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Lp. KOD KURSU NAZWA KURSU STRONA 
1 8358001 Kurs doskonalący dla podoficerów - obsługa sprężarek UKS-400 4 

3 8358003 Kurs doskonalący obsług trenażerów PPZR 5 

4 8358004 Kurs doskonalący techników RSKP przeciwlotniczych zestawów rakietowych NEWA SC 6 

5 8358005 Kurs doskonalący operatorów urządzeń dźwigowych HIAB 017 T (Z PZR NEWA SC) 7 

6 8358006 Kurs doskonalący funkcyjnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych NEWA SC (wyposażenie startowe) 8 

7 8358014 Kurs doskonalący dla dowódców obsług i plutonów SW PZR KUB 9 

8 8358019 Kurs doskonalący dla dowódców SSWN KUB 10 

9 8358020 Kurs doskonalący dla pomocników dowódcy plutonu ppzr 11 

10 8358030 Kurs doskonalący dla funkcyjnych PZR NEWA SC – montaż i zbrojenie rakiet 5W27U 12 

11 8358033 Kurs operatorów Kabiny Dowodzenia i Naprowadzania (KDN NEWA SC) 13 

12 8358043 Kurs dla zespołu ogniowego PZR NEWA SC 14 

13 8358052 Kurs doskonalący dla obsług samobieżnych przeciwlotniczych zestawów artyleryjsko-rakietowych ZSU-23-4MP BIAŁA 15 

14 8358054 Kurs doskonalący dla obsług RSKP/AKIPS 16 

15 8358055 Kurs doskonalący dla obsług stacji SSWN 17 

16 8358056 Kurs doskonalący dla obsług samobieżnych wyrzutni SW PZR KUB 18 

17 8358057 Kurs doskonalący obsług przeciwlotniczych zestawów rakietowych PRWB OSA 19 

18 8358058 
Kurs doskonalący w zakresie obsługi i eksploatacji samobieżnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego SPZR 
POPRAD 

20 

19 8358060 Kurs doskonalący w zakresie obsługi i operacyjnego wykorzystania wojskowych odbiorników GPS typu DAGR 21 

20 8358068 
Kurs doskonalący z budowy, przeznaczenia, zasady działania i bojowego wykorzystania wskaźnika WRP-12M do stacji 
radiolokacyjnej NUR-31, NUR-31M, NUR-31MK oraz wskaźnika WRH-14M do stacji radiolokacyjnej NUR-41 

22 

21 8358069 Kurs specjalistyczny SERE na poziomie B dla personelu latającego SZ RP  23 

22 8358070 A Kurs specjalistyczny SERE na poziomie C dla personelu latającego SZ RP  24 

23 8358070 B Kurs specjalistyczny SERE na poziomie C dla personelu latającego SZ RP  25 

24 8358075 
Kurs doskonalący w zakresie budowy i eksploatacji systemu identyfikacji bojowej IFF (identification Friend or Foe) 
standardu Mark XII i Mark XIIA 

26 

25 8358076 
Kurs doskonalący w zakresie budowy i eksploatacji systemu identyfikacji bojowej IFF (identification Friend or Foe) 
standardu Mark XII i Mark XIIA krótkiego zasięgu 

27 

26 8358077 
Kurs doskonalący w zakresie budowy i eksploatacji systemu identyfikacji bojowej IFF (identification Friend or Foe) 
standardu Mark XII i Mark XIIA średniego zasięgu 

28 

27 8358078 
Kurs doskonalący w zakresie budowy i eksploatacji systemu identyfikacji bojowej IFF (identification Friend or Foe) 
standardu Mark XII i Mark XIIA dalekiego zasięgu 

29 

28 8358079 Kurs doskonalący z budowy, przeznaczenia, zasady działania  i bojowego wykorzystania ZDSPR SOŁA 30 

29 8358080 Podstawy radioelektroniki 31 

30 8358083 
Kurs doskonalący z zakresu budowy, przeznaczenia, zasady działania   
i bojowego wykorzystania stacji radiolokacyjnej  AVIA-W 

32 

31 8358085 
Kurs doskonalący z zakresu budowy, przeznaczenia, zasady działania  
i bojowego wykorzystania stacji radiolokacyjnej  NUR-12ME (poziom podstawowy) 

33 

32 8358087 Kurs doskonalący z budowy, przeznaczenia, zasad działania   34 
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i bojowego wykorzystania stacji rlok. NUR-15 (poziom podstawowy) 

