaga , np. organizowa  strzelania w ISOPS, w kamizelkach 

kuloodpornych, po wysi ku, zapoznawczo z wykorzystaniem t umika, celowników 

holograficznych i noktowizyjnych, w warunkach zadymienia pola walki, skracaj c 

czas ukazywania si  celów, ze zmian  magazynka, zmian  rodzaju 

wykorzystywanej broni itp. Nale y jednak pami ta , aby te wiczenia by y uj te  

w „Zbiorze wicze  i strzela  dla … na ...”. Nale y przy tym równie  mie  na 

uwadze konieczno  wiczenia sprawno ci fizycznej i psychicznej o nierzy oraz 

przestrzeganie warunków bezpiecze stwa. 

Zaj cia organizuje i prowadzi kierownik zaj  – z regu y dowódca kompanii 

(równorz dnego pododdzia u). W tym celu opracowuje on plan-konspekt, oraz 

przeprowadza instrukta  z osobami funkcyjnymi i instruktorami. Bezpo rednio 

przed zaj ciami sprawdza gotowo  obiektów i stan techniczny elementów 

zaopatrzenia materia owego. W razie potrzeby u ci la tre  zaj  na punktach 

nauczania. Zgodnie z obowi zuj cymi ustaleniami podstawowe zaj cia powtarza 

si  w nocy z o wietleniem celów. Do o wietlenia wykorzystuje si  ró ne ród a 

wiat a, mi dzy innymi: wiat o ksi yca, reflektory, naboje o wietlaj ce itp.  
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W czasie zaj  mo na stosowa  zak ócenia w postaci b ysków imituj cych 

wybuchy, wystrza y i inne.  

Szkolenie mo na przeprowadza  w bloku tematycznym, realizuj c 

nast puj ce zagadnienia: 

 celowanie i oddanie strza u, 

 adowanie i roz adowanie broni, nastawianie celownika, 

 przyjmowanie postaw strzeleckich, 

 nauczanie strzelania w ró nych postawach, 

 nauczanie strzelania do celów nieruchomych, ukazuj cych si  i ruchomych  

w dzie  i w nocy oraz do celów powietrznych. 

 nauczanie strzelania w terenie zurbanizowanym, lesistym itp. 

1.7.1  Celowanie i oddanie strza u 

Wiedza i umiej tno ci, zawarte w tym podrozdziale, powinny by  przekazane 

szkolonym w okresie szkolenia podstawowego (zapoznawczego) w centrum 

szkolenia i nie powinny by  tematem zaj  w s u bie zawodowej. Poni sze tre ci 

przedstawiono do wykorzystania w przypadku zaistnienia ró nych potrzeb (np. 

eliminowania b dów, doskonalenia si  instruktorów itp.).  
Szkolenie nale y realizowa  metod  wiczenia praktycznego w trakcie zaj  

ze szkolenia ogniowego na punkcie nauczania. W trakcie zaj  nale y zrealizowa  

nast puj ce tematy: okre lanie swojego oka dominuj cego, prawid ow  technik  

zgrywania przyrz dów celowniczych, czynno ci umo liwiaj ce poprawne 

ci gni cie j zyka spustowego. Do zrealizowania szkolenia niezb dne s : muszki 

pokazowe i diafragmy uniwersalne, stojaki niskie, naboje szkolne, figury bojowe do 

nauki celowania (tarcze). 

Rozpoczynaj c szkolenie nale y wyja ni , e celowanie jest jednym  

z g ównych elementów celnego strza u. Dlatego w procesie szkolenia szczególn  

uwag  zwraca si  na nauk  celowania. Nast pnie instruktor powinien obja ni , e 

celuje si  jednym okiem, zwykle prawym. Jednak dla niektórych ludzi okiem 

dominuj cym jest oko lewe. Zachodzi zatem potrzeba ustalenia oka 

dominuj cego. W warunkach polowych mo na to wykona  w sposób nast puj cy: 

trzymaj c w wyci gni tej r ce jakikolwiek przedmiot, np. nabój szkolny, patrz c 
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obydwojgiem oczu, pokrywa si  trzymany przedmiot z oddalonym punktem  

w terenie, a nast pnie, zamykaj c na przemian prawe i lewe oko, nale y ledzi  

po o enie trzymanego przedmiotu. Okiem dominuj cym jest to, którym widzi si   

w linii prostej obraz przedmiotu trzymanego w r ce, który pokrywa przedmiot  

w terenie (jest w jednej linii). Podobnie mo na okre li  oko dominuj ce za pomoc  

kartki papieru z wyci tym niewielkim otworem. Patrz c przez otwór obydwojgiem 

oczu na oddalony punkt, a nast pnie zamykaj c na przemian prawe i lewe oko, 
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celowania z doborem punktu na figurze o ostrych kraw dziach: kwadratu, trójk ta 

itp. Je eli na punkcie nauczania nie ma odpowiedniej liczby stojaków, 

umo liwiaj cych jednoczesne nauczanie wszystkich o nierzy, to cz  z nich 

mo e odbywa  wiczenia z wykorzystaniem muszki uniwersalnej. 

Kolejnym etapem szkolenia jest nauka celowania w masce przeciwgazowej, 

traktowana jako doskonalenie w nowych warunkach czynno ci ju  opanowanej. 

Szkoleni doskonal  wówczas zgrywanie przyrz dów celowniczych z punktem 

celowania oraz celowanie z broni umocowanej w stojaku. Zagadnienie to nale y 

realizowa  w czasie kolejnych zaj , ucz c celowania z broni umocowanej  



76

76 

w stojaku oraz na trena erach. Czynno ci te powinny by  sta ym elementem 

doskonalenia i treningów. Podczas wicze  w celowaniu wymaga si , aby szkoleni 

nauczyli si  ustawiania szybki okularu pionowo w stosunku do linii celowania oraz 

umieli przygotowywa  mask  przeciwgazow . 

Kolejnym etapem nauki celowania jest sprawdzian jednolito ci celowania.  

Do wiczenia nale y przygotowa : odpowiednie rodzaje broni, stojaki, szk a 

kontrolne, przybory do trójk ta jednolitego celowania, muszki uniwersalne, tarcze 

wiczebne, figury bojowe, bro  i naboje ma okalibrowe. 

Nauczanie jednolitego celowania mo na podzieli  na trzy etapy: 

 celowanie z broni umocowanej w stojaku do tarczy wiczebnej z figurami 

geometrycznymi i do figur bojowych. Polega ono na tym, e szkoleni mocuj  

bro  w stojaku i kieruj  j  do wskazanego punktu na tarczy. Po ka dym 

wycelowaniu instruktor sprawdza ustawienie przyrz dów celowniczych.  

W razie stwierdzenia b dów i niedok adno ci omawia przyczyny ich 

powstania i nakazuje ponownie wycelowa . Sprawdza równie  umiej tno ci 

celowania za pomoc  szk a kontrolnego. Czynno ci celowania szkoleni 

powinni wykonywa  kilkakrotnie, daje to pewno , e umiej tno  celowania 

zosta a opanowana i utrwalona, 

 wiczenie w celowaniu z wykorzystaniem przyrz dów. Szkoleni wykonuj  

trójk t jednolitego celowania w odpowiednio dobranej postawie strzeleckiej, 

 wiczenia z wykorzystaniem trena erów. wiczenia te ocenia si  zgodnie  

z ustalonym programem. Obejmuj  one wiczenia przygotowawcze, strzelania  

z broni pneumatycznej i ma okalibrowej oraz broni zast pczej. 

Przedsi wzi cia te pozwalaj  na ca o ciowe doskonalenie poszczególnych 

czynno ci, obj tych technik  celnego strzelania. Powinny by  zatem 

wykonywane pod cis  kontrol , zgodnie z ustaleniami. 

Nauczanie i doskonalenie jednolito ci celowania prowadzi si  w ka dych 

warunkach (w dzie  i w nocy) oraz w indywidualnych rodkach ochrony przed 

ska eniami. 

Ucz c o nierzy oddania strza u, nale y wyja ni , e poprawno  

wycelowania zale y od z o enia si  do strza u, natomiast sposób z o enia si  
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warunkuje konstrukcja broni. Czynno ci te trzeba szkolonym pokaza  i krótko 

obja ni . 

ci ganie j zyka spustowego. Pocz tkowo ci gania j zyka spustowego 

mo na uczy  jako czynno ci oddzielnej, a nast pnie doskonali  w kompleksie 

zagadnie  zwi zanych z daniem strza u. Szkolonym trzeba wyja ni , e czynno  

ta polega na p ynnym naciskaniu na j zyk spustowy. Naciska  nale y p ynnie, 

zdecydowanie, z jednakow  si  (aby nie zerwa  strza u). Nacisk rozpoczyna si  

po wycelowaniu i wstrzymaniu oddechu (na wydechu). Równocze nie trzeba 

zwraca  uwag , aby bro  nie zmieni a swego po o enia. Na j zyk spustowy 

naciska si  pierwszym cz onem palca wskazuj cego w kierunku strzelca.  

 
Rys. 14. Uk ad si  dzia aj cych na j zyk spustowy: a, b – nieprawid owy, 

c – prawid owy 

 

Chc c zaobserwowa , czy szkoleni wykonuj  czynno ci poprawnie, na palec 

wicz cego mo na za o y  sto ek papierowy. Przestrzegaj c zasady 

stopniowania trudno ci, nale y uczy  najpierw zginania palca, wstrzymywania 

oddechu, a nast pnie naciskania na j zyk spustowy oraz wszystkich czynno ci 

równocze nie wraz z celowaniem. 
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Najcz ciej pope niane b dy w celowaniu wp ywaj ce na skuteczno  strzelania:  

 nieprawid owe ustawienie (zgranie) przyrz dów celowniczych: 
a) nieprawid owe ustawienie przyrz dów celowniczych wzgl dem siebie: 

 
     „muszka lewa”     „muszka prawa”      „muszka niska”      „muszka wysoka” 

 

b) nieprawid owe ustawienie przyrz dów celowniczych wzgl dem celu: 

 
      uchwycenie celu     celowanie z prze witem       skr cenie broni              skr cenie broni  

        w lewo      w prawo 
Rys. 15. Wp yw b dów celowania na celno  

 

Koncentracja wzroku na wyra nym widzeniu celu. Szczerbinka, muszka i cel 

znajduj  si  w ró nej odleg o ci od oka, nie mo na wi c ich widzie  naraz 

jednakowo wyra nie. Je eli strzelaj cy skupi si  na wyra nym widzeniu celu, to 

nie b dzie widzia  przyrz dów celowniczych, ich ustawienia wzgl dem siebie, co 

powoduje niecelne strza y. Dlatego przy celowaniu nale y ostro  wzroku 

skupia  na przyrz dach celowniczych. 
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Prawid owo                       Nieprawid owo 
Rys. 16. Wp yw koncentracji wzroku na celno  

 

1.7.2  adowanie i roz adowanie broni, nastawianie celownika 
Szkolenie nale y realizowa  metod  wiczenia praktycznego, kompleksowo  

z innymi zagadnieniami techniki strzelania, w trakcie zaj  ze szkolenia 

ogniowego na punkcie nauczania. W trakcie szkolenia nale y zwróci  uwag  na: 

prawid ow  technik  zgrywania przyrz dów celowniczych, umiej tno  szybkiego, 

prawid owego adowania magazynków etatowej broni, czynno ci umo liwiaj ce 

poprawne ci ganie j zyka spustowego. 

Realizuj c to zagadnienie, szkolonych trzeba uczy  szybkiego  

i prawid owego adowania magazynków, ta m, adowania broni, nastawiania 

celownika oraz roz adowywania broni. Podczas dalszych zaj  czynno ci 

zwi zane z adowaniem powinny by  systematycznie doskonalone i wykonywane 

w czasie przewidzianym normami. 

adowanie i roz adowanie broni nale y poprzedzi  adowaniem  

i roz adowaniem magazynów i ta m. Nauczanie tej czynno ci mo e przebiega  

nast puj co: wykona  wzorowy pokaz — w czasie przewidzianym normami,  

a nast pnie, pokazuj c czynno ci — omawia  je. Nale y wyja ni , e o nierz 

aduje magazynek samodzielnie lub na rozkaz dowódcy. Magazynek ujmuje  

w lew  r k , dono nikiem do góry i wyst pem oporowym w lewo. Bierze kilka 

naboi treningowych w praw  r k , tak aby by y zwrócone pociskami w kierunku 
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ma ego palca, wk ada kolejno naboje do magazynka, dociskaj c je kciukiem 

prawej r ki. Po zako czeniu pokazu wydaje si  szkolonym naboje szkolne  

i poleca, aby za adowali je do magazynków. 

Magazynki roz adowuje si  na rozkaz dowódcy po wykonaniu zadania. 

Szkolonym nale y pokaza  sposób roz adowywania magazynka i krótko obja ni  

t  czynno . Trzymaj c magazynek lew  r k , wyst pem oporowym do siebie, 

trzeba nachyla  go tak, aby naboje skierowane by y pociskami w dó , za  kciukiem 

lewej r ki naciska  na dno (kryz ) naboju, wypchn  go, chwytaj c w praw  r k . 

Czynno  t  powtarza si  przy wyjmowaniu ka dego naboju. Nast pnie nale y 

da  polecenie szkolonym, by wiczyli roz adowanie magazynka samodzielnie. 

Ta my mog  by  adowane r cznie lub za pomoc  adowarek. Przy 

adowaniu r cznym nale y lew  r k  chwyci  ko cówk  ta my, tak aby po 

w o eniu nabój pociskiem skierowa  do siebie. Praw  r k  bra  po kilka nabojów  

i wsuwa  w kolejne ogniwa, dociskaj c je tak, aby przedni  cz ci  szyjki uski 

zrówna  je z przedni  cz ci  ogniwa ta my. W czasie roz adowania ta my nale y 

obraca  ka dy wyjmowany nabój w kierunku przeciwnym do zako czenia 

spr ynuj cej cz ci ogniwa. U atwia to wysuni cie naboju. 

Nast pnie dokonuje si  pokazu adowania za pomoc  ódek do adowania  

i adowarek, o ile znajduj  si  na wyposa eniu danego rodzaju broni. 

Nauczanie adowania i roz adowania broni nale y czy  z doskonaleniem 

adowania magazynków, ta m oraz przyjmowania postaw strzeleckich. Po ich 

opanowaniu przechodzi si  do nauczania wykonywania tych czynno ci  

w indywidualnych rodkach ochrony przed ska eniami oraz w nocy. 

Rozpoczynaj c wiczenie, nale y przejrze  bro  i naboje. Nast pnie 

wykona  wzorowy pokaz adowania i roz adowania broni, kontroluj c 

równocze nie wykonywanie czynno ci. 

Szkolony mo e adowa  bro  samodzielnie po zaj ciu stanowiska 

ogniowego, na rozkaz lub komend  dowódcy — „ aduj”. 

Szczegó owy sposób adowania i roz adowania poszczególnych rodzajów 

broni oraz magazynków i ta m opisano w instrukcjach obs ugiwania  

i wykorzystania okre lonych rodzajów uzbrojenia. 
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Nastawianie celownika. Nauczanie tej czynno ci rozpoczyna si  od 

zademonstrowania postawy, w jakiej b dzie prowadzone wiczenie. Szkolonym 

nale y krótko obja ni , e celownik nastawia si  na komend  lub samodzielnie po 

przygotowaniu nastaw pocz tkowych do strzelania. Podczas nauczania trzeba 

zwraca  uwag , aby szkoleni, przenosz c praw  r k  na celownik, jednocze nie 

lew  r k  przesuwali bro  nieco do ty u. Zapewnia to lepsz  widoczno  podzia ki. 

Przy nastawieniu celownika karabinu maszynowego podci ga si  cia o nieco do 

przodu. 

1.7.3  Przyjmowanie postaw strzeleckich 

Szkolenie nale y realizowa  w pierwszym okresie pierwszego etapu 

szkolenia – doskonalenia indywidualnego w ramach zaj  ze szkolenia ogniowego 

w zale no ci od potrzeb, gdy  tematy z tego obszaru realizowane s  zwykle  

w centrach szkolenia w okresie szkolenia podstawowego (zapoznawczego). 

W niniejszym podrozdziale omówiono podstawowe sposoby przyjmowania 

postaw strzeleckich, które powinni zna  wszyscy o nierze. W miar  rozwoju 

umiej tno ci indywidualnych i na podstawie zdobytych do wiadcze ,  

w pó niejszym okresie s u by mo na dopu ci  w opisanych regu ach do pewnych 

odst pstw, które nie b d  narusza  warunków bezpiecze stwa w my l zasady: 

„BEZPIECZE STWO NIE MO E OGRANICZA  MO LIWO CI BRONI,  

A MO LIWO CI BRONI NIE MOG  NARUSZA  BEZPIECZE STWA”. 

Szkolenie nale y realizowa  metod  wiczenia praktycznego, kompleksowo  

z innymi zagadnieniami, w trakcie zaj  ze szkolenia ogniowego na punkcie 

nauczania. Szkolonym nale y przypomnie , e postaw  strzeleck  przyjmuje si   

w celu zapewnienia korzystnych warunków do strzelania i z regu y do ukrycia si  

przed ogniem przeciwnika. Prawid owo przyj ta postawa powinna u atwi  

prowadzenie ognia, nie powoduj c zm czenia. Postaw  strzeleck  przyjmuje si  

samodzielnie lub na komend  dowódcy. Do zaj  przygotowuje si  potrzebne 

rodzaje broni, cele oraz inne pomoce szkoleniowe. 

Podstawowy sposób przyj cia poszczególnych postaw strzeleckich 

przedstawia rysunek: 
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Rys. 17. Postawy strzeleckie 

 

Postawa le ca. Pokazuj c sposób jej wykonania obja ni , e le ca 

postawa strzelecka jest najbardziej statyczna, najmniej m cz ca i najmniej nara a 

o nierza na ogie  przeciwnika. U atwia prowadzenie celnego ognia, zw aszcza 

przy umiej tnym wykorzystaniu podpórki. wiczy si  j  na komend : „Le c  

postaw  strzeleck  – WICZ” lub „Le c  postaw  strzeleck , na tempa – 

WICZ”, a niekiedy krótko na komend  „PADNIJ”. 

W celu przyj cia postawy le cej (maj c karabinek lub inn  bro  w po o eniu 

„Na pas”) nale y: „Tempo, RAZ” – praw  r k  przesun  wzd u  pasa nieco do 

góry i zdejmuj c bro  z ramienia, uchwyci  j  lew  r k  za komor  zamkow , 

nast pnie chwyci  bro  praw  r k  z góry za nak adk  oraz o e i skierowa  

wylotem lufy do przodu, „Tempo, DWA” – zrobi  d ugi wykrok praw  nog  w prawo 

skos, pochyli  tu ów do przodu, zgi  lew  nog , jednocze nie oprze  o ziemi  

d o  lewej r ki palcami w pobli u prawej stopy, „Tempo, TRZY” – po o y  si  na 

lewy bok i okie  lewej r ki, przewróci  si  na brzuch, oprze  na przedramionach  
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i wyprostowa  obie nogi w rozkroku tak, aby palce nóg by y skierowane na 

zewn trz, bro  po o y  o em na d oni lewej r ki, a praw  r k  chwyci  za 

r koje .  

Nast pnie przyst puje si  do praktycznego nauczania. W tym celu 

szkolonych ustawia si  w szeregu, w odst pach dwóch, trzech kroków i nakazuje 

si  im samodzielnie uczy  pokazanych czynno ci. Po sprawdzeniu wicz cych 

indywidualnie przechodzi si  do omówienia wiczenia ca ym pododdzia em. Ucz c 

przyjmowania postawy le cej z broni  wyposa on  w kolb  rozk adan , nale y 

roz o y  j  przed rozpocz ciem wiczenia. Mo na tak e prze wiczy  wariant,  

w którym wicz cy rozk adaj  kolb  bez komendy, natychmiast po przyj ciu 

postawy strzeleckiej. Równolegle z nauczaniem przyjmowania postawy le cej 

nale y uczy  powstawania. Powstaje si  na komend  „POWSTA ” lub 

samodzielnie po wykonaniu zadania i roz adowaniu broni. Na komend  

„POWSTA ” nale y: na „Tempo, RAZ” – chwyci  bro  praw  r k  (kciukiem od 

góry, a pozosta ymi palcami od spodu), podci gn  r ce na wysoko  piersi  

z jednoczesnym z czeniem nóg, na „Tempo, DWA” – unie  si  na r kach  

i, wysuwaj c praw  nog , wsta  oraz przyci gn  lew  nog  do prawej, przyj  

postaw  zasadnicz ; na. „Tempo, TRZY” – wzi  bro  w po o enie „na pas”. 

Je eli wiczenie wykonuje si  z broni , w której kolba jest sk adana (pistolet 

maszynowy), wicz cy mo e po powstaniu samodzielnie z o y  kolb . Podczas 

nauczania postawy strzeleckiej le cej z broni  zespo ow  (karabin maszynowy) 

czynno ci wykonuje si  identycznie jak z broni  indywidualn , ponadto po trzecim 

tempie celowniczy rozk ada samodzielnie dwójnóg (je li nie roz o y  przed 

strzelaniem). Natomiast na komendzie „POWSTA ” mo e z o y  dwójnóg po 

powstaniu. 

Le cej postawie strzeleckiej powinno si  po wi ci  najwi cej uwagi, 

poniewa  jest to postawa najlepsza do strzelania i najcz ciej stosowana. 

Kl cz c  postaw  strzeleck  stosuje si  podczas strzelania w wysokiej 

trawie, w zaro lach, zza ukrycia itp. Wykonuje si  j  na komend  „Postawa 

KL CZ CA”, a wiczy na komend  „Postaw  kl cz c  – WICZ” lub „Postaw  

kl cz c  na tempa – WICZ”, a tak e samodzielnie podczas strzela . 
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Rys. 17. Postawy strzeleckie 
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Rozpoczynaj c nauczanie, nale y pokaza  sposób wykonania postawy  

i obja ni  czynno ci. Nast pnie powinno si  prze wiczy  na tempa, a pó niej nie 

uwzgl dniaj c ich. W czasie wykonywania czynno ci przez szkolonych nale y 

sprawdza  i usuwa  zauwa one b dy. 

W celu przyj cia kl cz cej postawy strzeleckiej powinno si : „Tempo, RAZ” – 

zdj  bro  z ramienia i chwyci  j  lew  r k  za nak adk  lufy (pistolet maszynowy 

wyjmuje si  z kabury, rozk ada kolb  i chwyta bro  lew  r k  za o e), „Tempo, 

DWA” – cofn  stop  prawej nogi w taki sposób, aby tworzy a z prawym 

ramieniem i tu owiem lini  prost  oraz kl kn  na kolano prawej nogi i usi  na 

obcasie prawego buta. Lewa noga powinna by  postawiona pionowo, a nosek 

buta zwrócony nieco w prawo. Praw  r k  chwyci  za r koje . Lewy okie  

oprze  o lewe kolano (udo), a prawy odchyli  w gór , aby unieruchomi  kolb   

w do ku strzeleckim. 

Na komend  „POWSTA ” na „Tempo, RAZ” – trzeba powsta , praw  nog  

dostawi  do lewej i przyj  postaw  zasadnicz ; na „Tempo, DWA” – chwyci  bro   

w po o enie „na pas”. Przy broni z kolb  sk adan  nale y post powa  jak  

w przypadku postawy le cej. 

Stoj ca postawa strzelecka jest naj atwiejsza do przyj cia, lecz strzelanie  

w niej bez wykorzystania podpórki jest trudniejsze. Jest ona najmniej statyczna,  

a wi c celno  strzelania jest najmniejsza. Oparcie tu owia o sta y przedmiot lub 

wykorzystanie podpórki (na przyk ad transzei) zapewni lepsze warunki i zwi kszy 

celno  strzelania. Ze stoj cej postawy strzeleckiej mo na prowadzi  ogie   

z miejsca, w czasie krótkich zatrzyma  i w ruchu. Stoj c  postaw  strzeleck  

przyjmuje si  na komend  „Postawa STOJ CA”, a wiczy na komend  „Postaw  

stoj c  – WICZ” lub „Postaw  stoj c  na tempa – WICZ”, a tak e samodzielnie 

podczas strzela , je li tak wynika z warunków strzelania. 

W celu przyj cia postawy nale y: na „Tempo, RAZ” wykona  zwrot  

w prawo skos i odstawi  praw  nog  do ty u mniej wi cej na szeroko  ramion. 

Ca e cia o nale y ustawi  pionowo, tak aby ci ar by  roz o ony równomiernie na 

obie nogi, stopy natomiast w rozkroku zapewniaj cym maksymaln  stabilno  

cia a. Nast pnie na „Tempo, DWA” nale y zdj  bro  z ramienia (pistolet 
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maszynowy wyj  z kabury i roz o y  kolb ), chwyci  lew  r k  za o e (przedni 

uchwyt), a praw  za r koje  i skierowa  wylotem lufy w kierunku celu. 

Klasyczn  postaw  z pistoletem (zw aszcza do strzelania jednor cz) 

przyjmuje si , wykonuj c zwrot w lewo skos i odstawiaj c lew  nog  na szeroko  

ramion. Wyj ty z kabury pistolet trzyma si  na wysoko ci barku, luf  skierowan  

do góry pod k tem oko o 30–45°. 

Po uko czeniu strzelania i przejrzeniu broni o nierz samorzutnie wykonuje 

zwrot, dostawia nog  i przyjmuje postaw  zasadnicz  z broni  w po o eniu „na 

pas” (pistolet chowa do kabury). 

Gdy szkoleni opanuj  technik  wykonania podstawowych postaw, przechodzi 

si  do wicze  z wykorzystaniem indywidualnych rodków ochrony przed 

ska eniami (ISOPS). Szkolonych nale y uczy  przyjmowania postaw w samych 

maskach, nast pnie w FOO lub wykorzystuj c OP-1 jako narzutk , p aszcz  

i kombinezon17. Pokaz wykonuje si  w rodkach ochrony przed ska eniami. Do 

obja nie  instruktor zdejmuje mask  przeciwgazow . Szkoleni podczas pokazu 

mog  by  bez masek. wicz  za  w ISOPS. W dalszej kolejno ci powinno si  

uczy  o nierzy przyjmowania postaw strzeleckich w innych konfiguracjach ubioru  

i wyposa enia (w kamizelce kuloodpornej, na nartach itp.), zale nie od specyfiki 

jednostki. 

1.7.4  Nauczanie strzelania w postawie le cej z wykorzystaniem podpórki  
i bez podpórki oraz w postawie kl cz cej 

Szkolenie nale y realizowa  metod  wiczenia praktycznego, kompleksowo  

z innymi zagadnieniami techniki strzelania, w trakcie zaj  ze szkolenia 

ogniowego na punkcie nauczania. Podczas przerabiania tego zagadnienia 

szkolonych uczy si  czynno ci zwi zanych z daniem strza u w postawie le cej 

z wykorzystaniem podpórki i bez niej oraz w postawie kl cz cej i stoj cej. Do 

zaj  nale y przygotowa : bro , naboje szkolne, worki z ziemi  lub kostki darni, 

sto ki papierowe, szk a kontrolne, muszki uniwersalne, stojaki do nauki celowania, 

diafragmy uniwersalne. 

17 FOO lub OP-1 zale nie od wyposa enia pododdzia u. 
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Nauczanie rozpoczyna si  pokazem przygotowania podpórki i z o enia si  do 

strza u. Szkolonym trzeba te  pokaza  prawid owe z o enie si  do strza u bez 

podpórki, a nast pnie nakaza  im wykonanie tej czynno ci. Po upewnieniu si ,  

e z o enie do strza u wykonane jest w a ciwie, cz  szkolonych nale y 

pozostawi  z o onych do strza u, a kilku wyznaczy , aby podk adali pod o e ich 

broni kostki darni lub worki. Tym sposobem szkoleni dobieraj  tak  wysoko  

podpórki, która b dzie odpowiada a budowie ich cia a. 

Tego rodzaju post powanie mo liwe jest tylko w okresie nauczania 

pocz tkowego. W dalszym szkoleniu nale y uczy  wykorzystania jako podpórki 

ró nych przedmiotów terenowych, np. przedpiersia okopów i materia ów 

podr cznych, pni drzew, p otów, fragmentów murów, pancerzy pojazdów. 

Jednocze nie trzeba wyja ni , e podczas wykorzystania podpórki twardej  

(np. pie  drzewa) pod bro  powinna by  pod o ona d o  lub jakikolwiek inny 

mi kki przedmiot. W przeciwnym razie zwi ksza si  rozrzut pocisków. 

Ucz c sk adania si  do strza u w postawie le cej bez wykorzystania 

podpórki (z wolnej r ki), szkolonym trzeba pokaza  i obja ni  wykonywane 

wówczas czynno ci. Nale y wyja ni , e k t zawarty mi dzy tu owiem  

a przed u eniem osi broni powinien wynosi  30–45°. Jest to konieczne do 

przyj cia dogodnej postawy i osi gni cia statyczno ci broni. Wielko  tego k ta  

w znacznej mierze zale y od d ugo ci r k o nierza. okcie powinny by  oparte  

o ziemi . okie  prawej r ki powinien by  ustawiony tak, aby tworzy  naturaln  

podpórk . Ci ar cia a i broni spoczywa wówczas na lewej r ce. Z tego wzgl du 

nale y jej nada  takie po o enie, aby szybko si  nie m czy a i nie dr a a. K t, jaki 

tworzy okie  lewej r ki, powinien by  zbli ony do k ta prostego.  

Kolejnym punktem jest nauka strzelania w postawie kl cz cej. Wi kszo  

czynno ci wykonuje si  w sposób podobny jak omówiony przy postawie le cej. 

G ówne ró nice polegaj  na przyj ciu postawy, w której nale y zwróci  uwag , 

aby lewa noga, okie  lewej r ki i bro  tworzy y jedn  pionow  p aszczyzn , co 

pozwoli na zachowanie statyczno ci postawy i broni.  

Nale y równie  uczy  szkolonych prowadzenia ognia zza ukrycia. Umiej tne 

wykorzystanie ukrycia zapewni ochron  przed ogniem i obserwacj  przez 
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przeciwnika, a dodatkowo pozwoli utrzyma  wygodn  i statyczn  postaw  

strzeleck .  

W celu zwi kszenia stateczno ci broni do strzelania z wolnej r ki mo na 

wykorzysta  pas no ny, który nale y odpowiednio przygotowa . D ugo  pasa 

powinna zapewni  sztywne utrzymywanie broni przy za o eniu na przedrami  

lewej r ki i z prawej strony magazynka. W czasie szkolenia trzeba zwróci  uwag , 

aby pas nie by  przez strzelca napinany r k . Z ka dym szkolonym indywidualnie 

ustala si  d ugo  pasa, któr  powinien zapami ta . 

1.7.5  Nauczanie strzelania w postawie stoj cej z miejsca i w ruchu oraz  
z biodra 

W postawie stoj cej bro  utrzymuje si  lew  r k  za o e (chwyt przedni),  

a okie  tej r ki opiera si  o biodro (lub wykorzystuje pas no ny). Praw  r k  

trzyma si  za r koje , okie  pozostaje odchylony w bok. Zgrane przyrz dy 

celownicze naprowadza si  do punktu celowania w p aszczy nie pionowej z góry 

lub od do u. Nast pnie przyst puje si  do nauczania strzelania zza ukrycia, 

kieruj c si  wskazówkami opisanymi wcze niej. 

Po opanowaniu sposobów strzelania w postawie stoj cej z miejsca 

przyst puje si  do nauczania strzelania w ruchu. Ze wzgl du na zagro enie 

ostrza em przeciwnika nale y po czy  umiej tno ci dok adnego i szybkiego 

celowania z równoczesnym z o eniem si  do strza u. Po wykonaniu pokazu przez 

instruktora szkoleni na komend  „Naprzód” rozpoczynaj  marsz. Po ukazaniu si  

celu o nierze zatrzymuj  si , prowadz  ogie  i kontynuuj  marsz. Na  tym etapie 

instruktor powinien zwróci  uwag  na szybko  marszu, po o enie broni w czasie 

marszu oraz szybko  z o enia si  do strza u. Z chwil  zauwa enia celu szkolony 

powinien zatrzyma  si  i równocze nie zacz  sk ada  si  do strza u, szybko 

wycelowa  i odda  strza  (seri ). Na j zyk spustowy naciska si  z takim 

wyliczeniem, by strza  pad  w momencie pokrycia zgranych przyrz dów z punktem 

celowania – bez „zrywania” strza u. W pocz tkowym etapie czas zatrzymania 

powinien wynosi  5–7 sekund, a w pó niejszym 2–4 sekundy. Po opanowaniu 

strzelania w czasie krótkich zatrzyma  przechodzi si  do szkolenia w strzelaniu 

bez zatrzymywania si . Instruktor musi zwróci  uwag , aby strza y pada y  
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przeciwnika, a dodatkowo pozwoli utrzyma  wygodn  i statyczn  postaw  

strzeleck .  
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w momencie, kiedy bro  ulega najmniejszym wahaniom, tj. w czasie oparcia lewej 

nogi o pod o e i przenoszenia prawej nogi w przód. 

Nast pnie przyst puje si  do nauczania prowadzenia ognia z biodra, 

wykorzystywanego na krótkich dystansach (w lesie, w terenie zurbanizowanym 

itp.). W tej postawie szkolony trzyma lew  r k  bro  za o e (chwyt przedni),  

a praw  za r koje . Równocze nie przyciskaj c przedramieniem prawej r ki, 

przyciska kolb  do biodra. Bro  wycelowuje si  „po lufie”. Sprawdzenia 

prawid owo ci wycelowania dokonuje instruktor (staj c za szkolonym), patrz c 

przez przyrz dy celownicze (lub wykorzystuj c szk o kontrolne) broni szkolonego. 

W przypadku b dnego celowania instruktor pomaga naprowadzi  bro  

szkolonego na cel. Czynno ci powtarza si  kilkukrotnie a  do osi gni cia 

zadowalaj cych wyników. 

Aby osi gn  jak najlepsze efekty, do nauczania powinno si  wykorzystywa  

urz dzenia szkolno–treningowe, np. Laserowe Symulatory Strzela  (LSS). 

Nale y pami ta , e technika strzelania z poszczególnych rodzajów broni, 

zarówno indywidualnej, jak i zespo owej, do ró nych celów z wykorzystaniem 

rozmaitych ukry  oraz w ruchu, opisana jest w instrukcjach obs ugiwania  

i wykorzystania okre lonych rodzajów uzbrojenia. 

 

1.7.6  Nauczanie strzelania do celów nieruchomych, ukazuj cych si   
i ruchomych w dzie  i w nocy oraz do celów powietrznych 

Szkolenie nale y realizowa  metod  wiczenia praktycznego, kompleksowo  

z innymi zagadnieniami techniki strzelania, w trakcie zaj  ze szkolenia 

ogniowego na punkcie nauczania. Pocz tkowo trzeba uczy  sposobów strzelania 

do celów nieruchomych, a nast pnie ukazuj cych si . Szkolenie nale y 

organizowa  wed ug zasady przechodzenia od szkolenia fragmentarycznego do 

nauczania kompleksowego w nast puj cej kolejno ci: 

 obserwacja pola walki, 

 ocena i wybór celu, 

 okre lenie odleg o ci do celów (dozorów), 

 wybór celownika i punktu celowania z uwzgl dnieniem wp ywu warunków 

atmosferycznych, 
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 wybór rodzaju ognia, 

 obserwacja skuteczno ci ognia i korygowanie ogniem. 

W toku nauczania wszystkie te zagadnienia nale y stopniowo czy  w jeden 

zespó  czynno ciowy, zapewniaj cy szkolonym nabywanie umiej tno ci 

wykonania ró nych zada  ogniowych. 

Nauczanie pocz tkowo prowadzi si  do jednego celu nieruchomego lub 

ukazuj cego si , a w czasie dalszego nauczania w rejonie wiczenia ustawia si  

kilka celów nieruchomych i ukazuj cych si  na odleg o ciach 100–400 m. Mo e to 

by  obserwator, karabin maszynowy, biegn cy, granatnik i inne. Na pocz tku 

zaj  nale y pokaza  czynno ci zwi zane z technik  strzelania, a jednocze nie 

przypomnie  obowi zuj ce zasady.  

Nast pnie nale y poleci  zamontowanie cz ci broni w stojakach. Po 

zauwa eniu celu ukazuj cego si  lub wskazaniu celu nieruchomego szkoleni  

okre laj  do niego odleg o , samodzielnie nastawiaj  celownik i kieruj  bro  

zamocowan  w stojaku. Dobór celu i poprawno  wycelowania mo na tak e 

sprawdzi  przez szk o kontrolne. Je eli w czasie kontroli stwierdzi si , e szkolony 

pope ni  znaczne b dy, mo na stwarza  dodatkowe sytuacje, podaj c, e pociski 

u o y y si  w górze, dole itp. wicz cy powinien wprowadza  odpowiednie 

poprawki. 

W celu nauczenia uwzgl dniania wp ywu warunków atmosferycznych na 

celno  strzelania nale y krótko przypomnie , jakie warunki uwa a si  za 

normalne (tabelaryczne), jak zmienia si  odleg o , wysoko  lotu pocisku  

i kszta t jego toru w wyniku dzia ania zmiennych warunków atmosferycznych.  

W ten sposób zmusza si  szkolonych do wysuni cia wniosków dotycz cych 

uwzgl dniania wp ywu warunków atmosferycznych. 

Na kolejnym etapie nale y przyst pi  do nauczania doboru punktu celowania  

i nastaw przyrz dów celowniczych. W tym celu nale y poleci  szkolonym, by 

rozwi zali ró ne zadania dotycz ce zmiany temperatury, wiatru wzd u nego itp.  

W dalszej kolejno ci nale y przypomnie , e poprawk  na sta y wiatr boczny 

mo na nastawi  na szczerbiku, wówczas punkt celowania przyjmuje si  w rodku 

celu. Podczas strzelania z tych wzorów broni, które nie posiadaj  ruchomego 

szczerbika (np. kbk), ogie  poprawia si  w zasadzie przez zmian  po o enia 
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punktu celowania w pionie (tylko przy niewielkich odchyleniach w dono no ci)  

i w poziomie w stosunku do przyj tego wcze niej punktu celowania. Punkt 

celowania przesuwa si  wtedy o wielko  odchylenia pocisków w kierunku 

przeciwnym do ich odchylenia od rodka celu. Je eli odchylenie pocisków od celu 

w dono no ci jest wi ksze ni  100 m, to nale y zmieni  nastaw  celownika. Je eli 

nast pi odchylenie pocisku od celu w kierunku i w dono no ci, to nale y przenie  

punkt celowania w kierunku i dono no ci jednocze nie. Poprawk  wprowadza si  

w sylwetkach celu w stron  przeciwn  do kierunku wiatru. Sylwetka odpowiada 

jednej szeroko ci celu, mierzonej od punktu celowania. 

Jedynie przy strzelaniu z rgppanc i armaty BWP-1 (amunicj  PG-15W) punkt 

celowania przesuwa si  zgodnie z kierunkiem wiatru. 

W celu nauczania doboru punktu celowania nale y zamocowa  na 

podno nikach co najmniej trzy figury bojowe. Podno niki nale y ustawi  obok 

siebie bez odst pów. Nast pnie nale y podnie  figur  rodkow  i kaza  

szkolonym wycelowa  do niej z uwzgl dnieniem poprawki. Celowanie 

wykonywane jest z broni umocowanej w stojaku. Nast pnie nale y podnie  figur  

z tej strony, w której wprowadzono poprawk . Tym sposobem mo na wyrobi  

umiej tno  wyznaczania punktu celowania. W czasie nauczania doboru punktu 

celowania mo na wykorzysta  równie  trena ery. Do kilku wystawionych celów 

instruktor przygotowuje urz dzenie z doborem odpowiednich punktów celowania. 

Nast pnie poleca wicz cym celowanie z uwzgl dnieniem poprawki. Rejestracja 

wyniku nast puje tylko przy prawid owym wycelowaniu. 

Nauczanie techniki strzelania do celów ruchomych nale y prowadzi  po 

opanowaniu przez szkolonych umiej tno ci strzelania z ró nych postaw do celów 

nieruchomych i ukazuj cych si  oraz niezb dnych wiadomo ci z teorii i zasad 

strzelania. 

Strzelanie do celów ruchomych jest utrudnione, poniewa  widoczne s  one 

przez bardzo krótki czas i stale zmieniaj  swoje po o enie. Od strzelaj cego wymaga 

si  wprawy w szybkim przygotowaniu strzelania (ustalenie odleg o ci, pr dko ci 

i kierunku ruchu celu, k ta kursowego). Technika strzelania do celów ruchomych 

wymaga, aby strzelaj cy w miar  przesuwania si  celu zmieni  punkt celowania.  
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W tych warunkach nale y si  skupi  na wyrobieniu nast puj cych 

umiej tno ci: 

 przygotowanie nastaw pocz tkowych, 

 przygotowanie broni do strzelania, 

 wykonanie strzelania w najbardziej korzystny sposób. 

