CYKL SPRZĘTU OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ
Cykl Sprz■tu Obrony Przeciwlotniczej jest komórk■ bezpo■rednio podporz■dkowan■ Szefowi Wydzia■u
Dydaktycznego i odpowiada za realizacj■ szkolenia w zakresie:
• budowy i eksploatacji przeciwlotniczych zestawów rakietowych
• budowy i eksploatacji przeciwlotniczych zestawów rakietowych OSA
• budowy i eksploatacji przeciwlotniczych zestawów artyleryjskich, artyleryjsko-rakietowych i przeno■nych
przeciwlotniczych zestawów rakietowych
• bojowego wykorzystywania sprz■tu.

Cykl Sprzętu Obrony Przeciwlotniczej realizuje następujące zadania:
• realizuje proces przygotowania zawodowego i doskonalenia specjalistów Obrony Przeciwlotniczej w
ramach kursów kwalifikacyjnych, doskonal■cych oraz specjalistycznych, zgodnie z potrzebami jednostek
wojskowych

• prowadzi kszta■cenie specjalistyczne podchor■■ych Wojskowej Akademii Technicznej i Wy■szej
Szko■y Oficerskiej Wojsk L■dowych

• opracowuje programy szkolenia specjalistycznego, uwzgl■dniaj■c zakres wymaganej wiedzy na
poszczególnych stanowiskach s■u■bowych oraz przedmiotowe plany korelacjipracowuje materia■u
dydaktyczne, w tym instrukcje, podr■czniki, tablice pogl■dowe

• doskonali umiej■tno■ci kadry w ramach dzia■alno■ci szkoleniowo-metodycznej

•

organizuje i przeprowadza
artyleryjsko-rakietowymi

szkolenia

poligonowe
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po■■czone

ze

strzelaniami

bojo-wymi

•

uczestniczy w szkoleniu pododdzia■ów przeno■nych przeciwlotniczych zestawów rakietowych
wyznaczonych do Si■ Odpowiedzi NATO (NRF)

•

wspólnie z Centralnym Poligonem Si■ Powietrznych organizuje i przeprowadzi kursy
szkoleniowo-metodyczne dla zespo■ów kadry odpowiedzialnej za bezpiecze■stwo i ocen■ strzela■
bojowych na poligonie

•

modernizuje baz■ szkoleniow■ oraz zaplecze techniczne Cyklu zgodnie z wymogami programów
kszta■cenia i szkolenia oraz zmieniaj■cymi si■ potrzebami Si■ Zbrojnych RP

•

prowadzi dzia■ania przygotowania bazy szkoleniowej do nauki nowo wprowadzanego sprz■tu oraz
dostosowanie jej do wymogów ochrony ■rodowiska naturalnego

•

nadaje klasy kwalifikacyjne specjalisty wojskowego zgodnie z obowi■zuj■cymi przepisami

•

prowadzi dzia■alno■■ kadry cyklu w ruchu na rzecz wynalazczo■ci i nowatorstwa.

Kadra Cyklu w procesie szkolenia wykorzystuje:
• pracownie sprz■towe przeciwlotniczego zestawu rakietowego KUB, OSA oraz taktycznych ■rodków OPL

•

sprz■t specjalistyczny b■d■cy na wyposa■eniu dywizjonu zabezpieczenia CS SP oraz s■siednich
jednostek OPL Wojsk L■dowych

•

infrastruktur■ polowej bazy szkoleniowej CS SP oraz Centralnego Poligonu Si■ Powietrznych w Ustce.

W Cyklu Sprzętu Obrony Przeciwlotniczej kształcimy:
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•

kandydatów na oficerów Wyzszej Szko■y Oficerskiej Wojsk L■dowych – w ramach studiów zawodowych

•

kandydatów na oficerów
techniczno-specjalnych

•

s■uchaczy kursów specjalistycznych

•

s■uchaczy kursów na potrzeby Si■ Powietrznych, Wojsk L■dowych i Marynarki Wojennej w
specjalno■ciach PZR „OSA” i „KUB” oraz taktyczne ■rodki OPL

Wojskowej

Akademii

Technicznej

–

w

zakresie

przedmiotów

Ponadto szkolimy:
• dru■yny ppzr przeznaczonej do Si■ Odpowiedzi NATO (NRF)

•

■o■nierzy s■u■by przygotowawczej do NSR.

Kadra cyklu uczestniczy w konferencjach i sympozjach po■wi■conych rozwojowi i wdra■aniu nowych
rozwi■za■ technicznych oraz nowych typów uzbrojenia. Jednocze■nie unowocze■nia swoj■ baz■
szkoleniow■ tak, aby sprosta■ wyzwaniom wspó■czesnego szkolenia.

Materiał pochodzi ze zbiorów Cyklu; red. J. Barczewski
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