33 8358089 
Kurs doskonalący z zakresu budowy, przeznaczenia, zasady działania  i bojowego wykorzystania stacji radiolokacyjnej  
NUR-31/NUR-31MK  (poziom podstawowy) 

35 

34 8358091 
Kurs doskonalący z zakresu budowy, przeznaczenia, zasady działania   
i bojowego wykorzystania stacji radiolokacyjnej  NUR-41 (poziom podstawowy) 

36 

35  Kurs języka angielskiego poziom I 37 

36  Kurs języka angielskiego poziom II 38 

37  Kurs języka angielskiego poziom III 39 
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NAZWA KURSU – KOD KURSU KURS DOSKONALĄCY DLA PODOFICERÓW – OBSŁUGA SPRĘŻAREK UKS-400  
– 8358001 

UCZESTNICY Żołnierze (podoficerowie) na stanowiskach funkcyjnych związanych z eksploatacją sprężarek 
powietrza UKS-400 

WYMAGANE DOKUMENTY Dowód osobisty, polecenie wyjazdu, poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli 
ZASTRZEŻONE, zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych, 
zdjęcie do przepustki 

WYMAGANIA ZDROWOTNE Aktualne okresowe badania lekarskie 

WYPOSAŻENIE Mundur polowy wz. 93 (2010), beret (furażerka), trzewiki – w okresie zimowym dodatkowo: 
ubranie ochronne, czapka zimowa i czapka futrzana, odznaka identyfikacyjna z nazwiskiem 
do ubioru polowego wz. 93 (2010), ISOPS (maska, odzież ochronna), hełm, szelki do 
przenoszenia oporządzenia (kamizelka taktyczna), materiały piśmiennicze, przybory toaletowe 

ZAKWATEROWANIE Internat – dzab Dąbki, bezpłatnie 

WYŻYWIENIE Bezpłatne 

LICZBA SZKOLONYCH 16 osób  

CZAS TRWANIA KURSU 2 tygodnie 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu, do godz. 20.00 

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, obiekt Dąbki k. Darłowa 

INNE DANE Uczestnicy po zakończeniu kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu doskonalącego 

UWAGI ORGANIZATORA 
KURSU 

Zasady kwalifikowania i kierowania na kursy doskonalące i kwalifikacyjne określa „Plan 
doskonalenia zawodowego realizowanego w jednostkach szkolnictwa wojskowego podległych 
Dowódcy Generalnemu RSZ w 2021 r.” 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

W sprawach organizacyjnych – komendant OSzS – tel. 261-456-600 

W sprawach ewidencyjnych – starszy referent SPiP – tel. 261-456-571, 

szef SPiP – tel. 261-456-050 
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NAZWA KURSU – KOD KURSU  KURS DOSKONALĄCY OBSŁUG TRENAŻERÓW PPZR – 8358003  

UCZESTNICY  Żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska związane z obsługą trenażerów ppzr.  

WYMAGANE DOKUMENTY  Dowód osobisty, polecenie wyjazdu, poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli  

ZASTRZEŻONE, zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych. 
Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające  do zajmowania się eksploatacją urządzeń i 
instalacji elektroenergetycznych mobilnych UiSW, zdjęcie do przepustki  

WYMAGANIA ZDROWOTNE  Aktualne okresowe badania lekarskie  

WYPOSAŻENIE  Mundur polowy wz. 93 (2010), beret (furażerka), trzewik – w okresie zimowym dodatkowo: 
ubranie ochronne, czapka zimowa i czapka futrzana, hełm, odznaka identyfikacyjna z 
nazwiskiem do ubioru polowego wz. 93 (2010), ISOPS (maska, odzież ochronna), hełm, 
szelki do przenoszenia oporządzenia (kamizelka taktyczna), ubiór sportowy (koszulka, 
spodenki, dres, obuwie sportowe)), materiały piśmiennicze, przybory toaletowe  

ZAKWATEROWANIE  Internat – Koszalin, bezpłatnie  

WYŻYWIENIE  Bezpłatne  

LICZBA SZKOLONYCH  36 osób  

CZAS TRWANIA KURSU  4 tygodnie  

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA  

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu, do godz. 20.00   

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, Koszalin, ul. Wojska Polskiego 66  

INNE DANE  Uczestnicy po zakończeniu kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz 
tymczasowe pozwolenie eksploatacyjne    

UWAGI ORGANIZATORA 
KURSU  

Zasady kwalifikowania i kierowania na kursy doskonalące i kwalifikacyjne określa „Plan 
doskonalenia zawodowego realizowanego w jednostkach szkolnictwa wojskowego 
podległych Dowódcy Generalnemu RSZ w 2021 r.”  