Do zaj  nale y przygotowa : bro , naboje szkolne i wiczebne, przyrz dy 

do strzelania nabojami wiczebnymi (ramki, odrzutniki), szk a kontrolne, trena ery, 

stojaki do nauki celowania oraz figury bojowe. 

Po rozpocz ciu zaj  nale y sprawdzi  u szkolonych znajomo  zasad 

strzelania do celów ruchomych. wiczenie nale y prowadzi  na placach wicze  

lub strzelnicach umo liwiaj cych pokazanie celów ruchomych na rzeczywistych 

odleg o ciach. Nast pnie nale y rozpatrzy  sposób strzelania do celów 

ruchomych. Nale y obja ni , e strzelaj c sposobem ledzenia celu, utrzymuje si  

bro  wycelowan  na punkcie wyprzedzanym.  

Strzelanie sposobem wyczekiwania na cel polega na tym, e strzelaj cy 

skierowuje bro  do wybranego punktu na drodze celu; gdy cel zbli y si  na 

wielko  wyprzedzenia, daje seri  lub strza . Nast pnie skierowuje bro  do 

nast pnego punktu i czeka na zbli enie si  celu. 

Po omówieniu sposobów strzelania nale y przyst pi  do nauczania 

prowadzenia ognia w najmniej skomplikowanych warunkach, gdy cel porusza si  

ruchem czo owym (zbli a si  lub oddala). Ogie  do takich celów prowadzi si   

w czasie odpierania kontrataków lub po cigu za przeciwnikiem. Do pozorowania 

celów mo na wykorzysta  urz dzenia umo liwiaj ce prostopad y ruch celu. 

Celowanie nale y kontrolowa  przez szk o kontrolne.  

Podczas nauczania techniki strzelania nale y zwróci  uwag  na dobór 

punktu celowania i pocz tkowo uczy  w oparciu o cele nieruchome, a nast pnie 

do celów poruszaj cych si  wolno, stopniowo zwi kszaj c ich pr dko  do 3–4 

m/s. 

Nauczanie strzelania w nocy determinowane jest charakterystycznymi 

cechami, które powinny by  uwzgl dnione w procesie nauczania. Wszystkie 

czynno ci nauczane w nocy powinny by  uprzednio opanowane przez szkolonych 

w dzie . 
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W tych warunkach nale y si  skupi  na wyrobieniu nast puj cych 
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Noc znacznie utrudnia wykonanie niektórych czynno ci, np. prowadzenie 

obserwacji, nastawianie przyrz dów celowniczych, celowanie itp. 

Nale y przyj , e sposobów strzelania w nocy mo na uczy  praktycznie 

tylko w terenie (z wyj tkiem zagadnienia pierwszego, które na pocz tku mo na 

trenowa  po zas oni ciu oczu szkolonym) lub na symulatorze. Pocz tkowo zaj cia 

nale y organizowa  w warunkach korzystniejszych. Chodzi o zapewnienie 

wzgl dnej widoczno ci podczas przerabiania podstawowych zagadnie . 

Natomiast wiczenia doskonal ce powinny by  planowane w powi zaniu z innymi 

przedmiotami jako zaj cia ca onocne. Dotyczy to zw aszcza strzela , które mog  

by  planowane po zaj ciach taktycznych lub nawet w czasie ich trwania – tym 

sposobem przyzwyczaja si  szkolonych do d ugotrwa ego wysi ku. 

W nauczaniu nale y uwzgl dni  nast puj ce zagadnienia: 

 adowanie, roz adowanie i prze adowanie broni w nocy, adowanie ta m  

i magazynków, nastawianie celownika, rozk adanie i sk adanie broni, wymiana 

uszkodzonych cz ci, usuwanie niesprawno ci, 

 strzelanie do ró nych celów o wietlonych, 

 strzelanie do celów s abo widocznych oraz demaskuj cych si  b yskami 

strza ów, 

 strzelanie do ró nych celów z wykorzystaniem celownika noktowizyjnego, 

 prowadzenie obserwacji, wykrywanie i wskazywanie celów, w tym równie  

róde  promieniowania podczerwonego, 

 okre lanie do nich odleg o ci ró nymi sposobami, 

 rzucanie granatami r cznymi18. 

Do wiczenia powinno si  przygotowa : bro , naboje szkolne (treningowe), 

naboje wiczebne, celowniki noktowizyjne, promienniki podczerwieni, rodki 

o wietlaj ce (reflektory, naboje o wietlaj ce), trena ery i symulatory, karabinki  

i naboje ma okalibrowe. 

Podczas nauczania obs ugiwania broni trzeba wymaga , by wszystkie 

czynno ci zwi zane z adowaniem magazynków i ta m, adowaniem, 

18 Nale y wykorzystywa  wiczebne granaty jednorazowego u ycia CRG 42A lub wiczebne 
granaty wielokrotnego u ycia CRG 42. 
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roz adowaniem i sk adaniem broni oraz usuwaniem zaci , szkoleni wykonywali  

w ciemno ci. Podczas tych zaj  nale y uczy , jak wa ne jest zachowanie 

pewnych jednakowych dla o nierzy pododdzia u zasad, np. uk adania cz ci broni 

wg kolejno ci rozk adania, wk adania do adownic pustych magazynków 

szcz kami do góry, a pe nych denkami do góry, aby w nocy mo na by o 

rozpozna  dotykiem, który magazynek jest z amunicj . Strzelanie w nocy mo e 

by  prowadzone z wykorzystaniem przyrz dów noktowizyjnych lub bez nich. 

Bez urz dze  noktowizyjnych mo na strzela  do celów o wietlonych lub 

nieo wietlonych. Podczas o wietlania celów strzelania w zasadzie wykonuje si  

tak samo jak w dzie . Zmienne nat enie wiat a przy o wietleniu nabojami 

o wietlaj cymi utrudnia celowanie, a przyrz dy celownicze intensywnie b yszcz . 

Zjawisko to mo e by  przyczyn  du ych b dów w celowaniu. Aby temu zapobiec, 

ród a wiat a nale y ustawi  z boku lub przed strzelaj cymi. Trzeba jednak 

pami ta , e w razie o wietlania terenu z boku mog  powsta  cienie, które 

niekiedy s  lepiej widoczne ni  cele. Bardzo cz sto zdarza si , e o nierz daje 

strza  nie do celu, lecz do cienia. 

B dy tego rodzaju mo na wyeliminowa  przez systematyczne treningi, 

podczas których trzeba uczy  odnajdywania celów obok podstawy cienia. Dlatego 

przed rozpocz ciem nauczania nale y pokaza  ró ne sposoby o wietlenia celów  

i krótko je scharakteryzowa . Podczas nauki oddawania strza ów do celów 

o wietlonych powinno si  wyja ni  szkolonym, e po o wietleniu terenu nale y 

unika  patrzenia w kierunku ród a wiat a, trzyma  g ow  lekko uniesion , 

obserwowa  przedpole, a po wykryciu celu opu ci  g ow , przycisn  policzek do 

kolby, szybko wycelowa  i da  strza . Poniewa  czasu na przygotowanie 

strzelania jest stosunkowo ma o, to czynno ci z tym zwi zane strzelaj cy powinni 

wykona  przed o wietleniem. 

W zwi zku z tym adowania i prze adowania broni oraz nastawiania 

celownika nale y uczy  w ca kowitej ciemno ci. Praktyka wymaga, aby zwróci  

uwag  na nauczanie techniki dania strza u. Czynno  t   nale y rozpocz  od 

celowania do celów o wietlonych wiat em ci g ym. W pocz tkowym okresie 

nauczania trzeba zapewni  wzgl dnie dobr  widoczno  celów. 
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Nast pnie przyst puje si  do uczenia prowadzenia ognia do celów 

o wietlonych przez krótki czas. Szkoleni powinni zrozumie , e skuteczno  ognia 

zale y w znacznym stopniu od tego, ile celnych serii b dzie danych podczas 

o wietlenia celu. Dlatego strzelanie w nocy jest strzelaniem szybkim,  

tzn. w ograniczonym czasie. W czasie nauczania prowadzenia ognia do celów 

o wietlonych powinno si  wyja ni  szkolonym nast puj c  zasad : je eli 

przyrz dy celownicze s  widoczne, to nale y je najpierw zgra  na tle ja niejszego 

horyzontu, a nast pnie przesun  bro  w taki sposób, aby linia celowania pokry a 

si  ze rodkiem celu. Je eli przyrz dy celownicze s  niewidoczne, bro  

naprowadza si  na cel „po lufie”, mo na równie  celowa , zgrywaj c górn  

kraw d  ramienia celownika ze rodkiem os ony muszki, naprowadzaj c na punkt 

b ysku strza u. 

Przygotowuj c zaj cia w zakresie nauczania prowadzenia ognia do s abo 

widocznych celów, figury bojowe ustawia si  w ró nych odleg o ciach, lecz  

w zasi gu wzgl dnej widoczno ci. Najlepiej, je eli cele te b d  si  ukazywa y  

w kolejno ci od odleg ych do najbli szych19. 

Podczas nauki strzelania do celów powietrznych nale y zwróci  uwag  

szkolonych na ró norodno  charakterystyk tych celów. Mog  nimi by  mig owce, 

bezza ogowe statki powietrzne, samoloty i desant spadochronowy. Strzelanie do 

celów powietrznych, zw aszcza szybko lec cych samolotów, wymaga znajomo ci 

zasad i d ugotrwa ych treningów.  

Zasady i techniki strzelania do celów powietrznych opisano w „Instrukcji  

o powszechnej obronie przeciwlotniczej w SZ RP” oraz w „Poradniku 

metodycznym do szkolenia z powszechnej obrony przeciwlotniczej”. 

 

1.7.7  Nauczanie strzelania w terenie zurbanizowanym 
Do nauczania strzelania w terenie zurbanizowanym niezb dna jest 

odpowiednia baza szkoleniowa. W tym celu nale y wykorzysta  istniej ce budynki 

rejonów zurbanizowanych, torów przeszkód lub zbudowa  (w porozumieniu  

z kierownikiem obiektu) ró ne makiety elementów (fragmentów) budynków, na 

19 Wiele cennych wskazówek mo na znale  w instrukcji „Nauczanie sposobów strzelania z broni 
strzeleckiej w nocy”. 
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przyk ad: strychu z oknami, cian z otworami okiennymi i drzwiowymi, schodów  

z por czami itp. Wymiary makiet powinny zapewnia  przeprowadzenie zaj  dla 

min. 2–3 o nierzy.  

Makiet  strychu najlepiej umiejscowi  na wzniesieniu (zboczu), wtedy teren 

widziany z okien strychu b dzie podobny do rzeczywistego obserwowanego  

z dachu budynku. Wewn trz makiety nale y wykona  podpory, belki i inne 

konstrukcje upodobniaj ce makiet  do rzeczywistego strychu, przy czym 

pomieszczenia nale y zaciemni . W makiecie ciany budynku nale y wykona  

kilka otworów okiennych i drzwiowych o ró nych rozmiarach, które o nierze b d  

wykorzystywali, doskonal c umiej tno ci strzelania z budynku.  

Nauczanie nale y rozpoczyna  od omówienia specyfiki prowadzenia ognia  

w miejscowo ci. Instruktor powinien wyja ni , e ogie  prowadzi si  z zasady na 

niewielkie odleg o ci, nie przekraczaj ce odleg o ci strza u bezwzgl dnego,  

tzn. strzelaj c, stosuje si  celownik S.  

Ogie  prowadzony zza ukry  jest najcz ciej stosowanym sposobem 

strzelania w mie cie (osiedlu). Sytuacja w czasie walki w terenie zurbanizowanym 

z regu y jest dynamiczna i wymusza tym samym prowadzenie ognia 

niecelowanego (np. z biodra). Taki sposób strzelania stosuje si  wewn trz  

i w pobli u budynków. W czasie dzia a  w terenie zurbanizowanym najcz ciej 

napotyka si  na cele ruchome poruszaj ce si  na bardzo krótkich odcinkach (od 

jednego ukrycia do drugiego) lub cele ukazuj ce si  na krótki czas. Podczas 

szkolenia nale y wskazywa  na aspekt wielowymiarowo ci dzia a  prowadzonych 

w terenie zurbanizowanym, tzn. e dzia ania mog  by  prowadzone na ró nej 

wysoko ci, bliskich i dalekich odleg o ciach, pod ziemi  itp.  

Przed przyst pieniem do nauczania prowadzenia ognia w budynku celowe 

jest uprzednie nauczenie poszczególnych sposobów strzelania z wykorzystaniem 

makiet. Pokazuj c sposoby strzelania zza ró nych ukry , instruktor zwraca uwag  

szkolonych, e najcz ciej do opierania broni wykorzystuje si  twarde przedmioty 

( ciany itp.), nale y wi c pod bro  podk ada  r k . Zale nie od sytuacji, strzelanie 

mo na prowadzi  zza przygotowanych i nieprzygotowanych ukry , lecz najbardziej 

typowe dla tego rodzaju dzia a  b d  ukrycia nieprzygotowane.  
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96
96 

Nast pnie instruktor wyja nia, e podczas walk w miejscowo ciach cz sto 

strzela si  nie tylko z prawej, lecz tak e z lewej strony ukrycia, na przyk ad  

w czasie strzelania zza lewego rogu budynku, p otu itp. St d wynika konieczno  

nauczania o nierzy sposobów strzelania równie  z lewego ramienia.  

Nauczaj c sposobów strzelania z okien strychu, instruktor powinien wyja ni , 

e w celu maskowania si  nale y przyj  postaw  strzeleck  w pewnej odleg o ci 

od okna, kryj c si  za cian . Pokazuj c sposoby prowadzenia ognia z okna 

strychu, nale y wyja ni , e najcz ciej w czasie strzelania przyjmuje si  postaw  

stoj c , dostosowuj c j  do wysoko ci okna; tu ów lekko pochyla si  do przodu, 

lew  nog  zgina si  w kolanie, lewy bok przyci ni ty do ciany, przedrami  lewej 

r ki opiera si  o framug  lub parapet. Podczas strzelania z karabinu 

maszynowego dwójnóg mo e by  z o ony, a wtedy karabin opiera si  dwójnogiem 

o podstaw  okna lub mo e by  roz o ony — oparty na parapecie okna lub innym 

elemencie wyposa enia budynku (mebel, stó ).  

W miar  zbli ania si  przeciwnika do budynku b dzie konieczne 

prowadzenie ognia do celu pod du ym k tem. Aby zapewni  sobie przy tym 

dogodn  postaw  do strzelania, nale y wcze niej przygotowa  ró ne przedmioty, 

jak ceg y, sto ki itp. Wykorzystuj c te przedmioty, ustawia si  na pod odze 

podwy szenie z wyst pami na ró nych wysoko ciach. Wspinaj c si  po nich, 

strzelaj cy mo e wygodniej i skuteczniej ostrzeliwa  cele zbli aj ce si  do 

budynku.  

Nast pnie instruktor rozkazuje szkolonym, aby zaj li stanowiska przy oknach 

strychu i przygotowali miejsca do strzelania, a nast pnie wykonali kilka „strza ów” 

do ró nych celów. W dalszym etapie szkolenia nauk  strzelania nale y czy   

z nauk  wykorzystania granatów do ra enia przeciwnika w polach martwych 

budynków.  

Strzelanie na klatce schodowej prowadzi si  zazwyczaj spod schodów, 

wykorzystuj c je jako ukrycie lub ze stopni schodów. Trzeba wyja ni  szkolonym, 

e podczas strzelania do góry i w dó  po o enie tu owia b dzie bardziej statyczne, 

je eli nogi znajduj  si  na ró nych stopniach. We wszystkich sytuacjach zaleca si  

wykorzystywanie ciany lub por czy do opierania broni. 
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W celu wyrobienia umiej tno ci szybkiego reagowania w razie skrytego 

podej cia przeciwnika mo na niespodziewanie pokazywa  figur  bojow   

w odleg o ci 50–70 m i obserwowa  reakcj  o nierzy, którzy powinni jak 

najszybciej przygotowa  si  do strzelania i otworzy  ogie  do celu. 

Podczas walk ulicznych stanowiska ogniowe wybiera si  mo liwie jak 

najbli ej zabudowa , które maj  by  przedmiotem ataku. Wszystkie czynno ci  

z tym zwi zane powinny by  praktycznie pokazane przez instruktora, a nast pnie 

przetrenowane przez szkolonych.  

Specyfika strzelania zza ukry  w miejscowo ciach polega mi dzy innymi na 

tym, e o nierz po wykryciu celu musi zaj  ukrycie w biegu i szybko otworzy  

ogie . Nale y podkre li , e o nierz zanim dobiegnie do ukrycia, powinien ustali , 

jak  ma przyj  postaw  do strzelania. Natomiast w czasie zajmowania 

stanowiska wybiera on punkt celowania i przygotowuje si  do otwarcia ognia.  

W miejscach, w których przeprowadza si  wiczenia, urz dza si  ró ne 

ukrycia, natomiast cele powinny si  ukazywa  szkolonym nagle: w korytarzu,  

w drzwiach pomieszczenia, w oknie itp. Po wykryciu i identyfikacji celu szkolony 

zajmuje stanowisko (skacze w ukrycie), z którego najwygodniej b dzie mu 

prowadzi  ogie  do celu. Nale y dok adnie sprawdza , czy stanowiska zosta y 

wybrane prawid owo. W niektórych sytuacjach mo na zaprowadzi  szkolonych do 

miejsca, z którego ukazuje si  cel, aby mogli oni popatrze  od strony 

„przeciwnika”.  

Ze wzgl du na warunki bezpiecze stwa oraz na ograniczenia bazy 

szkoleniowej zaj cia z nauczania strzelania w terenie zurbanizowanym nale y 

prowadzi  (poprzedzi  u ycie amunicji bojowej), wykorzystuj c urz dzenia 

szkolno-treningowe (laserowe symulatory strzela  wraz z optoelektronicznymi 

tarczami sylwetkowymi), bro  na amunicj  barwi c  (FX) lub niepowoduj c  ran  

i kontuzji (Air Soft Gun – ASG, Auto Electric Gun – AEG). 

Zaj cia w terenie zurbanizowanym na etapie doskonalenia o nierzy  

i pododdzia ów powinny charakteryzowa  si  du ym realizmem. Mo na to 

osi gn , organizuj c np. strzelanie do celów w warunkach zadymienia,  

w tunelach, do celów ukrytych na ró nych wysoko ciach, w nocy i po wysi ku 

fizycznym oraz psychicznym (niewyspanie, oddzia ywanie zestawów 
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elektroakustycznych imituj cych odg osy walki itp.). Nast pnym etapem nauczania 

mog  by  kompleksowe treningi prowadzone na tle zaj  taktycznych w terenie 

zurbanizowanym, na przyk ad: szkolonemu (sekcji, dru ynie) stawia si  zadanie 

polegaj ce na wtargni ciu do pomieszczenia i eliminacji o nierzy przeciwnika.  

W momencie zbli ania si  do budynku nieoczekiwanie ukazuj  si  ró ne cele 

zewn trz zabudowania oraz na klatce schodowej, w pokojach lub na strychu, które 

nale y zniszczy  ogniem z broni i granatników, bagnetem lub granatem. Innym 

przyk adem mo e by  zadanie unieszkodliwienia ukrytego strzelca wyborowego 

przez dru yn .  

 

1.7.8 Nauczanie strzelania w terenie lesistym  
Do zaj  nale y wykorzystywa  zalesiony odcinek terenu o zró nicowanym 

zag szczeniu poprzecinany przesiekami lub drogami. Na skraju oraz w g bi lasu 

przygotowuje si  stanowiska ogniowe, zarówno na poziomie ziemi, jak i na 

drzewach oraz przy zwalonych drzewach, pniach itp. Miejsca do strzelania na 

drzewach nale y dublowa  podobnymi stanowiskami urz dzonymi na wysoko ci 

oko o 1 m nad ziemi . Jest to konieczne w celu pokazania szkolonym sposobów 

strzelania z drzewa, jak równie  sprawdzenia umiej tno ci szkolonych przed 

zaj ciem na drzewach wyznaczonych stanowisk do strzelania.  
Rozpoczynaj c zaj cia, instruktor powinien wyja ni  w a ciwo ci strzelania  

w lesie, podkre laj c, e walk  w masywach le nych prowadzi si  na niewielkich 

odleg o ciach, w zwi zku z czym cele ukazuj  si  na krótko. Mo liwo ci 

prowadzenia obserwacji s  ograniczone, a wi c wykrycie przeciwnika równie  jest 

utrudnione. W zwi zku z czym ogie  prowadzi si  cz sto na podstawie d wi ków, 

szmerów itp., gdy  przeciwnik ma mo liwo ci ukrycia i maskowania. Równie  

kierowanie ogniem w lesie jest bardzo utrudnione. W lesie rozlega si  echo 

wystrza ów i zwi ksza si  s yszalno  d wi ków, co utrudnia tak e okre lanie 

odleg o ci do celów na podstawie s uchu.  

Nauczaj c wybierania stanowisk ogniowych, nale y zaznaczy , e mog  one 

znajdowa  si  zarówno na skraju, jak i w g bi lasu oraz nadmieni , e przy 

wyborze stanowiska nale y uwzgl dni  wyznaczony sektor ostrza u. Na 

wyst pach le nych umieszcza si  zwykle karabin maszynowy w celu prowadzenia 
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ognia skrzyd owego lub sztyletowego. We wszystkich okoliczno ciach nale y 

zadba , aby przesieki, drogi, cie ki czy skraj lasu by y zawsze w zasi gu ognia  

i pod obserwacj .  

Do strzelania na drzewach przygotowuje si  platformy oparte na ga ziach. 

Instruktor obja nia, e platform  najlepiej umocowa  na wysokim, lecz nie osobno 

rosn cym drzewie. Na du ych konarach wokó  pnia urz dza si  siedzenie dla 

strzelca. Nast pnie instruktor pokazuje prawid ow  postaw  do strzelania na 

platformie i na ga ziach wysokich drzew. Z platformy najwygodniej jest strzela   

z postawy le cej lub siedz cej, a z ga zi ze stoj cej. Po o enie broni zale y od 

grubo ci pnia drzewa. Zza grubego pnia ogie  prowadzi si  zwykle z jego prawej 

strony. Je li pie  jest cienki, ogie  mo na tak e prowadzi  obejmuj c pie , co 

jednocze nie u atwia strzelaj cemu utrzymanie si  na drzewie. Nauk  zajmowania 

stanowisk warto po czy  z nauk  wchodzenia na drzewa, wykorzystuj c drabin  

sznurow , lin  z kotwiczk  itd.  

Po pokazie instruktor dzieli szkolonych na grupy po 2–3 o nierzy, wskazuje 

ka dej grupie stanowisko do strzelania i rozkazuje je zaj , po czym sprawdza, 

czy o nierze prawid owo przygotowali si  do strzelania i czy we w a ciwy sposób 

zamaskowali si , a w razie potrzeby powtarza pokaz. Nast pnie uczy wybierania  

i urz dzania miejsc do strzelania zza zwalonych i rosn cych osobno drzew, gdzie 

szkoleni powinni wykorzystywa  nabyte wcze niej umiej tno ci w strzelaniu zza 

ukry  w ró nych postawach.  

Nast pnie nale y przyst pi  do nauczania wybierania i urz dzania miejsca 

do strzelania wzd u  przesieki. 

Kolejnym etapem szkolenia powinno by  doskonalenie umiej tno ci 

strzelania w lesie w ruchu. Ten rodzaj strzelania najcz ciej stosuje si  w natarciu, 

przy przeczesywaniu lasu lub podczas patrolu. Nag e ukazywanie si  bliskich 

celów i na krótki czas zmusza do szybkiego otwierania ognia. Wymusza to cz sto 

prowadzenie ognia niecelowanego. W pozosta ych przypadkach ogie  mo na 

prowadzi  w czasie zatrzymania si  lub bez zatrzymywania si . Najlepiej 

zatrzymywa  si  przy drzewie przyjmuj c dogodn  do strzelania postaw , 

jednocze nie wykorzystuj c pnie jako oparcie i ukrycie.  
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Po obja nieniu instruktor demonstruje sposób poruszania si  w lesie oraz 

ró ne sposoby strzelania w marszu. Nast pnie trenuje on szkolonych  

w wykonywaniu pokazanych czynno ci w ruchu, wskazuj c szkolonemu kierunek 

dzia ania i pas obserwacji. Najlepsze wyniki osi ga si , gdy wiczenie 

przeprowadza si  w sk adzie sekcji, dru yny.  

Cele (figury), nale y dok adnie zamaskowa , a ich ukazanie si  powinien 

poprzedza  strza  amunicj  wiczebn . Cele mog  si  ukazywa  zza pni  

i konarów drzew. Mo na do tego wykorzystywa  podno niki elektryczne. Do nauki 

strzelania do celów na wysoko ci nale y wykorzystywa  manekiny. Na wszystkich 

zaj ciach przeprowadzanych w lesie nale y jednocze nie doskonali   szkolonych 

w okre laniu odleg o ci do celów na podstawie huków wystrza ów.  

Podobnie jak podczas zaj  z nauczania strzelania w terenie 

zurbanizowanym, gdy ograniczenia bazy szkoleniowej nie pozwalaj  na 

przeprowadzenie wicze  z amunicj  bojow , nale y prowadzi  je, wykorzystuj c 

urz dzenia szkolno-treningowe (LSS), bro  wykorzystuj c  amunicj  barwi c  

(FX) lub niepowoduj c  ran i kontuzji (Air Soft Gun – ASG, Auto Electric Gun – 

AEG). 

 

1.7.9 Sposoby strzelania w terenie pagórkowatym i górzystym 
Zaznajamiaj c szkolonych z ( rodowiskiem) warunkami strzelania, instruktor 

powinien podkre li  zale no  tych warunków od ukszta towania rze by terenu  

i warunków atmosferycznych. Nale y przypomnie , e w systemie ognia 

organizowanym w takim terenie, najcz ciej stosuje si  ogie  sztyletowy, zarówno  

skrzyd owy, jak i krzy owy20. W rejonach górzystych wyst puj  te  cz sto 

mo liwo ci bezpiecznego prowadzenia ognia nad w asnymi pododdzia ami. 

Pami ta  nale y równie , e widoczna panorama terenu w górach zmienia si  

nawet w przypadku nieznacznego przesuni cia si  obserwuj cego, 

a ró norodno  gruntu i ro linno ci, fa dy terenowe, w wozy, szczeliny i urwiska 

znacznie utrudniaj  obserwowanie oraz wykrywanie celów. Ponadto je eli ró nica 

wysoko ci stanowiska ogniowego i celu wynosi wi cej ni  50–100 m, to 

20 „Teoria strza u” – str. 82. 
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obserwacja jest znacznie utrudniona. W takim terenie cz sto wyst puj  pola 

martwe i zakryte. 

W celu u atwienia obserwacji w górach zasadne jest wyznaczanie  

wi kszej liczby dozorów ni  na równinie, i to nie tylko w g b, lecz tak e wzwy . 

o nierzom nale y wyja ni , e podczas obserwowania z góry w dó  odleg o ci 

wydaj  si  mniejsze, a z do u do góry wi ksze. W czasie okre lania odleg o ci do 

celów nale y oczywi cie uwzgl dnia  ten czynnik. Równie  kierowanie ogniem  

staje si  utrudnione, poniewa  w górach rozlega si  echo wystrza ów i zwi ksza 

si  s yszalno  d wi ków, co utrudnia tak e okre lanie odleg o ci do celów na 

podstawie s uchu. 

Stanowiska ogniowe nale y wybiera  tak, aby powstawa o jak najmniej pól 

martwych. W celu ukrycia strzelaj cego wykorzystuje si  du e kamienie, wyst py 

skalne, szczeliny, drzewa, krzaki itp. Na przyk adzie przygotowanych wcze niej 

miejsc do strzelania instruktor pokazuje sposób ich urz dzenia oraz uzasadnia 

trafno  wyboru. Nast pnie szkoleni samodzielnie wybieraj  i urz dzaj  

stanowiska ogniowe, a instruktor dokonuje ich sprawdzenia oraz ocenia ich prac .  

Do prowadzenia ognia w górach nale y przyjmowa  postaw  zapewniaj c  

najwi ksz  statyczno  i wygod . Poniewa  za podpórki s u y  b d  najcz ciej 

twarde przedmioty (kamienie, wyst py skalne), nale y pod bro  podk ada  d o , 

dar  lub inny przedmiot, a przy strzelaniu z karabinu maszynowego pod gór , pod 

dwójnóg nale y pod o y  dodatkow  podpórk , aby w ten sposób skierowa  luf   

w gór . Nale y pami ta , e zajmuj c stanowisko do strzelania przy cianie, 

urwisku, drzewie lub wyst pie skalnym, mo na prowadzi  ogie , opieraj c si  

plecami o te przedmioty. Ponadto nale y podkre li , e w górach postaw  

kl cz c  przybiera si  cz ciej ni  na równinie. Podczas strzelania z do u w gór  

lewej r ki nie opiera si  o kolano lewej nogi, lecz – w zale no ci od k ta po o enia 

celu – podnosi si  w gór .  

Nast pnie nale y przyst pi  do nauczania sposobów strzelania wzd u  

stoków. Instruktor wyja nia, e je eli stok jest z prawej strony, to lew  nog  lekko 

zgi t  opuszcza si  wzd u  stoku, opieraj c j  o stok wewn trzn  cz ci  stopy. 

Je eli stok natomiast znajduje si  z lewej strony, to w takim po o eniu powinna 

znale  si  prawa noga.  
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Nauczaj c sposobów strzelania, nale y wymaga  od o nierzy dok adnego 

wycelowywania broni do celów, sprawdzaj c te czynno ci np. za pomoc  szk a 

kontrolnego.  

Równocze nie z nauczaniem sposobów strzelania w terenie górzystym 

nale y doskonali  szkolonych w rzucaniu granatami r cznymi. Podczas nauczania 

rzucania granatów z do u w gór  instruktor powinien podkre li  konieczno  

starannego celowania podczas rzucania w cel, poniewa  granat rzucony przed cel 

mo e stoczy  si  w dó  i porazi  w asnych o nierzy. Granat rzucony poza cel 

stoczy si  równie , lecz do ukrycia nieprzyjaciela. Je eli granaty rzuca si  z góry 

w dó , zjawisko jest odwrotne. 

 

1.7.10 Techniki pos ugiwania si  broni  
Analizuj c do wiadczenia oraz zadania wynikaj ce ze specyfiki u ycia wojsk 

mo na stwierdzi , e istnieje konieczno  szkolenia o nierzy w technice 

pos ugiwania si  broni  indywidualn .  

Do takich technik zalicza si  m.in.: 

 poruszanie si  z broni  i przyjmowanie postaw strzeleckich, 

 sprawdzenie za adowania broni,  

 adowanie, roz adowanie broni, 

 zmian  magazynka,  

 post powanie w razie wyst pienia niesprawno ci broni, kontuzji itp., 

 pos ugiwanie si  broni  przy u yciu jednej r ki, 

 dynamiczn  zmian  rodzaju broni np. z karabinka na pistolet, 

 strzelanie dynamiczne, na krótkich odleg o ciach itp., 

 wspó dzia anie w parach,  

 zachowanie zasad bezpiecze stwa przy pos ugiwaniu si  broni . 

Szkolenie (doskonalenie) z tych zagadnie  powinno si  prowadzi  jako 

element (punkt nauczania) na ka dych zaj ciach ze szkolenia ogniowego po 

opanowaniu przez o nierzy opisanych wcze niej technik strzelania (w tym 

przyjmowania podstawowych rodzajów postaw strzeleckich). Powinno ono 

stanowi  kolejny poziom doskonalenia o nierzy dostosowany do wymaga  

wspó czesnego pola walki. 
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Istnieje kilka ró nych „szkó ” wg których w Polsce prowadzone s  szkolenia  

z techniki pos ugiwania si  broni . Najbardziej dostosowanym do szkolenia Wojsk 

L dowych jest „System szkolenia z walki i bezpiecznego pos ugiwania si  

broni ”21. System opisuje, jak uczy  podstawowych zagadnie  zwi zanych ze 

strzelaniem oraz okre la zachowania bezpieczne (wg formu y BLOS: Bro , Lufa, 

Otoczenie, Spust), a zarazem skuteczne w ró nych sytuacjach zwi zanych  

z u ytkowaniem broni. Rozwi zania u yte w systemie s  dostosowane do sytuacji 

wyst puj cych na dzisiejszym polu walki i d  do jak najwi kszego zbli enia 

warunków szkolenia do dzia a  bojowych przy jednoczesnym zachowaniu 

bezpiecze stwa. Przechodzenie przez poszczególne etapy jest poprzedzone 

pozytywnym zaliczeniem poprzedniego etapu. o nierze, którzy nie zaliczyli 

pozytywnie etapu, powtarzaj  szkolenie. Na koniec szkolenia podstawowego 

szkoleni zdaj  egzamin obejmuj cy wszystkie etapy. Egzamin sk ada si  z cz ci 

pisemnej, w sk ad której wchodz : budowa i zasady dzia ania broni, zasady 

bezpiecze stwa, cz ci czynno ci manualnych oraz strzela  zawartych w zbiorze 

strzela  i wicze  ogniowych. Pozytywne uko czenie szkolenia podstawowego  

w zakresie indywidualnym daje mo liwo  rozpocz cia dalszego szkolenia 

zaawansowanego w grupach dwuosobowych, czteroosobowych i wi kszych. 

Pozytywn  cech  systemu jest mo liwo  zdobycia uprawnie  instruktorskich. 

Nauczanie czynno ci manualnych powinno by  prowadzone z u yciem broni  

i amunicji szkolnej, a cz ci ogniowo-taktycznej wpierw z u yciem broni bojowej  

z amunicj  wiczebn  i LSS, a nast pnie z u yciem amunicji bojowej. 

 

1.8 wiczenia w obserwacji 
wiczenia w obserwacji przygotowuj  o nierzy do prowadzenia obserwacji 

pola walki. Szkoleni powinni w czasie tych wicze  opanowa  umiej tno ci 

wykrywania, rozpoznawania i wskazywania celów, okre lania odleg o ci do nich, 

pr dko ci i kierunku ich ruchu, a tak e obserwacji wyników ognia oraz okre lania 

wa no ci celów i kolejno ci ich niszczenia. 

wiczenia w obserwacji na dany rok szkoleniowy opracowuje sztab batalionu 

21 „System szkolenia z walki i bezpiecznego pos ugiwania si  broni . Poradnik”. 
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1.8 wiczenia w obserwacji 
wiczenia w obserwacji przygotowuj  o nierzy do prowadzenia obserwacji 

pola walki. Szkoleni powinni w czasie tych wicze  opanowa  umiej tno ci 
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21 „System szkolenia z walki i bezpiecznego pos ugiwania si  broni . Poradnik”. 
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(równorz dny) lub odpowiednie komórki jednostki wojskowej z udzia em 

dowódców pododdzia ów – zbiór wicze  zatwierdza i wprowadza rozkazem 

dowódca batalionu (równorz dny) lub dowódca jednostki wojskowej.  

wiczenia w obserwacji prowadzi si  w terenie o urozmaiconym pokryciu  

i rze bie, ró nych porach doby i w ró nych warunkach atmosferycznych, w czasie 

zaj  ogniowych – jako punkty nauczania oraz jako odr bne zaj cia. Okre lone 

elementy wicze  w obserwacji nale y doskonali  w czasie innych zaj  w terenie. 

wiczenia poprzedza si  szkoleniem z zakresu: pos ugiwania si  przyrz dami 

obserwacyjnymi i celowniczymi (dziennymi i nocnymi), zasad prowadzenia 

obserwacji, okre lania odleg o ci i pr dko ci ruchu celów przy pomocy urz dze  

optycznych i rodków podr cznych oraz rozpoznawania charakterystycznych cech 

sprz tu bojowego. Do g ównych zagadnie , które nale y zrealizowa , nale : 

prowadzenie obserwacji w ró nych warunkach atmosferycznych i terenowych  

w dzie  i w nocy, okre lanie odleg o ci „na oko” i wed ug k towych wymiarów 

przedmiotów terenowych, wykrywanie, rozpoznawanie i wskazywanie celów oraz 

wskazywanie i rozpoznawanie charakterystycznych oznak celów. 

 

1.8.1  Prowadzenie obserwacji w ró nych warunkach atmosferycznych  
i terenowych w dzie  i w nocy 

Szkolenie powinno si  realizowa  metod  wiczenia praktycznego  

w wymiarze 2–3 godz. lekcyjnych, w ramach prowadzenia zaj  na punkcie 

nauczania ze szkolenia ogniowego, poprzedzonego krótkim wprowadzeniem 

teoretycznym dotycz cym technik prowadzenia obserwacji. Podczas zaj  nale y 

poruszy  nast puj ce zagadnienia: umiej tno  obserwacji terenu za pomoc  

obserwacji stref – „go ym okiem”, umiej tno  obserwacji terenu za pomoc  

przyrz dów obserwacyjnych, zapami tywanie wygl du i po o enia przedmiotów 

terenowych oraz wskazywanie jakichkolwiek widocznych zmian terenowych. 

W celu opanowania umiej tno ci prowadzenia skutecznej obserwacji nale y 

organizowa  systematyczne wiczenia i treningi w terenie, w ró nych porach  

(w dzie  i w nocy) i warunkach atmosferycznych. Przygotowuj c wiczenia  

w obserwacji, nale y: wybra  teren, ustali  dozory, sposoby i sygna y kierowania 

celami, z

i celów or
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W trakcie realizacji tych zagadnie  nale y uczy  szkolonych umiej tno ci 

obserwowania terenu, szybkiego wykrywania celów oraz prawid owego ich 

wskazywania. Jednocze nie powinno si  doskonali  okre lanie odleg o ci do 

obserwowanych celów. 

Rozpoczynaj c wiczenie, nale y podkre li , e obserwacja jest jednym  

z podstawowych zasobów zdobywania wiadomo ci o przeciwniku. Ponadto w celu 

zapewnienia ci g o ci obserwacji wyznacza si  obserwatorów. Obowi zkiem 

ka dego o nierza jest – natychmiast po zaj ciu stanowiska – szczegó owo 

zapozna  si  z terenem w wyznaczonym pasie lub sektorze. Powinien on 

zapami ta  wygl d i po o enie przedmiotów terenowych. Sposób prowadzenia 

obserwacji trzeba pokaza  i krótko obja ni . Obserwacje w nakazanym sektorze 

lub pasie prowadzi si  strefami, przeszukuj c teren najpierw w strefie bli szej – do 

200 m, a nast pnie w strefie redniej – do 600 m i w strefie dalszej, obejmuj cej 

teren na odleg o  ponad 600 m. G boko  tych stref mo e by  ustalona 

odpowiednio do ukszta towania i pokrycia terenu oraz g boko ci pola obserwacji. 

Po cz ci teoretycznej nale y postawi  zadanie i poleci  szkolonym zaj  

wyznaczone stanowisko. Na stanowisku szkoleni zapoznaj  si  z terenem. 

Powinno si  przeznaczy  na to kilkana cie minut. Gdy zadanie zostanie 

wykonane, trzeba poleci  szkolonym odwróci  si  ty em i opisa  zapami tane 

szczegó y terenu w wyznaczonym sektorze. W tym czasie nale y dokona  zmian 

w po o eniu przedmiotów terenowych (np. wystawi  nowy krzak, przesun  jaki  

przedmiot lub pojazd). Ten, który zauwa y zmiany w terenie, podaje okre lony 

sygna , a po podej ciu do niego instruktora melduje mu szeptem swoje uwagi. 

Powy sze wiczenie nale y zrealizowa  przynajmniej 3 do 4 razy na ró nych 

odleg o ciach. 

 

1.8.2  Okre lanie odleg o ci „na oko” i wed ug k towych wymiarów 
przedmiotów terenowych 

Szkolenie nale y realizowa  metod  wiczenia praktycznego, w wymiarze 3- 

-4 godz. lekcyjnych, w ramach prowadzenia zaj  na punkcie nauczania ze 

szkolenia ogniowego, poprzedzonego krótkim wprowadzeniem teoretycznym.  

W cz ci wst pnej szkolenia nale y przypomnie  poj cie tysi cznej warto ci 
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podzia ek przyrz dów optycznych oraz przedmiotów podr cznych. Podczas 

szkolenia zasadne jest prze wiczenie nast puj cych zagadnie : okre lanie 

odleg o ci do wskazanego obiektu „na oko”, okre lanie odleg o ci do celu na 

podstawie k towych wymiarów przedmiotów terenowych. 

Rozpoczynaj c wiczenie, nale y przypomnie , e odleg o  mo na okre li  

„na oko” na podstawie stopnia widoczno ci przedmiotów terenowych i celów oraz 

metod  porównania znanych i dok adnie zapami tanych odcinków. Jednocze nie 

trzeba przypomnie  szkolonym, e podczas okre lenia odleg o ci tym sposobem: 

ma e przedmioty (krzaki, o nierz) wydaj  si  bardziej odleg e ni  przedmioty 

wi ksze znajduj ce si  w tej samej odleg o ci, przedmioty jasne wydaj  si  

po o one bli ej ni  przedmioty ciemne. Jasne t o ( nieg, woda) przybli a, a t o 

ciemne bardziej maskuje – oddala przedmioty, w dni pochmurne przedmioty 

wydaj  si  bardziej odleg e, a w s oneczne – po o one bli ej, w terenie górzystym 

po o enie przedmiotów wydaje si  bli sze. 

Podczas wicze  powinno si  pokazywa  ró ne cele i przedmioty terenowe  

w takiej samej odleg o ci, rozpoczynaj c pokazywanie od celów po o onych 

najdalej b d  najbli ej. Nale y uczy  ich okre lenia odleg o ci „na oko” metod  

porównywania znanych odcinków w terenie. W tym celu trzeba wyznaczy  odcinek  

o d ugo ci 1000 m i oznaczy  za pomoc  przedmiotów (chor giewki, figury 

bojowe) odcinki 100-metrowe. Nast pnie szkoleni ucz  si  okre lania odleg o ci, 

przenosz c zapami tane odcinki na inne kierunki. 

Doskonalenie umiej tno ci szkolonych w okre laniu „na oko” trzeba 

realizowa  podczas wszystkich wicze  przygotowawczych, prowadzonych  

w nowym terenie, np.: na strzelnicach poligonowych, placach wicze  taktycznych 

itp. 

Przed przyst pieniem do realizacji zagadnienia z okre lania odleg o ci na 

podstawie k towych wymiarów przedmiotów terenowych nale y przygotowa : 

figury bojowe, lornetki, peryskopy i celowniki optyczne, linijki milimetrowe, o ówki, 

naboje, sznurki o d . 50 cm. 

Rozpoczynaj c omawianie zagadnienia, trzeba przypomnie  poj cie 

tysi cznej (tysi czna  to jedna sze ciotysi czna cz  obwodu ko a lub: tysi czna  

jest to k t, pod jakim widzimy odcinek jednego metra (1 m) z odleg o ci jednego 
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kilometra (1 km). Nast pnie powinno si  wskaza , e do pomiaru k tów – oprócz 

podzia ek przyrz dów optycznych – mo na u ywa  przedmiotów podr cznych, 

takich jak: naboje, pude ka zapa ek itp., których wymiary w tysi cznych wynosz  

(w odleg o ci 50 cm od oczu): 

 szeroko  o ówka 0–15, 

 pude ko zapa ek 0–30, 0–60, 0–90, 

 zapa ka: d ugo  0–75, szeroko  0–3, 

 szeroko  szczerbinki 0–0,35, bolec muszki 0–02, 

 szeroko  podstawy uski nb wz 43 0–26, 

 rednie wymiary d oni: szeroko  bez kciuka ok. 1–20, szeroko  kciuka 0–40. 

Nale y równie  przypomnie , e je eli linijk  ze skal  (inny przedmiot o znanych 

wymiarach) trzyma si  w odleg o ci 50 cm od oczu to ka demu milimetrowi 

odpowiada k t równy 0-02 (odcinek 1cm = 0–20). 

Aby nabra  wprawy, w pocz tkowym okresie szkolenia mo na wykorzysta  

50-centymetrowy sznurek, którego jeden koniec trzeba przyczepi  do górnego 

guzika kurtki (bluzy), a drugi trzyma  w wyci gni tej r ce wraz z przedmiotem, za 

pomoc  którego dokonuje si  pomiaru. Nast pnie powinno si  poda  szkolonym 

warto ci podzia ek przyrz dów optycznych, z którymi o nierz b dzie si  

najcz ciej spotyka . 

Przyst puj c do szkolenia, nale y pokaza  sposób pomiaru, a nast pnie 

wyznaczy  przedmiot (odcinek terenu) i poleci  szkolonym okre lenie jego 

warto ci k towej. Po wykonaniu zadania powinno si  sprawdzi  dok adno  

pomiaru, poda  warto  w a ciw  i oceni  wyniki.  

Nast pnie przechodzi si  do nauczania sposobu okre lania odleg o ci. Pierwszym 
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Wykorzystanie wzoru DKWx1000 do okre lania odleg o ci: 

 
gdzie: D- odleg o  (w m), W- wysoko  (szeroko ) celu (w m),  

K- k t pod jakim jest widoczny cel (w tys.)

K
D=

Wx1000
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Po przypomnieniu wzoru i sposobu jego wykorzystania wyznacza si  kolejne 

przedmioty lub cele, do których szkoleni okre laj  odleg o , po uprzednim 

ustaleniu ich warto ci k towych jednym ze znanych sposobów.  

Ocen  odleg o ci ró nymi sposobami nale y doskonali  w czasie wszystkich 

zaj  ze szkolenia ogniowego i taktycznego. W trakcie realizacji szkolenia 

ogniowego w nocy nale y uczy  o nierzy okre lania odleg o ci przy pomocy 

urz dze  noktowizyjnych.  

 

1.8.3  Wykrywanie, rozpoznawanie i wskazywanie celów 

Szkolenie powinno si  realizowa  metod  wiczenia praktycznego  

w wymiarze 2 godz. lekcyjnych w ramach prowadzenia zaj  na punkcie 

nauczania ze szkolenia ogniowego. Podczas szkolenia nale y poruszy  

nast puj ce zagadnienia: wskazywanie wykrytego celu za pomoc  wskazania 

broni  na cel, prawid owe sk adanie meldunku o wykrytym celu oraz wskazywanie 

wykrytego celu za pomoc  pocisków smugowych. 

W trakcie wiczenia wskazywania celów o nierz mo e wskazywa  

zauwa one cele przez: naprowadzanie broni na cel wzgl dem dozorów  

i kierunku dzia ania oraz przy u yciu pocisków smugowych. Wskazywanie celów 

przez naprowadzanie na nie broni mo e by  stosowane z wykorzystaniem tych 

rodzajów broni, które s  wyposa one w stabiln  podstaw , np. 7,62 mm UKM 

2000P lub 5,56 mm kbs Beryl na dwójnogu. Polega to na tym, e wskazuj cy 

wcelowuje bro  i melduje (oznajmia) np.: „Karabin maszynowy w cel – 400 m 

(odleg o  do celu)”.  

Natomiast ucz c wskazywania celów wzgl dem dozorów i przedmiotów 

terenowych, nale y omówi  zasady i poda  przyk ady. 

W meldunku o zaobserwowanym celu podaje si : nazw , numer dozoru lub 

nazw  charakterystycznego przedmiotu, odchylenie celu od dozoru (przedmiotu)  

w tysi cznych (metrach), rodzaj celu, odleg o  do celu w metrach. 

Rozpoczynaj c wiczenie, powinno si  postawi  krótkie zadanie dotycz ce 

obserwacji, w którym podaje si : dozory, sektor lub pas obserwacji, stanowiska  

i sposób wskazywania celów. Po zaj ciu stanowisk bojowych  

i zapoznaniu si  z terenem szkoleni obserwuj  i melduj  instruktorowi  
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o zauwa onych celach. Je eli szkoleni pope niaj  b dy, instruktor powinien poda  

przyk adowe meldunki, omawia b dy i wiczy meldowanie a  do uzyskania 

pozytywnych rezultatów. 

Wskazywanie celów wzgl dem kierunku dzia ania stosuje si  w toku marszu  

i w czasie natarcia. Sposobem tym wskazuje si  zwykle du e cele lub dobrze 

widoczne. W meldunku podaje si  kierunek do celu, rodzaj celu i odleg o  do 

niego, np.: „Z prawej czo g – 800 m”, „Z przodu piechota – 600 m”. Mo na tu te  

stosowa  metod  tarczy zegarowej np.: „Na godzinie jedenastej snajper – 300 m”,  

„Wyrzutnia ppk na drugiej”. 

Chc c wskaza  cel pociskami smugowymi, wskazuj cy melduje „Na skraju 

krzaków dzia o i wskazuj  smugowymi”. Nast pnie wskazuj cy daje 2–3 serie  

w kierunku celu.  

 

1.8.4  Wskazywanie i rozpoznawanie charakterystycznych oznak celów 
Szkolenie nale y realizowa  metod  wyk adu (1 godz. lekcyjna) oraz 

wiczenia praktycznego w wymiarze 1 godz. lekcyjnej w ramach prowadzenia 

zaj  na punkcie nauczania ze szkolenia ogniowego. Zaleca si , aby przed 

wiczeniem zapozna  szkolonych z charakterystycznymi oznakami 

demaskuj cymi cele. Mo na to zrealizowa , wy wietlaj c film, prze rocza lub 

pokaza  w terenie. Równocze nie nale y zapozna  szkolonych z tabel  

widoczno ci celów przez przyrz dy obserwacyjne oraz zapozna  z sylwetkami 

figur bojowych, ich przeznaczeniem i nazwami. W czasie wiczenia nale y zwróci  

uwag  na dok adno  i wnikliwo  prowadzenia obserwacji. Dodatkowo nale y 

nauczy  prowadzenia obserwacji strefami. 

O wykryciu ka dego celu szkoleni melduj  ustnie. Równocze nie powinno 

si  wymaga , aby szkoleni oceniali wykryte cele, wskazywali ich 

charakterystyczne cechy oraz oznaki demaskuj ce, którymi s : dym, kurz, b ysk, 

ruch, zwi d a ro linno . 
 

1.9 wiczenia z u yciem trena erów i symulatorów 
wiczenia z wykorzystaniem urz dze  treningowych (UT) maj  na celu 

wyrobienie nawyków manualnych w szybkim i sprawnym naprowadzaniu broni na 
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cel, nauczanie i doskonalenie umiej tno ci rozwi zywania zada  strzeleckich oraz 

podtrzymywanie kondycji strzeleckiej o nierzy (dru yny, obs ugi, za ogi). 

Szkolenie z wykorzystaniem UT prowadzi si  w czasie zaj  ze szkolenia 

ogniowego, a tak e jako doskonal ce w czasie innych zaj  i samokszta cenia, 

aby zapewni  opanowanie umiej tno ci pos ugiwania si  broni  oraz prowadzenie 

celnego ognia.  

W celu umo liwienia ledzenia post pów w szkoleniu wszystkie oceny za 

zrealizowane zadania i wiczenia na UT nale y ewidencjonowa  w dokumentach 

szkoleniowych. Na podstawie analizy indywidualnych wyników, uzyskanych  

w szkoleniu na UT, dowódca pododdzia u podejmuje decyzj  o dopuszczeniu 

szkolonych do strzela  z wykorzystaniem amunicji bojowej lub powtórzenia 

wicze .  

Poni ej przedstawionych zostanie kilka przyk adów wybranych urz dze  

treningowych wykorzystywanych w jednostkach. 

 

Urz dzenie do nauki i kontroli celowania TCW-97 „CYKLOP 5 s”. 
  

 
Fot. 2. Urz dzenie KGP „CYKLOP 5S” – widok ogólny 
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Trena er ten przeznaczony jest do: 

 nauki, kontroli i oceny dok adno ci celowania podczas szkolenia i treningów 

ogniowych, zarówno pod nadzorem instruktora, jak i w procesie 

samodoskonalenia, 

 szkolenia podstawowego i doskonal cego w pomieszczeniach zamkni tych  

i na terenowych obiektach szkoleniowych. 

W szkoleniu pododdzia ów zawodowych urz dzenie mo e by  wykorzystywane 

mi dzy innymi do podtrzymywania kondycji strzeleckiej, doskonalenia techniki 

strzelania na celno  i skupienie, nauczania strzelania w ISOPS czy 

przygotowania o nierzy do zdobycia Wojskowej Odznaki Strzeleckiej. 

System szkolno-treningowy do broni strzeleckiej „ NIE NIK”. 
System „ NIE NIK” jest nowoczesnym urz dzeniem pozwalaj cym na 

szkolenie strzelców przy zastosowaniu etatowej – przystosowanej do wspó pracy  

z systemem – broni strzeleckiej bez u ycia amunicji. 

 

  
Fot. 3. Widok ogólny systemu „ NIE NIK” 
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Fot. 4. Widok ogólny systemu „ NIE NIK” 

  

System szkolno-treningowy do broni strzeleckiej „ NIE NIK” przeznaczony jest 

do:  

 nauki, kontroli i oceny celowania, 

 przygotowania w niezb dnym zakresie strzelców do strzela  amunicj  bojow   

z nast puj cych rodzajów broni strzeleckiej: pm, km, kbs, kbw, rgppanc  

i innych, 

 szkolenia w wykrywaniu i niszczeniu celów w zró nicowanym otoczeniu (teren 

odkryty i zurbanizowany) oraz w zró nicowanych warunkach pogodowych 

(mg a, nieg, deszcz, wiatr) i o ró nych porach doby, 

 szkolenia pojedynczego wicz cego oraz dru yny (umo liwiaj c 

przygotowanie do prowadzenia strzela  do figur bojowych, tarcz kontrolnych  

i celów rzeczywistych22), 

 zgrywania ognia w sk adzie dru yny przy prowadzeniu ognia z ró nych 

rodzajów broni, 

 reagowania w sytuacjach nietypowych. 

22 System pozwala symulowa  ka de strzelanie uj te w „Programie strzela  z broni strzeleckiej” 
oraz w „Zbiorze wicze  przygotowawczych”. 
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Urz dzenie szkolno-treningowe do broni strzeleckiej „ORLIK 1/300” 
Urz dzenie szkolno-treningowe do broni strzeleckiej ORLIK przeznaczone 

jest do:  

 szkolenia strzelców do strzela  amunicj  bojow  przez nauk  celowania 

z: kbk AKM, kbs BERYL wz.96, PM-84P, km PK, kbw SWD, 

 szkolenia w wykrywaniu i niszczeniu celów w zró nicowanych warunkach 

(teren odkryty i zurbanizowany, lato i zima), 

 szkolenia pojedynczego o nierza oraz dru yny, umo liwiaj cego 

przygotowanie do prowadzenia strzela  do figur bojowych i do tarcz 

kontrolnych. 

Urz dzenie mo na wykorzystywa  jako: 

 ORLIK 1 – urz dzenie podstawowe do indywidualnego szkolenia strzelców,  

 ORLIK 2 – urz dzenie podstawowe do indywidualnego oraz zespo owego 

szkolenia strzelców, 

 ORLIK 3 – wersj  pe n  do indywidualnego oraz zespo owego szkolenia 

strzelców z pneumatycznym prze adowaniem. 

Podstawowymi elementami urz dzenia s : 

 kamera, 

 komputer, 

 urz dzenie radiowej transmisji danych z kamery wraz z anten , 

 monookular ciek okrystaliczny. 
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1.10 wiczenia przygotowawcze z broni strzeleckiej 

Szkolenie nale y realizowa  metod  praktyczn  w wymiarze oko o 50% 

ogólnej ilo ci godzin przeznaczonych na szkolenie ogniowe, zgodnie  

z „Programem szkolenia pododdzia ów zawodowych (…)”. 

W zale no ci od okresu szkolenia przyjmuje si  ró ne cele szkoleniowe do 

osi gni cia: 

 w I etapie (24 miesi ce): 

a) wykona  strzelanie z broni strzeleckiej23, 

b) wykona  na ocen  pozytywn  normy szkoleniowe24, 

 w II etapie (12 miesi cy): 

a) wykona  strzelanie z broni strzeleckiej, 

b) wykona  na ocen  pozytywn  normy szkoleniowe. 

wiczenia przygotowawcze s u  do nauczania oraz ci g ego doskonalenia 

umiej tno ci i podtrzymywania kondycji strzeleckiej o nierzy przez realizacj  zada  

w zakresie pos ugiwania si  uzbrojeniem w ró nych warunkach, przechodzenia od 

teorii strzelania do praktycznego rozwi zywania zada  metodami bezogniowymi 

i ogniowymi, na odleg o ciach zmniejszonych i rzeczywistych, a tak e wyrabiania 

nawyków i doskonalenia umiej tno ci indywidualnych i zespo owych w skutecznym 

prowadzeniu ognia z etatowego uzbrojenia. 

wiczenia przygotowawcze poprzedzaj  realizacj  strzela  szkolnych  

i bojowych z broni strzeleckiej. W trakcie realizacji wicze  przygotowawczych 

nale y wykorzystywa : bro  strzeleck  i sportow  (pneumatyczn , 

ma okalibrow ), urz dzenia szkolno-treningowe oraz trena ery i symulatory. 

wiczenia przygotowawcze prowadzi si  w obiektach szkolenia strzeleckiego  

(w garnizonie i na poligonie) z wykorzystaniem urz dze  szkolno-treningowych  

i symulatorów oraz etatowego uzbrojenia, w dzie  i w nocy, przy u yciu 

przyrz dów celowniczych mechanicznych i optycznych. Powinny one by  

prowadzone w warunkach zbli onych do realnego pola walki, to znaczy  

z zastosowaniem efektów akustycznych i wizualnych.  

23 Zgodnie z „Programem strzela  z broni strzeleckiej” oraz „Zbiorem wicze  i strzela  (…)”. 
24.Zgodnie ze „Zbiorem norm szkoleniowych dla (…)” oraz „Norm szkoleniowych na osi ganie 
zdolno ci do dzia ania oraz gotowo ci do realizacji zadania dla o nierzy i pododdzia ów 
zawodowych”.
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Przy organizacji szkolenia w szczególno ci nale y bra  pod uwag  

nast puj ce uwarunkowania organizacyjne i merytoryczne: 

 organizacyjne, uwzgl dniaj c:  

a) przeznaczenie i zadania pododdzia u na kolejny rok szkoleniowy, 

b) przydzielone limity rodków bojowych (pozoracji oraz resursów 

eksploatacyjnych), 

c) mo liwo ci bazy szkoleniowej, 

d) posiadan  liczb  dni przeznaczonych na szkolenie, 

e) termin i miejsce zasadniczych przedsi wzi  szkoleniowych, 

f) stopie  wyszkolenia o nierzy, 

 merytoryczne, uwzgl dniaj c: 

a) postawy strzeleckie – le ca z wykorzystaniem podpórki, z wolnej r ki, 

kl cz ca lub stoj ca, 

b) rodzaj i charakter celu – cele sta e, ukazuj ce si , poruszaj ce si  oraz 

du e, rednie i ma e, 

c) czas ukazywania si  celów – wiczenia umo liwiaj ce swobodne wykrycie 

celu i oddanie kilku strza ów, 

d) rodzaj broni, z której prowadzony jest ogie , 

e) rodzaj ognia, 

f) rodzaj rodków wizualizacji – wiczenia z nak uwaczem, impulsem 

laserowym, amunicj  bojow , wiczebn , 

g) liczb  amunicji – wiczenia umo liwiaj ce oddanie kilku strza ów do tego 

samego celu o ograniczonej liczbie amunicji, 

h) zasi g celowania i pola widzenia celów – wiczenia, w których cele znajduj  

si  w zasi gu strza u bezwzgl dnego, na odleg o ciach rzeczywistych  

i wyd u onych, 

i) kolejno  u ycia rodków nauczania – od wicze  na urz dzeniach do 

nauki i kontroli celowania, poprzez szkolenie na trena erach i symulatorach, 

strzelania z broni sportowej, wiczenia i strzelania na placach wicze , 

strzelnicach bojowych itd., 

j) kompleksowo  szkolenia – wiczenia w wyrabianiu w a ciwych nawyków 
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obs ugi broni, pos ugiwaniu si  mechanizmami itp. prowadzi  równolegle ze 

strzelaniami przygotowawczymi, 

k) kryteria oceniania – czuwa  nad indywidualnymi post pami szkolonych, 

ka dy b d musi by  zauwa ony, przeanalizowany i usuni ty. 

Podczas prowadzenia wicze  przygotowawczych nale y stosowa  ogólnie 

przyj te zasady nauczania, a w szczególno ci eksponowa  zasad  stopniowania 

trudno ci oraz realizmu w szkoleniu. Szczegó owe zestawienie wicze  

przygotowawczych opracowuje si  na szczeblu batalion/dywizjon. 

1.11 Strzelania szkolne i bojowe z broni strzeleckiej 
Szkolenie nale y realizowa  metod  praktyczn  w wymiarze oko o 25% 

ogólnej ilo ci godzin przeznaczonych na szkolenie ogniowe, zgodnie  

z „Programem szkolenia pododdzia ów (…)”. W wyniku opanowania tre ci tematu 

o nierz powinien: 

 w I etapie (24 miesi ce): 

c) wykona  strzelanie z broni strzeleckiej, 

d) wykona  na ocen  pozytywn  normy szkoleniowe, 

 w II etapie (12 miesi cy): 

c) wykona  strzelanie z broni strzeleckiej, 

d) wykona  na ocen  pozytywn  normy szkoleniowe. 

Strzelania szkolne z broni strzeleckiej s u  do nauki prowadzenia celnego 

ognia ró nymi sposobami w dzie  i w nocy oraz w maskach przeciwgazowych,  

jak równie  umiej tno ci samodzielnego rozwi zywania zada  ogniowych. 

Przygotowuj  do realizacji strzela  bojowych i sytuacyjnych. Pami ta  nale y, e  

w celu podniesienia kondycji strzeleckiej istnieje mo liwo  wielokrotnego 

wykonywania danego strzelania.  

Strzelania bojowe stanowi  najwy szy stopie  sprawdzenia umiej tno ci 

funkcyjnych w zakresie samodzielnego prowadzenia ognia, w ró nych warunkach,  

z zasadniczych rodzajów uzbrojenia. Strzelanie bojowe prowadzi si  na: 

 pasach taktycznych, strzelnicach garnizonowych i poligonowych, kierunkach 

strzela  dla broni strzeleckiej spe niaj cych warunki strzelania i przy 

zachowaniu warunków bezpiecze stwa, 
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 pasach taktycznych, strzelnicach poligonowych dla granatników i karabinków- 

-granatników; 

 innych obiektach (miejscach), po dokonaniu stosownych uzgodnie   

i zapewnieniu warunków bezpiecze stwa. 

Realizuj c zaj cia ze strzela  bojowych, nale y stosowa  nast puj ce zasady: 

 realizacj  strzela  bojowych nale y poprzedzi  realizacj  wicze  

przygotowawczych i strzela  szkolnych, 

 nie powinno si  pokazywa  pola tarczowego przed rozpocz ciem strzelania, 

 w przypadku wyposa enia karabinka w celownik holograficzny, strzelania 

nale y realizowa  z jego wykorzystaniem, 

 ka da o  strzelania powinna posiada  co najmniej 2 warianty ustawienia pola 

tarczowego, 

 dopuszcza si  przed ka dym strzelaniem bojowym przystrzelanie broni, której 

dane strzelanie dotyczy (wykorzystuj c tarcz  kontroln  dla tej broni), 

 stosowa  zasad  stopniowania trudno ci (od najprostszych do trudniejszych). 

 

1.12 wiczenia w rzucaniu granatami r cznymi 
wiczenia w rzucaniu granatami r cznymi maj  na celu nauczenie o nierzy 

pos ugiwania si  i wykonywania rzutów granatami zaczepnymi i obronnymi  

z ró nych postaw oraz z wozów bojowych w dzie  i w nocy.  

wiczenia w rzucaniu granatami wiczebnymi lub treningowymi prowadzi si  

na obiektach szkoleniowych: placach wicze  ogniowych, strzelnicach itp., 

natomiast wiczenia w rzucaniu granatami bojowymi prowadzi si  na specjalnych, 

odpowiadaj cych warunkom bezpiecze stwa, rzutniach.  

Zaj cia nale y prowadzi  metod  opisu z pokazem sprz tu, w nast puj cej 

kolejno ci: 

 przeznaczenie i podstawowe dane granatów r cznych, 

 budowa i opis podstawowych cz ci granatów, 

 przeznaczenie i budowa zapalników, 

 dzia anie mechanizmów granatów w czasie rzutu, 

 dzia anie granatu na cel. 
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Do zaj  nale y wykorzysta : tablice pogl dowe (prze rocza)  

z charakterystyk  granatów, granaty szkolne, granaty szkolne w przekroju, 

zapalniki szkolne, zapalniki w przekroju. Na wst pie zaj  pokazuje si  granaty 

szkolne, obja nia ich przeznaczenie, podaje pe ne i skrócone nazwy oraz omawia 

podstawowe parametry. Budow  granatów i zapalników omawia si  kompleksowo. 

Podstawowe cz ci i mechanizmy pokazuje si  na przekrojach i nazywa je. 

Nast pnie, ilustruj c tablicami pogl dowymi i przekrojami, omawia si  dzia anie 

mechanizmów granatów w nast puj cej kolejno ci: 

 uzbrajanie granatów, 

 odbezpieczanie granatów, 

 dzia anie mechanizmów zapalnika w czasie rzutu i podczas wybuchu, 

 dzia anie granatu od amkowego i przeciwpancernego na cel. 

W nast pnej kolejno ci nale y omówi  zasady obchodzenia si  z granatami 

r cznymi. Zaj cia prowadzi si  w jednym z punktów nauczania – na placu wicze  

lub na strzelnicy.  

Rozpoczynaj c zaj cia, trzeba pokaza  i omówi  sposób oznakowania 

granatów szkolnych, wiczebnych i bojowych. Granaty szkolne (treningowe) s  

koloru zielonego (czarnego) z bia ym paskiem, granaty wiczebne pomalowane s  

farb  czarn  (z czerwonym paskiem), a bojowe – zielon  khaki. Granaty  

i zapalniki przechowuje si  i przewozi w opakowaniach fabrycznych. Opakowania 

te nale y pokaza  szkolonym. 

Granaty od amkowe i zapalniki przenosi si  nieuzbrojone w torbach 

(granatnicach) specjalnie do tego celu przeznaczonych lub w specjalnych 

kieszeniach kamizelek taktycznych. Zapalniki podczas przenoszenia powinny by  

zawini te w szmat  lub papier. Kategorycznie zabrania si  wykorzystywania do 

tego celu kó ek zawleczek zabezpieczaj cych. Granaty i zapalniki nie mog  by  

sk adowane w pobli u ognisk. 

Podczas wicze  w rzucaniu r cznymi granatami bojowymi nale y kierowa  

si  ustaleniami zawartymi w obowi zuj cych instrukcjach granatów r cznych25 

oraz przestrzega  zasad bezpiecze stwa26. 

25 Obowi zuje „Instrukcja piechoty – granaty r czne. Cz  I. Opis i utrzymywanie. Cz  II. 
Zasady i sposoby u ycia”. 
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Przyk adowe wskazówki dotycz ce rzucania granatem z ró nych postaw. 

Do wicze  nale y przygotowa : granaty i zapalniki szkolne (treningowe), tabliczki 

do oznaczania odleg o ci lub chor giewki bia e i czerwone, figur  bojow . 

Szkolony powinien rzuca  granatami uzbrojonymi zapalnikami zast pczymi,  

z broni  etatow  w oporz dzeniu. 

Rozpoczynaj c wiczenia, trzeba pokaza  o nierzom rzut granatem na 

odleg o  w ró nych postawach i omówi  sposób jego wykonania. Rzut wykonuje 

si  samodzielnie lub na komend  dowódcy, np.: „do atakuj cej piechoty, stoj c 

(kl cz c), granatem – OGNIA” lub „do atakuj cej piechoty, granatem – OGNIA”. 

W pocz tkowym okresie nauczania czynno ci zwi zane z rzucaniem 

granatami mo na wiczy  na tempa27.  

Rzucanie granatami w postawie le cej. Czynno  ta jest najtrudniejsza do 

wykonania, wymaga wi c dok adnego pokazu i obja nienia, a tak e d u szego 

treningu. o nierzom trzeba wyja ni , e rzut wykonuje si  samodzielnie lub na 

komend : „do atakuj cej piechoty, granatem – OGNIA”. Podczas nauczania 

szczególn  uwag  zwraca si  na moment energicznego poderwania cia a w chwili 

rzutu. Przed wykonaniem rzutu o nierz przyjmuje postaw  le c , k adzie bro   

z prawej strony na odleg o  lekko wyci gni tej prawej r ki. Nast pnie praw  r k  

wyjmuje granat z torby i odbezpiecza go. Odwraca si  na lewy bok. Podci gaj c 

nog  lew  pod siebie, opiera si  lew  d oni  o ziemi . Nast pnie podci ga praw  

nog  i opiera si  stop  lewej nogi. Po czym wykonuje zamach praw  r k   

z jednoczesnym energicznym uniesieniem si  na lewej r ce i odbiciem nogi 

wykonuje rzut w kierunku celu. Po wykonaniu rzutu pada, opieraj c si  na 

ugi tych r kach. Chwyta bro  i czeka na wybuch. Po wybuchu przyjmuje postaw  

strzeleck , le c.  

Rzucanie granatami w postawie kl cz cej. Rzut granatem r cznym  

z postawy kl cz cej wykonuje si  samodzielnie lub na komend : „Do atakuj cej 

piechoty, kl cz c, granatem – OGNIA”. W postawie tej rzut wykonuje si  z okopu 

oraz zza ró nego rodzaju ukry . 

26 Szczegó owe zasady bezpiecze stwa uj to w „Programie strzela  z broni strzeleckiej”.
27.Sposób wykonania rzutu granatem opisano w „Instrukcji piechoty – granaty r czne (…)”, 
jednak e cz  zapisów tej instrukcji, dotycz ca nauczania techniki rzucania na tempa, jest 
niepraktyczna. 
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Do zaj  nale y wykorzysta : tablice pogl dowe (prze rocza)  

z charakterystyk  granatów, granaty szkolne, granaty szkolne w przekroju, 

zapalniki szkolne, zapalniki w przekroju. Na wst pie zaj  pokazuje si  granaty 

szkolne, obja nia ich przeznaczenie, podaje pe ne i skrócone nazwy oraz omawia 

podstawowe parametry. Budow  granatów i zapalników omawia si  kompleksowo. 

Podstawowe cz ci i mechanizmy pokazuje si  na przekrojach i nazywa je. 

Nast pnie, ilustruj c tablicami pogl dowymi i przekrojami, omawia si  dzia anie 

mechanizmów granatów w nast puj cej kolejno ci: 

 uzbrajanie granatów, 

 odbezpieczanie granatów, 

 dzia anie mechanizmów zapalnika w czasie rzutu i podczas wybuchu, 

 dzia anie granatu od amkowego i przeciwpancernego na cel. 

W nast pnej kolejno ci nale y omówi  zasady obchodzenia si  z granatami 

r cznymi. Zaj cia prowadzi si  w jednym z punktów nauczania – na placu wicze  

lub na strzelnicy.  

Rozpoczynaj c zaj cia, trzeba pokaza  i omówi  sposób oznakowania 

granatów szkolnych, wiczebnych i bojowych. Granaty szkolne (treningowe) s  

koloru zielonego (czarnego) z bia ym paskiem, granaty wiczebne pomalowane s  

farb  czarn  (z czerwonym paskiem), a bojowe – zielon  khaki. Granaty  

i zapalniki przechowuje si  i przewozi w opakowaniach fabrycznych. Opakowania 

te nale y pokaza  szkolonym. 

Granaty od amkowe i zapalniki przenosi si  nieuzbrojone w torbach 

(granatnicach) specjalnie do tego celu przeznaczonych lub w specjalnych 

kieszeniach kamizelek taktycznych. Zapalniki podczas przenoszenia powinny by  

zawini te w szmat  lub papier. Kategorycznie zabrania si  wykorzystywania do 

tego celu kó ek zawleczek zabezpieczaj cych. Granaty i zapalniki nie mog  by  

sk adowane w pobli u ognisk. 

Podczas wicze  w rzucaniu r cznymi granatami bojowymi nale y kierowa  

si  ustaleniami zawartymi w obowi zuj cych instrukcjach granatów r cznych25 

oraz przestrzega  zasad bezpiecze stwa26. 

25 Obowi zuje „Instrukcja piechoty – granaty r czne. Cz  I. Opis i utrzymywanie. Cz  II. 
Zasady i sposoby u ycia”. 
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Przyk adowe wskazówki dotycz ce rzucania granatem z ró nych postaw. 

Do wicze  nale y przygotowa : granaty i zapalniki szkolne (treningowe), tabliczki 

do oznaczania odleg o ci lub chor giewki bia e i czerwone, figur  bojow . 

Szkolony powinien rzuca  granatami uzbrojonymi zapalnikami zast pczymi,  

z broni  etatow  w oporz dzeniu. 

Rozpoczynaj c wiczenia, trzeba pokaza  o nierzom rzut granatem na 

odleg o  w ró nych postawach i omówi  sposób jego wykonania. Rzut wykonuje 

si  samodzielnie lub na komend  dowódcy, np.: „do atakuj cej piechoty, stoj c 

(kl cz c), granatem – OGNIA” lub „do atakuj cej piechoty, granatem – OGNIA”. 

W pocz tkowym okresie nauczania czynno ci zwi zane z rzucaniem 

granatami mo na wiczy  na tempa27.  

Rzucanie granatami w postawie le cej. Czynno  ta jest najtrudniejsza do 

wykonania, wymaga wi c dok adnego pokazu i obja nienia, a tak e d u szego 

treningu. o nierzom trzeba wyja ni , e rzut wykonuje si  samodzielnie lub na 

komend : „do atakuj cej piechoty, granatem – OGNIA”. Podczas nauczania 

szczególn  uwag  zwraca si  na moment energicznego poderwania cia a w chwili 

rzutu. Przed wykonaniem rzutu o nierz przyjmuje postaw  le c , k adzie bro   

z prawej strony na odleg o  lekko wyci gni tej prawej r ki. Nast pnie praw  r k  

wyjmuje granat z torby i odbezpiecza go. Odwraca si  na lewy bok. Podci gaj c 

nog  lew  pod siebie, opiera si  lew  d oni  o ziemi . Nast pnie podci ga praw  

nog  i opiera si  stop  lewej nogi. Po czym wykonuje zamach praw  r k   

z jednoczesnym energicznym uniesieniem si  na lewej r ce i odbiciem nogi 

wykonuje rzut w kierunku celu. Po wykonaniu rzutu pada, opieraj c si  na 

ugi tych r kach. Chwyta bro  i czeka na wybuch. Po wybuchu przyjmuje postaw  

strzeleck , le c.  

Rzucanie granatami w postawie kl cz cej. Rzut granatem r cznym  

z postawy kl cz cej wykonuje si  samodzielnie lub na komend : „Do atakuj cej 

piechoty, kl cz c, granatem – OGNIA”. W postawie tej rzut wykonuje si  z okopu 

oraz zza ró nego rodzaju ukry . 

26 Szczegó owe zasady bezpiecze stwa uj to w „Programie strzela  z broni strzeleckiej”.
27.Sposób wykonania rzutu granatem opisano w „Instrukcji piechoty – granaty r czne (…)”, 
jednak e cz  zapisów tej instrukcji, dotycz ca nauczania techniki rzucania na tempa, jest 
niepraktyczna. 
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Po krótkim obja nieniu pokazuje si  sposób wykonania czynno ci. Nast pnie 

przechodzi si  do wicze  praktycznych.  

Kolejno  wykonania czynno ci jest nast puj ca: 

 przyj  postaw  strzeleck  kl cz c , po czym wzi  bro  w lew  r k  lub 

od o y , a praw  wyci gn  granat z torby, 

 uj  granat w praw  r k , odbezpieczy  granat, 

 unie  si  na prawym kolanie i jednocze nie wykona  zamach r k   

z granatem, odchylaj c przy tym tu ów do ty u i wykonuj c obrót w prawo, 

 energicznie wyprostowuj c praw  nog , pochylaj c tu ów do przodu — rzuci  

granat, a nast pnie wróci  do postawy wyj ciowej, 

 po wybuchu przyj  odpowiedni  postaw  strzeleck . 

Rzucanie granatami w postawie stoj cej. Po krótkim obja nieniu pokazuje si  

sposób wykonania czynno ci. Nast pnie przechodzi si  do wicze  praktycznych. 

Kolejno  wykonania czynno ci jest nast puj ca: 

 przyj  postaw  strzeleck  stoj c , po czym wzi  bro  w lew  r k  lub 

od o y , a praw  wyci gn  granat z torby, 

 uj  granat w praw  r k , zahaczaj c zawleczk  o lewy palec wskazuj cy 

odbezpieczy  granat, 

 wykona  zamach r k  z granatem, odchylaj c przy tym tu ów do ty u  

i wykonuj c obrót w prawo, 

 pochylaj c tu ów do przodu — rzuci  granat, a nast pnie wróci  do postawy 

wyj ciowej, 

 po wybuchu przyj  odpowiedni  postaw  strzeleck . 

Granat powinien by  wyrzucony pod k tem oko o 45°, co zapewni mu najwi kszy 

zasi g lotu. W celu wyrobienia umiej tno ci rzucania granatami pod w a ciwym 

k tem w odleg o ci trzech metrów od stanowiska mo na umie ci  poprzeczk  na 

wysoko ci 3 m od ziemi. Szkoleni powinni rzuca  granaty tak, aby przelatywa y 

nad poprzeczk . wiczenia mo na prowadzi  równocze nie kolejno z kilkoma 

szkolonymi. 

Rzucanie granatami w ruchu. wiczenia przeprowadza si  na odpowiednio 

przygotowanej rzutni. Celem jest grupa piechoty ustawiona w transzei wzd u  

frontu w polu o wymiarach 5 x 10 m. 
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wiczenia rozpoczyna si  pokazem wykonania czynno ci. W pierwszej 

kolejno ci uczy si  rzucania w czasie krótkich zatrzyma , a nast pnie bez 

zatrzyma , w marszu i w biegu.  

wiczenie przeprowadza si  w nast puj cej kolejno ci: 

 nie przerywaj c ruchu, wzi  bro  w lew  r k , praw  r k  wyj  granat  

z torby, palcem wskazuj cym lewej r ki wyci gn  zawleczk , przyciskaj c 

jednocze nie d wigni  zapalnika do granatu, 

 zatrzyma  si  z chwil  postawienia lewej nogi, jednocze nie wykona  zamach 

r k  z granatem, odwróci  tu ów w prawo, 

 wykona  krok praw  nog , rzuci  granatem, gwa townie wykonuj c obrót 

piersi  w kierunku celu, 

 przenie  bro  do prawej r ki i kontynuowa  marsz. 

Rzucania granatami w ruchu bez zatrzymania si  i w biegu uczy si  

podobnie jak w czasie krótkiego zatrzymania. Zwraca  trzeba przy tym uwag , 

aby szkoleni nie zatrzymywali si  jednocze nie z postawieniem lewej nogi. 

Rzucanie granatami w ró nych warunkach. Celem wicze  jest nauczanie 

o nierzy rzucania r cznymi granatami zza ukry , z transzei i do celów (transzeja, 

bunkier, okno) itp. Zabezpieczenie materia owe powinno zawiera : 

 treningowe ( wiczebne) granaty r czne i zapalniki, 

 odpowiednio urz dzony plac wicze , 

 naboje wiczebne, 

 figury bojowe do oznaczania celów. 

wiczenia nale y rozpocz  od rzucania granatami w postawie stoj cej  

z transzei (okopu). W pierwszej kolejno ci pokazuje si  i krótko obja nia si  

czynno ci do wykonania, np.: 

 po o y  bro  na przedpiersiu i uj  granat w praw  r k , 

 palcem (wskazuj cym) rodkowym lewej r ki wyci gn  zawleczk , a r k  

oprze  o pod okietnik, 

 odstawi  praw  nog  do ty u, przenie  na ni  ci ar cia a i – lekko zginaj c 

obie nogi – wykona  zamach r k  z granatem, 
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Po krótkim obja nieniu pokazuje si  sposób wykonania czynno ci. Nast pnie 

przechodzi si  do wicze  praktycznych.  

Kolejno  wykonania czynno ci jest nast puj ca: 

 przyj  postaw  strzeleck  kl cz c , po czym wzi  bro  w lew  r k  lub 

od o y , a praw  wyci gn  granat z torby, 

 uj  granat w praw  r k , odbezpieczy  granat, 

 unie  si  na prawym kolanie i jednocze nie wykona  zamach r k   

z granatem, odchylaj c przy tym tu ów do ty u i wykonuj c obrót w prawo, 

 energicznie wyprostowuj c praw  nog , pochylaj c tu ów do przodu — rzuci  

granat, a nast pnie wróci  do postawy wyj ciowej, 

 po wybuchu przyj  odpowiedni  postaw  strzeleck . 

Rzucanie granatami w postawie stoj cej. Po krótkim obja nieniu pokazuje si  

sposób wykonania czynno ci. Nast pnie przechodzi si  do wicze  praktycznych. 

Kolejno  wykonania czynno ci jest nast puj ca: 

 przyj  postaw  strzeleck  stoj c , po czym wzi  bro  w lew  r k  lub 

od o y , a praw  wyci gn  granat z torby, 

 uj  granat w praw  r k , zahaczaj c zawleczk  o lewy palec wskazuj cy 

odbezpieczy  granat, 

 wykona  zamach r k  z granatem, odchylaj c przy tym tu ów do ty u  

i wykonuj c obrót w prawo, 

 pochylaj c tu ów do przodu — rzuci  granat, a nast pnie wróci  do postawy 

wyj ciowej, 

 po wybuchu przyj  odpowiedni  postaw  strzeleck . 

Granat powinien by  wyrzucony pod k tem oko o 45°, co zapewni mu najwi kszy 

zasi g lotu. W celu wyrobienia umiej tno ci rzucania granatami pod w a ciwym 

k tem w odleg o ci trzech metrów od stanowiska mo na umie ci  poprzeczk  na 

wysoko ci 3 m od ziemi. Szkoleni powinni rzuca  granaty tak, aby przelatywa y 

nad poprzeczk . wiczenia mo na prowadzi  równocze nie kolejno z kilkoma 

szkolonymi. 