INFORMACJI  

SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA  

W sprawach organizacyjnych – komendant OSzS – tel. 261-456-600. W sprawach 
ewidencyjnych – starszy referent SPiP – tel. 261-456-571,  szef SPiP – tel. 261-456-050  
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NAZWA KURSU – KOD KURSU KURS DOSKONALĄCY TECHNIKÓW RSKP PRZECIWLOTNICZYCH ZESTAWÓW 
RAKIETOWYCH NEWA SC – 8358004 

UCZESTNICY Podoficerowie na stanowiskach techników stacji RSKP 5K21 
 

WYMAGANE DOKUMENTY Dowód osobisty, polecenie wyjazdu, poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli 
ZASTRZEŻONE, zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych. 
Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające  do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji 
elektroenergetycznych mobilnych UiSW, zdjęcie do przepustki 

WYMAGANIA ZDROWOTNE Aktualne okresowe badania lekarskie 

WYPOSAŻENIE Mundur polowy wz. 93 (2010), beret (furażerka), trzewiki – w okresie zimowym dodatkowo: 
ubranie ochronne, czapka zimowa i czapka futrzana, odznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do 
ubioru polowego wz. 93 (2010), ISOPS (maska, odzież ochronna), hełm, szelki do przenoszenia 
oporządzenia (kamizelka taktyczna), materiały piśmiennicze, przybory toaletowe 

ZAKWATEROWANIE Internat – dzab Dąbki, bezpłatnie 

WYŻYWIENIE Bezpłatne 

LICZBA SZKOLONYCH 6 osób 

CZAS TRWANIA KURSU 4 tygodnie 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu, do godz. 20.00  

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, obiekt Dąbki k. Darłowa 

INNE DANE Uczestnicy po zakończeniu kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu 
doskonalącego 

UWAGI ORGANIZATORA 
KURSU 

Zasady kwalifikowania i kierowania na kursy doskonalące i kwalifikacyjne określa „Plan 
doskonalenia zawodowego realizowanego w jednostkach szkolnictwa wojskowego podległych 
Dowódcy Generalnemu RSZ w 2021 r.” 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

W sprawach organizacyjnych – komendant OSzS – tel. 261-456-600 

W sprawach ewidencyjnych – starszy referent SPiP – tel. 261-456-571,  

szef SPiP – tel. 261-456-050 
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NAZWA KURSU – KOD KURSU KURS DOSKONALĄCY OPERATORÓW URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH HIAB 017T  

(Z PZR NEWA SC) – 8358005 

UCZESTNICY Operatorzy urządzeń dźwigowych HIAB 017 T (z PZR NEWA SC)   

WYMAGANE DOKUMENTY Dowód osobisty, polecenie wyjazdu, poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli 
ZASTRZEŻONE, zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych, 
zdjęcie do przepustki 

WYMAGANIA ZDROWOTNE Aktualne okresowe badania lekarskie 

WYPOSAŻENIE Mundur polowy wz. 93 (2010), beret (furażerka), trzewiki – w okresie zimowym dodatkowo: 
ubranie ochronne, czapka zimowa i czapka futrzana, odznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do 
ubioru polowego wz. 93 (2010), ISOPS (maska, odzież ochronna), hełm, szelki do przenoszenia 
oporządzenia (kamizelka taktyczna), materiały piśmiennicze, przybory toaletowe 

ZAKWATEROWANIE Internat – dzab Dąbki, bezpłatnie 

WYŻYWIENIE Bezpłatne 

LICZBA SZKOLONYCH 8 osób 

CZAS TRWANIA KURSU 5 dni 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu, do godz. 20.00  

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, obiekt Dąbki k. Darłowa 

INNE DANE Uczestnicy po zakończeniu kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu 
doskonalącego 

UWAGI ORGANIZATORA 
KURSU 

Zasady kwalifikowania i kierowania na kursy doskonalące i kwalifikacyjne określa „Plan 
doskonalenia zawodowego realizowanego w jednostkach szkolnictwa wojskowego podległych 
Dowódcy Generalnemu RSZ w 2021 r.” 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

W sprawach organizacyjnych – komendant OSzS – tel. 261-456-600 

W sprawach ewidencyjnych – starszy referent SPiP – tel. 261-456-571,  

szef SPiP – tel. 261-456-050 

 
 
 



 8 

NAZWA KURSU – KOD KURSU KURS DOSKONALĄCY FUNKCYJNYCH PZR NEWA SC (WYPOSAŻENIE STARTOWE) 
 – 8358006 

UCZESTNICY Żołnierze na stanowiskach funkcyjnych związanych z eksploatacją wyrzutni W-125SC.   