Rzucanie granatami w ruchu. wiczenia przeprowadza si  na odpowiednio 

przygotowanej rzutni. Celem jest grupa piechoty ustawiona w transzei wzd u  

frontu w polu o wymiarach 5 x 10 m. 
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wiczenia rozpoczyna si  pokazem wykonania czynno ci. W pierwszej 

kolejno ci uczy si  rzucania w czasie krótkich zatrzyma , a nast pnie bez 

zatrzyma , w marszu i w biegu.  

wiczenie przeprowadza si  w nast puj cej kolejno ci: 

 nie przerywaj c ruchu, wzi  bro  w lew  r k , praw  r k  wyj  granat  

z torby, palcem wskazuj cym lewej r ki wyci gn  zawleczk , przyciskaj c 

jednocze nie d wigni  zapalnika do granatu, 

 zatrzyma  si  z chwil  postawienia lewej nogi, jednocze nie wykona  zamach 

r k  z granatem, odwróci  tu ów w prawo, 

 wykona  krok praw  nog , rzuci  granatem, gwa townie wykonuj c obrót 

piersi  w kierunku celu, 

 przenie  bro  do prawej r ki i kontynuowa  marsz. 

Rzucania granatami w ruchu bez zatrzymania si  i w biegu uczy si  

podobnie jak w czasie krótkiego zatrzymania. Zwraca  trzeba przy tym uwag , 

aby szkoleni nie zatrzymywali si  jednocze nie z postawieniem lewej nogi. 

Rzucanie granatami w ró nych warunkach. Celem wicze  jest nauczanie 

o nierzy rzucania r cznymi granatami zza ukry , z transzei i do celów (transzeja, 

bunkier, okno) itp. Zabezpieczenie materia owe powinno zawiera : 

 treningowe ( wiczebne) granaty r czne i zapalniki, 

 odpowiednio urz dzony plac wicze , 

 naboje wiczebne, 

 figury bojowe do oznaczania celów. 

wiczenia nale y rozpocz  od rzucania granatami w postawie stoj cej  

z transzei (okopu). W pierwszej kolejno ci pokazuje si  i krótko obja nia si  

czynno ci do wykonania, np.: 

 po o y  bro  na przedpiersiu i uj  granat w praw  r k , 

 palcem (wskazuj cym) rodkowym lewej r ki wyci gn  zawleczk , a r k  

oprze  o pod okietnik, 

 odstawi  praw  nog  do ty u, przenie  na ni  ci ar cia a i – lekko zginaj c 

obie nogi – wykona  zamach r k  z granatem, 
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 gwa townie wyprostowuj c i przenosz c ci ar cia a na lew  nog , rzuci  

granatem do celu. 

Je eli transzeja (okop) jest g boka, a na stanowisku brak stopnia, nale y  

w przedniej cianie wykona  wg bienie na stop  lewej nogi, przytrzyma  si  lew  

r k  transzei i po odbiciu praw  nog  oprze  j  o tyln  cian  transzei. 

Nauczaj c rzucania granatami zza ukry , szkolonym trzeba zwróci  uwag , 

aby cia o podczas rzutu by o ukryte. Wychylenie mo e nast pi  tylko w samym 

momencie rzutu. 

Je eli istnieje konieczno  rzucania granatem z lewej strony ukrycia, nale y 

wzi  granat w praw  r k , stan  prawym bokiem do ukrycia i wysun  do 

przodu praw  nog . Po wyci gni ciu zawleczki nale y wykona  lew  nog  krok do 

przodu, zwróci  pier  w kierunku celu i wykonuj c zamach r k  z granatem, rzuci  

go do celu, a nast pnie ukry  si . 

Podczas wykonywania rzutu granatem r cznym zza ukry , z transzei itp. 

trzeba zwraca  uwag , aby nie uderzy  r k  o przeszkod  podczas jej wymachu 

do ty u. Mo e to spowodowa  upuszczenie granatu i sta  si  przyczyn  wypadku. 

W dalszym etapie szkolenia nale y uwzgl dni  szkolenie w rzucaniu 

granatami do celów pionowych, tj. okien, drzwi, otworów strzelniczych, zarówno  

z odleg o ci maksymalnego rzutu, jak i z bezpo redniej styczno ci z celem (stan  

przy oknie i wrzuci  granat do wn trza budynku) oraz w nocy. 

Rzucanie granatami do celów ruchomych. Celem wicze  jest nauczenie 

rzucania r cznymi granatami do ró nego rodzaju pojazdów b d cych w ruchu.  

W celu zrealizowania wiczenia b dzie potrzebne nast puj ce zabezpieczenie 

materia owe: 

 treningowe ( wiczebne) granaty i zapalniki, 

 naboje wiczebne, 

 makiety celów ruchomych. 

Rozpoczynaj c wiczenia, nale y wyja ni , e granatami mo na niszczy  

równie  samochody i inne wozy lekko opancerzone. Rzucaj c granaty do celów 

lekko opancerzonych, celuje si  we wra liwe miejsca. 

Rzucaj c granatem do celu ruchomego, nale y uwzgl dni  odpowiednie 

wyprzedzenie, licz c od momentu wyrzucenia granatu do chwili jego wybuchu. 
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Czas ten dla granatów od amkowych wynosi oko o 3,5–4 s. Oznacza to, e 

rzucaj c granat do zbli aj cego si  celu, trzeba go tak rzuci , aby granat upad   

10–15 m przed celem. Takie wyprzedzenie nale y uwzgl dni  równie  podczas 

rzucania granatami do celów poruszaj cych si  wzd u  frontu. Je eli rzuca si  do 

takiego punktu (celu), w którym granat mo e si  zatrzyma , np. na skrzyni 

samochodu, wówczas trzeba celowa  bezpo rednio w ten punkt. 

W indywidualnych rodkach ochrony przed ska eniami. Rzucanie r cznymi 

granatami w ISOPS technicznie zbli one jest do rzucania bez nich. Szkoleni 

powinni mie  zapewnion  swobod  ruchów, zw aszcza r k. W tym celu po 

za o eniu rodków podnosi si  r k  do góry i w bok. Je eli o nierz wyczuwa 

skr powanie, powinien wówczas polu ni  paski i zapinki bez naruszenia 

szczelno ci ubioru. Podczas rzutu, trzymaj c granat w d oni b d cej w r kawicy, 

d wigni  zapalnika dociska si  nieco mocniej. Ograniczenie ruchowe 

rekompensuje si  wi ksz  si  wyrzutu. Równocze nie powinno si  nada  

granatowi bardziej stromy tor lotu. 

Z bojowych wozów piechoty i transporterów opancerzonych. wiczenia 

prowadzi si  w celu nauczenia szkolonych rzucania granatem r cznym z wozów  

w miejscu i w ruchu. Do realizacji wiczenia niezb dne jest nast puj ce 

zabezpieczenie materia owe: 

 treningowe ( wiczebne) granaty i zapalniki, 

 wóz bojowy, 

 figury bojowe do oznaczenia celów.  

Cele ustawia si  w kole o promieniu 2 m. Ponadto wokó  celu wyznacza si  

dodatkowe ko a o promieniu 4 i 6 m. o nierzom trzeba wyja ni , e granatami 

niszczy si  cele po o one blisko wozu bojowego. Aby wykona  rzut, nale y: 

 wyj  granat z uchwytów (skrzynek) znajduj cych si  w wozie, 

 przygotowa  górny w az do otwarcia, trzymaj c w prawej r ce odbezpieczony 

granat (wyci gn  zawleczk ), 

 otworzy  pokryw  w azu, wychyli  si  i rzuci  granat, 

 zamkn  pokryw  w azu. 

Podczas wicze  w rzucaniu granatami r cznymi wiczebnymi z wozów 

bojowych (samochodów) mo na rzuca  je ze wszystkich w azów, z wyj tkiem 
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 gwa townie wyprostowuj c i przenosz c ci ar cia a na lew  nog , rzuci  

granatem do celu. 

Je eli transzeja (okop) jest g boka, a na stanowisku brak stopnia, nale y  

w przedniej cianie wykona  wg bienie na stop  lewej nogi, przytrzyma  si  lew  

r k  transzei i po odbiciu praw  nog  oprze  j  o tyln  cian  transzei. 

Nauczaj c rzucania granatami zza ukry , szkolonym trzeba zwróci  uwag , 

aby cia o podczas rzutu by o ukryte. Wychylenie mo e nast pi  tylko w samym 

momencie rzutu. 

Je eli istnieje konieczno  rzucania granatem z lewej strony ukrycia, nale y 

wzi  granat w praw  r k , stan  prawym bokiem do ukrycia i wysun  do 

przodu praw  nog . Po wyci gni ciu zawleczki nale y wykona  lew  nog  krok do 

przodu, zwróci  pier  w kierunku celu i wykonuj c zamach r k  z granatem, rzuci  

go do celu, a nast pnie ukry  si . 

Podczas wykonywania rzutu granatem r cznym zza ukry , z transzei itp. 
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Czas ten dla granatów od amkowych wynosi oko o 3,5–4 s. Oznacza to, e 
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w azu kierowcy (z samochodu – z wyj tkiem kabiny kierowcy). wiczenie to 

powinno si  powtarza  systematycznie podczas zaj  ogniowych. 

Rzut granatem bojowym. Szkolenie nale y realizowa  metod  praktyczn , 

pozwalaj c  na wykonanie co najmniej jednego rzutu granatem bojowym przez 

o nierza w czasie trwania 36-miesi cznego cyklu szkolenia. Na rzucanie 

granatami bojowymi mo na zezwala  tylko tym o nierzom, którzy znaj  warunki 

bezpiecze stwa i budow  granatów oraz opanowali umiej tno  w a ciwego 

obchodzenia si  z nimi. Rzut granatem bojowym organizuje si  po 
zrealizowanym treningu granatem wiczebnym lub treningowym wg 
warunków rzutu granatem bojowym. Na kierownika wiczenia w rzucaniu 

granatami bojowymi wyznacza si  o nierza wyznaczonego rozkazem dowódcy 

JW. 

Rzutnia granatów bojowych powinna by  urz dzona tak, aby podczas 

rzucania granatami, zaczepnymi – w odleg o ci 200 m, i obronnymi – w odleg o ci 

400 m, nie znajdowa o si  nic, co mog oby by  nara one na dzia anie od amków 

(ludzie, zwierz ta lub sprz t).  

Rzutni  ka dorazowo nale y oznaczy  chor gwiami i tablicami z napisami 

ostrzegawczymi. Na drogach dojazdowych, cie kach itp. nale y zorganizowa  

posterunki ubezpieczaj ce, wyposa one w rodki czno ci. 

Po osi gni ciu gotowo ci do rzutów na przedpiersiu okopu, z którego 

prowadzi si  rzuty, ustawia si  czerwon  chor giew. 

Podczas rzucania granatami kierownik wiczenia i wicz cy powinni by   

w he mach. 

Granatem bojowym rzuca tylko jeden wicz cy (szkolony) w danej chwili. 

Podczas rzucania granatami bojowymi kierownik wiczenia i wicz cy znajduj  si   

w okopie, ka dy na swoim miejscu. Na rzutniach typowych pozostali szkoleni 

znajduj  si  w schronach urz dzonych zgodnie z ustaleniami odpowiednich 

instrukcji. Na rzutniach urz dzanych czasowo (dora nie) jeden lub dwóch 

o nierzy, którzy maj  wykona  w nast pnej kolejno ci rzut granatem bojowym, 

oczekuje w schronie. Pozostali znajduj  si  na punkcie nauczania (w odleg o ci 

400 m od miejsca rzucania granatami bojowymi). Mi dzy kierownikiem wiczenia 

a grup  ubezpieczenia w czasie rzucania granatami bojowymi nale y 
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zorganizowa  zdublowan  czno . Zabrania si  podnoszenia/przenoszenia 

niewybuchu z miejsca jego upadku (niewybuchy niszczy  na miejscu).  

Z wozów bojowych (samochodów) nie wykonuje si  rzutów granatem 

bojowym.  

Niszczenie uszkodzonych granatów bojowych i niewybuchów organizuje 

kierownik wiczenia (rzutu) przy udziale grup (patroli) rozminowania lub 

specjalistów wojsk in ynieryjnych, maj cych odpowiednie przeszkolenie 

specjalistyczne.  

 

1.13 Strzelania sytuacyjne 
Szkolenie nale y realizowa  metod  praktyczn  w wymiarze oko o 20% 

ogólnej ilo ci godzin przeznaczonych na szkolenie ogniowe, zgodnie  

z „Programem szkolenia pododdzia ów (…)”. 

Strzelania sytuacyjne przeznaczone s  do nauczania, doskonalenia oraz 

sprawdzenia umiej tno ci prowadzenia ognia pododdzia em w wykonywaniu 

zada  ogniowych, wynikaj cych ze specyfiki przysz ych zada . Warunki strzela  

sytuacyjnych opracowane zosta y dla wszystkich pododdzia ów, w tym tak e 

przygotowuj cych si  do misji poza granicami kraju. W a ciw  realizacj  strzela  

umo liwiaj : gruntowna znajomo  uzbrojenia oraz teorii i zasad strzelania, wysoki 

poziom wyszkolenia, w tym sprawno  w pos ugiwaniu si  broni  i umiej tno  

prowadzenia ognia, a tak e zgrania pododdzia u. W czasie planowania 

wykonywania przez pododdzia y dodatkowych lub specyficznych zada  w rejonie 

misji nale y opracowa  dodatkowe warunki strzela  sytuacyjnych. Podlegaj  one 

zatwierdzeniu przez dowódc  JW. Podczas strzela  sytuacyjnych wszystkie osoby 

funkcyjne wyznacza si  zgodnie z ustaleniami zawartymi w programie strzela   

z broni strzeleckiej. 

Strzelania sytuacyjne prowadzi si : 

 na placach wicze  ogniowych, strzelnicach garnizonowych dla broni 

strzeleckiej, 

 na strzelnicach poligonowych, kierunkach strzela  i pasach taktycznych, 

 w o rodkach szkolenia poligonowego, przystosowanych do prowadzenia ognia 

do celów naziemnych, powietrznych i nawodnych. 
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Zezwala si  na prowadzenie strzela  sytuacyjnych i specjalnych w innych 

miejscach po dokonaniu stosownych uzgodnie  i zapewnieniu niezb dnych 

warunków bezpiecze stwa. W celu zapoznania pododdzia ów ze specyfik  

wykonywanych strzela , przed rozpocz ciem zaj  z wykorzystaniem amunicji 

bojowej, nale y przeprowadzi  zaj cia przygotowawcze, np. z u yciem laserowych 

symulatorów strzela  LSS albo z amunicj  wiczebn  ( lep )28. 

28 „Program strzela  z broni strzeleckiej” – str. 106. 
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2. Realizacja szkolenia ogniowego z broni pok adowej 

2.1 Dane taktyczno-techniczne wozów bojowych 
Dane taktyczno-techniczne wozów bojowych mo na zaliczy  do wiedzy 

podstawowej, której przyswojenie zapewnia poznanie mo liwo ci w asnych  

i przeciwnika. W szkoleniu ogniowym za óg dane taktyczno-techniczne wozów 

bojowych maj  szczególne znaczenie. Wiedza ta jest za odze potrzebna do 

wyboru uzbrojenia, rodzaju amunicji, rodzaju ognia, okre lenia odleg o ci, wyboru 

punktu celowania oraz wielu innych danych niezb dnych do zniszczenia celów 

przeciwnika. 

Danych taktyczno-technicznych wozów bojowych mo na uczy  i doskonali   

w prawie ca ym spektrum szkolenia bojowego. Dobór przedmiotu szkolenia 

podczas nauczania danych taktyczno-technicznych wozów bojowych b dzie 

uzale niony od celów szkolenia.  

Nauczanie danych taktyczno-technicznych wozów bojowych w 36-miesi cznym 

cyklu szkolenia powinno odbywa  si  w I etapie pierwszego jego okresu.  

W trakcie II okresu szkolenia powinno si  jedynie doskonali  o nierzy  

z trudniejszych zagadnie  dotycz cych danych taktyczno-technicznych wozów 

bojowych. Szkolenie z danych taktyczno-technicznych wozów bojowych 

organizuje si  co najwy ej do szczeblu plutonu.  

W programie szkolenia wojsk pancernych i zmechanizowanych nie 

przewidziano odr bnego przedmiotu ze szkolenia ogniowego do nauczania danych 

taktyczno-technicznych. W zwi zku z powy szym, podczas ka dego tematu 

szkolenia ogniowego istnieje mo liwo  organizacji punktu nauczania,  

w którym instruktorzy b d  szkoli  z danych taktyczno-technicznych wozów 

bojowych. 

Proces nauczania nale y realizowa  w formie zgodnej z ide  „od ogó u do 

szczegó u”. Nauczanie nale y rozpoczyna  od przedstawienia i zapoznania 

o nierzy z w a ciwo ciami bojowymi wozów bojowych, ich przeznaczeniem oraz 

budow . Nast pnie nale y przej  do pog biania wiedzy dotycz cej danych 

taktyczno-technicznych oraz doskonalenia wiedzy i wyrabiania nawyków 

prawid owego u ytkowania wozów bojowych, a tak e ich uzbrojenia. 
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Wspomagaj c proces nauczania, nale y u ywa  tablic pogl dowych, 

rysunków, schematów i pomocy, takich jak prezentacje multimedialne oraz filmy 

szkoleniowe. Po realizacji niezb dnego materia u mo na przej  do pracy na 

sprz cie, czyli doskonalenia o nierzy z opanowanej wcze niej wiedzy dotycz cej 

etatowego sprz tu. 

 

2.2 Przygotowanie uzbrojenia i sprz tu wojskowego (UiSW) do strzelania 
Szkolenie za óg z powy szej tematyki nale y prowadzi  w ka dym etapie  

36-miesi cznego cyklu szkolenia wojsk. W I etapie celem szkolenia b dzie 

nauczanie przygotowania uzbrojenia do strzelania, natomiast w etapie II 

doskonalenie nabytych umiej tno ci. 

„Program szkolenia pododdzia ów zawodowych wojsk pancernych  

i zmechanizowanych” uwzgl dnia potrzeby za óg wozów bojowych w zakresie 

przygotowania uzbrojenia do strzelania i dlatego, w ramach szkolenia ogniowego 

zosta  wprowadzony temat nr 10: „Przygotowanie UiSW do strzelania”. 

W szkoleniu za óg niezb dne jest planowanie tematu nr 10 ze szkolenia 

ogniowego: „Przygotowanie UISW do strzelania”, szczególnie przed tematami 

nr 7: „ wiczenia przygotowawcze z wozów bojowych”, nr 8: „Strzelania bojowe  

z wozów bojowych” oraz nr 9: „ wiczenia w kierowaniu ogniem”, w celu 

w a ciwego przygotowania wozów do strzelania. Instruktorami podczas szkolenia 

powinni by  najbardziej do wiadczeni o nierze w pododdziale, gdy  powodzenie 

w wykonaniu zadania ogniowego zale y w g ównej mierze od w a ciwego 

przygotowania uzbrojenia do strzelania. 

Podczas zaj  prowadzonych w ró nych warunkach powinno si  uczy   

(a nast pnie doskonali ) szkolonych nast puj cych zagadnie :  

 zajmowania miejsc w wozie, komend i sygna ów u ywanych podczas strzela , 

 adowania jednostek ognia, 

 pos ugiwania si  przyrz dami obserwacyjno-celowniczymi (dziennymi  

nocnymi, termowizyjnymi, noktowizyjnymi), 

 pos ugiwania si  mechanizmami naprowadzania (równie  w re imie pracy 

r cznej), 
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 doprowadzenia (sprawdzenie) broni pok adowej do w a ciwej celno ci,  

tj. zgrywanie zerowej linii celowania, przystrzeliwanie,  

 przygotowania uzbrojenia wozu do strzelania, 

 przygotowania broni strzeleckiej do strzelania z wozu. 

 

2.3 Teoria i zasady strzelania z wozów bojowych 
2.3.1 Informacje ogólne 

Problematyka teorii strzelania powinna by  realizowana w centrach  

i o rodkach szkolenia w pierwszym okresie pierwszego etapu 36-miesi cznego 

cyklu szkolenia. Z tego te  powodu szkoleni powinni ju  zna  wi kszo  

zagadnie  z omawianego dzia u przed przyst pieniem do strzelania z wozu 

bojowego. Nie nale y jednak rezygnowa  z doskonalenia wiedzy podw adnych  

w tym zakresie w dalszych okresach i etapach szkolenia. Na ka de z opisywanych 

zagadnie  powinno si  przeznacza  nie wi cej ni  20 minut. Nale y równie  

pami ta , by nigdy nie realizowa  zaj  z samej teorii strzelania. Najlepiej jest 

zawsze czy  teori  z praktyk , zarówno w kwestii teorii strza u, jak i zasad 

strzelania. 

Nauczanie teorii strzelania zawiera wiadomo ci z zakresu podstawowych 

wiadomo ci o materia ach wybuchowych, spalania prochu, zjawiska strza u, 

zjawiska odrzutu, powstawania k ta podrzutu, lotu pocisku po opuszczeniu lufy, 

rozrzutu pocisków, skuteczno ci ognia, pola ra enia, strza u bezwzgl dnego, pola 

martwego, celowania, rozrzutu i skuteczno ci ognia. Instruktor musi przekazywa  

szkolonym zwi zek teorii strzelania z praktyk  i u ytkowaniem uzbrojenia. Tylko 

takie po czenie gwarantuje skuteczn  realizacj  szkolenia. 

Nale y zwróci  uwag , e w przypadku nauczania teorii strzelania w wielu 

przypadkach nie ma mo liwo ci demonstracji niektórych zjawisk i poj , przez co 

trudno jest je wyt umaczy , np. zjawisko strza u, pr dko  pocz tkowa itp. 

Z tego wzgl du przy nauczaniu teorii strzelania szczególny nacisk nale y 

po o y  na pogl dowo  nauczania. Du y wp yw na atrakcyjno  zaj   

z opisywanego zakresu tematycznego mo e mie  szerokie wykorzystanie ró nego 

rodzaju animacji komputerowych, modeli, przekrojów broni oraz filmów 

pokazuj cych omawiane zjawiska. 
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W trakcie prowadzenia zaj  z teorii strzelania nieuniknione jest poruszenie 

kwestii podstawowych poj  fizycznych i matematycznych. Zwa ywszy na 

zró nicowany poziom wykszta cenia szkolonych, instruktor powinien w sposób 

prosty i obrazowy wyt umaczy  ka de z poj . 

Po przerobieniu wszystkich zagadnie  dotycz cych teorii strzelania nale y 

przej  do rozwi zywania zada  o charakterze logiczno-matematycznym w celu 

ugruntowania wiedzy i zrozumienia poruszanej tematyki przez szkolonych. Oprócz 

tego nie nale y zapomina  o pytaniach kontrolnych na koniec ka dych zaj . 

Poni ej przedstawiono tematyk  tego zakresu. 

Podstawowe wiadomo ci o materia ach wybuchowych – zaj cia na ten temat 

mo na przeprowadza  w po czeniu z zaj ciami mówi cymi o zjawisku strza u. 

Nale y po o y  nacisk na informacje dotycz ce przede wszystkim adunków 

miotaj cych, wykorzystywanych w amunicji, która jest u ywana w broni 

pok adowej. Poruszane kwestie teoretyczne nale y wzbogaci  o ilustracje 

przedstawiaj ce posta , pod jak  wyst puje ka dy materia  wybuchowy, ich 

zastosowanie i w a ciwo ci. 

Spalanie prochu – tematyk  dotycz c  spalania prochu najlepiej zrealizowa  

przez podanie wiadomo ci teoretycznych, demonstracj  palenia si  prochu na 

otwartej przestrzeni oraz pokaz spalania prochu w naczyniu zamkni tym. 

Omówienie spalania prochu powinno zawiera  zwi zek pomi dzy gwa townymi 

reakcjami spalania a wytwarzanym w trakcie strza u ci nieniem gazów 

prochowych i w rezultacie nadaniem pr dko ci pocz tkowej pociskowi. Ponadto 

nale y wykaza  ró nice pomi dzy zjawiskiem palenia si  i detonacji adunku, 

poruszaj c jednocze nie tematyk  obchodzenia si  z amunicj . 

Zjawisko strza u – podczas omawiania zagadnienia nale y wykorzysta  wykresy 

zale no ci pomi dzy pr dko ci  pocisku w lufie a ci nieniem gazów prochowych.  

W celu lepszego zobrazowania zjawiska mo na wykorzysta  tablice pogl dowe.  

W komentarzu do omawianych tre ci nale y podkre li  potrzeb  dba o ci  

o uzbrojenie, konieczno  odpowiedniego przygotowania amunicji i broni do 

prowadzenia ognia i istot  szczelnego zamkni cia wlotu przewodu lufy i komory 

nabojowej. W dalszej cz ci zaj cia nale y zaznaczy  wp yw wysokiej 

temperatury i ci nienia na przewód lufy, stopie  oddzia ywania cia  obcych na 
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cz ci broni i luf  oraz potrzeb  dok adnego czyszczenia uzbrojenia. Podawane 

informacje powinno si  wesprze  ilustracjami broni zniszczonej na skutek 

obecno ci cia  obcych w trakcie strzelania. 

Zjawisko odrzutu – zagadnienie nale y realizowa  w oparciu o tablice pogl dowe 

opisuj ce zjawisko jako odwrotno  zjawiska strza u. Nale y wykaza  dzia anie tej 

si y jako jednego z g ównych czynników wp ywaj cych na celno  prowadzonego 

ognia. W zwi zku z poruszanymi tre ciami nale y przypomnie  cel stosowania 

oporników/oporopowrotników w broni pok adowej. Do zademonstrowania odrzutu 

przy zaj ciach w terenie mo na wykorzysta  karabin maszynowy z amunicj  

wiczebn . Oddanie serii strza ów dobitnie uzmys owi szkolonym warto ci si , jakie 

dzia aj  w przypadku prowadzenia ognia z karabinu sprz onego na ko ysce. 

Prowadz cy zaj cia powinien zaznaczy , e w przypadku strza ów z armaty, si y 

dzia aj ce na pojazd s  wielokrotnie wi ksze. 

Powstawanie k ta podrzutu – zagadnienie nale y realizowa  w oparciu o tablice 

pogl dowe i wykresy. Je eli jest to mo liwe, powinno si  równie  zastosowa  

karabin maszynowy z amunicj  wiczebn  na dwójnogu z zaznaczonym 

pierwotnym po o eniem lufy i zamocowanym kawa kiem materia u/kartki papieru, 

na której w trakcie strzelania uwidoczniony zostanie spowodowany prowadzonym 

ogniem ruch lufy w gór . 

Lot pocisku – zagadnienie nale y zrealizowa  w oparciu o tablice pogl dowe 

obrazuj ce zjawisko. Instruktor powinien omawia  zagadnienie, pocz wszy od lotu 

pocisku w pró ni, gdzie nie dzia aj  na pocisk si y grawitacyjne i opory powietrza. 

Nast pnie nale y pokaza  tor lotu w pró ni, przy oddzia ywaniu grawitacji, a na 

ko cu w cznie z oporami powietrza. Instruktor powinien równie  wykaza  

zwi zek pomi dzy k tem celowania a stosowan  podzia k  celownika 

(wprowadzon  odleg o ci  do systemu kierowania ogniem (SKO) wozu 

bojowego). Wszystkie nazwy i oznaczenia powinno si  wprowadza  stopniowo 

wraz ze wzrostem z o ono ci przekazywanych wiadomo ci. Nale y zwróci  

uwag , e szkoleni powinni przede wszystkim zrozumie  istot  zjawiska. 

Bezrozumn  nauk  tre ci definicji na pami  trzeba odsun  na drugi plan. 

Przekazane wiadomo ci nale y utrwala  za pomoc  rysunków/slajdów 

obrazuj cych lot pocisku bez podpisów, wymagaj c przede wszystkim rzeczowych 
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wyja nie , co przedstawia dana krzywa/k t, a w drugiej kolejno ci zwraca  uwag  

na poprawno  u ycia definicji. 

Rozrzut pocisków – po realizacji tego zagadnienia szkoleni powinni pozna  

przyczyny, cechy, sposoby zmniejszania i wp yw rozrzutu na celno  

prowadzonego ognia. Je eli jest to mo liwe, to zagadnienie powinno by  

przeprowadzone z wykorzystaniem karabinu maszynowego i ostrej amunicji na 

strzelnicy. Po oddaniu serii strza ów z karabinu, wykorzystuj c tarcz   

z przestrzelinami, instruktor powinien omówi : zjawisko rozrzutu, co to jest redni 

punkt trafienia i jak si  go okre la, sposoby okre lania rozrzutu. Równie   

z wykorzystaniem opisywanej tarczy nale y omówi  przyczyny rozrzutu (ruch 

pojazdu i zmiany k ta celowania, b dy strzelaj cego, ró na pr dko  pocisków, 

zmienno  warunków atmosferycznych) i sposoby ich zmniejszania. Instruktor 

powinien zwróci  uwag  na rol  urz dze  stabilizuj cych i SKO przy zmniejszaniu 

rozrzutu prowadzonego ognia. 

Skuteczno  ognia – w pierwszej kolejno ci nale y wykorzysta  tarcze 

z przestrzelinami i na ich podstawie omówi  zale no ci zachodz ce pomi dzy 

celowaniem a skupieniem, nast pnie nale y omówi  istot  prawdopodobie stwa 

trafienia w zale no ci od wymiarów celu, rozrzutu i redniego punktu trafienia, 

wykorzystuj c np. prezentacj  multimedialn . Przy obliczaniu 

prawdopodobie stwa trafienia nale y porówna  powierzchni  celu z polem 

rozrzutu. Istotne jest, by instruktor zwróci  uwag  szkolonych na zwi zek 

prawdopodobie stwa trafienia celu z odleg o ci  prowadzenia ognia. Mo e to 

zaprezentowa  na strzelnicy, oddaj c tak  sam  liczb  strza ów z karabinu 

maszynowego do takich samych figur, ale z ró nych odleg o ci. Nast pnie 

instruktor prowadzi ogie  do tych samych figur, z tej samej odleg o ci, z t  sam  

ilo ci  amunicji. Po zebraniu tarcz z przestrzelinami dane zgromadzone w ten 

sposób s u  do obliczenia prawdopodobie stwa trafienia. Dla pokazania 

skuteczno ci ognia dzia owego mo na zastosowa  trena ery, symulatory  

i laserowe symulatory strzelania w analogiczny sposób, jak w przypadku ognia 

karabinowego. 

Pole ra enia – omawiaj c zagadnienie, instruktor podkre la wp yw znajomo ci tej 

warto ci na mo liwo  prowadzenia ognia do celów w ruchu bez zmiany 
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podzia ki/ponownego pomiaru odleg o ci dalmierzem. Aby zobrazowa  poj cie 

pole ra enia, nale y wykorzysta  tablice pogl dowe lub animacje komputerowe. 

Instruktor powinien w tym zagadnieniu nawi za  równie  do toru lotu pocisku  

i powi za  obydwa problemy tak, aby szkoleni dostrzegali, e pole ra enia wynika 

z paraboli lotu. Prowadz cy zaj cia powinien równie  zwróci  uwag  na to, e 

wi ksze pole ra enia pozwala na dopuszczalnie wi kszy b d w okre leniu punktu 

celowania przy zachowaniu skuteczno ci ognia.  

Strza  bezwzgl dny – nale y poda  znaczenie poj cia, opisa  je na podstawie 

rysunków i schematów, podkre li , e strza  bezwzgl dny umo liwia prowadzenie 

skutecznego ognia na ca ej odleg o ci strza u bez zmiany podzia ki 

celownika/ponownego namiaru dalmierzem. Za pomoc  LSS lub trena erów 

pokaza  funkcjonowanie tej regu y w praktyce, w miar  mo liwo ci wykorzysta  

karabin maszynowy z amunicj  smugow  na strzelnicy. 

Pole zakryte, pole martwe – poj cia omawia si  z wykorzystaniem ilustracji, zdj , 

w kontek cie ukrycia w asnego pojazdu oraz pojazdu przeciwnika przed ogniem. 

Nale y zwróci  uwag  na ró nic  pomi dzy poj ciami i poruszy  problematyk  

ognia po redniego. 

Celowanie – zagadnienie powinno by  omawiane z wykorzystaniem sprz tu 

bojowego, symulatora wie owego lub trena era, tak aby szkoleni mogli 

obserwowa  praktyczne czynno ci instruktora przy naprowadzaniu uzbrojenia. 

Przy praktyce nale y przypomina  wszystkie czynniki wp ywaj ce na skuteczno  

prowadzonego ognia. Celowanie i naprowadzanie uzbrojenia powinno by  

wiczone przy u yciu symulatorów i trena erów zarówno w celu nauki, a tak e  

w celu doskonalenia i podtrzymywania nabytych umiej tno ci. 

 

2.3.2 Zasady strzelania 

Problematyka zasad strzelania powinna by  realizowana ju  w pierwszym 

okresie szkolenia (o ile o nierz nie zosta  przeszkolony w centrum szkolenia). 

o nierze powinni rozumie  wszystkie zagadnienia omawianego dzia u przed 

przyst pieniem do strzelania z wozu bojowego, czyli w praktyce do ko ca czasu 

zgrywania za óg/dru yn w ramach 36-miesi cznego cyklu szkolenia. Nale y 

pami ta , e zasady strzelania trzeba doskonali  w ramach zaj  w dalszych 
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wyja nie , co przedstawia dana krzywa/k t, a w drugiej kolejno ci zwraca  uwag  
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punkt trafienia i jak si  go okre la, sposoby okre lania rozrzutu. Równie   
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okresach i etapach. Ka de z opisywanych zagadnie  powinno zosta  

zrealizowane tak, aby  osi gn  poziom pe nego opanowania nauczanych 

umiej tno ci. 

Przy nauczaniu i doskonaleniu zasad strzelania nale y zwróci  uwag  na 

problematyk  dotycz c  wykrycia, namierzania celu i jego wa no ci, a tak e na 

okre lenie odleg o ci do celu, okre lenie punktu celowania, wypracowanie 

poprawki, oddanie strza u, analiz  chybionego strza u, poprawianie ognia. 

Instruktor musi nawi zywa  w trakcie zaj  do poruszanych wcze niej poj   

z teorii strzelania, a w razie potrzeby ponownie wyja ni  poj cia w kontek cie 

zasad strzelania. 

Wymienione zagadnienia nale y realizowa  z szerokim zastosowaniem 

trena erów, symulatorów i laserowych symulatorów strzela  (LSS). Przed 

wiczeniami z wykorzystaniem UST ka dy o nierz powinien przej  teoretyczne 

szkolenie w zakresie wykorzystania i pos ugiwania si  przyrz dami oraz 

mechanizmami urz dzenia (wozu bojowego). Wprowadzaj c dane zagadnienie, 

warto tak e wykorzysta  filmy instrukta owe, animacje komputerowe oraz nagrane 

sekwencje wicze  wykonywanych przez szkolonych, aby omówi  pope niane 

przez nich b dy. W przypadku nauczania zasad strzelania najwi kszy nacisk 

nale y po o y  na praktyczne wiczenie pod kontrol  instruktora, tak aby nie 

doprowadzi  do nabycia nieprawid owych nawyków. W tej fazie szkolenia 

ogniowego prawid owo wyrobione nawyki b d  pomaga  szkolonym w osi ganiu 

wysokich wyników przez ca y okres s u by. 

Zagadnienia dotycz ce zasad strzelania powinno si  realizowa  stopniowo, 

ka dorazowo upewniaj c si , e szkoleni opanowali wymagane umiej tno ci  

i przechodzi  do nast pnego zagadnienia, doskonal c elementy ju  wyuczone.  

Do szkolenia w tym wypadku mo na zastosowa  model podstawowy  

z wy czeniem wiczenia na tempa. 

Przy organizacji zaj  nale y pami ta  o ograniczeniach spowodowanych 

liczb  dost pnych UST w danej jednostce organizacyjnej. W zwi zku z tym nale y 

tak zaplanowa  inne zagadnienia szkoleniowe i wykorzysta  inne metody 

nauczania, aby efektywnie wykorzysta  po wi cony czas. Nale y równie  zwróci  

uwag  na potrzeb  zró nicowania szkolenia w zale no ci od zajmowanego przez 
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szkolonych stanowiska. G ównymi szkolonymi b d  dzia onowi, celowniczowie  

i dowódcy. Kierowcy i adowniczowie powinni by  przeszkoleni przede wszystkim  

z wykrywania i namierzania celów oraz okre lania odleg o ci do celów.  

W szkoleniu za óg wozów zaawansowanych technicznie wa ne jest doskonalenie 

umiej tno ci dzia ania w sytuacjach awaryjnych (np. przy wy czonym SKO). 

Poni ej opisano mo liwy sposób realizacji poszczególnych zagadnie  z zasad 

strzelania. 

Wykrycie i namierzanie celu – zagadnienie nale y zrealizowa  pocz wszy od 

omówienia zasad prowadzenia obserwacji, rozpoznawania oraz wskazywania 

celów. Po wst pie teoretycznym na strzelnicy instruktor, wykorzystuj c pole 

tarczowe lub figury pomniejszone, powinien uczy  obserwacji przy wykorzystaniu 

lornetek, przyzwyczajaj c tym samym o nierzy do korzystania z przyrz dów 

optycznych. W trakcie wicze  w obserwacji powinien wymaga  od szkolonych 

dok adnego rozpoznania i prawid owego wskazywania celów zwracaj c uwag  na 

to aby szkoleni brali pod uwag  stopie  wa no ci celu, czy jest opancerzony, czy 

porusza si , w okopie itp. Kolejn  faz  realizacji opisywanego zagadnienia 

powinno by  prowadzenie obserwacji z wykorzystaniem UST. Instruktor musi 

zwraca  uwag  na przygotowanie wozu bojowego do walki, obs ug  przyrz dów  

i mechanizmów, poprawno  organizacji i prowadzenia obserwacji. W przypadku 

wozów posiadaj cych kilka trybów pracy, szkoleni powinni umie  prowadzi  

obserwacj  w ka dym z nich, równie  w sytuacjach awaryjnych. 

Okre lanie odleg o ci – zagadnienie powinno si  zrealizowa , zaczynaj c od 

przypomnienia definicji tysi cznej, wzoru DKWx1000 i zasad okre lania odleg o ci 

„na oko”.  

 

 

 

 

Zaj cia poruszaj ce t  problematyk  powinno si  przeprowadzi  na strzelnicy,  

z wykorzystaniem pola tarczowego na rzeczywistych odleg o ciach. Odleg o ci do 

Wykorzystanie wzoru DKWx1000 do okre lania odleg o ci: 

 
gdzie: D- odleg o  (w m), W- wysoko  (szeroko ) celu (w m),  

K- k t pod jakim jest widoczny cel (w tys.)

K
D=

Wx1000



137135 

okresach i etapach. Ka de z opisywanych zagadnie  powinno zosta  

zrealizowane tak, aby  osi gn  poziom pe nego opanowania nauczanych 

umiej tno ci. 

Przy nauczaniu i doskonaleniu zasad strzelania nale y zwróci  uwag  na 

problematyk  dotycz c  wykrycia, namierzania celu i jego wa no ci, a tak e na 

okre lenie odleg o ci do celu, okre lenie punktu celowania, wypracowanie 

poprawki, oddanie strza u, analiz  chybionego strza u, poprawianie ognia. 

Instruktor musi nawi zywa  w trakcie zaj  do poruszanych wcze niej poj   

z teorii strzelania, a w razie potrzeby ponownie wyja ni  poj cia w kontek cie 

zasad strzelania. 

Wymienione zagadnienia nale y realizowa  z szerokim zastosowaniem 

trena erów, symulatorów i laserowych symulatorów strzela  (LSS). Przed 

wiczeniami z wykorzystaniem UST ka dy o nierz powinien przej  teoretyczne 

szkolenie w zakresie wykorzystania i pos ugiwania si  przyrz dami oraz 

mechanizmami urz dzenia (wozu bojowego). Wprowadzaj c dane zagadnienie, 

warto tak e wykorzysta  filmy instrukta owe, animacje komputerowe oraz nagrane 

sekwencje wicze  wykonywanych przez szkolonych, aby omówi  pope niane 

przez nich b dy. W przypadku nauczania zasad strzelania najwi kszy nacisk 

nale y po o y  na praktyczne wiczenie pod kontrol  instruktora, tak aby nie 

doprowadzi  do nabycia nieprawid owych nawyków. W tej fazie szkolenia 

ogniowego prawid owo wyrobione nawyki b d  pomaga  szkolonym w osi ganiu 

wysokich wyników przez ca y okres s u by. 

Zagadnienia dotycz ce zasad strzelania powinno si  realizowa  stopniowo, 

ka dorazowo upewniaj c si , e szkoleni opanowali wymagane umiej tno ci  

i przechodzi  do nast pnego zagadnienia, doskonal c elementy ju  wyuczone.  

Do szkolenia w tym wypadku mo na zastosowa  model podstawowy  

z wy czeniem wiczenia na tempa. 

Przy organizacji zaj  nale y pami ta  o ograniczeniach spowodowanych 

liczb  dost pnych UST w danej jednostce organizacyjnej. W zwi zku z tym nale y 

tak zaplanowa  inne zagadnienia szkoleniowe i wykorzysta  inne metody 

nauczania, aby efektywnie wykorzysta  po wi cony czas. Nale y równie  zwróci  
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celów nie przedstawia si  szkolonym. Gdy instruktor zweryfikuje umiej tno ci 

o nierzy w tym zakresie, nale y przej  do omówienia budowy siatki celowniczej  

w wozie bojowym, nauczy  wykorzystywania siatki do okre lania odleg o ci, 

wróci  do zasad okre lania odleg o ci „na oko” i odnie  je do u ycia celownika  

i jego powi kszenia. Wspomniane tre ci powinien przekaza , wykorzystuj c 

prezentacje, tablice pogl dowe, trena ery i symulatory. Na ko cu nale y uczy  

wykorzystywania dalmierza laserowego (je eli jest na wyposa eniu) w oparciu  

o UST i LSS. Mimo e obecnie dalmierz jest wykorzystywany jako zasadnicze 

narz dzie do pomiaru odleg o ci, to nale y u wiadomi  szkolonym znaczenie 

umiej tno ci okre lania odleg o ci „na oko” w sytuacji awaryjnej.  

Okre lenie punktu celowania, wypracowanie poprawki – efektem realizacji tego 

zagadnienia powinna by  umiej tno  szybkiego i dok adnego okre lenia punktu 

celowania przed prowadzeniem ognia do celu stoj cego, w ruchu, przy wietrze 

bocznym, przechyle bocznym w asnego wozu, z uwzgl dnieniem ruchu w asnego 

pojazdu. W pocz tkowej fazie szkolenia nale y omówi  zasady okre lania punktu 

celowania do celu stoj cego, do celu w ruchu poprzecznym, czo owym i sko nym, 

poruszaj cym si  z ró n  pr dko ci . Omówienie powinno by  wykonane  

z wykorzystaniem tablic pogl dowych lub prezentacji komputerowej. Po 

omówieniu ka dy o nierz wykonuje zadania okre laj ce poziom opanowania 

zagadnienia np. z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, tablicy i kredy czy 

folii z naniesion  siatk  celownika. Nast pnie, po zaliczeniu zada  przez 

szkolonych, instruktor omawia zasady celowania przy wietrze, przechyle bocznym 

i w czasie jazdy. Kolejno, w ten sam sposób, weryfikuje wiedz  szkolonych. 

Dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników mo na rozpocz  szkolenie  

z wykorzystaniem UST. W trakcie szkolenia na trena erach instruktor powinien 

weryfikowa  poprawno  okre lania punktu celowania przez szkolonych poprzez 

ich oddzia ywanie ogniowe na wykryte cele oraz analiz  jego skuteczno ci. 

Danie strza u – efektem realizacji tego zagadnienia powinna by  umiej tno  

oddawania strza ów niezerwanych ze spustów podstawowych i w sytuacjach 

awaryjnych. W pocz tkowej fazie instruktor powinien wyja ni  zjawisko zerwanego 

strza u, jego przyczyny i sposoby unikni cia takiej sytuacji. W toku szkolenia 

powinien doskonali  nabyte przez o nierzy umiej tno ci, k ad c nacisk na sposób 
129 

obs ugiwania przyrz dów przez szkolonych i eliminacj  wszystkich przyczyn 

zerwanych strza ów. Zagadnienie nale y realizowa  w oparciu o trena ery  

i symulatory. Na samym ko cu nale y wykorzysta  laserowe symulatory 

strzelania. 

Analiza chybionego strza u – efektem finalnym realizacji zagadnienia powinna by  

umiej tno  szybkiego zrozumienia b dów pope nionych przez strzelaj cego  

i zwrócenia na nie uwagi podczas poprawiania ognia. Na pocz tku nale y 

przypomnie  czynniki, które mog  wp ywa  na celno  prowadzonego ognia. 

Dobrym rozwi zaniem mo e by  stworzenie procedury analizy chybionego strza u 

dla danego wozu bojowego i wykorzystywanie jej, pocz tkowo w formie kartki,  

w dalszym szkoleniu w formie wyuczonego toku my lowego strzelaj cego 

o nierza. W nast pnej fazie szkolenia – z wykorzystaniem trena erów – w trakcie 

rozwi zywania zada  ogniowych przez jednego szkolonego nale y wymaga  od 

obserwuj cych dzia anie o nierzy analizowania chybionego strza u, k ad c nacisk 

na jak najkrótszy czas analizy. 

Poprawianie ognia – efektem realizacji zagadnienia powinna by  umiej tno  

praktycznego wykorzystania analizy chybionego strza u i trafienie celu 

maksymalnie za drugim razem. W pocz tkowej fazie szkolenia nale y omówi  

zasady poprawiania ognia na podstawie przyk adów, wykorzystuj c np.: foli   

z naniesion  siatk  celownika, pomniejszone figury bojowe, tablice pogl dowe czy 

prezentacje multimedialne. Nast pnie instruktor powinien wymaga  od ka dego 

o nierza rozwi zania zada  dotycz cych zagadnienia. Po osi gni ciu 

zadowalaj cych rezultatów nale y przej  do realizacji zada  ogniowych na 

trena erach i po o y  nacisk na sposób poprawiania ognia, zwi kszaj c 

jednocze nie ich kondycj  ogniow . Powy sze zagadnienia powinny by  

realizowane praktycznie na ka dych zaj ciach ze szkolenia ogniowego. 

 

2.4 Nauczanie techniki strzelania z wozów bojowych 
2.4.1 Informacje ogólne 

Problematyka techniki strzelania z wozów bojowych powinna by  

realizowana w centrach i o rodkach szkolenia oraz w trakcie zgrywania 

za óg/dru yn, gdy poszczególni cz onkowie za ogi wozu bojowego opanuj  teori   



139137 

celów nie przedstawia si  szkolonym. Gdy instruktor zweryfikuje umiej tno ci 
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i zasady strzelania z broni pok adowej. W dalszym szkoleniu nale y stale 

doskonali  technik  strzelania w ró nych sytuacjach. 

Przy nauczaniu techniki strzelania nale y zwróci  uwag  na problematyk  

strzelania z miejsca, z przystanków, w ruchu oraz w sytuacjach awaryjnych. 

Nale y pami ta , aby czy  now  tematyk  ze zdobyt  przez o nierzy wiedz   

z zakresu teorii i zasad strzelania. Wskazane jest czenie wszystkich 

wymienionych zagadnie  w ramach jednych zaj , tak aby uczy  o nierzy 

techniki strzelania w ró nych sytuacjach i j  doskonali . Nale y jednak pami ta   

o zasadzie stopniowania trudno ci. Zagadnienia powinno si  realizowa  

zaczynaj c od najprostszego, tj. strzelania w miejscu, a ko cz c na 

najtrudniejszym, czyli strzelaniu w sytuacjach awaryjnych. 

Techniki strzelania nale y uczy  przy wykorzystaniu przede wszystkim 

trena erów i symulatorów. W dalszej fazie szkolenia powinno si  wykorzysta  

LSS. Po realizacji szkole  z techniki strzelania i pomy lnym zaliczeniu zada  

przez za ogi nale y przyst pi  do wicze  przygotowawczych, a nast pnie 

strzela  szkolnych i bojowych. Wyniki tych strzela  s  miar  osi gni tego sukcesu 

szkoleniowego. W tym przypadku trzeba ograniczy  do minimum pogl dowo ,  

a nale y skupi  si  na praktycznym dzia aniu strzelaj cych i ich wspó dzia aniu  

z pozosta ymi cz onkami za ogi. 

wiczenia przygotowawcze i strzelania z amunicj  bojow  powinno si  

realizowa  dopiero wtedy, gdy wyniki ze szkolenia na trena erach, symulatorach  

i LSS b d  zadowalaj ce. Nale y pami ta , e szkolenie poszczególnych 

o nierzy w tym zakresie powinno by  odpowiednio zró nicowane w zale no ci od 

zajmowanego przez nich stanowiska. Powinno ono odpowiada  zakresowi 

czynno ci, jakie ka dy z nich wykonuje w swoim przedziale w trakcie strzelania. 

Przyk adowo w trakcie strzelania z miejsca rola kierowcy jest marginalna.  

W przypadku kierowców nale y zatem po o y  nacisk na umiej tne zajmowanie 

stanowisk ogniowych, wykorzystywanie ukszta towania do pokonywania terenu 

oraz prowadzenie pojazdu umo liwiaj ce strzelanie w ruchu. Jednak je eli 

mo liwo ci bazy szkoleniowej, czas i ilo  instruktorów na to pozwalaj , nale y 

przygotowa  ka dego cz onka za ogi do prowadzenia ognia z wozu bojowego  

w ramach zamienno ci funkcji.  
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W wyniku realizacji szkolenia z techniki strzelania szkoleni powinni umie  

samodzielnie rozwi zywa  zadania ogniowe i zaliczy  strzelania przewidziane  

w programie strzelania dla za ogi danego wozu bojowego. 

Poni ej przedstawiono sposób realizacji poszczególnych zagadnie  

szkoleniowych. 

Strzelanie z miejsca – efektem ko cowym realizacji tego zagadnienia maj  

by  umiej tno ci prowadzenia skutecznego ognia do celów sta ych i ruchomych, 

przy ró nych warunkach atmosferycznych w dzie  i w nocy. W pocz tkowej fazie 

szkolenia instruktor powinien nawi za  do teorii i zasad strzelania, sprawdzi  

wiedz  szkolonych w tym zakresie. Nast pnie powinien przej  do realizacji 

wicze  przygotowawczych z wykorzystaniem trena erów. Nale y przygotowa  

za ogi do prowadzenia ognia zarówno w dzie , jak i w warunkach ograniczonej 

widoczno ci. Kolejnym krokiem jest realizacja strzela  szkolnych przy u yciu 

symulatora. Przy odpowiednich wynikach wszystkich szkolonych przechodzi si  do 

wicze  przygotowawczych i szkolnych w oparciu o symulatory. Instruktor zwraca 

uwag  na wspó dzia anie za ogi w trakcie prowadzenia ognia oraz na poprawno  

wydawania i realizowania przez nich komend. Po osi gni ciu zadowalaj cych 

wyników mo na przyst pi  do szkolenia wicze  przygotowawczych, a pó niej 

szkolnych, wykorzystuj c sprz t bojowy wyposa ony w laserowy symulator 

strzelania. W tej fazie szkoleni ucz  si  dzia a  na prawdziwych wozach, 

doskonal  wspó dzia anie w ramach za ogi. 

Strzelanie z przystanków – efektem realizacji zagadnienia powinna by  

umiej tno  prowadzenia skutecznego ognia do celów sta ych i ruchomych, 

po czona ze sprawnym pokonywaniem terenu przez wóz bojowy z zachowaniem 

zasad maskowania i wyborem dogodnego ukrycia (stanowiska ogniowego). Na 

pocz tku instruktor powinien wyja ni  istot  strzelania z przystanków. Przy 

strzelaniach z wykorzystaniem symulatora instruktor zwraca uwag  na 

prowadzenie obserwacji w trakcie pokonywania terenu, wspó dzia anie 

dzia onowych i dowódców przy wskazywaniu dogodnych ukry  terenowych, 

maksymalne skrócenie przystanków przy zachowaniu skutecznego ognia. W tym 

samym czasie kierowcy powinni szkoli  si  w zakresie taktycznego prowadzenia 

pojazdu i zajmowania stanowisk ogniowych. adowniczowie ucz  si  
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wykonywania swoich czynno ci podczas ruchu pojazdu. W trakcie u ycia 

symulatorów nale y po o y  nacisk na wspó prac  wszystkich cz onków za ogi. 

Istotnymi czynnikami s  nie tylko trafienia celów, ale równie  zachowanie 

taktyczne i dobór odpowiednich stanowisk ogniowych. Nast pnym krokiem 

powinno by  doskonalenie nabytych umiej tno ci na wozach bojowych 

wyposa onych w LSS. Instruktor musi zwróci  uwag  szkolonych na ró nice 

wyst puj ce pomi dzy symulatorami a sprz tem bojowym.  

Strzelanie w ruchu – efekt finalny to umiej tno  prowadzenia skutecznego 

ognia w trakcie ruchu w asnego pojazdu o ka dej porze dnia i nocy oraz  

w zró nicowanych warunkach atmosferycznych. W pierwszej fazie realizacji 

zagadnienia instruktor powinien wyja ni  istot  prowadzenia ognia w ruchu, jego 

wady i zalety. Zwraca uwag  na wybór przez szkolonych odpowiedniego momentu 

otwarcia ognia i sposób jego poprawiania. Kierowcy powinni doskonali  sposób 

jazdy umo liwiaj cy prowadzenie ognia i wykorzystywanie terenu do ukrycia wozu 

bojowego. adowniczowie w tym samym czasie powinni doskonali  dzia anie  

w swoim przedziale przy wychyleniach pojazdu spowodowanych nierówno ciami 

terenowymi w trakcie jazdy. W trakcie szkolenia na symulatorach instruktor zwraca 

uwag  na wspó dzia anie za ogi i sprawno  jej dzia ania. Jest to faza szkolenia,  

w której umiej tno ci ka dego cz onka za ogi s  czone we wspólnym dzia aniu.  

Po zaliczeniu wicze  na symulatorach szkolenie powinno przenie  si  na wozy 

bojowe wyposa one w LSS. W tej fazie instruktor powinien doskonali  nabyte 

umiej tno ci za ogi i zwraca  ich uwag  na ró nice pomi dzy dzia aniem UST  

a dzia aniem sprz tu bojowego.  

Strzelanie w sytuacjach awaryjnych – efektem realizacji tego zagadnienia 

powinna by  umiej tno  odpowiedniego zachowania si  za ogi w sytuacjach 

awaryjnych i podtrzymanie zdolno ci do prowadzenia skutecznego ognia. Na 

pocz tku instruktor omawia mo liwe do wyst pienia w danym rodzaju wozu 

bojowego sytuacje awaryjne i sposób radzenia sobie z nimi.  

W trakcie cyklu szkolenia na trena erach za ogi rozwi zuj  zadania ogniowe 

przy wyst puj cych awariach zgodnie ze wskazówkami instruktora. Ucz  si  one, 

jak radzi  sobie w swoich przedzia ach przy wyst pieniu sytuacji awaryjnych. 

Podczas wicze  na symulatorach instruktor zwraca uwag  na rozwi zywanie 

129 

przez za og  zada  ogniowych w sytuacjach bardziej z o onych, czy 

problematyk  awarii w ró nych przedzia ach i uczy za og  wspó dzia ania w takich 

sytuacjach. Przy wykorzystaniu LSS instruktor symuluje awarie przez wy czenie 

niektórych systemów lub zakaz ich u ywania w trakcie rozwi zywania dzia a  

ogniowych. Tematyka strzela  w sytuacjach awaryjnych jest najtrudniejsza  

i powinna by  realizowana dopiero wtedy, gdy szkoleni poznaj  dzia anie 

wszystkich systemów i osi gn  dobr  kondycj  ogniow  przy u yciu sprawnych 

mechanizmów. 

2.5 wiczenia w obserwacji 
Obserwacja jest podstawowym sposobem zdobywania wiadomo ci  

o przeciwniku i terenie. Dlatego obserwacj  prowadz  wszyscy o nierze 

pododdzia u. W celu opanowania umiej tno ci prowadzenia skutecznej obserwacji  

i okre lania odleg o ci nale y organizowa  systematyczne wiczenia w terenie,  

w ró nych warunkach atmosferycznych i terenowych, zarówno w dzie , jak  

i w nocy. Podczas prowadzenia wicze  w obserwacji nale y dobiera  

zagadnienia oraz stopie  trudno ci do cyklu szkolenia. 

wiczenia w obserwacji wykorzystuje si  do nauki i doskonalenia: 

prowadzenia obserwacji pola walki, szybkiego wykrywania, bezb dnego 

rozpoznawania i wyboru celów, okre lania do nich odleg o ci, a tak e ich 

pr dko ci i kierunku ruchu, przyjmowania i przekazywania wskazanych celów oraz 

obserwacji wyników skutecznego ognia. wiczenia ucz  rozwi zywania 

ró norodnych zada  ogniowych. Systematyczne ich przeprowadzanie pozwala 

za ogom wozów bojowych na uzyskanie takiej sprawno ci ogniowej, która 

umo liwia wykrywanie i rozpoznawanie przeciwnika i jego rodków ogniowych,  

a w efekcie wcze niejsze otwarcie ognia. 

Przed przyst pieniem do wiczenia w obserwacji szkoleni powinni by  

zapoznani z budow  etatowych przyrz dów obserwacyjnych i obserwacyjno- 

-celowniczych oraz opanowa  umiej tno  pos ugiwania si  nimi w ró nych 

warunkach. Jest to nieodzowne dla sprawnego i skutecznego szkolenia podczas 

wicze  w obserwacji.  
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Prowadzenie obserwacji z wozów bojowych za pomoc  przyrz dów znacznie 

ró ni si  od obserwacji go ym okiem. Przyrz dy celownicze i niektóre 

obserwacyjne, znajduj ce si  w wozach bojowych, a tak e inne (np. lornetka 

pryzmatyczna 7x45) s u ce do obserwacji spoza wozu bojowego, maj  okre lone 

powi kszenie. Fakt ten powoduje, e odleg o  okre lana z ich wykorzystaniem 

wydaje si  obserwatorowi mniejsza ni  w rzeczywisto ci. W zwi zku z powy szym 

istotny jest odpowiedni trening maj cy na celu wyrobienie u szkolonych 

prawid owego okre lania odleg o ci oraz wyeliminowanie b dów. 

Podczas zaj  na temat okre lania odleg o ci „na oko” nale y przypomnie , 

e odleg o  mo na okre li  na podstawie stopnia widoczno ci przedmiotów 

terenowych i celów (do tego celu mo na wykorzysta  plansz  z tabel  

widoczno ci) oraz metod  porównania znanych i dok adnie zapami tanych 

odcinków. Podczas okre lania odleg o ci „na oko” nale y pokazywa  ró ne cele  

i przedmioty terenowe, rozmieszczone w ró nej odleg o ci, rozpoczynaj c 

pokazywanie od celów po o onych najdalej b d  najbli ej. Nale y tak e uczy  ich 

okre lania odleg o ci „na oko” metod  porównywania znanych odcinków w terenie. 

W tym celu trzeba wyznaczy  odcinek o d ugo ci 1000 m i oznaczy  – za pomoc  

przedmiotów (chor giewki, figury bojowe) – odcinki 100-metrowe. Nast pnie 

szkoleni ucz  si  okre lania odleg o ci, przenosz c zapami tane odcinki na inne 

kierunki. Przyk adow  tabel  widoczno ci oraz tabel  odleg o ci do celów na 

podstawie odg osów i oznak demaskuj cych przedstawiono w kilku publikacjach, 

np.: „Poradniku szeregowego zawodowego”. 

Podczas wicze  nale y uczy  prowadzenia obserwacji w sposób dok adny  

i wnikliwy, wyrabia  przy tym i doskonali  pami  wzrokow  o nierzy oraz 

zdolno  analizy i wyci gania wniosków na podstawie dostrze onych zjawisk. 

Konieczne jest tak e wyrabianie w a ciwych nawyków obserwowania w sposób 

usystematyzowany. Polega to na dzieleniu przez szkolonego (za og ) sektora na 

pasy w g b, a nast pnie prowadzenia obserwacji w ka dym z nich oddzielnie (od 

najbli szego do najdalszego lub odwrotnie), zawsze z lewej na praw . G boko  

tych pasów mo e by  ró na. B dzie ona zale e  przede wszystkim od 

ukszta towania i pokrycia terenu, otrzymanego zadania bojowego oraz od sposobu 

prowadzenia obserwacji (okiem nieuzbrojonym lub przez przyrz dy).  
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Podczas prowadzenia zaj  instruktor (po zaj ciu przez szkolonych 

stanowisk) wskazuje sektory obserwacji (okre la dozory) i stawia zadania wykrycia 

celów w okre lonym czasie. Nakazuje równie  zapami ta  lub zapisa  na li cie 

wyników obserwacji wykryte cele. W terenie zró nicowanym zaj cia mo na 

poprzedzi  omówieniem pokrycia i ukszta towania terenu oraz wskazaniem 

charakterystycznych punktów terenowych. Po up ywie czasu przeznaczonego na 

obserwacj  instruktor przyjmuje od ka dego o nierza meldunek o tym, co 

spostrzeg  i zapami ta  w danym sektorze i/lub zbiera listy wyników obserwacji  

i ocenia prac  szkolonych. Meldunki przyjmuje si  oddzielnie, tak aby nie s yszeli 

ich pozostali szkoleni. 

Podczas okre lania odleg o ci na podstawie k towych wymiarów 

przedmiotów terenowych nale y zapozna  szkolonych z poj ciem „tysi cznej”. 

Nast pnie powinno si  wskaza , e do pomiaru k tów – oprócz podzia ek 

przyrz dów optycznych – mo na u y  przedmiotów podr cznych, takich jak: 

naboje, pude ka zapa ek itp., których wymiary s  znane. Nale y równie  

przypomnie , e je eli takie przedmioty trzyma si  w odleg o ci 50 cm od oczu, 

wówczas ka demu milimetrowi odpowiada k t równy 0-02. Przyst puj c do 

wiczenia, nale y pokaza  sposoby pomiarów, a nast pnie wyznaczy  przedmioty 

(odcinek terenu) i poleci  szkolonym okre li  jego warto  k tow . Po wykonaniu 

zadania powinno si  sprawdzi  dok adno  pomiaru, poda  warto  w a ciw   

i oceni  uzyskane przez szkolonych wyniki. Nast pnie przechodzi si  do 

nauczania sposobu okre lania odleg o ci. W tym celu powinno si  przypomnie  

wzór DKWx1000. Po przypomnieniu wzoru i sposobu jego wykorzystania 

wyznacza si  kolejne przedmioty lub cele, do których szkoleni okre laj  odleg o ci 

po uprzednim ustaleniu ich warto ci k towych jednym ze znanych sposobów. 

Podczas wiczenia prowadzonego w nocy trzeba uczy  okre lania odleg o ci  

z wykorzystaniem siatki celownika noktowizyjnego. Do nauczania mo na 

wykorzysta  odzwierciedlone na folii (w odpowiedniej skali) siatki etatowych 

przyrz dów obserwacyjnych oraz obserwacyjno-celowniczych. 

Przed przyst pieniem do wiczenia w obserwacji, którego tematem jest 

wykrywanie celów na podstawie oznak demaskuj cych oraz okre lanie odleg o ci 

na podstawie stopnia widoczno ci celów lub przedmiotów terenowych, nale y 
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zapozna  szkolonych (przedstawi  na planszy) z charakterystycznymi oznakami 

demaskuj cymi cele w terenie. 

Podczas wicze  dotycz cych wykrywania i wskazywania ró nych celów 

nale y uczy  szkolonych wskazywania celów, np.: wzgl dem dozorów i kierunku 

dzia ania oraz przy u yciu pocisków smugowych. Podczas wicze  w obserwacji, 

w ramach których przedmiotem obserwacji jest kilka ró nych celi, nale y uczy  

szkolonych oceny ze wzgl du na ich wa no  (zagro enie dla wozu bojowego)  

i wymaga , aby – uwzgl dniaj c wa no  celów – okre lali kolejno  ich 

niszczenia.  

W czasie nauczania sposobów wskazywania celów nale y zwróci  uwag  na 

konieczno  zwi z ego meldowania o ich wykrywaniu. Nale y wpoi  szkolonym 

zasad , e meldunek o wykryciu celu lub zadanie ogniowe musz  by  krótkie  

i zrozumia e. Z meldunku o wykryciu celu musi wynika : 

 na jakim kierunku (gdzie) znajduje si  cel, 

 jego nazwa, 

 charakterystyczne w a ciwo ci terenu lub przedmiotów terenowych 

znajduj cych si  w pobli u jego umiejscowienia (tylko wtedy, je eli to u atwia  

i przyspiesza odnalezienie celu przez przyjmuj cego meldunek), 

 odleg o  do celu w metrach (je eli mo na j  dok adnie okre li ). 

Przyk ad: „Dozór 21 (nr dozoru), w lewo 40 (uchylenie w tysi cznych), czo g  

w okopie z prawej strony k py krzaków, 1600 (odleg o  w metrach)”. 

W czasie nauczania obserwacji wybuchów i okre lania uchyle  instruktor 

powinien znajdowa  si  bezpo rednio przy szkolonym (na osi obserwacji). 

Kontrolowanie pracy szkolonych z innego miejsca utrudnia bowiem precyzyjne 

okre lenie znaków i wielko ci uchyle  wybuchów, a tym samym obiektywn  ocen  

wykonania zadania. wiczenie to ma na celu doskonalenie umiej tno ci 

szkolonych w rozwi zywaniu zada  ogniowych, a zw aszcza we w a ciwym 

wprowadzaniu poprawek, z uwzgl dnieniem meteorologicznych warunków 

strzelania. Zazwyczaj wiczenia w obserwacji wybuchów i okre lania uchyle  

b d  prowadzone podczas wicze  przygotowawczych i strzela  bojowych wraz  

z nauczaniem okre lania uchyle  na podstawie obserwacji wyników ognia 

prowadzonego w toku ich trwania. Mo na równie  takie wiczenie przeprowadzi  
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w specjalnie przygotowanym punkcie nauczania przy wykorzystaniu rodków 

pozorowania pola walki. O wynikach obserwacji szkoleni powinni meldowa   

w sposób ustalony w zasadach strzelania. Na dalszym etapie szkolenia b d  oni 

jednocze nie okre la  warto  poprawek i nastawy przyrz dów celowniczych. 

Podczas nauki okre lania odleg o ci, kierunku i pr dko ci ruchu celów, gdy 

brakuje specjalnych urz dze  pól tarczowych, stosuje si  cele rzeczywiste.  

Do prowadzenia tego rodzaju wicze  mo na wykorzysta  wozy bojowe (czo gi, 

BWP, KTO itp.) w asnego lub (po zsynchronizowaniu zaj ) innego pododdzia u, 

który organizuje nauk  prowadzenia wozów bojowych i pojazdów mechanicznych. 

Instruktor prowadz cy wiczenie w obserwacji powinien posiada  szkic pola 

tarczowego. Na nim umieszcza si  mi dzy innymi: sektor obserwacji, 

charakterystyczne punkty terenowe (dozory) i odleg o ci do nich, cele i odleg o ci 

do nich, k ty przeniesienia od dozorów do celów. Szkic ten s u y do stawiania 

zada  (wskazywania celów), porównywania danych nap ywaj cych z meldunków 

szkolonych lub wpisywanych przez nich do zestawie  wyników obserwacji. Przed 

wiczeniem instruktor powinien ustali  dok adnie odleg o ci do ka dego celu  

i dozoru, w tym celu musi zmierzy  je dalmierzem lub ta m  miernicz . 

 
2.6 wiczenia z u yciem trena erów i symulatorów 
2.6.1. Informacje ogólne 

Trena ery i symulatory spe niaj  bardzo wa n  funkcje w szkoleniu 

za óg/obs ug wozów bojowych. Uatrakcyjniaj  one przebieg zaj , maj  równie  

ogromny wp yw na wymierne oszcz dno ci finansowe poprzez ograniczenie 

kosztownej eksploatacji sprz tu bojowego oraz rodków materia owych. Trena ery  

i symulatory przyczyniaj  si  do szybkiego i dok adnego opanowania przez 

szkolonych niezb dnych umiej tno ci, u atwiaj  ci g  kontrol  poziomu 

wyszkolenia oraz reagowanie na pope niane b dy. Nale y jednak pami ta , e 

funkcje te trena ery i symulatory mog  osi gn  tylko dzi ki dobrze 

zorganizowanemu szkoleniu. Szkolenie z wykorzystaniem trena erów  

i symulatorów nale y prowadzi  w czasie zaj  ze szkolenia ogniowego i podczas 

treningów ogniowych w o rodkach – salach wyposa onych w trena ery  

i symulatory. 
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Rys. 19. Podzia  wybranych celi szkoleniowych w 36 miesi cznym cyklu szkolenia 

 

2.6.2 Mo liwo ci wybranych symulatorów i trena erów 
Trena er pe ni funkcj  samokszta c c , umo liwia ledzenie dzia a  

szkolonego, ujawnia pope nione b dy oraz proponuje sposób ich eliminowania. 

Mo e ponadto udziela  pomocy szkolonemu w dowolnym momencie – bez udzia u 

instruktora. 

Natomiast funkcja kontrolna polega na ledzeniu poprawno ci wykonywania 

czynno ci, pomiarze czasu realizacji poszczególnych zada  szkoleniowych oraz 

wychwyceniu pope nionych b dów. Ten tryb pracy mo na okre li  jako kontrol  

wyszkolenia, poniewa  dzia onowy musi samodzielnie wykonywa  zadania i nie 

ma mo liwo ci skorzystania z podpowiedzi. 

Sugeruje si , aby na realizacj  tematu: wiczenia z u yciem trena erów  

i symulatorów przeznaczy  od 90 do 110 godzin szkoleniowych w ka dym okresie 

szkolenia. Ponadto nale y zwróci  uwag  na zmian  ilo ci godzin szkoleniowych, 

uwarunkowanych decyzj  do szkolenia oraz przydzia em obiektów szkoleniowych 

na bie cy rok i stopniem nasycenia trena erami danej JW. 

 

 
 

 zapozna  szkolonych/ o nierzy z BHP, 
 zapozna  szkolonych/ o nierzy z budow   

i przeznaczeniem trena erów i symulatorów, 
 prowadzenie walki ogniowej w ró nych 

trybach i re imach pracy o zró nicowanych 
stopniach trudno ci, ró nych warunkach 
atmosferycznych w dzie  i w nocy, 

 zgrywanie za óg/plutonów we wspó dzia aniu 
na polu walki. 

 prowadzenie ró nych dzia a  bojowych  
w ramach kompania/batalion przy 
wykorzystaniu symulatorów 

 powrót do wybranych elementów dzia a  
bojowych w ramach kompania/batalion 
wed ug decyzji dowódcy pododdzia u  

I OKRES SZKOLENIA 
12 MIESI CY 

ETAP II  
REALIZACJA ZADA  

12 miesi cy 

ETAP I 
24 miesi ce 

II OKRES SZKOLENIA 
12 MIESI CY 
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Trena er TH-1-TR2D z instruktorem dla KTO ROSOMAK 

Trena er TR2D typu TH-1 przeznaczony jest do wst pnego szkolenia 

dowódcy i dzia onowego KTO Rosomak wyposa onego w system wie owy 

HITFIST 30-P. Trena er ten jest nast pc  trena era TH1 i jest podstawowym 

urz dzeniem treningowym dla za óg Rosomaka.  

 

 
Fot. 7. Widok ogólny trena era29 

 

Symulator pozwala nauczy  i doskonali  umiej tno ci obs ugi zespo ów 

wchodz cych w sk ad systemu kierowania ogniem znajduj cego si   

w standardowym wyposa eniu wie y (producent Oto Melara) w czasie 

rzeczywistym. Uczestnicy wicze  mog  praktycznie doskonali  czynno ci 

zwi zane z przygotowaniem wie y do prowadzenia ognia, poszukiwania  

i niszczenia celów. Wszystkie elementy trena era, a w szczególno ci konsola 

dr ków sterowniczych, odzwierciedlaj  dzia anie urz dze  w rzeczywistym 

poje dzie i s  zgodne z instrukcjami eksploatacji wie y.  

29 Fotografie ze strony producenta - www.obrum.gliwice.pl. 

129 

Trena er TH-1-TR2D z instruktorem dla KTO ROSOMAK 

Trena er TR2D typu TH-1 przeznaczony jest do wst pnego szkolenia 

dowódcy i dzia onowego KTO Rosomak wyposa onego w system wie owy 

HITFIST 30-P. Trena er ten jest nast pc  trena era TH1 i jest podstawowym 

urz dzeniem treningowym dla za óg Rosomaka.  

 

 
Fot. 7. Widok ogólny trena era29 

 

Symulator pozwala nauczy  i doskonali  umiej tno ci obs ugi zespo ów 

wchodz cych w sk ad systemu kierowania ogniem znajduj cego si   

w standardowym wyposa eniu wie y (producent Oto Melara) w czasie 

rzeczywistym. Uczestnicy wicze  mog  praktycznie doskonali  czynno ci 

zwi zane z przygotowaniem wie y do prowadzenia ognia, poszukiwania  

i niszczenia celów. Wszystkie elementy trena era, a w szczególno ci konsola 

dr ków sterowniczych, odzwierciedlaj  dzia anie urz dze  w rzeczywistym 

poje dzie i s  zgodne z instrukcjami eksploatacji wie y.  

29 Fotografie ze strony producenta - www.obrum.gliwice.pl. 

129 

Trena er TH-1-TR2D z instruktorem dla KTO ROSOMAK 

Trena er TR2D typu TH-1 przeznaczony jest do wst pnego szkolenia 

dowódcy i dzia onowego KTO Rosomak wyposa onego w system wie owy 

HITFIST 30-P. Trena er ten jest nast pc  trena era TH1 i jest podstawowym 

urz dzeniem treningowym dla za óg Rosomaka.  

 

 
Fot. 7. Widok ogólny trena era29 

 

Symulator pozwala nauczy  i doskonali  umiej tno ci obs ugi zespo ów 

wchodz cych w sk ad systemu kierowania ogniem znajduj cego si   

w standardowym wyposa eniu wie y (producent Oto Melara) w czasie 

rzeczywistym. Uczestnicy wicze  mog  praktycznie doskonali  czynno ci 

zwi zane z przygotowaniem wie y do prowadzenia ognia, poszukiwania  

i niszczenia celów. Wszystkie elementy trena era, a w szczególno ci konsola 

dr ków sterowniczych, odzwierciedlaj  dzia anie urz dze  w rzeczywistym 

poje dzie i s  zgodne z instrukcjami eksploatacji wie y.  

29 Fotografie ze strony producenta - www.obrum.gliwice.pl. 129 

Trena er TH-1-TR2D z instruktorem dla KTO ROSOMAK 

Trena er TR2D typu TH-1 przeznaczony jest do wst pnego szkolenia 

dowódcy i dzia onowego KTO Rosomak wyposa onego w system wie owy 

HITFIST 30-P. Trena er ten jest nast pc  trena era TH1 i jest podstawowym 

urz dzeniem treningowym dla za óg Rosomaka.  

 

 
Fot. 7. Widok ogólny trena era29 

 

Symulator pozwala nauczy  i doskonali  umiej tno ci obs ugi zespo ów 

wchodz cych w sk ad systemu kierowania ogniem znajduj cego si   

w standardowym wyposa eniu wie y (producent Oto Melara) w czasie 

rzeczywistym. Uczestnicy wicze  mog  praktycznie doskonali  czynno ci 

zwi zane z przygotowaniem wie y do prowadzenia ognia, poszukiwania  

i niszczenia celów. Wszystkie elementy trena era, a w szczególno ci konsola 

dr ków sterowniczych, odzwierciedlaj  dzia anie urz dze  w rzeczywistym 

poje dzie i s  zgodne z instrukcjami eksploatacji wie y.  

29 Fotografie ze strony producenta - www.obrum.gliwice.pl. 



150 149 

Integraln  cz ci  symulatora jest modu  instruktora pozwalaj cy na konfiguracj  

wicze  w zale no ci od potrzeb programu szkolenia. 

Stanowisko instruktora jest rozbudowanym narz dziem pozwalaj cym na 

dowolne konfigurowanie wiczenia w zale no ci od poziomu umiej tno ci 

wicz cych i pozwala na: 

 edytowanie i tworzenie scenariuszy wicze , 

 nadzorowanie i kontrolowanie przebiegu wicze , 

 wprowadzanie elementów dodatkowych, 

 wspomaganie oceny wicz cego oraz rejestrowanie wyników wicze . 

Modu  edycji i tworzenia scenariuszy zosta  wyposa ony w elementy pola 

walki oraz wyposa enia poligonów takie jak: tarcze strzeleckie zgodne z instrukcj  

strzela  z wozów bojowych, pojazdy bojowe, rubie e otwarcia i zamkni cia ognia. 

Te obiekty umo liwiaj  instruktorowi przygotowanie zakresu wiczenia zarówno 

dla sprawdzenia umiej tno ci wicz cego w warunkach poligonowych, jak  

i realizacji zada  typu misja. Modu  instruktora zawiera map  terenu która u atwia 

tworz cemu scenariusz wiczenia rozmieszczenie obiektów, a ponadto okre lenie 

im warto ci parametrów, takich jak: pr dko  oraz kierunek poruszania si , czas 

ekspozycji tarcz. Instruktor w czasie trwania wiczenia ma mo liwo  wgl du  

w aktualn  sytuacj  i równie  mo e wprowadzi  elementy dotykowe takie jak  

np. zmiana warunków atmosferycznych. Modu  rejestruje wyniki, które s  

podstaw  oceny wicz cych. 

 

Kompleksowy symulator strzela  dla za óg KTO ROSOMAK SK-1P 

Symulator SK-1P sk ada si  z trzech modu ów:  

 modu u bojowego (stanowiska dowódcy i dzia onowego), 

 modu u kierowcy, 

 stanowiska instruktora.  

Symulator SK1 P sk ada si  z modu ów treningowych oraz stanowiska 

zarz dzaj cego – modu u instruktora/operatora. Ka dy z modu ów wiczebnych – 

modu  kierowcy (SKMK), modu  bojowy (SKMB) – przystosowany jest do 

samodzielnej pracy jako trena er obs ugi przedzia u kierowcy czy przedzia u 

wie owego. Stanowisko Instruktora czy pozosta e dwa modu y w jedn  ca o .  
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W zale no ci od potrzeb system mo e zosta  doposa ony w stanowiska 

dowódców dru yn oraz dowódcy plutonu. System zobrazowania bazuje na 

nowoczesnym i wykorzystywanym na du  skal  (trening taktyczny, Serious 

Games) silniku Virtual BattleSpace 2 (VBS 2). Zastosowane rozwi zanie 

umo liwia wy wietlanie wysokorozdzielczego obrazu na monitorach o dowolnym 

rozmiarze. System zobrazowania pozwala na generowanie obrazu o wysokiej 

rozdzielczo ci przedstawiaj cego szczegó owe i dynamiczne sceny walki. 

Symulator SK-1 Pluton jest platform  umo liwiaj c  prowadzenie szkolenia 

taktycznego na szczeblu plutonu. Sk ada si  z modu ów treningowych oraz 

modu u kierownika zaj . Modu y wiczebne, tj. modu  kierowcy oraz bojowy, s  

po czone ze stanowiskami dowódców dru yn oraz plutonu. Umo liwia to 

kompleksowe szkolenie ograniczone tylko wyobra ni  kierownika zaj . Symulator 

SK-1 Pluton na chwil  obecn  umo liwia równoczesne szkolenie trzech za óg,  

a tak e dowódców dru yn i dowódcy plutonu. Do systemu do czono modu  AAR 

(ang. after action review), który umo liwia omówienie zako czonego wiczenia. 

Docelowo twórcy planuj  do czenie do symulatora stanowisk dla pozosta ych 

o nierzy plutonu, co umo liwi oby urealnienie prowadzonych zaj . 

 

Trena er Ogniowy BWP-1 „ORTLES-3M/Z” 
Trena er ORTLES-3M/Z przeznaczony jest do szkolenia dzia onowego-  

-operatora bojowego wozu piechoty BWP-1 w zakresie:  

 obs ugi celownika 1PN22M2 oraz zespo ów z nimi wspó pracuj cych, 

 rozpoznawania sylwetek celów, 

 oceny pr dko ci celów i odleg o ci do nich, 

 wprowadzenia w a ciwych poprawek w zale no ci od warunków strzelania, 

 naprowadzania armaty i sprz onego z ni  karabinu maszynowego na cel, 

 strzelania z broni pok adowej BWP-1 w tym z wyrzutni PPK „MALUTKA”, 

 poprawiania ognia. 

Ponadto trena er umo liwia doskonalenie umiej tno ci dowódców dru yn  

w stawianiu zada  i kierowaniu ogniem prowadzonym przez dzia onowych- 

-operatorów oraz w poprawianiu jego skuteczno ci. 
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Trena er jest w taki sposób skonstruowany, e pole „ostrza u”, proces 

celowania oraz efekty strza u s  zobrazowane na monitorach telewizyjnych. Dzia a 

on w systemie mikroprocesorowo-monitorowym, umo liwiaj cym wykonywanie 

przez dzia onowego-operatora czynno ci podobnych do tych, które s  realizowane 

w przedziale bojowym BWP. B dy pope nione przez ucz cego si  nie powoduj  

uszkodze  trena era. 