WYMAGANE DOKUMENTY Dowód osobisty, polecenie wyjazdu, poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli 
ZASTRZEŻONE, zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych, 
zdjęcie do przepustki. Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające  do zajmowania się 
eksploatacją urządzeń i instalacji elektroenergetycznych mobilnych UiSW. 

WYMAGANIA ZDROWOTNE Aktualne okresowe badania lekarskie 

WYPOSAŻENIE Mundur polowy wz. 93 (2010), beret (furażerka), trzewiki – w okresie zimowym dodatkowo: 
ubranie ochronne, czapka zimowa i czapka futrzana, odznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do 
ubioru polowego wz. 93 (2010), ISOPS (maska, odzież ochronna), hełm, szelki do 
przenoszenia oporządzenia (kamizelka taktyczna), materiały piśmiennicze, przybory toaletowe 

ZAKWATEROWANIE Internat – dzab Dąbki, bezpłatnie 

WYŻYWIENIE Bezpłatne 

LICZBA SZKOLONYCH 14 osób 

CZAS TRWANIA KURSU 4 tygodnie 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu, do godz. 20.00  

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, obiekt Dąbki k. Darłowa 

INNE DANE Uczestnicy po zakończeniu kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu 
doskonalącego 

UWAGI ORGANIZATORA 
KURSU 

Zasady kwalifikowania i kierowania na kursy doskonalące i kwalifikacyjne określa „Plan 
doskonalenia zawodowego realizowanego w jednostkach szkolnictwa wojskowego podległych 
Dowódcy Generalnemu RSZ w 2021 r.” 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

W sprawach organizacyjnych – komendant OSzS – tel. 261-456-600 

W sprawach ewidencyjnych – starszy referent SPiP – tel. 261-456-571,  

szef SPiP – tel. 261-456-050 
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NAZWA KURSU – KOD KURSU KURS DOSKONALĄCY DLA DOWÓDCÓW OBSŁUG I PLUTONÓW SW PZR KUB  
– 8358014 

UCZESTNICY Dowódcy obsług i plutonów SW PZR KUB 

WYMAGANE DOKUMENTY Dowód osobisty, polecenie wyjazdu, poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli 
ZASTRZEŻONE, świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na 
stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń, instalacji i sieci: Grupa 1.  
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające  
i zużywające energię elektryczną: pkt. 11. Urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia: 
ppkt. 1. polowe sieci, urządzenia i instalacje elektroenergetyczne o napięciu do 1 kV, ppkt. 2. 
zespoły prądotwórcze o mocy od 1 kW, zdjęcie do przepustki 

WYMAGANIA ZDROWOTNE Aktualne okresowe badania lekarskie 

WYPOSAŻENIE Mundur polowy wz. 93 (2010), beret (furażerka), trzewiki – w okresie zimowym dodatkowo: 
ubranie ochronne, czapka zimowa i czapka futrzana, odznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do 
ubioru polowego wz. 93 (2010), ISOPS (maska, odzież ochronna), hełm, szelki do 
przenoszenia oporządzenia (kamizelka taktyczna), ubiór sportowy (koszulka, spodenki, dres, 
obuwie sportowe), materiały piśmiennicze, przybory toaletowe 

ZAKWATEROWANIE Internat – Koszalin, bezpłatnie 

WYŻYWIENIE Bezpłatne 

LICZBA SZKOLONYCH 4 osoby 

CZAS TRWANIA KURSU 3 miesiące 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu, do godz. 20.00  

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, Koszalin, ul. Wojska Polskiego 66 

INNE DANE Uczestnicy po zakończeniu kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu 
doskonalącego 