 

Trena er kompleksowy za ogi BWP-1 ORTLES-3M/K  
Trena er kompleksowy ORTLES-3M/K przeznaczony jest do szkolenia za ogi  

BWP-1:  

 dowódcy w:  

a) pos ugiwaniu si  wyposa eniem przedzia u bojowego,  

b) kierowaniu ruchem i ogniem wozu bojowego,  

c) wykorzystywaniu ukszta towania terenu do manewrowania i prowadzenia 

ognia,  

d) wykrywaniu i ocenie celów na polu walki,  

e) korygowaniu ognia wozu bojowego;  

 dzia onowego-operatora w:  

a) pos ugiwaniu si  wyposa eniem przedzia u bojowego,  

b) wykrywaniu i rozpoznawaniu celów, okre laniu odleg o ci do nich,  

c) wyborze odpowiedniego rodzaju amunicji dla ostrzeliwanego celu,  

d) prowadzeniu skutecznego ognia do celu i jego korygowania;  

 kierowcy w:  

a) pos ugiwaniu si  wyposa eniem przedzia u bojowego,  

b) kierowaniu wozem w zmiennych warunkach terenowych,  

c) wykonywaniu manewrów z wykorzystywaniu ukszta towania terenu  

w czasie realizacji zadania,  

d) prowadzeniu obserwacji pola walki,  

e) wykonywaniu przystanków;  
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 w szkoleniu zespo owym za ogi obejmuj cym:  

a) wykonywanie czynno ci zwi zanych z przygotowaniem do strzelania 

(wykrywanie, rozpoznanie i wskazywanie celów, okre lanie odleg o ci do 

celu),  

b) wspó dzia anie w ramach za ogi,  

c) strzelanie podczas przystanków, w miejscu,  

d) strzelanie do celu nieruchomego i ruchomego,  

e) strzelanie do celów pojedynczych i grupowych,  

f) strzelanie do celów ukazuj cych si  i sta ych, poruszaj cych si   

w dowolnych kierunkach.  

  „ORTLES” spe nia bardzo wa n  funkcj  w szkoleniu za óg BWP-1. 

Przyczynia si  on do szybkiego i dok adnego opanowania przez szkolonych 

niezb dnych umiej tno ci, u atwia ci g  kontrol  poziomu ich przygotowania oraz 

uatrakcyjnia przebieg zaj . Trena er pozwala tak e na wprowadzanie zada   

o wy szym poziomie trudno ci, co jest istotne w szkoleniu pododdzia ów 

zawodowych. 

Trena er BESKID-2M/PT 
Trena er BESKID-2M/PT przeznaczony jest do wst pnego szkolenia 

dzia onowego czo gu PT-91 w zakresie:  

 umiej tno ci obs ugi celownika-dalmierza TPD-K1/M i systemu kierowania 

ogniem DRAWA-T,  

 wykrywania i rozpoznawania celów,  

 wyboru odpowiedniego rodzaju amunicji dla ostrzeliwanego celu,  

 pomiaru odleg o ci do celu,  

 strzelanie do celów pojedynczych i grupowych ukazuj cych si  i sta ych, 

poruszaj cych si  w dowolnych kierunkach,  

 umiej tno ci wypracowywania w a ciwych poprawek strzeleckich w ró nych 

warunkach taktycznych i oceny efektu strza u i sposobów poprawiania ognia,  

 szkolenia dzia onowego zgodnie z obowi zuj cymi programami szkolenia, 

 podtrzymywania i doskonalenia uzyskanego poziomu wyszkolenia w szkoleniu 

garnizonowym.  
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Wszystkie zadania szkoleniowe mog  by  realizowane zarówno dla czo gu 

stoj cego, jak i znajduj cego si  w ruchu lub w czasie przystanku. Wykorzystanie 

podczas szkolenia ogniowego tego trena era przyczynia si  przede wszystkim do 

wyrobienia w dzia onowych czo gu PT-91 nawyków poprawnego pos ugiwania si  

celownikiem-dalmierzem TPDK-1. Mo na tu – krok po kroku – uczy  wykonywania 

czynno ci wskazanych przez komputer. Przechodzenie do kolejnych etapów jest 

mo liwe po poprawnym wykonaniu poprzednich. Czas realizacji poszczególnych 

czynno ci nie jest limitowany, co jest du  zalet  tego trena era. Szkolony mo e 

wi c dok adnie opanowa  wszystkie czynno ci. 

 

Symulatory ASPT – AGPT dla za óg czo gów LEOPARD 
Symulatory umo liwiaj  odpowiednie przygotowanie za óg czo gów 

LEOPARD do szkolenia z u yciem sprz tu bojowego i do wykonywania zada  

taktycznych oraz ogniowych w sk adzie pododdzia u. Szkolenie ogniowe 

wspierane symulatorami sk ada si  z: 

 zaj  teoretycznych, 

 wicze  w symulatorze strzela  ASPT, 

 wicze  na celowniku o ma ym polu widzenia, 

 wicze  na celowniku o du ym polu widzenia, 

 wicze  na symulatorze walki AGPT. 

Szkolenie to umo liwia nabycie przez o nierzy:  

 zasad teorii i praktyki strzelania, 

 znajomo ci amunicji do armaty i sprz onego z ni  karabinu maszynowego 

MG wraz z dzia aniem i zastosowaniem amunicji, 

 techniki strzelania, 

 przebiegu zada /dzia a  ogniowych. 

Celem wicze  na symulatorach jest wyrobienie umiej tno ci z zakresu 

techniki strzelania i zastosowanie posiadanych umiej tno ci w wykonywaniu 

dzia a /zada  ogniowych oraz podczas kierowania ogniem. Ponadto symulatory 

pozwalaj  na nauk  i doskonalenie umiej tno ci z zakresu: 

 bezpiecznej obs ugi broni i innych urz dze , 
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 rozpoznawania i wskazywania celi, 

 szybkiej i przebiegaj cej bez zak óce  wspó pracy w ramach za ogi  

i plutonu. 

Zestaw wicze  w symulatorze strzela  ASPT zawiera wskazówki dotycz ce 

przygotowania, przebiegu i oceny szkolenia wraz z kryteriami pozwalaj cymi na 

stwierdzenie, kiedy cel zawarty w dziale zestawu wicze  zosta  osi gni ty, opisy 

wicze  wraz z obja nieniami oraz skorowidz wszystkich wicze  nale cych do 

programu. Prowadz cy szkolenie ogniowe, wspierane symulatorami ASPT  

i AGPT, powinien tak je rozplanowa , by wiczenia na symulatorze strzela   

i symulatorze pola walki odbywa y si  przez ca y czas naprzemiennie  

z wiczeniami na czo gu i symulatorze pojedynku. 

Szkolenie na symulatorze strzela  i symulatorze pola walki sk ada si   

z kolejnych etapów o wzrastaj cym stopniu trudno ci. Pozytywne zaliczenie etapu 

pozwala na rozpocz cie szkolenia na kolejnym, wy szym etapie. 

2.7 wiczenia przygotowawcze z wozów bojowych 
Zgodnie z programem strzela  wiczenia przygotowawcze z wozów 

bojowych s u  do nauczania wst pnego oraz ci g ego doskonalenia umiej tno ci 

i podtrzymywania kondycji ogniowej o nierzy (obs ugi, za ogi, pododdzia u). 

Poprzedzaj  one strzelania szkolne i bojowe, pozwalaj  g ównie na praktyczn  

nauk  zasad strzelania. Podczas szkolenia w garnizonie s  zasadniczym 

elementem szkolenia ogniowego. Je eli wiczenia te realizowane s  

systematycznie, umo liwiaj  doskonalenie w a ciwych nawyków u szkolonych. 

wiczenia przygotowawcze, zarówno z u yciem trena erów i symulatorów, 

jak i wozów bojowych, s u  nauczaniu oraz pog bianiu zakresu wiedzy  

i umiej tno ci praktycznych o nierzy (za óg) w skutecznym prowadzeniu ognia  

z broni pok adowej wozu bojowego. wiczenia przygotowawcze powinny by  

opracowane na podstawie strzela  szkolnych i bojowych oraz w oparciu  

o mo liwo ci bazy szkoleniowej danej jednostki. Decyzja o stopniu trudno ci oraz 

cz stotliwo ci realizowanych wicze  przygotowawczych nale y do dowódcy 

pododdzia u. wiczenia przygotowawcze powinny by  realizowane na obiektach 

szkoleniowych, zapewniaj cych realne odleg o ci do celów, a tak e na 
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Symulatory ASPT – AGPT dla za óg czo gów LEOPARD 
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 zaj  teoretycznych, 

 wicze  w symulatorze strzela  ASPT, 

 wicze  na celowniku o ma ym polu widzenia, 

 wicze  na celowniku o du ym polu widzenia, 

 wicze  na symulatorze walki AGPT. 
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 zasad teorii i praktyki strzelania, 

 znajomo ci amunicji do armaty i sprz onego z ni  karabinu maszynowego 
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pozwalaj  na nauk  i doskonalenie umiej tno ci z zakresu: 

 bezpiecznej obs ugi broni i innych urz dze , 
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 rozpoznawania i wskazywania celi, 
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o mo liwo ci bazy szkoleniowej danej jednostki. Decyzja o stopniu trudno ci oraz 

cz stotliwo ci realizowanych wicze  przygotowawczych nale y do dowódcy 

pododdzia u. wiczenia przygotowawcze powinny by  realizowane na obiektach 

szkoleniowych, zapewniaj cych realne odleg o ci do celów, a tak e na 
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trena erach i symulatorach, których specyfika pozwala na odzwierciedlenie 

warunków rzeczywistych. W czasie realizacji wicze  przygotowawczych nale y 

zwraca  uwag  na indywidualne post py w szkoleniu poszczególnych o nierzy,  

a przede wszystkim nale y usuwa  b dy, które powsta y w czasie szkolenia, by 

nie przekszta ci y si  one w nawyk. W czasie odbywania wicze  

przygotowawczych obowi zuj  zasady bezpiecze stwa, wskazówki 

organizacyjno-metodyczne, zasady oceny wyszkolenia i porz dek podczas 

strzela , zawarte w „Programie strzela  z wozów bojowych”. 

wiczenia przygotowawcze powinny by  poprzedzone szkoleniem z zakresu 

budowy i eksploatacji uzbrojenia, teorii i zasad strzelania oraz wiczeniami  

w obserwacji. Ka de wiczenie przygotowawcze ma na celu przygotowanie 

wicz cego pododdzia u do wykonywania strzela  szkolnych i bojowych. Podczas 

wicze  przygotowawczych nale y uczy  za ogi czo gów naprowadzania broni  

w ró nych re imach pracy systemu kierowania ogniem. W celu racjonalnego 

wykorzystania czasu szkoleniowego, systematycznego utrwalania wiedzy  

i umiej tno ci o nierzy, nauczaniem nale y obejmowa  wszystkich, tak e 

o nierzy aktualnie nieuczestnicz cych w strzelaniu. W tym celu nale y 

zorganizowa  odpowiednie punkty nauczania i rozmie ci  je na strzelnicy 

(obiekcie szkoleniowym). Przyk adem punktu nauczania w trakcie wicze  

przygotowawczych mog  by  wiczenia w obserwacji. 

Poni ej przedstawiony zosta  wykaz zagadnie , które zaleca si  realizowa  

podczas zaj  ze szkolenia ogniowego na punktach nauczania.  

1. Czynno ci przygotowawcze do strzelania. 

2. Za adowanie jednostki ognia. 

3. Roz adowanie jednostki ognia. 

4. Czynno ci przy broni i przyrz dach obserwacyjno-celowniczych. 

5. Pos ugiwanie si  mechanizmami naprowadzania. 

6. Czynno ci przygotowawcze do strzelania. 

7. Poprawianie ognia w kierunku i dono no ci. 

8. Rozwi zywanie zada  ogniowych 

9. Praca z wykorzystaniem SKO, pomiar odleg o ci do celów. 

10. wiczenia w obserwacji. 
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11.  Metodologia prowadzenia poszczególnych strzela . 

12.  Ewakuacja rannych z wozów bojowych. 

13.  Normy szkoleniowe ze szkolenia ogniowego. 

14.  Normy szkoleniowe z BiESW. 

15.  wiczenia w rzucaniu granatami. 

16.  Przystrzeliwanie uzbrojenia. 

17.  Zgrywanie uzbrojenia. 

W wykazie tym brak jest sztywnego powi zania tematów z konkretnym 

wiczeniem przygotowawczym. Dowódca pododdzia u ma swobod  w wyborze 

tematyki, uwzgl dniaj c poziom wyszkolenia podleg ych mu o nierzy oraz czas 

szkoleniowy, jaki ma do dyspozycji na obiekcie. Tematyka ta mo e by  

wykorzystywana do doskonalenia i sprawdzania poziomu wiedzy o nierzy. Dobór 

tematów i zagadnie  na punktach nauczania powinien uwzgl dnia  bie ce 

potrzeby wynikaj ce z analizy post pów w nauczaniu szkolonych, obejmowa  

zagadnienia trudne, wymagaj ce wielokrotnego powtarzania. Dlatego te  

organizacja zaj  podczas wicze  przygotowawczych mo e by  ró na. Wp yw na 

organizacj  zaj  maj  równie  mo liwo ci bazy szkoleniowej, liczba oraz 

wyszkolenie instruktorów, a tak e dost pne pomoce szkoleniowe. 

Organizacja wicze  przygotowawczych musi uwzgl dnia  równie  inne 

czynniki, np. warunki atmosferyczne oraz por  roku. Trudne warunki 

atmosferyczne znacznie utrudniaj  realizacj  wicze  przygotowawczych,  

a bardzo cz sto je uniemo liwiaj . Wp ywa to na konieczno  przygotowania 

alternatywnej organizacji wiczenia, np. metod  bezogniow . Jeszcze inne 

uwarunkowania trzeba uwzgl dnia , gdy przygotowuje si  wiczenie 

przygotowawcze w nocy. Wynika z tego wniosek, e ka dy kierownik zaj  

powinien by  przygotowany do podj cia szkolenia zast pczego w przypadku, gdy 

wskutek wyst pienia z ych warunków atmosferycznych lub niesprawno ci 

strzelnicy nie b dzie w stanie zrealizowa  wiczenia. 

wiczenia przygotowawcze powinny by  zorganizowane w sposób 

zapewniaj cy ich szybk  i skrupulatn  realizacj . Usprawnia to bowiem 

wykorzystanie strzelnicy oraz umo liwia szkolenie innym pododdzia om. Osi ga 

si  to przez prowadzenie jednego wiczenia na wszystkich cie kach strzelnicy 
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przez pododdzia , najlepiej kompani . Jest to bardzo zasadne rozwi zanie, z tego 

wzgl du, e mo na jednocze nie wykorzysta  przylegaj ce do strzelnicy obiekty  

i zgromadzone na niej pomoce szkoleniowe. 

Planuj c wiczenia przygotowawcze, nale y pami ta , e czas szkolenia  

na punktach nauczania uzale niony jest od czasu wykonywania jednej zmiany 

wicz cej w g ównym punkcie nauczania. Jest to czas stosunkowo krótki, dlatego 

szkolenie na punktach nauczania nie mo e obejmowa  zagadnie  zbyt z o onych. 

W zasadzie za ogi powinny wykonywa  strzelania na swoich etatowych 

wozach. Jednak ograniczenia (np. logistyczne, mobilizacyjne) mog  na to nie 

pozwoli . Dlatego bardzo wa n  kwesti  jest przygotowanie wozów. Nie mo na 

bowiem dopu ci , aby za ogi strzelaj ce nie ze swoich wozów nie wykona y 

wiczenia ze wzgl du na niesprawno ci sprz tu. W zwi zku z powy szym przed 

strzelaniem nale y bardzo dok adnie sprawdzi  uzbrojenie, przyrz dy 

obserwacyjno-celownicze i ich przygotowanie do pracy w dzie  i w nocy, a przed 

samym wiczeniem sprawno  innych urz dze , np. stabilizuj cych, czno ci. 

Je eli zajdzie potrzeba, nale y usun  nawet najdrobniejsz  niesprawno  

sprz tu, zgra  zerowe linie celowania, przystrzela  karabiny maszynowe itp. 

Nale y tak e sprawdzi  sprawno  i zgranie przyrz dów noktowizyjnych. Nie 

wymieniono tu wszystkich czynno ci, jakie nale y wykona  przed strzelaniem, ich 

pe ny zakres znajduje si  w odpowiednich instrukcjach. Nie mo na natomiast 

pomin  adnego z nich, gdy  mo e to znacznie utrudni , a niekiedy uniemo liwi  

za odze wykonanie danego wiczenia.    

Równie wa nym zadaniem jest przygotowanie instruktorów oraz osób 

funkcyjnych (obserwator, dowódca dru yny ppo . itp.). Na ka d  z tych funkcji 

nale y wyznaczy  co najmniej dwóch o nierzy, umo liwi im to bowiem 

uczestnictwo w wiczeniu w sk adzie etatowej za ogi. 

Przed rozpocz ciem wiczenia nale y zapozna  szkolonych z ogólnymi 

postanowieniami programu strzela  z wozów bojowych oraz zwróci  uwag  na 

zasady, których nieprzestrzeganie mo e spowodowa  obni enie oceny. 

Szczególn  uwag  nale y zwróci  na warunki bezpiecze stwa podczas strzela . 

Przed wiczeniami w ruchu oraz podczas przystanków nale y zwróci  uwag  

szkolonych na utrzymanie w a ciwej pr dko ci jazdy wozów, przestrzegania czasu 
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trwania przystanków oraz d ugo ci skoku mi dzy poszczególnymi przystankami. 

Jednocze nie nale y przypomnie  zasady strzelania, poprawy ognia, doboru broni 

do niszczenia danych celi, strzelania tylko do swoich celi oraz szybkiego  

i sprawnego usuwania ewentualnych zaci . 

Bezpo rednio przed strzelaniem nale y zapozna  szkolonych z ogólnym 

porz dkiem, obowi zuj cym podczas strzelania, wskaza  ka dej za odze cie k ,  

z której b dzie strzela a oraz okre li  kierunek i sposób powrotu z linii przerwania 

ognia na lini  wyj ciow . W nocy nale y wskaza  równie  dozory wietlne. 

Ponadto kierownik zaj  powinien sprawdzi  znajomo  obowi zków w ród osób 

funkcyjnych i – w miar  potrzeby – poinstruowa  je. 

Kierownik wiczenia powinien prowadzi  strzelanie ci le wg ustale  

programu strzela  z wozów bojowych oraz instrukcji okre laj cej zasady 

wykorzystania strzelnicy i jej urz dze . Podczas strzelania powinien on zwraca  

uwag  przede wszystkim na: 

 podczas wykonywania komend „do wozów” i „naprzód”: prawid owe wsiadanie 

do wozów, sprawne uruchomienie silnika i nawi zanie czno ci  

z kierownikiem wiczenia, zameldowanie gotowo ci do strzelania, czas 

ruszenia wozu z miejsca oraz osi gni cie linii otwarcia ognia, 

 podczas strzelania: czas otwarcia ognia, oddanie pierwszego strza u  

i przeniesienie ognia, umiej tno  stosowania zasad strzelania, utrzymanie 

nakazanej pr dko ci jazdy czo gu, czas trwania przystanków i skoków mi dzy 

nimi, powstawania niesprawno ci broni i czasu ich usuni cia, 

 w czasie, gdy za ogi znajduj  si  na linii przerwania ognia i podczas ich 

powrotu na lini  wyj ciow : czas przerwania ognia i wyj cia na lini  

przerwania ognia, meldowanie o roz adowaniu broni, wykonanie komendy „na 

lini  wyj ciow  – marsz”, po o enie broni podczas jazdy powrotnej, sprawno  

ustawienia wozów na linii wyj ciowej oraz czynno ci za ogi po komendzie  

„z wozów”. 

Spostrze enia powinny zosta  odnotowane w li cie wyników strzela . 

Po otrzymaniu meldunków od dowódców wozów oraz osób funkcyjnych 

kierownik zaj  omawia wyniki najpierw z za ogami, a nast pnie z samymi 

dowódcami, analizuj c dzia anie za óg i podaj c swoj  ocen . 
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szkolonych na utrzymanie w a ciwej pr dko ci jazdy wozów, przestrzegania czasu 
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trwania przystanków oraz d ugo ci skoku mi dzy poszczególnymi przystankami. 
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wykorzystania strzelnicy i jej urz dze . Podczas strzelania powinien on zwraca  

uwag  przede wszystkim na: 

 podczas wykonywania komend „do wozów” i „naprzód”: prawid owe wsiadanie 

do wozów, sprawne uruchomienie silnika i nawi zanie czno ci  

z kierownikiem wiczenia, zameldowanie gotowo ci do strzelania, czas 

ruszenia wozu z miejsca oraz osi gni cie linii otwarcia ognia, 
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Kolejno  omówienia strzelania mo e by  nast puj ca: 

 wyniki strzelania i stosowanie zasad strzelania, 

 ocena zgrania za óg, 

 dzia anie za óg podczas adowania amunicji do wozów, 

 wykonanie komend i utrzymanie czno ci, 

 dzia anie w ruchu (przystanki, skoki), 

 usuwanie zaci  broni, 

 dzia anie za óg na linii przerwania ognia oraz w czasie powrotu na lini  

wyj ciow . 

Wyniki strzelania oraz uwagi wpisuje si  do listy wyników strzelania, 

przechowywanej w kompanii i dzienników ewidencji szkolenia. Ocen  ca ego 

strzelania wpisuje si  do dziennika sumarycznych wyników szkolenia pododdzia u. 

Nale y d y , aby wiczenia przygotowawcze z wozów bojowych 

wykonywane by y w sk adzie etatowych za óg. 

Zakres i tematyka wicze  przygotowawczych z wozów bojowych pozostaje 

w cis ym uk adzie metodycznym z programem strzela  z wozów bojowych i jest 

zgodna z uk adem tematycznym programu szkolenia. 

Nale y przypomnie , e wiczenia przygotowawcze mog  równie  zosta  
zorganizowane z u yciem trena erów i symulatorów. 

wiczenia przygotowawcze z u yciem trena erów i symulatorów s  wa nym 

elementem szkolenia ogniowego. Maj  niebagatelny wp yw na nauk  oraz 

doskonalenie przez szkolonych niezb dnych umiej tno ci praktycznych, 

zwi zanych z u ytkowaniem oraz eksploatacj  uzbrojenia wozów bojowych,  

a tak e umo liwiaj  bie c  kontrol  poziomu wyszkolenia poszczególnych 

o nierzy oraz eliminacj  b dów przez nich pope nianych. U ycie trena erów  

i symulatorów w szkoleniu ogniowym wi e si  ze znacznym obni eniem kosztów 

przeznaczonych na rodki materia owe oraz nadmiernej eksploatacji uzbrojenia 

i sprz tu wojskowego. Nale y jednak pami ta , e tylko dobrze zorganizowane 

zaj cia zapewni  mog  rozs dne i pe ne wykorzystanie mo liwo ci oferowanych 

przez trena ery i symulatory.  
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2.8 Strzelania szkolne i bojowe z wozów bojowych 

Strzelania szkolne s u  do sprawdzenia umiej tno ci prowadzenia celnego 

ognia ró nymi sposobami w dzie  i w nocy, a tak e do doskonalenia techniki 

strzelania oraz dalszego rozwoju umiej tno ci samodzielnego rozwi zywania 

zada  ogniowych. 

Strzelania bojowe stanowi  najwy szy stopie  sprawdzenia umiej tno ci 

funkcyjnych (obs ugi, za ogi) w zakresie samodzielnego prowadzenia ognia  

w ró nych warunkach z zasadniczych rodzajów uzbrojenia. S u  one równie  do 

nauki prowadzenia ognia zespo owego do celów naziemnych, powietrznych  

i nawodnych. 

Warunki strzela  bojowych okre lone zosta y w „Programie strzela  z wozów 

bojowych” i nie dopuszcza si  od nich adnych odst pstw. Strzelania bojowe 

obowi zkowo poprzedzone musz  by  strzelaniami szkolnymi. Nale y pami ta , 

e kategorycznie zabrania si  pokazywania pola tarczowego przed rozpocz ciem 

strzelania. 

3 wiczenia w kierowaniu ogniem 

wiczenia w kierowaniu ogniem przygotowuj  pododdzia y bojowe do 

sprawnego i efektywnego rozwi zywania ró norodnych sytuacji taktyczno- 

-ogniowych w obronie i natarciu. Realizowane s  jako odr bne zaj cia ogniowe 

lub w ramach wicze  z wojskami (rozpoczynaj  lub ko cz  wiczenie  

z wojskami)30. 

Podstawowymi dokumentami normuj cymi przygotowywanie wicze   

w kierowaniu ogniem jest „Program strzela  z wozów bojowych” – sygn. Szkol. 

856/2012 – rozdz. 10 oraz „Instrukcja kierowania ogniem pododdzia ów 

zmechanizowanych i czo gów w walce” sygn. Szkol. 798/97. Natomiast 

podstawowym dokumentem dotycz cym strzela  podczas wicze  taktycznych 

jest „Instrukcja o przygotowaniu i prowadzeniu wicze  z dowództwami, sztabami  

i wojskami w si ach zbrojnych RP” DD/7.1.1 (A). 

30 „Program strzela  z wozów bojowych”. 
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30 „Program strzela  z wozów bojowych”. 
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Od momentu wydania „Instrukcji kierowania ogniem (...)” Si y Zbrojne RP 

wzbogaci y si  o nowocze niejszy sprz t daj cy mo liwo ci skuteczniejszego 

ra enia przeciwnika na wi ksze odleg o ci, z wi ksz  precyzj  oraz w nocy. 

Pomimo tego, podstawowe ustalenia instrukcji zachowa y swoj  aktualno , 

chocia  w niektórych dzia ach wymaga ona uzupe nienia, szczególnie dla 

pododdzia ów zmotoryzowanych. 

W rozumieniu powy szej instrukcji ogie  jest podstawowym czynnikiem 

ra enia przy u yciu dost pnych rodków ogniowych w celu wykonania zadania 

bojowego przez zniszczenie i obezw adnienie si  i rodków przeciwnika oraz jego 

elementów ugrupowania bojowego, a tak e os ony w asnych pododdzia ów przed 

jego uderzeniami. 

Natomiast kierowanie ogniem to zorganizowane i optymalne wykorzystanie 

przez dowódc  wszystkich rodków ogniowych b d cych w jego dyspozycji  

w celu wykonania zadania bojowego w nakazanym czasie i przy minimalnych 

stratach w asnych. 

Kierowanie ogniem jest jednym z najwa niejszych elementów 
dowodzenia pododdzia ami w walce. Sprawne kierowanie ogniem zapewnia 

optymalne wykorzystanie mo liwo ci ogniowych pododdzia ów podczas 

wykonywania zada  bojowych. Zasadniczymi czynnikami oddzia uj cymi na 

kierowanie ogniem, s : poziom wyszkolenia dowódców i pododdzia ów, obieg 

informacji, dyscyplina ogniowa (tj. prowadzenie ognia zorganizowanego, 

racjonalnego i skutecznego), stanowczo , samodzielno  i inicjatywa  

w podejmowaniu decyzji w trakcie prowadzenia walki. 

W kierowaniu ogniem wyró nia si  dwa etapy wyra nie ró ni ce si  zakresem 

realizowanych przedsi wzi . S  to: 

 organizacja systemu ognia, 

 kierowanie ogniem w walce. 

Obydwa etapy maj  szczególne znaczenie w czasie realizacji zada  podczas 

dzia a  bojowych. Pododdzia y powinny by  do tego przygotowywane w czasie 

pokoju podczas wicze  w kierowaniu ogniem w warunkach poligonowych. Nale y 

ci le przestrzega  obowi zuj cych w poszczególnych rodzajach wojsk warunków 

BHP i nie doprowadza  do stwarzania zagro e  dla o nierzy i sprz tu.  
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Aktualna jest zasada podczas szkolenia: 
„BEZPIECZE STWO PONAD WSZYSTKO” 

Dowódco pami taj! aden wynik szkoleniowy nie b dzie si  liczy , gdy 
doprowadzisz do wypadku. Zachowaj wi c rozs dek! 

Organizuj c wiczenia w kierowaniu ogniem, nale y doskonale zna   

i stosowa  tre ci zawarte w „Programie strzela  z wozów bojowych” oraz  

w „Instrukcji kierowania ogniem pododdzia ów zmechanizowanych i czo gów  

w walce”. Przedstawione w niniejszym poradniku tre ci s  tylko podpowiedziami  

i uzupe nieniem powy szych instrukcji.  

 

3.1 Organizacja systemu ognia 
W czasie realizacji szkolenia w pododdzia ach organizacja systemu ognia 

jest integralnym i nieod cznym elementem zaj  taktycznych i ogniowych. Nale y 

d y  do wyegzekwowania od dowódców wszystkich szczebli, aby w ka dym 

rodzaju dzia a , a tak e w ka dym rejonie dzia a  swoje zadanie rozpoczynali od 

organizacji systemu ognia. Nie pozwoli to na zaskoczenie pododdzia u 

znajduj cego si  nawet na g bokich ty ach. W czasie dzia a  zbrojnych,  

w warunkach zagro enia – co udowodni y misje w ramach PKW – ka dy  

z o nierzy patrolu, konwoju czy te  ochrony bazy zawsze wiedzia , za który 

kierunek odpowiada i jaki jest jego sektor obserwacji i ostrza u. Natomiast podczas 

szkolenia w kraju dowódcy i o nierze cz sto sp ycaj  egzekwowanie zasad 

bojowego zachowania si  i uwzgl dniania sytuacji bojowej. System ognia 

organizuje si  w sposób ci g y, kolejno podczas podejmowania decyzji, 

prowadzenia rekonesansu, stawiania zada  bojowych, organizacji wspó dzia ania 

oraz zabezpieczenia bojowego i logistycznego walki.  

System ognia pododdzia u to zorganizowane, spójne i dynamiczne u ycie  

w walce ró nych rodków ogniowych wed ug przyj tego przez dowódc  sposobu 

realizacji zadania. Polega on na umiej tnym rozmieszczeniu oraz u yciu si   

i rodków ogniowych w celu zadania przeciwnikowi maksymalnych strat  

w odpowiednim miejscu i czasie. System ten tworzy si  z uwzgl dnieniem 

mo liwo ci bojowych wszystkich rodków ogniowych, zarówno organicznych, jak  

i przydzielonych przy cis ym ich wspó dzia aniu, w powi zaniu z zaporami 
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in ynieryjnymi i naturalnymi przeszkodami terenowymi oraz ogniem rodków 

prze o onego i s siadów. Do organizacji sytemu ognia pododdzia ów 

zmechanizowanych, zmotoryzowanych i czo gów wykorzystuje si : 

 rodki ogniowe wy szego szczebla, wykonuj ce zadania na korzy  

pododdzia u, 

 rodki artyleryjskie organiczne i przydzielone do pododdzia u, 

 przeciwpancerne pociski kierowane, mo dzierze, armaty czo gów, wozów 

bojowych i transporterów opancerzonych, automatyczne i r czne granatniki 

przeciwpancerne, 

 indywidualn  i zespo ow  bro  strzeleck  oraz pok adowe karabiny wozów 

bojowych, 

 granaty nasadkowe i r czne, 

 in ynieryjne i zapalaj ce rodki ra enia. 

Organizacja systemu ognia w obronie polega na utworzeniu strefy ognia 

przeciwpancernych pocisków kierowanych, czo gów, bojowych wozów piechoty, 

ci g ego wielowarstwowego ognia pozosta ych rodków ogniowych pododdzia u, 

przydzielonych elementów, a zw aszcza ognia artylerii, przed przednim skrajem,  

w lukach, na skrzyd ach oraz w g bi obrony, zaplanowaniu odcinków ognia 

ze rodkowanego i przygotowaniu manewru ogniem na zagro onych kierunkach. 

System ognia pododdzia ów znajduj cych si  w obronie powinien zapewni  

narastanie jego si y i nat enia w miar  zbli ania si  przeciwnika do przedniego 

skraju obrony. 

Organizacja systemu ognia w natarciu polega na zgraniu dzia a  pododdzia u 

z ogniem na ca  g boko  zadania bojowego. System ognia organizuje si  

szczegó owo na g boko  zadania bli szego (do obiektu ataku) i w ogólnych 

zarysach na ca  g boko  zadania bojowego. Powinien on zapewni  narastanie 

si y ognia w miar  zbli ania si  do przeciwnika oraz stwarza  dogodne warunki do 

wykonania manewrów ogniem i pododdzia ami. 

 

3.2 Wybrane aspekty kierowania ogniem w walce  
Pe n  odpowiedzialno  za prawid owe kierowanie pododdzia ami ponosz  

ich dowódcy. W tym celu musz  oni stale ledzi  sytuacje na polu walki, zna  
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otrzymane od prze o onych zadania i przekazane podw adnym zadania ogniowe, 

umiej tnie wykorzystywa  mo liwo ci rodków ogniowych, podejmowa  

uzasadnione decyzje dotycz ce u ycia ich w walce oraz wymaga  od 

podw adnych dowódców ( o nierzy) dok adnego i terminowego wykonywania 

zada .  

W „Instrukcji kierowania ogniem pododdzia ów zmechanizowanych i czo gów 

w walce” opisane s  dok adnie tematy dotycz ce: prowadzenia obserwacji i jej 

wagi, wykrywania celi, wyboru celi wa nych do niszczenia, okre lenia rodzaju  

i liczby rodków niezb dnych do wykonania zada  ogniowych, wyboru rodzaju 

amunicji do ra enia celu, okre lania sposobów prowadzenia ognia, momentu jego 

otwarcia oraz zu ycia amunicji, charakterystyki ognia prowadzonego z broni 

strzeleckiej i z armat wozów bojowych, wskazywania celów, stawiania zada   

i wydawania komend ogniowych, obserwacji wyników skuteczno ci prowadzonego 

ognia i jego ewentualnego poprawiania, kontroli zu ycia amunicji i jej uzupe niania. 

Podczas prowadzonych wicze  w kierowaniu ogniem istotnym problemem 

staje si  kwestia mo liwo ci obecnego systemu czno ci w plutonach, 

kompaniach zmechanizowanych oraz zmotoryzowanych. Wozy bojowe typu 

BWP-1 i nowocze niejsze KTO Rosomak, oprócz wozów dowódców kompanii, 

maj  tylko po jednej radiostacji pok adowej. o nierze desantu, dzia aj cy na 

zewn trz wozu, utrzymuj  z nim czno  przez radiostacje przeno ne. Powoduje 

to, e w jednej sieci kompanii zmechanizowanej lub zmotoryzowanej pracuje 

ponad dwadzie cia rodków czno ci. Je eli ka dy dowódca dru yny czy plutonu 

zacznie meldowa  o wykrytych celach oraz b dzie stawia  zadania i komendy 

ogniowe, w sieci najprawdopodobniej powstanie chaos informacyjny i dowódcy 

sami j  zablokuj , co wielokrotnie by o widoczne na zaj ciach z kierowania 

ogniem. Sie  musi by  ca y czas wolna i racjonalnie u ytkowana z prostych 

przyczyn – dowódcy plutonów i dowódca kompanii musz  mie  mo liwo  

wydania komend do manewrów ogniem, pododdzia ami oraz wezwania  

w konkretne miejsce zabezpieczenia medycznego i technicznego w celu 

udzielenia pomocy poszkodowanym i ewentualnej ewakuacji uszkodzonego 

sprz tu. W zwi zku z tym nasuwa si  wniosek, e oprócz organizacji systemu 

ognia musi by  perfekcyjnie zorganizowany system dowodzenia i czno ci  
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w plutonie i kompanii. Zakres organizacji systemu ognia nale y wyeksponowa : po 

pierwsze, przez wykonanie szkicu ognia na wszystkich szczeblach od dru yny 

(za ogi), przez pluton a  do kompanii w cznie, po drugie – w czasie szkolenia  

w warunkach pokoju, przed przyst pieniem do praktycznej realizacji wicze   

w kierowaniu ogniem pododdzia u nale y przeprowadzi  zaj cia w oparciu  
o stó  plastyczny odzwierciedlaj cy teren, w którym b d  prowadzone 

wiczenia z kierowania ogniem pododdzia u. Wykorzystuj c go, nale y omówi  

wszystkie elementy po kolei od momentu zaj cia rejonu ze rodkowania 

(wyczekiwania), za adunku amunicji, wyj cia na lini  ogniow  i symulacj  

ukazywania si  poszczególnych rubie y celi, przerwanie ognia, sprawdzenie 

uzbrojenia przez rozjemców ogniowych, zdanie niezu ytej amunicji, wyj cie do 

rejonu ze rodkowania lub przej cie do wykonywania kolejnego zadania 

szkoleniowego. Stó  plastyczny mo e by  wykonany w oparciu o tzw. 

„piaskownic ”, czyli tradycyjn  metod  lub z wykorzystaniem nowoczesnych 

rodków przekazu wiedzy, czyli o prezentacj  PPT i przy u yciu rzutnika 

pod czonego do komputera. Sposób realizacji pozostawia si  do wyboru 

dowódcom. Najwa niejszym elementem tych zaj  jest zrozumienie przez 

wszystkich o nierzy swojej roli w kierowaniu ogniem, zada , jakie musz  wykona  

i co na dany sygna  musz  zrobi , aby pododdzia  wykona  zadanie ogniowe. 

Wskazane jest równie , aby zachowa  w tajemnicy przed szkolonymi faktyczn  

sytuacj  tarczow  a  do momentu rozpocz cia dzia alno ci ogniowej. Dowódcy 

organizuj cy takie zaj cia, musz  je wzbogaca  o elementy czysto taktyczne, czyli 

takie, które w czasie realizacji wicze  w czasie pokoju nie wyst pi  ze wzgl du 

na obostrzenia warunków bezpiecze stwa, ale które w realiach dzia a  wojennych 

mog  wyst powa . Takim przyk adem mo e by  pojawienie si  wozu, plutonu 

przeciwnika na skrzydle, czyli poza pasem pola roboczego na poligonach, gdzie 

nie wolno prowadzi  ju  ognia. Reakcja poszczególnych dowódców na takie 

sytuacje wskazuje na stopie  ich przygotowania do faktycznego realizowania 

zada  w warunkach bojowych. 
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3.3 Kierowanie ogniem pododdzia ów zmotoryzowanych i zmechanizowanych 

Kierowanie ogniem dru yny, plutonu, kompanii w walce zosta o dok adnie 

przedstawione w „Instrukcji kierowania ogniem pododdzia ów zmechanizowanych  

i czo gów w walce”. Wy ej wymieniona instrukcja zawiera: zakres 

odpowiedzialno ci dowódcy pododdzia u w procesie organizacji systemu ognia  

w pododdziale, w obronie i natarciu, w ró nych warunkach terenowych i o ró nej 

porze roku oraz dnia, tre  dokumentów bojowych i co powinny one zawiera  

stosownie do szczebla, miejsce pododdzia u w ugrupowaniu, proces oceny 

sytuacji i podj cia decyzji przez dowódc , czynno ci i procesy w pododdziale  

w zakresie przygotowania si  do walki, przyk adowe komendy ogniowe, 

wydawane podw adnym w czasie prowadzania walki, prowadzenie rekonesansu 

przez dowódc  zale nie od szczebla, stawianie rozkazu bojowego, wydzielenie 

cz ci si  do zwalczania celów powietrznych oraz organizowanie wspó dzia ania  

z s siadami.  

W przedmiotowym dokumencie nie ma zapisów o wykorzystaniu termowizji, 

w któr  s  wyposa one pododdzia y (w formie kamer, celowników czy lornetek), 

cz sto jako podstawowego elementu systemu celowania w nocy. Umiej tno  

wykorzystania tych przyrz dów przez dowódców jest wielce istotna. Dowódcy 

maj  zdecydowanie lepsze mo liwo ci wykrywania celi (obiektów) w nocy ni  

przez noktowizj , ale musz  pami ta  o tym, e potencjalny przeciwnik b dzie 

dysponowa  sprz tem podobnej klasy i e mo e by  w stanie wykrywa  nasze 

pododdzia y. Wymusza to stosowanie maskowania w formie uniemo liwiaj cej lub 

utrudniaj cej wykrycie wojsk w asnych, a co za tym idzie, ewentualne zmylenie 

przeciwnika co do faktycznej obecno ci w danym rejonie. 

wiczenia w kierowaniu ogniem pododdzia u prowadzi dowódca o jeden 

szczebel wy szy ni  wicz cy pododdzia  (np. zaj cia z kierowania ogniem 

dru yny prowadzi dowódca plutonu) który zobowi zany jest opracowa  plan- 

-konspekt wraz z sytuacj  tarczow . Przyk adowy plan-konspekt i schemat pola 

tarczowego znajduje si  w za czniku nr 6. Ka dy dowódca, opracowuj c plan- 

-konspekt do zaj , powinien zada  sobie pytanie: co chc  osi gn  po 

przeprowadzeniu tych zaj  i w jakim celu je przeprowadz ? Ka dy 

batalion/kompania otrzymuje zadanie szkoleniowe na rok, w którym dowódcy 
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poszczególnych szczebli okre laj , do czego dany pododdzia  ma by  gotowy. 

Przek adaj c to na diagram szkolenia ka da kompania mo e mie  inn  tematyk  

ze szkolenia taktycznego, czyli jedne tematy b dzie przerabia a w wi kszej ilo ci 

godzin, inne mniej, a jeszcze inne w ogóle zostan  pomini te. Jest to 

podyktowane miejscem pododdzia u w ugrupowaniu wynikaj cym z zadania 

szkoleniowego na rok. Przek adaj c to na szkolenie ogniowe, a ci le na 

kierowanie ogniem pododdzia u, nale y dostosowywa  schematy pól tarczowych 

do okre lonego zadania pododdzia u. Dokumenty normatywne, obowi zuj ce  

w tym zakresie, opisuj  tylko klasyk  dzia a , czyli KO w obronie lub natarciu. 

Zobowi zuje to dowódców batalionów do opracowania w „Zbiorze wicze   

i strzela  dla … na …” (wymaganym przez obowi zuj ce programy strzela ) 

opracowania nietypowych wicze  w KO dla pododdzia ów. Nale y tylko pami ta  

o uzasadnieniu wdro enia tych wicze  dla danego pododdzia u. Przyk adem 

niech b dzie kompania dzia aj ca jako odwód przeciwdesantowy. Czy ma ona 

realizowa  wiczenie w KO z tak  ilo ci  celi ci kich (czo gów, transporterów) jak 

w klasycznej obronie? Oczywi cie nie. Wskazane jest, aby zmodyfikowa   

i zweryfikowa  zadanie, wprowadzaj c do pola tarczowego tarcze z du  ilo ci  

celi z tzw. grupy piechoty i broni zespo owych, pokusi  si  o wprowadzenie w pola 

tarczowe mig owców imituj cych wysadzanie desantu, celi typu quady czy 

niewielkie pojazdy nieopancerzone, które wyst puj  w pododdzia ach specjalnych 

itp. Schematy te nale y opracowywa  ju  od szczebla dru yny, aby przez 

realizacj  zada  ogniowych na szczeblu dru yny, a potem plutonu, zgrywa  

system ognia kompanii. 

Trudno  w realizacji wicze  w kierowaniu ogniem od szczebla plutonu 

polega przede wszystkim na wcze niejszym rozegraniu przy stole plastycznym 

ca ego scenariusza walki i sprawdzeniu zrozumienia zada  przez podleg ych 

dowódców, a najlepiej przez wszystkich o nierzy. Po czenie wykonywania zada  

ogniowych wraz z taktyk  wymaga od kierownika zaj , tzw. wyobra ni taktycznej.  

W adnym obowi zuj cym dokumencie dotycz cym warunków bezpiecze stwa, 

nie wspomina si  o ugrupowaniu strzelaj cego pododdzia u w obronie przed 

rozpocz ciem strzela . W zwi zku z tym mo na si  pokusi  o innowacje  

i urealnienie przeprowadzanego KO. Na przyk ad mo e to by  wystawienie na 
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ubezpieczenie jednej dru yny/plutonu, który rozpocznie strzelanie niszcz c 

elementy rozpoznawcze przeciwnika, które podejd  zbyt blisko, a tym samym 

myl c go co do przebiegu przedniego skraju obrony. Po zako czeniu tego 

elementu i zabezpieczeniu broni, ubezpieczenie powraca w ugrupowanie do 

strzelania z jednej linii i nast puje ju  klasyczne KO w obronie. Zaleca si  

wprowadzanie sytuacji utrudniaj cych dowodzenie szkolonemu dowódcy 

pododdzia u, jednak e nale y mie  na wzgl dzie fakt stopnia wyszkolenia tego 

pododdzia u i jego dowódcy, a nade wszystko warunki bezpiecze stwa. Ka da 

innowacja musi by  wprowadzana za zgod  komendy poligonu ze wzgl du na 

obowi zuj ce warunki bezpiecze stwa na pasie taktycznym, na którym 

realizowane b d  tego typu zaj cia. 

3.4 Kierowanie ogniem pododdzia ów czo gów 

wiczenia w kierowaniu ogniem pododdzia ów czo gów prowadzi si  na 

szczeblu plutonu i kompanii31. Kierowanie ogniem w walce zosta o dok adnie 

opisane w „Instrukcji kierowania ogniem pododdzia ów zmechanizowanych  

i czo gów w walce”. W dokumencie opisano zakres odpowiedzialno ci dowódców 

do szczebla kompanii w procesie organizacji systemu ognia do kompanii w cznie, 

w obronie i natarciu, w ró nych warunkach terenowych i o ró nej porze roku oraz 

dnia, wykonanie dokumentów bojowych i co powinny one zawiera  na 

poszczególnych szczeblach dowodzenia, miejsce za ogi, plutonu i kompanii  

w ugrupowaniu batalionu, proces oceny sytuacji oraz podj cia decyzji, 

prowadzenie rekonesansu przez dowódców, stawianie rozkazu bojowego, 

czynno ci i procesy w danym pododdziale w zakresie przygotowania si  do walki, 

wydzielenie cz ci si  do zwalczania celów powietrznych, organizowanie 

wspó dzia ania z s siadami oraz przyk adowe komendy ogniowe wydawane 

podw adnym w czasie prowadzenia walki. 

Elementem, jakiego brakuje w przedmiotowym dokumencie, jest brak 

zapisów o wykorzystaniu termowizji (jako podstawowego elementu systemu 

celowania w nocy), w któr  obecnie wyposa one s  pododdzia y czo gów, a co za 

tym idzie, mo liwo ci wykonywania zada  w nocy. Nale y jednak pami ta , e do 

31 „Program strzela  z wozów bojowych” – pkt 148. 
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31 „Program strzela  z wozów bojowych” – pkt 148. 
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strzela  z wykorzystaniem termowizji stosuje si  specjalne tarcze – widoczne  

w celownikach. Przy braku widoczno ci tarcz, szczególnie w warunkach zimowych 

(kiedy nie mog  si  odpowiednio nagrza ), kierownik strzelania podejmuje decyzj  

o zaniechaniu realizacji danego wiczenia w kierowaniu ogniem z powodu 

niespe nienia wymogów warunków bezpiecze stwa, czyli braku widoczno ci 

celów.  

Ponadto w pododdzia ach wyposa onych w czo gi typu Leopard istnieje 

mo liwo  realizacji wicze  w kierowaniu ogniem laserowo z wykorzystaniem 

systemu AGDUS (zamiennie za amunicj  dzia ow  i karabinow ). 

Podobnie jak w pododdzia ach zmechanizowanych i zmotoryzowanych, 

nale y d y  do po czenia ognia z taktyk , co jest opisane w podrozdziale 

„Kierowanie ogniem pododdzia ów zmotoryzowanych i zmechanizowanych”. 
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ZA CZNIKI: 
 

Za cznik nr 1. Wzór planu-konspektu  
 

      ……………………., dnia ..................  
             (Miejscowo )                                (data) 

ZATWIERDZAM  
        .....................................  
        (pe na nazwa stanowiska s u bowego)  
         ....................................  
            (stopie , imi  i nazwisko, podpis)  

 
 
 

PLAN-KONSPEKT 
do przeprowadzenia zaj  z …………………………………………………  

(nazwa przedmiotu)  
z …………………………. w dniu ......................... 

                                          (nazwa pododdzia u)                                     (data)  
I. TEMAT: ………………………………………………………….…………………        

…………………………………………………………………………… 
…………………….……………………………………………………..  

(tre  tematu)  
 

II. CELE ZAJ *:  
  Zapozna  ………………………………………………………………………….……  
  Uczy : …………………………………………………………………..……….………  
  Doskonali : ………………………………………………………………..……………  
  Zgrywa : ……………………………………………………………..…………………  
  Sprawdzi : ………………………………………………………………………………  

*cele zaj  dobra  w zale no ci od cyklu szkolenia  
 
III. FORMA: ……………………………………  

IV. CZAS: ……………………………………  

V. MIEJSCE: ……………………………………  

VI. ZAGADNIENIA:  
……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………  
VII. WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO-METODYCZNE:  
…………………………………………………………………………………………  
VIII. LITERATURA:  
…………………………………………………………………………………………  
IX. ZABEZPIECZENIE MATERIA OWO-TECHNICZNE:  
…………………………………………………………………………………………  
X. ORGANIZACJA ZAJ *: 
(w formie graficznej) 
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XI. WARUNKI BEZPIECZE STWA*:  
…………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………  
XII. INNE (DODATKOWE):  
…………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………  
XIII. WPROWADZENIE W SYTUACJ  TAKTYCZN *:  
(wed ug potrzeb)  
…………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………  
*nie wyst puj  w niektórych formach zaj   
 
XIV. PRZEBIEG ZAJ : 
  
CZ  WST PNA (... min)  
 
Rozpocz cie zaj   
 
CZ  G ÓWNA (... min)**  
 
Wariant tabelaryczny (struktura tabeli dobierana wg potrzeb)  
 

Lp. ZAGADNIENIA  
I CZAS 

CZYNNO CI 

KIEROWNIKA WICZ CYCH 
DOWÓDCÓW SZKOLONYCH 

1.     
2.     

     
     
     
 

Lp. ZAGADNIENIA  
I CZAS 

SYTUACJA 
TAKTYCZNA* 

CZYNNO CI 
KIEROWNIKA WICZ CYCH 

1.     
2.     

     
     
     
 

*    W wariancie do szkolenia z Taktyki, do innych zaj  wg potrzeb 
**   W zaj ciach specjalistycznych dopuszcza si  modyfikacj  cz ci g ównej stosownie do potrzeb wynikaj cych 

ze specyfiki szkolenia. 
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Wariant opisowy:  
 
ZAGADNIENIE 1 (... min)  
……………………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………  

(tre  zagadnienia) 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………  

(opis zagadnienia) 
 
CZ  KO COWA (... min)  
 
Zako czenie zaj   
 
 
ZA CZNIKI:  

1. ............................................................  
2. ............................................................  
3. ............................................................  

 
 
 

   OPRACOWA  
          
          .....................................  

                      (nazwa stanowiska s u bowego)  
 

......................................  
(stopie , imi  i nazwisko, podpis) 
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Za cznik nr 2. Wzór planu pracy instruktora na punkcie nauczania 
 

……………………., dnia ..................  
              (Miejscowo )                                (data) 

ZATWIERDZAM  
        .....................................  
          (pe na nazwa stanowiska s u bowego)  
         ....................................  
            (stopie , imi  i nazwisko, podpis)  

 
 
 

PLAN PRACY 
INSTRUKTORA NA PUNKCIE NAUCZANIA 

 
 
I. ZAGADNIENIE: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………..……………………………………………………….  
                                                        (tre  zagadnienia)  
II. CEL:  
(poda  jeden cel)  

 zapozna :  

 uczy :  

 doskonali :  

 zgrywa :  

 sprawdzi :  
 
III. CZAS: …………………………………………  

IV. MIEJSCE: ……………………………………  

V. LITERATURA:  

………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………… 

 
VI. ZABEZPIECZENIE MATERIA OWO-TECHNICZNE:  
………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………  
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VII. WARUNKI BEZPIECZE STWA:  

………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………  

 

PRZEBIEG ZAJ *: 

 

 
Lp. 

 
CZYNNO CI INSTRUKTORA CZYNNO CI SZKOLONYCH 

   

   

   

 

 

 

*czynno ci instruktora mog  by  przedstawione w formie opisowej (tabela) lub graficznej (schemat 
post powania)  

OPRACOWA  
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VII. WARUNKI BEZPIECZE STWA:  

………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………  

 

PRZEBIEG ZAJ *: 

 

 
Lp. 

 
CZYNNO CI INSTRUKTORA CZYNNO CI SZKOLONYCH 

   

   

   

 

 

 

*czynno ci instruktora mog  by  przedstawione w formie opisowej (tabela) lub graficznej (schemat 
post powania)  

OPRACOWA  
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Za cznik nr 3. Przyk ad planu-konspektu 
 

Dobra, dnia 26.07.2014 r. 
                ZATWIERDZAM     
Dowódca 1 batalionu zmechanizowanego 
             pp k Jan KOWALSKI 
                

 
PLAN-KONSPEKT 

do przeprowadzenia zaj  ze szkolenia ogniowego  
z 2kz w dniu 01.08.2014 r. 

 
 

I. TEMAT:   Nr 3 wiczenia przygotowawcze z broni strzeleckiej. 
       

II. CELE ZAJ : 
- Doskonali : 

 umiej tno ci prowadzenia obserwacji oraz wykrywania celów w dzie , 
 umiej tno ci prowadzenie celnego ognia do celów ukazuj cych si   

z broni strzeleckiej, 
 umiej tno ci poprawiania ognia w kierunku i dono no ci oraz 

rozwi zywania zada  ogniowych w dzie , 
 umiej tno ci pos ugiwania si  SpW; 

- Sprawdzi : 
 poziom wykonywania norm szkoleniowych, 
 umiej tno ci w rzucaniu granatami r cznymi; 

- Uczy : 
 udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej na polu walki. 

III. FORMA: Zaj cia praktyczne. 
 

IV. CZAS:  3 x 45 min.  
   

V. MIEJSCE : Strzelnica garnizonowa, PTO. 
 

VI. ZAGADNIENIA: 
Dla o nierzy wyposa onych w kbk lub km: 

1. wiczenie przygotowawcze nr 1 do B1 z kbk lub km. 
2. Przygotowanie si  do strzelania w dowolnej postawie – norma nr 1 ze SzO. 
3. Cz ciowe rozk adanie i sk adanie broni – norma nr 4 i 5 ze SzO. 
4. Rzucanie granatami r cznymi na odleg o  w ró nych postawach. 
5. adowanie magazynka (ta my) nabojami – norma nr 6 ze SzO. 
6. Przygotowanie do pracy i nawi zanie czno ci w poszczególnych trybach 

pracy radiostacji przeno nej R-3501 – norma nr 1 z czno ci. 
7. wiczenie w obserwacji nr 2. 
8. Przygotowanie broni do strzelania. 
9. Udzielanie pierwszej pomocy – rany postrza owe klatki piersiowej. 
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 Dla o nierzy wyposa onych w pm lub pm i rgppanc.: 
10. wiczenie przygotowawcze nr 1 do B1 z pm. 
11. Przygotowanie si  do strzelania w dowolnej postawie – norma nr 1 ze SzO. 
12. Cz ciowe rozk adanie i sk adanie broni – norma nr 4 i 5 z SzO. 
13. Przygotowanie do pracy, nastrojenie radiostacji R-123 – norma nr 8  

z czno ci (tylko dzia onowi). 
14. adowanie r czne armaty BWP-1 – norma nr 10 ze SzO (tylko dzia onowi). 
15. Przygotowanie PPK do strzelania (tylko dzia onowi). 
16. Rzut granatem r cznym z wozu bojowego (tylko kierowcy). 
17. Sprawdzenie i regulacja napi cia g sienicy – norma nr 1 z BiEUiSW (tylko 

kierowcy). 
18. Montowanie noktowizora kierowcy – norma nr 7 z BiEUiSW (tylko 

kierowcy). 
19. Doskonalenie praktycznego celowania z wykorzystaniem NPGO-7 (tylko 

celowniczowie rgppanc.) 
20. Zgrywanie nastaw (zerowej linii celowania) RPG-7 (tylko celowniczowie 

rgppanc.) 
  

VII. WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO-METODYCZNE: 
1. Przed zaj ciami:  

a) w dniu 26.07.2014 r. przedstawi  plan-konspekt do przeprowadzenia 
zaj  do zatwierdzenia dowódcy batalionu, 

b) w dniu 27.07.2014 r. udzieli  instrukta u osobom funkcyjnym  
i instruktorom, 

c) zapozna  si  z planem zabezpieczenia medycznego strzelnicy/obiektu, 
d) w dniu 27.07.2014r. zapotrzebowa  obiekt szkoleniowy oraz omówi   

z kierownikiem obiektu zakres prac przygotowawczych, 
e) w dniu 30.07.2014r. sprawdzi  zabezpieczenie materia owo-techniczne  

i przygotowanie instruktorów, zatwierdzi  plany pracy. 
2. W czasie zaj :  

a) przyj  meldunek od kierownika obiektu o gotowo ci obiektu do 
strzelania,  

b) sprawdzi  zgodno  ustawienia pola tarczowego z warunkami 
strzelania; 

c) zaj cia zorganizowane w dwóch grupach:  
 grupa I – o nierze wyposa eni w kbk (7 podgrup) i km (2 podgrupy)  
- w oparciu o o  A-strzelanie i o  B (o  niedopuszczona do strzela )  
- wiczenie w obserwacji, 

 grupa II – o nierze wyposa eni w pm (celowniczowie, dzia onowi, 
kierowcy po 2 podgrupy, razem 6 podgrup szkoleniowych)  
- w oparciu o o  C-strzelanie i PTO. 

Zmiany podgrup na PN: w grupie I - na mój rozkaz, w grupie II – na rozkaz 
dowódcy plutonu. 

3. Po zaj ciach:  
a) omówi  zaj cia.  
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VIII. LITERATURA: 
1. Metodyka szkolenia ogniowego pododdzia ów piechoty – sygn. Szkol. 722/88. 
2. Program strzela  z broni strzeleckiej – sygn. Szkol. 857/2012, Warszawa 

2012; 
3. Program strzela  z wozów bojowych – sygn. Szkol. 856/2012, Warszawa 

2012; 
4. Zbiór norm szkoleniowych dla pododdzia ów wojsk pancernych  

i zmechanizowanych – sygn. DWL d Wewn. 159/2010. 
5. Zbiór wicze  przygotowawczych dla 12bz na II okres I etapu, Dobra 2014. 
6. Instrukcje poszczególnych rodzajów broni i sprz tu. 
7. System szkolenia z walki i bezpiecznego pos ugiwania si  broni . Poradnik  

– sygn. DWL d Wewn. 187/2011. 
 

IX. ZABEZPIECZENIE MATERIA OWO-TECHNICZNE:  
 

Lp. Nazwa rodka Ilo   

1.  7,62 nb kb z poc. PS 400 szt. 
2.  7,62 nb kb z poc. T-46 140 szt. 
3.  7,62 nb wz. 43  z poc. PS 1500 szt. 
4.  7,62 nb wz. 43  z poc. T-45 420 szt. 
5.  9 nb pist. wz. 93 460 szt. 
6.  26 nb czerw. ogie  2 szt. 
7.  chor giewki 8 kpl. 
8.  lornetka 7x45 4 szt. 
9.  BWP-1 2 szt. 
10.  samochód sanitarny 1 szt. 
11.  R-3501 5 szt. 
12.  manekin sanitarny 1 kpl. 
13.  stoper 9 szt. 
14.  stojak wysoki 2 szt. 
15.  tarcza do zgrywania nastaw zerowych RPG 2 szt. 
16.  przeziernik 2 szt. 
17.  listy ocen i wyników strzela  x 
18.  olej i czy ciwo x 
19.  RG-42 treningowy 9 szt. 
20.  7,62 nb kb treningowy 100 szt. 
21.  adowarka ta m kb 2 szt. 
22.  PG-7W szkolny 4 szt. 
23.  przyrz d NPGO-7 2 szt. 
24.  7,62 nb wz. 43 szkolny 90 szt. 
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X. ORGANIZACJA ZAJ  
 

 

 

 

XI. – 108 min 

XII.  

XIII.  

  

Dla o nierzy wyposa onych w  kbk lub km - 108 min: 

Zag. nr 1 -12 min. 
dca kp

Zag. nr 2 -12 min. 
dca pl

Zag. nr 3 -12 min. 
dca dr

Zag. nr 4 -12 min. 
dca dr

Zag. nr 5 -12 min. 
dca dr

Zag. nr 7 -12 min. 
dca pl

Zag. nr 6 -12 min. 
dca dr

Zag. nr 8 -12 min. 
dca dr

Zag. nr 9 -12 min. 
ratownik med

Dla o nierzy wyposa onych w  pm  - 108 min: 

Zag. nr 10 -16 min. 
dca pl

Zag. nr 11 -16 min. 
dca dr

Zag. nr 12 -16 min. 
dca dr

Zag. nr 13,14,15  
- 60 min. 
dca dr 

 
tylko dzia onowi

Zag. nr 16,17,18  
- 60 min. 

technik kp 
 

tylko kierowcy

Zag. nr 19,20  
- 60 min. 
dca dr 

 
tylko celowniczowie

CZ WST PNA – 15 min
dowódca kp

CZ KO COWA – 12 min
dowódca kp

CZ  G ÓWNA – 108 min 
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XI. WARUNKI BEZPIECZE STWA: 
1. Zgodnie z „Programem strzela  z broni strzeleckiej” – odczyta  wybrane 

punkty. 
2. Ponadto: 
- podczas zaj  z broni  przestrzega  regu y: „BLOS”  (B – bro , L – lufa, O – 

otoczenie, S – spust): 
„B” – ka d  bro  traktowa  jak za adowan  do momentu jej sprawdzenia. 
„L” – zabrania si  kierowania wylotu lufy w stron  osób i miejsc nie 
stanowi cych  celu. 
„O” – przed daniem strza u nale y sprawdzi  otoczenie w okolicy celu, by 
unikn  postrzelenia osób trzecich. 
„S” – palec na j zyku spustowym tylko w przypadku dawania strza u, 

- kierownicy strzela  odpowiedzialni s  za omówienie szczegó owo warunków 
bezpiecze stwa stosownie do obiektu szkoleniowego. 

XII. INNE(DODATKOWE): 
     nie dotyczy. 
 

XIII. WPROWADZENIE W SYTUACJ  TAKTYCZN : 
nie dotyczy. 

 
XIV. PRZEBIEG ZAJ : 

 
CZ  WST PNA (15 min)  

 przyj cie meldunku, 
 podanie tematu i celów zaj , 
 przegl d  broni i sprawdzenie wyposa enia, 
 sprawdzenie znajomo ci warunków strzelania, 
 omówienie warunków bezpiecze stwa, 
 podanie organizacji zaj , 
 zadanie pyta  kontrolnych, 
 podzia  na grupy szkoleniowe, 
 wydanie komendy do odprowadzenia grup szkoleniowych do miejsc 

szkolenia. 
 
CZ  G ÓWNA (108 min)  
 

PRZEBIEG ZAJ  PODCZAS ODBYWANIA STRZELANIA Z BRONI 
STRZELECKIEJ 

 
Lp. Zagadnienia i czas Czynno ci 

kierownika wicz cych 
 

1. 
 
 
 

wiczenie 
przygotowawcze nr 
1 do B1. 

Podaj  nast puj ce komendy 
podczas wykonywania strzelania: 
1. Po upewnieniu si  o gotowo ci 

do strzelania obs ugi 
strzelnicy, sprawdzeniu 
ubezpiecze  i otrzymaniu 
zgody na strzelanie, podaj  
komend : 

“Uwaga – strzelanie!”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wszyscy strzelaj cy i osoby funkcyjne znajduj ce si  
w strefie zagro enia ha asem zak adaj  ochronniki s uchu. 
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„Zmiana pobra  amunicj , 
amunicyjny wyda  zmianie 
po….(wymienia wymagan  ilo  
amunicji,)…  
 
 
 
 
 
 
 
„Zmiana (strzelaj cy) na linii 
wyj ciowej – zbiórka”  
 
 
 
 
 
„Zmiana (strzelaj cy) – Naprzód” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Przerwij ogie ”, „Roz aduj”, 
„Przejrze  bro ”  
 
 
 
 
„Powsta ”, „Na lini  wyj ciow  – 

marsz”  
 

 
Strzelaj cy o nierze ustawiaj  si  przed punktem 
amunicyjnym (rejonem wyczekiwania) pobieraj  nakazan  
ilo  amunicji, aduj  j  do magazynków wed ug wytycznych 
prowadz cego strzelanie. Amunicja mo e by  wydana  
w magazynkach (ta mach). Magazynki wk ada si  do toreb, 
amunicj  do karabinków-granatników i granatników aduje si  
do toreb i noszaków. Skrzynki z amunicj  pod cza si  do 
karabinu. Po wydaniu zmianie amunicji, kierownik punktu 
amunicyjnego melduje „Wyda em zmianie … nabojów” 
podaj c sum  wydanej amunicji. 
 
Zmiana (strzelaj cy) ustawia si  na LW na wprost stanowisk 
ogniowych. Bro  musi by  zabezpieczona a magazynek bez 
nabojów do czony do niej. W przypadku adowania 
amunicji do obu magazynków pistoletu wojskowego, 
magazynku nie pod cza si  do broni przed zaj ciem 
stanowiska na LW. 
 
Zmiana (strzelaj cy) zajmuje stanowisko ogniowe. Po zaj ciu 
stanowisk ogniowych zmiana (strzelaj cy) przygotowuje si  
do strzelania – aduje bro , prowadzi obserwacj   
w wyznaczonym sektorze, a po wykryciu celu samodzielnie 
go ostrzeliwuje. Je eli warunki przewiduj  zmian  stanowiska 
ogniowego lub postawy strzeleckiej, to strzelaj cy po 
zniszczeniu (ukryciu) celu, zabezpiecza bro  i samodzielnie 
zmienia stanowisko lub postaw  strzeleck . Po zmianie po-
stawy lub stanowiska strzelaj cy prowadzi ogie  do 
nast pnego celu; je eli warunki strzelania wymuszaj  
za adowanie amunicji do dwóch lub wi cej magazynków to 
strzelaj cy dokonuje samodzielnie zmiany magazynka tak, 
aby bro  przez ca y czas by a skierowana w kierunku pola 
tarczowego (w miejsce bezpieczne), prze adowuje bro  
(zwalnia blokad  zamka) i da-lej prowadzi ogie  do celu; 
je eli podczas strzelania nast pi uszkodzenie (niesprawno ) 
broni lub amunicji, strzelaj cy samodzielnie je usuwa  
i prowadzi dalej ogie ; w razie nie-mo liwo ci usuni cia 
podnosi r k  i melduje – „Zaci cie”. 
 
Strzelaj cy samodzielnie przegl da bro . o nierz od cza 
magazynek, odwodzi zamek w tylne po o enie, sprawdza 
komor  nabojow , zwalnia zamek (lub blokad  zamka), 
oddaje strza  kontrolny w kierunku pola tarczowego  
i zabezpiecza bro .  
 
Niewystrzelon  amunicj  strzelaj cy zdaje kierownikowi 
punktu amunicyjnego. Po przegl dzie mo na prowadzi  
strzelaj cych do tarczy, w celu omówienia wyników  
 

 
CZ  KO COWA (12 min)  

 sprawdzenie broni i zabezpieczenia materia owego, 
 podanie wyników szkolenia, 
 omówienie zaj , 
 podanie materia u do opanowania w ramach zaj  doskonal cych na 

zaj ciach z samokszta cenia, 
 wskazanie najlepiej i najgorzej wicz cych o nierzy. 

 
                  OPRACOWA  
 

                                                                 Dowódca 2kz 
 

                                                           kpt. Dorota NOWAK 
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Za cznik nr 4. Przyk ad planu-konspektu 

Dobra, dnia 26.07.2014 r. 
                 ZATWIERDZAM     
Dowódca 2 batalionu zmotoryzowanego 
             pp k Artur KOWALSKI 
                

 
PLAN-KONSPEKT 

do przeprowadzenia zaj  ze szkolenia ogniowego  
z 2kpzmot w dniu 01.08.2014 r. 

 
I. TEMAT:   Nr 8 Strzelania bojowe z wozów bojowych.    

   
II. CELE ZAJ : 

- Doskonali : 
 umiej tno ci pos ugiwania si  SpW; 

- Sprawdzi : 
 umiej tno  prowadzenia skutecznego ognia z wozów bojowych, 
 umiej tno ci wspó dzia ania osób funkcyjnych za ogi podczas 

wykonywania zada  ogniowych, 
 poziom wyszkolenia za óg wozów bojowych.  

 
III. FORMA: Zaj cia praktyczne. 

 
IV. CZAS:  3 x 45 min.  

   
V. MIEJSCE : Strzelnica poligonowa.  

 
VI. ZAGADNIENIA: 

1. Strzelanie bojowe nr B1 z KTO. 
2. Przygotowanie wozu bojowego do strzelania, usuwanie podstawowych 
zaci . 
3. Przygotowanie KTO Rosomak do pokonania przeszkody wodnej. 
4. Ewakuacja uszkodzonego KTO rodkami znajduj cymi si  na 
wyposa eniu wozu i pododdzia u. 
 

VII. WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO-METODYCZNE 
Na etapie przygotowawczym: 
1. Przedstawi  plan-konspekt do zatwierdzenia. 
2. Ustali  z kierownikiem obiektu zasady dzia ania na obiekcie szkoleniowym. 
3. Przeprowadzi  instrukta  do zaj . 
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4. Sprawdzi  przygotowanie dowódców plutonów i zatwierdzi  plany-konspekty 
do prowadzenia zaj  z pozosta ymi o nierzami niebior cymi udzia u  
w szkoleniu ogniowym. 

Przed rozpocz ciem szkolenia: 
1. Sprawdzi  przygotowanie obiektu. 
2. Sprawdzi  znajomo  obowi zków pe nionych przez osoby funkcyjne. 
3. Sprawdzi  przygotowanie osób funkcyjnych do zaj  – w tym stan 

zabezpieczenia materia owo-technicznego. 
4. Omówi  warunki bezpiecze stwa. 
W czasie prowadzenia szkolenia: 
1. Zaj cia prowadzi  z podzia em na grupy szkoleniowe. 
2. W trakcie zaj  zwraca  szczególn  uwag  na przestrzeganie przez 

o nierzy warunków bezpiecze stwa. 
3. Zagadnienie 4. realizowa  w oparciu o WOP kompanii oraz si ami dru yny 

ewakuacji. 
Po zako czeniu szkolenia: 
1. Omówi  i oceni  przebieg szkolenia. 
2. Sprawdzi  stan broni i wyposa enia. 
3. Postawi  zadania do obs ugi sprz tu, broni i wyposa enia. 
 

VIII. LITERATURA: 
1. Metodyka szkolenia ogniowego pododdzia ów piechoty. 
2. Zbiór norm szkoleniowych dla pododdzia ów wojsk pancernych  

i zmechanizowanych. 
3. Program strzela  z wozów bojowych. 
4. Instrukcja o dzia alno ci szkoleniowo-metodycznej. 

 
IX. ZABEZPIECZENIE MATERIA OWO-TECHNICZNE: 

KTO      -  8 szt. 
WOP     -  1 szt. 
Samochód sanitarny  -  1 szt. 
26mm PS wz. 78   -  2 szt. 
26nb sygn. kpl.   -  1 kpl 
Lornetka LP 7x45Z   -  2 szt. 
Lorneta AST    -  1szt. 
Radiostacja przeno na UKF -  5 szt.   
30 mm nb T-PT   -  420 szt. 
7,62mm nb kb   -  420 szt. 
Lista wyników strzela   -  2 szt. 
Lista ocen    -  3 szt. 
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  PN 1
Prowadz cy: d-ca kompanii 
Zagadnienie 1: Strzelanie bojowe nr B1 z KTO 
Uczestnicz : za ogi wozów 
Czas: 25 min 

PN 2
Prowadz cy: d-ca plutonu 
Zagadnienie 2: Przygotowanie wozu bojowego do strzelania, usuwanie 
podstawowych zaci  
Uczestnicz : za ogi wozów 
Czas: 25 min 

PN 3
Prowadz cy: technik kompanii 
Zagadnienie 3: Przygotowanie KTO Rosomak do pokonania 
przeszkody wodnej 
Uczestnicz : za ogi wozów 
Czas: 25 min 

CZ  WST PNA
PROWADZACY: d-ca kompanii 
CZAS 20 min. 

PN 4  
Prowadz cy: d-ca dr ewakuacji  
Zagadnienie 4: Ewakuacja uszkodzonego KTO rodkami znajduj cymi 
si  na wyposa eniu wozu i pododdzia u (dru yna ewakuacji) 
Uczestnicz : za ogi wozów 
Czas: 25 min 

 

X. ORGANIZACJA ZAJ : 

CZ  KO COWA
PROWADZ CY: d-ca kompanii 
CZAS: 15 min 129 

XI. WARUNKI BEZPIECZE STWA: 
Zgodnie z „Programem strzela  z wozów bojowych” oraz instrukcj  dotycz c  
zasad bezpiecze stwa na obiekcie szkoleniowym – odczyta  wybrane punkty. 
Dodatkowo zwróci  uwag  na warunki ppo . i ochron  rodowiska naturalnego 
( miecenie). 
 

XII. INNE (DODATKOWE): 
Nie dotyczy. 

 

XIII. WPROWADZENIE W SYTUACJ  TAKTYCZN : 
Nie dotyczy. 

 

XIV. PRZEBIEG ZAJ : 
CZ  WST PNA (20 min) 
Rozpocz cie zaj  

 przyj cie meldunku, 
 sprawdzenie obecno ci, 
 odczytanie zasad bezpiecze stwa, 
 omówienie organizacji zaj , 
 podzia  szkolonych na grupy szkoleniowe. 

 

CZ  G ÓWNA (100 min) 

Lp. ZAGADNIENIA  
I CZAS 

CZYNNO CI
KIEROWNIKA 

ZAJ  
WICZ CYCH

DOWÓDCÓW SZKOLONYCH 

1. 
Strzelanie bojowe nr 

B1 z KTO 
25 min 

Prowadzi 
strzelanie 
zgodnie  

z Programem 
strzela  z wozów 

bojowych 

Przeprowadzaj  
zagadnienie, zapoznaj c 
z cznymi czynno ciami 

do strzela  zgodnie  
z „Programem strzela  

z wozów bojowych” 

Wykonuj  strzelanie  

2. 

Przygotowanie wozu 
bojowego do 

strzelania, usuwanie 
podstawowych zaci  

25 min 

Prowadzi 
strzelanie  
na PN 1 

Realizuj  zagadnienie 
zgodnie z planem pracy, 
sprawdzaj c o nierzy  

z wykonywania 
czynno ci na punkcie 

nauczania  

Wykonuj  zadania 
postawione przez 

instruktora 

3. 

Przygotowanie KTO 
Rosomak do 
pokonania 

przeszkody wodnej 
25 min 

Prowadzi 
strzelanie  
na PN 1 

Realizuj  zagadnienie 
zgodnie z planem pracy, 
sprawdzaj c o nierzy  

z wykonywania 
czynno ci na punkcie 

nauczania 

Wykonuj  zadania 
postawione przez 

instruktora 

4. 

Ewakuacja 
uszkodzonego KTO 

rodkami 
znajduj cymi si  na 
wyposa eniu wozu  

i pododdzia u 
(dru yna ewakuacji) 

25 min 

Prowadzi 
strzelanie  
na PN 1 

Realizuj  zagadnienie 
zgodnie z planem pracy, 
sprawdzaj c o nierzy  

z wykonywania 
czynno ci na punkcie 

nauczania 

Wykonuj  zadania 
postawione przez 

instruktora 
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ZAJ  
WICZ CYCH

DOWÓDCÓW SZKOLONYCH 

1. 
Strzelanie bojowe nr 

B1 z KTO 
25 min 

Prowadzi 
strzelanie 
zgodnie  

z Programem 
strzela  z wozów 

bojowych 

Przeprowadzaj  
zagadnienie, zapoznaj c 
z cznymi czynno ciami 

do strzela  zgodnie  
z „Programem strzela  

z wozów bojowych” 

Wykonuj  strzelanie  

2. 

Przygotowanie wozu 
bojowego do 

strzelania, usuwanie 
podstawowych zaci  

25 min 

Prowadzi 
strzelanie  
na PN 1 

Realizuj  zagadnienie 
zgodnie z planem pracy, 
sprawdzaj c o nierzy  

z wykonywania 
czynno ci na punkcie 

nauczania  

Wykonuj  zadania 
postawione przez 

instruktora 

3. 

Przygotowanie KTO 
Rosomak do 
pokonania 

przeszkody wodnej 
25 min 

Prowadzi 
strzelanie  
na PN 1 

Realizuj  zagadnienie 
zgodnie z planem pracy, 
sprawdzaj c o nierzy  

z wykonywania 
czynno ci na punkcie 

nauczania 

Wykonuj  zadania 
postawione przez 

instruktora 

4. 

Ewakuacja 
uszkodzonego KTO 

rodkami 
znajduj cymi si  na 
wyposa eniu wozu  

i pododdzia u 
(dru yna ewakuacji) 

25 min 

Prowadzi 
strzelanie  
na PN 1 

Realizuj  zagadnienie 
zgodnie z planem pracy, 
sprawdzaj c o nierzy  

z wykonywania 
czynno ci na punkcie 

nauczania 

Wykonuj  zadania 
postawione przez 

instruktora 
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XI. WARUNKI BEZPIECZE STWA: 
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CZ  KO COWA (15 min) 
 
Zako czenie zaj  

 sprawdzenie stanu osobowego oraz wyposa enia, 
 przyj cie meldunków o ewentualnych urazach, kontuzjach i innych 

niebezpiecznych zdarzeniach, 
 sprawdzenie roz adowania broni, 
 postawienie zada  do obs ugi sprz tu, 
 udzielenie instrukta u do przegrupowania. 

 
 
 
 

    OPRACOWA  
 

                                                              Dowódca 2kpzmot 
                                                                  

 

       kpt. Piotr POP AWSKI 
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Za cznik nr 5. Przyk ad planu pracy instruktora na punkcie nauczania 
 

Dobra, dnia 03.06.2014 r.  
  ZATWIERDZAM  

 Dowódca 2 kompanii zmechanizowanej  
               
              kpt. Anna NOWAK  

 
 
 

PLAN PRACY 
INSTRUKTORA NA PUNKCIE NAUCZANIA 

 
 
I. ZAGADNIENIE: Rzucanie granatami r cznymi na odleg o  w ró nych postawach. 
 

II. CEL:  

 sprawdzi  o nierzy z pos ugiwania si  granatami r cznymi.  

 

III. CZAS: 15 min.  

 

IV. MIEJSCE: PTO. 

 

V. LITERATURA:  

- „Program strzela  z broni strzeleckiej”. 

- „Metodyka szkolenia ogniowego pododdzia ów piechoty”. 

 
VI. ZABEZPIECZENIE MATERIA OWO-TECHNICZNE:  

- zapalnik UZRGM wielokrotnego u ytku – 9 szt., 

- granat RG-42 treningowy – 9 szt., 

- lista wyników. 
 

VII. WARUNKI BEZPIECZE STWA:  

- zabraniam oddala  si  z miejsca wiczenia bez zgody instruktora, 

- w przypadku pojawienia si  ludzi w polu rzutu nale y przerwa  wykonywanie 

czynno ci. 
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PRZEBIEG ZAJ : 

 

 
Lp. 

 
CZYNNO CI INSTRUKTORA CZYNNO CI SZKOLONYCH 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

Omawiam warunki wiczenia:
Cel: biegn cy (figura bojowa nr 40) 

ustawiony na kierunku rzutu. 
Odleg o : 40 m. 
Liczba granatów: 3 szkolne. 
Postawa: stoj ca w okopie, kl cz ca 

i le ca. 
Czas: nieograniczony. 
Ocena:  stoj ca w okopie; kl cz ca; le ca; 
„bardzo dobrze”  30 m;        25 m;     20 m; 
„dobrze”             25 m;     20 m;    15 m; 
„dostatecznie”    20 m;     15 m;    10 m. 
 
Przyst puj  do sprawdzenia 
szkolonych: 
- wydaj  komendy – „na stanowisko 
ogniowe – naprzód” oraz „przygotowa  
granaty”, 
- nadzoruj  uzbrojenie granatów, 
- wydaj  komendy - „Do atakuj cej 
piechoty granatem – ognia”, 
- krótko omawiam (wskazuj  b dy) 
czynno ci szkolonego. 
 
Omawiam przebieg szkolenia, podaj  
wyniki.  

 

Szkolony po otrzymaniu granatu  
i zapalnika wk ada je do torby i na 
komend  instruktora zajmuje 
stanowisko ogniowe w okopie. 
Pod nadzorem instruktora 
przygotowuje (uzbraja) granat  
i melduje gotowo  do rzutu: 
„szer. K OS do rzutu granatem 
gotów” Na komend  instruktora 
szkolony wyci ga zawleczk , 
rzuca granatem do celu, po czym  
natychmiast kryje si  w okopie. 
Nast pnie szkolony samodzielnie 
dokonuje zmiany stanowiska 
ogniowego i wykonuje kolejne 
rzuty. 

 

 

 OPRACOWA  

        kpr. Pawe  JODUS 
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Za cznik nr 6. Przyk ad planu-konspektu  
 

Dobra, dnia 26.07.2014 r. 
                ZATWIERDZAM     
Dowódca 1 batalionu zmechanizowanego 
             pp k Jan KOWALSKI 
                

 
PLAN-KONSPEKT 

do przeprowadzenia zaj  ze szkolenia ogniowego  
z 1plz 2kz w dniu 01.08.2014 r. 