UWAGI ORGANIZATORA 
KURSU 

Zasady kwalifikowania i kierowania na kursy doskonalące i kwalifikacyjne określa „Plan 
doskonalenia zawodowego realizowanego w jednostkach szkolnictwa wojskowego podległych 
Dowódcy Generalnemu RSZ w 2021 r.” 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

W sprawach organizacyjnych – komendant OSzS – tel. 261-456-600 

W sprawach ewidencyjnych – starszy referent SPiP – tel. 261-456-571,  
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szef SPiP – tel. 261-456-050 

NAZWA KURSU – KOD KURSU KURS DOSKONALĄCY DLA DOWÓDCÓW SSWN PZR KUB – 8358019 

UCZESTNICY Zastępcy dowódcy baterii - dowódcy stacji SSWN, dowódcy baterii startowych KUB oraz 
oficerowie dplot PZR KUB 

WYMAGANE DOKUMENTY Dowód osobisty, polecenie wyjazdu, poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli 
ZASTRZEŻONE, świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na 
stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń, instalacji i sieci: Grupa 1.  
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające  
i zużywające energię elektryczną: pkt. 11. Urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia: 
ppkt. 1. polowe sieci, urządzenia i instalacje elektroenergetyczne o napięciu do 1 kV, ppkt. 2. 
zespoły prądotwórcze o mocy od 1 kW, zdjęcie do przepustki 

WYMAGANIA ZDROWOTNE Aktualne okresowe badania lekarskie 

WYPOSAŻENIE Mundur polowy wz. 93 (2010), beret (furażerka), trzewiki – w okresie zimowym dodatkowo: 
ubranie ochronne, czapka zimowa i czapka futrzana, odznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do 
ubioru polowego wz. 93 (2010), ISOPS (maska, odzież ochronna), hełm, szelki do 
przenoszenia oporządzenia (kamizelka taktyczna), ubiór sportowy (koszulka, spodenki, dres, 
obuwie sportowe), materiały piśmiennicze, przybory toaletowe 

ZAKWATEROWANIE Internat – Koszalin, bezpłatnie 

WYŻYWIENIE Bezpłatne 

LICZBA SZKOLONYCH 3 osoby 

CZAS TRWANIA KURSU 2 miesiące 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu, do godz. 20.00  

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, Koszalin, ul. Wojska Polskiego 66 

INNE DANE Uczestnicy po zakończeniu kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu 
doskonalącego 

UWAGI ORGANIZATORA 
KURSU 

Zasady kwalifikowania i kierowania na kursy doskonalące i kwalifikacyjne określa „Plan 
doskonalenia zawodowego realizowanego w jednostkach szkolnictwa wojskowego podległych 
Dowódcy Generalnemu RSZ w 2021 r.” 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

W sprawach organizacyjnych – komendant OSzS – tel. 261-456-600 
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W sprawach ewidencyjnych – starszy referent SPiP – tel. 261-456-571,  

szef SPiP – tel. 261-456-050 

 
 

NAZWA KURSU – KOD KURSU KURS DOSKONALĄCY DLA POMOCNIKÓW DOWÓDCY PLUTONU ppzr – 8358020 

UCZESTNICY Pomocnicy dowódcy plutonu ppzr GROM 

WYMAGANE DOKUMENTY Dowód osobisty, polecenie wyjazdu, poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli 
ZASTRZEŻONE, zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych, 
zdjęcie do przepustki 

WYMAGANIA ZDROWOTNE Aktualne okresowe badania lekarskie 

WYPOSAŻENIE Mundur polowy wz. 93 (2010), beret (furażerka), trzewiki – w okresie zimowym dodatkowo: 
ubranie ochronne, czapka zimowa i czapka futrzana, odznaka identyfikacyjna  
z nazwiskiem do ubioru polowego wz. 93 (2010), ISOPS (maska, odzież ochronna), hełm, szelki 
do przenoszenia oporządzenia (kamizelka taktyczna), ubiór sportowy (koszulka, spodenki, 
dres, obuwie sportowe), materiały piśmiennicze, przybory toaletowe 

ZAKWATEROWANIE Internat – Koszalin, bezpłatnie 

WYŻYWIENIE Bezpłatne 

LICZBA SZKOLONYCH 14 osób 

CZAS TRWANIA KURSU 4 tygodnie 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu, do godz. 20.00  

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, Koszalin, ul. Wojska Polskiego 66 

INNE DANE Uczestnicy po zakończeniu kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz 
tymczasowe pozwolenie eksploatacyjne   