 
I. TEMAT:   Nr 9 wiczenia w kierowaniu ogniem.    

   
II. CELE ZAJ : 

Uczy :  
- dowódc  plutonu przygotowania systemu ognia i kierowania nim w obronie 

oraz podejmowania trafnych decyzji taktyczno-ogniowych, 
- dowódców dru yn wspó dzia ania ogniowego w trakcie wykonywania zada  

ogniowych. 
Doskonali :  
- dowódc  plutonu w podejmowaniu decyzji do obrony i wykonywaniu szkicu 

dzia ania, stawianiu zada  (komend) ogniowych, 
- dowódców dru yn w wyborze i przygotowaniu stanowisk ogniowych oraz 

wykrywaniu, rozpoznawaniu i wskazywaniu celów. 
Sprawdzi :  
- umiej tno  dowodzenia i kierowania ogniem przez dowódc  plutonu  

w obronie, 
- umiej tno  wykonania manewru ogniem oraz sposobu jego prowadzenia  

w sk adzie plutonu. 
 

III. FORMA Zaj cia praktyczne 
 

IV. CZAS  6 x 45 min  
 
V. MIEJSCE PCT KIELNO 
 
VI. ZAGADNIENIA 
1. Przygotowanie plutonu do walki w rejonie wyj ciowym. 
2. Organizowanie ubezpieczenia i obserwacji. 
3. Planowanie i przygotowanie systemu ognia. 
4. Postawienie zadania bojowego i zorganizowanie wspó dzia ania ogniowego. 
5. Kierowanie ogniem plutonu zmechanizowanego w walce. 
6. Zako czenie wykonywania zadania bojowego. 
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VII. WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO-METODYCZNE: 
w etapie przygotowania zaj : 
- ustali  z kierownikiem obiektu ustawienie pola tarczowego, 
- w dniu 28.07.2014r. udzieli  instrukta u osobom funkcyjnym, 
- poda  do rozkazu dziennego jednostki punkt dotycz cy organizacji zaj   

(w tym ilo  amunicji i rodków pozoracji), 
- poda  dowódcy plutonu i wyznaczonemu w rozkazie dziennym kierownikowi 

punktu amunicyjnego potrzeby materia owo – technicznego zabezpieczenia 
zaj , 

- nakaza  dowódcom plutonów przygotowa  sprz t techniczny do zaj , 
- sprawdzi  przygotowanie dowódców plutonów i zatwierdzi  plany - konspekty 

do prowadzenia zagadnie  z plutonami niebior cymi udzia u w kierowaniu 
ogniem. 

 
w trakcie realizacji zaj : 
- dokona  przejrzenia broni oraz stanu zabezpieczenia materia owo- 

-technicznego, 
- omówi  warunki bezpiecze stwa na czas przegrupowania do i z rejonu 

wiczenia, 
- zaj cia rozpocz  w rejonie wyj ciowym, 
- w cz ci wst pnej zaj  na zbiórce wicz cego pododdzia u, wraz z osobami 

funkcyjnymi, dokona  omówienia warunków bezpiecze stwa oraz organizacji  
i przebiegu wiczenia, 

- w trakcie realizacji szkolenia czuwa  nad przestrzeganiem bezpiecze stwa 
oraz sprawnym przebiegiem wiczenia (praca dowódcy, pokazywanie pola 
tarczowego). 

 
po zako czeniu zaj : 
- przyj  meldunek od dowódcy plutonu dotycz cy przejrzenia i sprawdzenia 

broni, 
- na podstawie meldunku kierownika punktu amunicyjnego zatwierdzi  protokó  

zapotrzebowania i zu ycia amunicji oraz rodków pozoracji pola walki, 
- omówi  wiczenie i poda  ocen , wykaza  najcz ciej pope niane b dy oraz 

okre li  sposób ich usuni cia, 
- zorganizowa  przegrupowanie do rejonu zakwaterowania, obs ug  sprz tu  

i uzbrojenia, z o y  meldunek prze o onemu o zako czeniu zaj .  
 

VIII. LITERATURA: 
1. Instrukcja kierowania ogniem pododdzia ów zmechanizowanych i czo gów  

w walce. Warszawa 1998. 
2. Metodyka szkolenia ogniowego pododdzia ów piechoty. Warszawa 1990. 
3. Teoria strza u, Warszawa 1970. 
4. Program strzela  z broni strzeleckiej z uzupe nieniem, Warszawa 2012. 
5. Program strzela  z wozów bojowych z uzupe nieniem, Warszawa 2012. 
 
IX. ZABEZPIECZENIE MATERIA OWO-TECHNICZNE:  
1. Amunicja bojowa i rodki pozoracji pola walki (szt.): 

- PG – 15W    - 25  
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- PG – 7W   - 8 
- 7,62 mm nb kb PS  - 386 
- 7,62 mm nb kb T – 46 - 124 
- 5,56 mm nb RS  - 131 
- 5,56 mm nb T – 73   - 43 
- Lont prochowy  - 10 mb 
- Trotyl 200g   - 6 
- Sp onka 8-ATAT  - 7 
- 26 mm nb czerwony ogie  - 20 

 

 2. Sprz t techniczny: 
- BWP-1    - 5 
- samochód c – t   - 2 
- samochód sanitarny - 1 

 

3. rodki czno ci: 
- R – 3501        - 3 kpl. 
- TRC – 9200     - 4 kpl. 
- aparat polowy   - 2 kpl. 

 

4. Wyposa enie dodatkowe: 
- lornetka LP – 7x45   - 12 szt. 
- 26mm pistolet sygna owy  - 12 szt. 
- lorneta no ycowa   - 1 szt. 
- chor giewki    - 12 szt. 
- blok meldunkowy    - 13 szt. 
- etatowe wyposa enie i uzbrojenie - 100% wicz cych 

 

X. ORGANIZACJA ZAJ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozpocz cie zaj  
Prowadzi: d-ca kz 
Czas: 30 min

Zag. 1 Przygotowanie plutonu do walki w rejonie wyj ciowym. 
Czas   40 min;  prowadzi: d-ca kz 

Zag. 2 Organizowanie ubezpieczenia i obserwacji 
 Czas   35 min;  prowadzi: d-ca kz

Zag. 3 Planowanie i przygotowanie systemu ognia przez 
dowódc  plutonu. 
Czas   35 min;    prowadzi: d-ca kz

Zag. 4 Postawienie zadania bojowego i zorganizowanie 
wspó dzia ania ogniowego  
Czas   35 min;    prowadzi: d-ca kz

Zag. 5 Kierowanie ogniem plutonu zmechanizowanego w walce 
Czas   60 min;    prowadzi: d-ca kz 

Zag. 6 Zako czenie wykonywania zadania bojowego 
Czas   15 min;    prowadzi: d-ca kz
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XI. WARUNKI BEZPIECZE STWA 

1. Kategorycznie zabrania si  strzela : 
- z niesprawnej broni; 
- niesprawn  amunicj , lub amunicj  której u ywanie jest zabronione  

w rozkazach i zarz dzeniach, w instrukcjach sprz tu dotycz cych danej 
broni oraz w tabelach strzelniczych; 

- poza wyznaczone pasy ognia; 
- do schronów a tak e do innych urz dze  poligonowych; 
- je eli jest podniesiona bia a chor giew lub zapalona bia a latarnia na 

stanowisku dowodzenia kierownika wicze  oraz na schronach w których 
s  ludzie; 

- w wypadku utraty czno ci mi dzy kierownikiem strzelania i kierownikiem 
pasa wicze  taktycznego; 

- w sytuacji utraty czno ci mi dzy kierownikiem strzelania a strzelaj cymi; 
- zza skrzyde  i przez luki w ugrupowaniu pododdzia ów je eli nie mo na 

spe ni  warunków bezpiecze stwa. 
2. Strzelanie przerywa si : 

- po pojawieniu si  przed strzelaj cymi ludzi, sprz tu i zwierz t; 
- padania pocisków poza wyznaczonymi granicami pasa ognia; 
- utraty czno ci z kierownikiem wicze ; 
- utraty czno ci ze schronami; 
- utraty przez strzelaj cych orientacji w terenie; 
- podniesienia bia ej chor gwi lub zapalenia si  bia ej latarni na stanowisku 

dowodzenia w schronach w których znajduj  si  ludzie; 
- otrzymania meldunku z posterunku od ubezpieczenia o naruszeniu zasad 

bezpiecze stwa. 
3. W celu natychmiastowego przerwania ognia przez wszystkich wicz cych 

kierownik strzelania podaje komend , wykorzystuj c urz dzenia techniczne 
lub g osem a nast pnie rozkazuje opu ci  czerwon  chor giew i podnie  
bia  chor giew na stanowisku dowodzenia i schronach. 

4. W wypadku utraty czno ci, uszkodzenia urz dze  technicznych itp., sygna  
natychmiastowego przerwania ognia podaje si  nabojem sygna owym 
„czerwony ogie  pojedynczy”. Nabojów tych zabrania si  stosowa  we 
wszystkich innych sytuacjach podczas wicze  i strzela . 

5. Ogie  nale y przerwa , gdy odleg o  mi dzy wozami bojowymi 
strzelaj cymi a celami wynosi w wypadku strzelania: 

- z broni pok adowej wozu bojowego do celów du ych: w dzie  600m, w nocy 
400m, do celów rednich: w dzie  400m, a nocy 300m; 

- z karabinów maszynowych wozów bojowych w dzie  300m, a w nocy 200m 
- z broni strzeleckiej i granatników ppanc.: w dzie  150m, a nocy 100m. 

Zako czenie zaj  
Prowadzi: d-ca kz 
Czas: 20 min

129 

 
XII. INNE (DODATKOWE) 
SYGNA Y: 

LP. TRE  SYGNA U SYGNA  

1.  otwarcie ognia OGIE  

2. przerwanie ognia ROZEJM

3. zaj cie zapasowego SO ZAPAS

4. alarm powietrzny LOTNIK

5.  alarm chemiczny MG A 

6. odwo anie alarmu ODBÓJ

7. zu ycie 0,5 j.o. PO OWA

8. ze rodkowanie ognia plutonu GROM-1

9. przeniesienie ognia SKRZYD O

OCENY: 

Ocen  za wiczenie w kierowaniu ogniem ustala si  nast puj co: 

1. „bardzo dobrze”, gdy zniszczono 70% wszystkich celów, w tym co najmniej 

80% celów wa nych z ogólnej liczby celów wa nych; 

2. „dobrze”, gdy zniszczono 60% wszystkich celów, w tym co najmniej 70% 

celów wa nych z ogólnej liczby celów wa nych; 

3. „dostatecznie”, gdy zniszczono 50% wszystkich celów, w tym co najmniej 

60% celów wa nych z ogólnej liczby celów wa nych. 
 
XIII. WPROWADZENIE W SYTUACJ  TAKTYCZN  

 

Przeciwnik: 
Pododdzia y przeciwnika prowadz c dzia ania zaczepne na kierunku  DRAWSKO 

POMORSKIE - RECZ osi gaj c powodzenie zaj y rubie  DROGA BRUKOWANA 

- PCT BUCIERZ. Przeciwnik w godzinach nocnych wprowadzi  do walki odwody, 

prawdopodobnie z zamiarem kontynuowania natarcia celem uchwycenia 

dogodnych do przegrupowania jego wojsk w z ów komunikacyjnych w rejonie  

m. PROSTYNIA. 

Wojska w asne: 
Pododdzia y 2 kz otrzyma y zadanie dokona  przegrupowania si  i rodków  

w rejon obrony z zadaniem zatrzymania natarcia przeciwnika na kierunku 
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1. Kategorycznie zabrania si  strzela : 
- z niesprawnej broni; 
- niesprawn  amunicj , lub amunicj  której u ywanie jest zabronione  

w rozkazach i zarz dzeniach, w instrukcjach sprz tu dotycz cych danej 
broni oraz w tabelach strzelniczych; 

- poza wyznaczone pasy ognia; 
- do schronów a tak e do innych urz dze  poligonowych; 
- je eli jest podniesiona bia a chor giew lub zapalona bia a latarnia na 

stanowisku dowodzenia kierownika wicze  oraz na schronach w których 
s  ludzie; 

- w wypadku utraty czno ci mi dzy kierownikiem strzelania i kierownikiem 
pasa wicze  taktycznego; 

- w sytuacji utraty czno ci mi dzy kierownikiem strzelania a strzelaj cymi; 
- zza skrzyde  i przez luki w ugrupowaniu pododdzia ów je eli nie mo na 

spe ni  warunków bezpiecze stwa. 
2. Strzelanie przerywa si : 

- po pojawieniu si  przed strzelaj cymi ludzi, sprz tu i zwierz t; 
- padania pocisków poza wyznaczonymi granicami pasa ognia; 
- utraty czno ci z kierownikiem wicze ; 
- utraty czno ci ze schronami; 
- utraty przez strzelaj cych orientacji w terenie; 
- podniesienia bia ej chor gwi lub zapalenia si  bia ej latarni na stanowisku 

dowodzenia w schronach w których znajduj  si  ludzie; 
- otrzymania meldunku z posterunku od ubezpieczenia o naruszeniu zasad 

bezpiecze stwa. 
3. W celu natychmiastowego przerwania ognia przez wszystkich wicz cych 

kierownik strzelania podaje komend , wykorzystuj c urz dzenia techniczne 
lub g osem a nast pnie rozkazuje opu ci  czerwon  chor giew i podnie  
bia  chor giew na stanowisku dowodzenia i schronach. 

4. W wypadku utraty czno ci, uszkodzenia urz dze  technicznych itp., sygna  
natychmiastowego przerwania ognia podaje si  nabojem sygna owym 
„czerwony ogie  pojedynczy”. Nabojów tych zabrania si  stosowa  we 
wszystkich innych sytuacjach podczas wicze  i strzela . 

5. Ogie  nale y przerwa , gdy odleg o  mi dzy wozami bojowymi 
strzelaj cymi a celami wynosi w wypadku strzelania: 

- z broni pok adowej wozu bojowego do celów du ych: w dzie  600m, w nocy 
400m, do celów rednich: w dzie  400m, a nocy 300m; 

- z karabinów maszynowych wozów bojowych w dzie  300m, a w nocy 200m 
- z broni strzeleckiej i granatników ppanc.: w dzie  150m, a nocy 100m. 

Zako czenie zaj  
Prowadzi: d-ca kz 
Czas: 20 min

129 

 
XII. INNE (DODATKOWE) 
SYGNA Y: 

LP. TRE  SYGNA U SYGNA  

1.  otwarcie ognia OGIE  

2. przerwanie ognia ROZEJM

3. zaj cie zapasowego SO ZAPAS

4. alarm powietrzny LOTNIK

5.  alarm chemiczny MG A 

6. odwo anie alarmu ODBÓJ

7. zu ycie 0,5 j.o. PO OWA

8. ze rodkowanie ognia plutonu GROM-1

9. przeniesienie ognia SKRZYD O

OCENY: 

Ocen  za wiczenie w kierowaniu ogniem ustala si  nast puj co: 

1. „bardzo dobrze”, gdy zniszczono 70% wszystkich celów, w tym co najmniej 

80% celów wa nych z ogólnej liczby celów wa nych; 

2. „dobrze”, gdy zniszczono 60% wszystkich celów, w tym co najmniej 70% 

celów wa nych z ogólnej liczby celów wa nych; 

3. „dostatecznie”, gdy zniszczono 50% wszystkich celów, w tym co najmniej 

60% celów wa nych z ogólnej liczby celów wa nych. 
 
XIII. WPROWADZENIE W SYTUACJ  TAKTYCZN  

 

Przeciwnik: 
Pododdzia y przeciwnika prowadz c dzia ania zaczepne na kierunku  DRAWSKO 

POMORSKIE - RECZ osi gaj c powodzenie zaj y rubie  DROGA BRUKOWANA 

- PCT BUCIERZ. Przeciwnik w godzinach nocnych wprowadzi  do walki odwody, 

prawdopodobnie z zamiarem kontynuowania natarcia celem uchwycenia 

dogodnych do przegrupowania jego wojsk w z ów komunikacyjnych w rejonie  

m. PROSTYNIA. 

Wojska w asne: 
Pododdzia y 2 kz otrzyma y zadanie dokona  przegrupowania si  i rodków  

w rejon obrony z zadaniem zatrzymania natarcia przeciwnika na kierunku 



194 193 

PIASKOWY BRÓD - MIELNO STARGARDZKIE oraz odrzucenia go na rubie  

RADOWO - GÓRA HETMA SKA, w celu umo liwienia prze o onemu 

podci gni cia si  i rodków do wykonania kontrataku. 

 

XIV. PRZEBIEG ZAJ  
Cz  wst pna (w rejonie wyj ciowym) –  30 min: 

 Przyj cie meldunku od dowódcy plutonu. 
 Przejrzenie i sprawdzenie broni oraz amunicji. 
 Podanie tematu, celu i organizacji zaj . 
 Omówienie warunków bezpiecze stwa. 
 Podanie kryptonimów, cz stotliwo ci i sygna ów dowodzenia oraz 

alarmowania obowi zuj cych w wiczeniu. 
 Wprowadzenie w sytuacj  taktyczn . 

 
Cz  g ówna – 220 min: 

Lp. ZAGADNIENIA 
I CZAS 

CZYNNO CI

KIEROWNIKA 
WICZ CYCH 

DOWÓDCÓW SZKOLONYCH 
1. Przygotowanie 

plutonu do walki  
w rejonie 
wyj ciowym. 

Kontroluje 
czynno ci dcy plz. 

Nakazuje wykona  wybrane 
przedsi wzi cia zwi zane  
z sprawdzeniem SpW - 
wizowanie armat i granatników, 
czyszczenie broni, sprawdzenie 
sprawno ci BWP-1, 
sprawdzenie czno ci. 

Realizuj  
nakazane 
czynno ci pod 
nadzorem 
dowódców 
dru yn. 

2. Organizowanie 
ubezpieczenia  
i obserwacji 

Stawiam rozkaz 
bojowy dowódcy 
plutonu 
 
Kontroluj  
czynno ci dcy plz  
w zakresie 
organizacji systemu 
prowadzenia 
ubezpieczenia  
i obserwacji. 

Zajmuj  wyznaczon  rubie . 
Wys uchuje rozkazu bojowego 
dowódcy 2kz. 
 
Stawia zadania do organizacji 
ubezpieczenia i obserwacji 
dy urnemu rodkowi 
ogniowemu (obs udze) lub 
dowódcy punktu 
obserwacyjnego. 

Przygotowuj  
stanowiska 
ogniowe. 
D-cy dr 
organizuj  
system 

czno ci, 
stanowiska 
oporu. 

3. Planowanie  
i przygotowanie 
systemu ognia 
przez dowódc  
plutonu 

Sprawdzam 
wykonanie szkicu 
przez dowódc  
plutonu. 
 
Zwracam uwag  na 
zachowanie bojowe 
dru yn i elementy 
zabezpieczenia 
bojowego. 

Dowódca planuje prowadzenie 
obrony wg punktów: 
 ustalenie po o enia; 
 planowanie (ocena sytuacji, 

podj cie decyzji  
i okre lenie zamiaru 
dzia ania, opracowanie 
szkicu dzia ania); 

 przygotowanie stanowisk 
ogniowych w ramach 
punktu oporu plutonu. 

 

Przygotowuj  
stanowiska 
oporu do 
obrony. 
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4. Postawienie 
zadania bojowego  
i zorganizowanie 
wspó dzia ania 
ogniowego 

Wys uchuj  
rozkazu bojowego 
dcy pl. 
 
Sprawdzam dców 
dr ze zrozumienia 
zada . 
Kontroluj  
przygotowanie 
plutonu do obrony. 
 Zwracam uwag  
na elementy 
zabezpieczenia 
bojowego oraz 
bojowe zachowanie 
si  o nierzy. 

Stawia zadanie dru ynom. 
 
Organizuje ogniowe 
wspó dzia anie w pododdziale  
i s siadami. 
 
 
 
 
Kontroluje przygotowania 
stanowisk ogniowych. 
 
Kontroluj  zrozumienie zada ; 
 
Melduje osi gni cie gotowo ci 
systemu ognia i gotowo ci do 
wykonania zadania. 

Dowódcy dru yn 
wys uchuj  
rozkazu 
bojowego dcy pl. 
 
Wykonuj  szkice 
dzia ania  
w obronie. 
 
Przygotowuj  
stanowiska 
ogniowe. Dcy 
dru yn 
precyzuj  
zadania dla 
o nierzy  

w dru ynach. 
5. Kierowanie ogniem 

plutonu 
zmechanizowanego 
w walce: 

zgodnie ze schematem pola tarczowego  
i poni szym harmonogramem: 

Lp. Cele Odleg o Rodzaj rodka ogniowego 
I. Zwalczanie elementów rozpoznawczych (bojowych) i ubezpiecze  

przeciwnika 
5.1 Transporter opancerzony 

rozpoznawczy (fig. boj. nr 49) 
ukazuj cy si . 

1100  Wykonuj  dzia onowi – operatorzy z armat  
w dru ynach. 

II. Zwalczanie elementów rozpoznawczych (bojowych) i ubezpiecze  
przeciwnika 

5.2 4 Czo gi rednie i transporter 
(fig. boj. nr 60 i 50) ukazuj ce 
si  

1000-800  Wykonuj  dzia onowi – operatorzy z armat  
w dru ynach oraz w ramach ZO plutonu 

III. Zwalczanie rozwijaj cego si  przeciwnika (na rubie y spieszania) 
5.3 2 Czo gi rednie i 2 transportery 

opancerzone (fig. boj. nr 60 i 
50) ukazuj ce si . 

700  Wykonuj  dzia onowi – operatorzy z armat  
w dru ynach. 

IV. Zwalczanie rozwijaj cego si  przeciwnika (po spieszeniu)
5.4 3 grupy piechoty ukazuj ce si , 

3 grupy piechoty ukazuj ce si . 
600 
500 

 Wykonuj  dzia onowi – operatorzy  
z pok adowego karabinu maszynowego do 
celów wa nych 
 

V. Zwalczanie przeciwnika na rubie y ataku
5.5 4 transportery opancerzone 

(fig. boj. nr 50) ukazuj ce si . 
12 grup piechoty ukazuj cych 
si . 

400 
300 
200 

 Wykonuj  celowniczy granatnika ppanc. 
 
 Wykonuj  o nierze desantu w dru ynach 

VI. Po cig ogniowy za wycofuj cym si  przeciwnikiem
5.6 4 grupy piechoty ukazuj ce si . 150  Wykonuj  o nierze desantu w ramach ZO  

w dru ynach.  
 Wykonuj  celowniczowie km PK (prowadz  

ogie  do celów biegn cych i kl cz cych) 
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6. Zako czenie 
wykonywania 
zadania bojowego. 

Kierownik strzelania 
nakazuje przerwa  
ogie , roz adowa  
bro . 

Dowódca pl nakazuje 
roz adowa  bro  i 
czeka na kontrol  przez 
rozjemc  ogniowego. 
 

Szkoleni przerywaj  
ogie , roz adowuj  
bro  i czekaj  na 
kontrol  
roz adowania przez 
rozjemc  ogniowego. 

 

Cz  ko cowa – 20 min: 

 Przejrzenie broni i rozliczenie amunicji. 
 Dokonanie omówienia, podanie ocen i okre lenie zada  na nauk  w asn . 
 Organizacja przegrupowania do rejonu zakwaterowania. 
 Obs uga sprz tu i uzbrojenia oraz z o enie meldunku prze o onemu. 

 

 

 

Za cznik nr 1 – Rozkaz bojowy d-cy 2kz. 

Za cznik nr 2 – Schemat sytuacji tarczowej. 

Za cznik nr 3 – Tabelaryczny harmonogram sposobu sterowania sytuacj   

tarczow . 

    
     
   OPRACOWA  

 
                                                           Dowódca 2kz 

                                                                  
 

              kpt. Anna NOWAK 
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Za cznik nr 1 do planu konspektu 
 
ROZKAZ BOJOWY DOWÓDCY 2kz  
 
Dokument odniesienia: szkic terenu – wykonanie w asne. 
Podzia  si :  1 plz. 
  2 plz. 
  3 plz. 
Dozory:  D-11 CEGIELNIA 
  D-12 WYSOKIE 
  D-13 KOMIN 
  D-14 BRAMA 
  D-15 SKRAJ 
 
1. SYTUACJA 

a) si y przeciwnika – na kierunku obrony 1bz pododdzia y 343BZ 
prowadz  dzia ania zaczepne na kierunku DRAWSKO POMORSKIE-
RECZ. Po poniesieniu ponad 40% strat zosta  zatrzymany na rubie y 
DROGA BRUKOWANA - BUCIERZ. Prawdopodobnym celem 
dzia ania jest uchwycenie w z ów komunikacyjnych w m. PROSTYNIA 
i m. RECZ. w wyniku uderze  lotnictwa naszych wojsk das 343BZ 
poniós  oko o 25% strat i odtwarza zdolno  bojow  w gotowo ci do 
wsparcia walcz cych pododdzia ów w rejonie m. OLESZNO. W tej 
chwili  343BZ odtwarza swoj  zdolno  bojow , któr  osi gnie 
prawdopodobnie za 2 dni. W okolicach miejscowo ci RADOWO 
wykryto si y rozpoznawcze w sile plutonu. 

b) si y w asne – 
1. 1bz otrzyma  zadanie broni  si  na rubie y p d. MIELNO celem 

niedopuszczenia  przeciwnika do uchwycenia m. PROSTYNIA. 
2. Na lewo broni si  1kz 1bz na rubie y  lewy skraj lasu droga na 

MIELNO celem niedopuszczenia do opanowania przez przeciwnika 
p d-zach. cz ci MIELNO. Na prawo przechodzi do obrony 3kz na 
rubie y ZAGAJNIK w celu niedopuszczenia do uchwycenia p d.-wsch. 
cz ci pasa taktycznego 

3. Z ty u 400m w kierunku p d-wsch swoje stanowiska rozstawi a kwsp., 
która na nasz  korzy  b dzie wykonywa a ognie zaporowe. 

 
c) Zmiany w podporz dkowaniu – brak . 

2. ZADANIE: 
2kz otrzyma a zadanie broni  punktu oporu w rejonie KO CIÓ EK-
TRYGONOMETR – WARSZTAT i nie dopu ci  do opanowania  
m. PROSTYNIA. Pas ognia: na lewo: WRAK - BRZOZA, na prawo KAMIE  – 
WIERZBA. 

3. REALIZACJA: 
a) zamiar dzia ania – celem dzia ania kompanii jest zatrzyma  natarcie 

przeciwnika przed FEBA w rejonie. Na naszym kierunku dzia ania 
prawdopodobnie b dzie prowadzi  dzia ania zaczepne bz, 
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i m. RECZ. w wyniku uderze  lotnictwa naszych wojsk das 343BZ 
poniós  oko o 25% strat i odtwarza zdolno  bojow  w gotowo ci do 
wsparcia walcz cych pododdzia ów w rejonie m. OLESZNO. W tej 
chwili  343BZ odtwarza swoj  zdolno  bojow , któr  osi gnie 
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2. Na lewo broni si  1kz 1bz na rubie y  lewy skraj lasu droga na 

MIELNO celem niedopuszczenia do opanowania przez przeciwnika 
p d-zach. cz ci MIELNO. Na prawo przechodzi do obrony 3kz na 
rubie y ZAGAJNIK w celu niedopuszczenia do uchwycenia p d.-wsch. 
cz ci pasa taktycznego 

3. Z ty u 400m w kierunku p d-wsch swoje stanowiska rozstawi a kwsp., 
która na nasz  korzy  b dzie wykonywa a ognie zaporowe. 

 
c) Zmiany w podporz dkowaniu – brak . 

2. ZADANIE: 
2kz otrzyma a zadanie broni  punktu oporu w rejonie KO CIÓ EK-
TRYGONOMETR – WARSZTAT i nie dopu ci  do opanowania  
m. PROSTYNIA. Pas ognia: na lewo: WRAK - BRZOZA, na prawo KAMIE  – 
WIERZBA. 

3. REALIZACJA: 
a) zamiar dzia ania – celem dzia ania kompanii jest zatrzyma  natarcie 

przeciwnika przed FEBA w rejonie. Na naszym kierunku dzia ania 
prawdopodobnie b dzie prowadzi  dzia ania zaczepne bz, 
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b) manewr – rodki opancerzone przeciwnika niszczy  ogniem PPK, 
armat BWP i rgppanc. Z chwil  rozpocz cia natarcia ogniem armatnim 
plutonów wzbrania  jego rozwini cie si  w lini  bojow . Po spieszeniu 
piechoty niszczy  przeciwnika ogniem pok adowych karabinów 
maszynowych i broni strzeleckiej. Ze rodkowanie ognia kompanii 
DOZÓR -13, lewo 50. Punkt ci ko ci obrony na kierunku dzia ania  
2 plutonu. W wypadku niepowodzenia i opanowania przez przeciwnika 
rubie y KRZAK-MUREK pod os on  dymu wycofa  si  w kolejno ci  
1,2 i 3 plz. na sygna  „DYM” po drodze WST GA, 

c) zadania dla podleg ych pododdzia ów –  
- 1 plz broni  punktu oporu na lewym skrzydle kz i nie dopu ci  do 

opanowania przez przeciwnika obiektu KO CIÓ EK.  
- 2 plz broni  punktu oporu w rodku ugrupowania kz i nie dopu ci  

do opanowania przez przeciwnika obiektu MASZT.  
- 3 plz broni  punktu oporu na prawym skrzydle kz i nie dopu ci  do 

opanowania przez przeciwnika obiektu WARSZTAT 
d) wytyczne koordynuj ce: 

- ze rodkowanie ognia kompanii - GROT. 
- gotowo  systemu ognia – 010900SIE2014. 

 
4. ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE: 
1. Na wykonanie zadania przydzielam: 
2. 0,7 jo do broni strzeleckiej, pok adowej i armat BWP; 
3. Miny ppanc – 20 na pluton; 
4. RGD-2 – 12 kpl. na pluton; 
5. Zapór ma owidocznych – 4 na pluton; 
6. Drut kolczasty – 100m na pluton; 
7. Kompanijny punkt zaopatrywania – Zagajnik; 
8. Kompanijny punkt opatrunkowy – Zagajnik. 
5. DOWODZENIE I SYGNA Y: 

a) dowodzenie – moje miejsce 150 m za ugrupowaniem 2plz. 
b) zast pca – dowódca 2 plz. 
c) sygna y – cz stotliwo ci oraz kryptonimy bez zmian. 

 
DOWÓDCA 

 
kpt. Anna NOWAK 
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Za cznik nr 3 do planu-konspektu 
 

TABELARYCZNY HARMONOGRAM SPOSOBU STEROWANIA  
SYTUACJ  TARCZOW  

 
Lp. Nr rubie y Czas 

operacyjny Sygna  Kolejno  ukazywania celów Czas 
ukazywania 

1 I H BRAMA C-1 4' 
2 II H+4' BUK C-2, C-3 5' 
3 III H+9' SOSNA C-4 7' 
4 IV H+16' JOD A C-5,C-6 5' 
5 V H+21' KLON C-7,C-8,C-9 5' 
6 VI H+26' AKACJA C-10,C-11,C-12 5' 
7 VII H+31' WIERK C-13,C-14,C-15 5' 
8 VIII H+36' WIERZBA C-16,C-17,C-18,C-19,C-20,C-21,C-22,C-23,C-24 5' 
9 IX H+41' MODRZEW C-25,C-26,C-27.C-28 5' 

10 X H+46' LIPA C-29,C-30,C-31,C-32 5' 
            

            

 
 

     ZESTAWIENIE ZBIORCZE       ZESTAWIENIE ZBIORCZE 
           ILO CI AMUNICJI               ILO CI FIGUR BOJOWYCH  

Lp. nr figury 
bojowej Ilo  

1 27 15 
2 30 31 
3 31 3 
4 34 1 
5 35 5 
6 36 6 
7 40 29 
8 49 1 
9 50 7 

10 60 6 
Razem 104 

Lp. Rodzaj amunicji Ilo  

1 PG-15W z zap. wicz. 25 
2 PG-7W z zap. wicz. 8 
3 7.62nb kb z poc. PS 386 
4 7.62nb kb z poc. T-46 124 
5 5,56nb z poc.RS 131 
6 5,56nb z poc. T-73 43 
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LITERATURA (wydawnictwa obowi zuj ce w SZ RP na dzie  01.01.2014 r.): 
Obowi zkowa 
1. „Program strzela  z broni strzeleckiej” – sygn. Szkol. 857/2012  

z uzupe nieniem nr 1. 
2. „Program strzela  z wozów bojowych” – sygn. Szkol. 856/2012  

z uzupe nieniem nr 1. 
3. „Program szkolenia pododdzia ów zawodowych wojsk pancernych  

i zmechanizowanych” – sygn. DWL d. Wewn. 203/2013. 
 

Uzupe niaj ca 

1. „Album tarcz i figur bojowych” – sygn. Szkol. 565/76. 
2.  „Czynno ci za ogi przy uzbrojeniu czo gu PT-91. Podr cznik” 

 – sygn. Szkol. 793/97. 
3. „Czynno ci za ogi przy uzbrojeniu czo gu T-72. Podr cznik” 

 – sygn. Szkol. 629/83. 
4. „Instrukcja kierowania ogniem pododdzia ów zmechanizowanych i czo gów  

w walce” – sygn. Szkol. 798/97. 
5. „Instrukcja o ochronie s uchu o nierzy podczas strzela ”  

– sygn. DWL d. 23/2000. 
6. „Instrukcja o dzia alno ci szkoleniowo-metodycznej” – sygn. Szkol. 816/2009 
7. „Instrukcja piechoty – granaty r czne. Cz  I. Opis i utrzymywanie. Cz  II. 

Zasady i sposoby u ycia” – sygn. Szkol. 161/61. 
8. „Katalog urz dze  szkolno-treningowych wojsk l dowych” 

 – sygn. Szkol. 762/95. 
9. „Metodyka szkolenia dzia onowych-operatorów BWP z wykorzystaniem 

urz dzenia treningowego” – sygn. Szkol. 726/88. 
10. „Metodyka szkolenia ogniowego pododdzia ów czo gów. Podr cznik” 

 – sygn. Szkol. 630/83. 
11. „Metodyka szkolenia ogniowego pododdzia ów piechoty” – Szkol. 722/88. 
12. „Metodyka szkolenia strzeleckiego” – Szkol. 730/89. 
13. „Nauczanie sposobów strzelania z broni strzeleckiej w nocy”  

– sygn. Szkol. 201/63. 
14. „Obs ugiwanie uzbrojenia BWP” – sygn. Szkol. 567/76. 
15. „Podr cznik strzelca wyborowego” – sygn. Szkol. 444/71. 
16. „Poradnik metodyczny do szkolenia funkcyjnych za óg czo gów T-72  

z wykorzystaniem urz dzenia treningowego BESKID-2M”  
– sygn. Szkol. 795/97. 

17. „Poradnik metodyczny do szkolenia ogniowego dzia onowych czo gów T-72  
z wykorzystaniem urz dzenia treningowego BESKID-2” – sygn. Szkol. 766/95. 
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Za cznik nr 3 do planu-konspektu 
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15. „Podr cznik strzelca wyborowego” – sygn. Szkol. 444/71. 
16. „Poradnik metodyczny do szkolenia funkcyjnych za óg czo gów T-72  
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18. „Poradnik metodyczny do szkolenia ogniowego dzia onowych-operatorów 
BWP-1 z wykorzystaniem urz dzenia treningowego ORTLES-3”  
– sygn. Szkol. 771/95. 

19. „Strzelanie z czo gów ogniem po rednim. Podr cznik” - sygn. Szkol. 637/85. 
20. „Strzelanie z czo gu PT-91. Podr cznik” - sygn. Szkol. 794/97. 
21. „System szkolenia z walki i bezpiecznego pos ugiwania si  broni . Poradnik”  

– sygn. DWL d Wewn. 187/2011. 
22. „Tabele strzelnicze dla 73mm armaty 2A28” – sygn. Szkol. 733/89. 
23. „Teoria strza u” – sygn. Szkol. 348/69. 
24. „Trena er dzia onowego czo gu T-72 BESKID-2/M typ TWS-2…” 

 – sygn. Szkol. 786/96. 
25. „Trena er dzia onowego-operatora BWP ORTLES-3/M TWS-3…” 

 – sygn. Szkol. 787/96. 
26. „Urz dzenia treningowe i pomoce w szkoleniu ogniowym pododdzia ów 

piechoty i czo gów. Podr cznik” – sygn. Szkol. 779/95. 
27. „Zarys metodyki nauczania o nierzy zwalczania opancerzonych wozów 

bojowych nieprzyjaciela na bliskich odleg o ciach” – sygn. Szkol. 322/69. 
28. „Zasady strzelania z broni strzeleckiej” – sygn. Szkol. 155/62. 
29. „Zasady strzelania z BWP 1 (ZS-BWP-1-89)” – sygn. Szkol. 729/89. 
30. „Zasady strzelania z BWP-1” (komplet na 32 tablicach) – sygn. Szkol. 53/T/90. 
31. „Zbiór norm szkoleniowych dla pododdzia ów rozpoznawczych wojsk 

l dowych” – sygn. DWL d Wewn. 181/2010.  
32. „Zbiór norm szkoleniowych dla pododdzia ów wojsk pancernych 

i zmechanizowanych” – sygn. DWL d Wewn. 159/2010. 
 

Instrukcje do broni 

1. „12,7 mm karabin maszynowy NSW-12,7. Opis i u ytkowanie. Sposoby  
i zasady strzelania” – sygn. Uzbr. 2336/84. 

2. „125 mm armata czo gowa 2A46. Opis i u ytkowanie” – sygn. Uzbr. 2165/81. 
3. „14,5 mm czo gowy karabin maszynowy KPWT. Opis i u ytkowanie”  

– sygn. Uzbr. 889/67. 
4. „5,56 mm karabin szturmowy wz. 1996. Opis i u ytkowanie”  

– sygn. DWL d. 21/2000. 
5. „7,62 mm czo gowy karabin maszynowy PKT. Opis i u ytkowanie. Sposoby  

i zasady strzelania” – sygn. Uzbr. 1282/71. 
6. „7,62 mm karabinek-granatnik wz. 1974 r. i 40 mm granatnik lekki wz. 1983 r. 

Opis i u ytkowanie. Sposoby i zasady strzelania” – sygn. Uzbr. 2342/84. 
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7. „7,62 mm karabinki AKM (AKM ), AKMS (AKMSN), AK, KBKG wz.1960 
i KBKG wz. 1960/72. Opis i u ytkowanie. Sposoby i zasady strzelania” 
– sygn. Uzbr. 2447/86. 

8. „7,62 mm karabiny maszynowe PK, PKM, PKMN z podstawami. Opis  
i u ytkowanie. Sposoby i zasady strzelania” – sygn. Uzbr. 2300/83. 

9. „73 mm armata g adko lufowa 2A28. Opis i u ytkowanie. Wydanie drugie 
uzupe nione” – sygn. Uzbr. 2334/84. 

10. „9 mm pistolet maszynowy wz. 1963. Opis i u ytkowanie. Sposoby i zasady 
strzelania” – sygn. Uzbr. 1048/68 

11. „9 mm pistolet maszynowy wz. 1984 (PM-84P). Opis i u ytkowanie”  
– sygn. Uzbr. 2635/97. 

12. „Amunicja wojsk l dowych. Podr cznik” – sygn. Uzbr. 2307/83. 
13. „Celownik peryskopowy PP-61A. Opis i u ytkowanie” – sygn. Uzbr. 899/67. 
14. „Lornetka pryzmatyczna 7x45. Opis i u ytkowanie” – sygn. Uzbr. 1295/71. 
15. „ adownik ta m nabojowych do 7,62 mm karabinów maszynowych SG, SGM, 

SGMT, PK, PKS i PKT. Opis i u ytkowanie” – sygn. Uzbr. 1120/69. 
16. „R czny granatnik przeciwpancerny RGP-76. Opis i u ytkowanie. Zasady  

i sposoby strzelania” – sygn. Uzbr. 2413/86. 
17. „R czny granatnik przeciwpancerny RGPPanc-7 (RPG-7) i jego odmiany 

(RGPPANC-7N, RGPPANC-7W, RGPPANC-7WN, RGPPANC-7D, 
RGPPANC-7DN). Opis i u ytkowanie. Sposoby i zasady strzelania”  
– sygn. Uzbr. 2325/84. 

18. „T umik PBS-1 do 7,62 mm karabinka AKM. Opis i u ytkowanie”  
– sygn. Uzbr. 1094/69. 

19. „Uniwersalny celownik noktowizyjny NSPU. Opis i u ytkowanie”  
– sygn. Uzbr. 2134/80. 
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WYKAZ SKRÓTÓW 
PST – park sprz tu technicznego 

UST – urz dzenie szkolno-treningowe 

SZ RP – Si y Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej 

SpW – sprz t wojskowy 

PT – redni punkt trafienia 

PK – punkt kontrolny 

PC – redni punkt celowania 

ISOPS – indywidualne rodki ochrony przed ska eniami 

LSS – laserowy symulator strzela  

FX – amunicja barwi ca 

ASG – Air Soft Gun  

AEG – Auto Electric Gun 

BLOS – bro , lufa, otoczenie, spust 

UT – urz dzenie treningowe 

UiSW – uzbrojenie i sprz t wojskowy 

SKO – system kierowania ogniem 

PKW – Polski Kontyngent Wojskowy 

KO – kierowanie ogniem  

Prezentacja PPT – prezentacja PowerPoint  

 

Skład i łamanie Wydawcy
Druk DWS SG WP. Zam. 538. 2015
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