UWAGI ORGANIZATORA 
KURSU 

Zasady kwalifikowania i kierowania na kursy doskonalące i kwalifikacyjne określa „Plan 
doskonalenia zawodowego realizowanego w jednostkach szkolnictwa wojskowego podległych 
Dowódcy Generalnemu RSZ w 2021 r.” 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

W sprawach organizacyjnych – komendant OSzS – tel. 261-456-600 

W sprawach ewidencyjnych – starszy referent SPiP – tel. 261-456-571,  

szef SPiP – tel. 261-456-050 
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NAZWA KURSU – KOD KURSU KURS DOSKONALĄCY DLA FUNKCYJNYCH PZR NEWA SC – MONTAŻ I ZBROJENIE 
RAKIET 5W27U – 8358030 

UCZESTNICY Obsługa potoku technologicznego 
 

WYMAGANE DOKUMENTY Dowód osobisty, polecenie wyjazdu, poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli 
ZASTRZEŻONE, zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych, 
zdjęcie do przepustki 

WYMAGANIA ZDROWOTNE Aktualne okresowe badania lekarskie 

WYPOSAŻENIE Mundur polowy wz. 93 (2010), beret (furażerka), trzewiki – w okresie zimowym dodatkowo: 
ubranie ochronne, czapka zimowa i czapka futrzana, odznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do 
ubioru polowego wz. 93 (2010), ISOPS (maska, odzież ochronna), hełm, szelki do 
przenoszenia oporządzenia (kamizelka taktyczna), materiały piśmiennicze, przybory toaletowe. 

ZAKWATEROWANIE Internat – dzab Dąbki, bezpłatnie 

WYŻYWIENIE Bezpłatne 

LICZBA SZKOLONYCH 5 osób 

CZAS TRWANIA KURSU 4 tygodnie 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu, do godz. 20.00  

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, obiekt Dąbki k. Darłowa 

INNE DANE Uczestnicy po zakończeniu kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu 
doskonalącego 

UWAGI ORGANIZATORA 
KURSU 

Zasady kwalifikowania i kierowania na kursy doskonalące i kwalifikacyjne określa „Plan 
doskonalenia zawodowego realizowanego w jednostkach szkolnictwa wojskowego podległych 
Dowódcy Generalnemu RSZ w 2021 r.” 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

W sprawach organizacyjnych – komendant OSzS – tel. 261-456-600 

W sprawach ewidencyjnych – starszy referent SPiP – tel. 261-456-571,  

szef SPiP – tel. 261-456-050 
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NAZWA KURSU – KOD KURSU KURS OPERATORÓW KDN PZR NEWA SC – 8358033 

UCZESTNICY Żołnierze na stanowiskach funkcyjnych związanych z eksploatacją KDN PZR NEWA SC 

WYMAGANE DOKUMENTY Dowód osobisty, polecenie wyjazdu, poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli 
ZASTRZEŻONE, zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych, 
zdjęcie do przepustki. Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające  do zajmowania się 
eksploatacją urządzeń i instalacji elektroenergetycznych mobilnych UiSW, zdjęcie do 
przepustki 

WYMAGANIA ZDROWOTNE Aktualne okresowe badania lekarskie 

WYPOSAŻENIE Mundur polowy wz. 93 (2010), beret (furażerka), trzewiki – w okresie zimowym dodatkowo: 
ubranie ochronne, czapka zimowa i czapka futrzana, odznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do 
ubioru polowego wz. 93 (2010), ISOPS (maska, odzież ochronna), hełm, szelki do przenoszenia 
oporządzenia (kamizelka taktyczna), materiały piśmiennicze, przybory toaletowe 

ZAKWATEROWANIE Internat – dzab Dąbki, bezpłatnie 

WYŻYWIENIE Bezpłatne 

LICZBA SZKOLONYCH 6 osób 

CZAS TRWANIA KURSU 4 tygodnie 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu, do godz. 20.00  

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, obiekt Dąbki k. Darłowa 

INNE DANE Uczestnicy po zakończeniu kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu 
doskonalącego 

UWAGI ORGANIZATORA 
KURSU 

Zasady kwalifikowania i kierowania na kursy doskonalące i kwalifikacyjne określa „Plan 
doskonalenia zawodowego realizowanego w jednostkach szkolnictwa wojskowego podległych 
Dowódcy Generalnemu RSZ w 2021 r.” 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

W sprawach organizacyjnych – komendant OSzS – tel. 261-456-600 

W sprawach ewidencyjnych – starszy referent SPiP – tel. 261-456-571,  
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szef SPiP – tel. 261-456-050 

 
 
 
 

NAZWA KURSU – KOD KURSU KURS DLA ZESPOŁU OGNIOWEGO PZR NEWA SC – 8358043 

UCZESTNICY Całość stanu osobowego zespołu ogniowego 
 

WYMAGANE DOKUMENTY Dowód osobisty, polecenie wyjazdu, poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli 
ZASTRZEŻONE, zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych, 
zdjęcie do przepustki 

WYMAGANIA ZDROWOTNE Aktualne okresowe badania lekarskie 

WYPOSAŻENIE Mundur polowy wz. 93 (2010), beret (furażerka), trzewiki – w okresie zimowym dodatkowo: 
ubranie ochronne, czapka zimowa i czapka futrzana, odznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do 
ubioru polowego wz. 93 (2010), ISOPS (maska, odzież ochronna), hełm, szelki do 
przenoszenia oporządzenia (kamizelka taktyczna), materiały piśmiennicze, przybory toaletowe 

ZAKWATEROWANIE Internat – dzab Dąbki, bezpłatnie 

WYŻYWIENIE Bezpłatne 

LICZBA SZKOLONYCH 38 osób 

CZAS TRWANIA KURSU 3 tygodnie 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu do godz. 20.00  

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, obiekt Dąbki k. Darłowa 

INNE DANE Uczestnicy po zakończeniu kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu 
doskonalącego 

UWAGI ORGANIZATORA 
KURSU 

Zasady kwalifikowania i kierowania na kursy doskonalące i kwalifikacyjne określa „Plan 
doskonalenia zawodowego realizowanego w jednostkach szkolnictwa wojskowego podległych 
Dowódcy Generalnemu RSZ w 2021 r.” 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

W sprawach organizacyjnych – komendant OSzS – tel. 261-456-600 

W sprawach ewidencyjnych – starszy referent SPiP – tel. 261-456-571,  
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szef SPiP – tel. 261-456-050 

 
 
 
 

NAZWA KURSU – KOD KURSU KURS DOSKONALĄCY DLA OBSŁUG SAMOBIEŻNYCH PRZECIWLOTNICZYCH 
ZESTAWÓW ARTYLERYJSKO-RAKIETOWYCH ZSU-23-4MP „BIAŁA” – 8358052 

UCZESTNICY Żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska związane z obsługą i eksploatacją samobieżnych 
przeciwlotniczych zestawów artyleryjsko-rakietowych ZSU-23-4MP. 

WYMAGANE DOKUMENTY Dowód osobisty, polecenie wyjazdu, poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli 
ZASTRZEŻONE, świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na 
stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń, instalacji i sieci: Grupa 1.  
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające  
i zużywające energię elektryczną: pkt. 11. Urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia:  
ppkt. 1. polowe sieci, urządzenia i instalacje elektroenergetyczne o napięciu do 1 kV, ppkt. 2. 
zespoły prądotwórcze o mocy od 1 kW., zdjęcie do przepustki 

WYMAGANIA ZDROWOTNE Aktualne okresowe badania lekarskie 

WYPOSAŻENIE Mundur polowy wz. 93 (2010), beret (furażerka), trzewiki – w okresie zimowym dodatkowo: 
ubranie ochronne, czapka zimowa i czapka futrzana, odznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do 
ubioru polowego wz. 93 (2010), ISOPS (maska, odzież ochronna), hełm, szelki do 
przenoszenia oporządzenia (kamizelka taktyczna), ubiór sportowy (koszulka, spodenki, dres, 
obuwie sportowe), materiały piśmiennicze, przybory toaletowe 

ZAKWATEROWANIE Internat – Koszalin, bezpłatnie 

WYŻYWIENIE Bezpłatne 

LICZBA SZKOLONYCH 8 osób 

CZAS TRWANIA KURSU 6 tygodni 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu, do godz. 20.00  

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, Koszalin, ul. Wojska Polskiego 66 

INNE DANE Uczestnicy po zakończeniu kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu 
doskonalącego 
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UWAGI ORGANIZATORA 
KURSU 

Zasady kwalifikowania i kierowania na kursy doskonalące i kwalifikacyjne określa „Plan 
doskonalenia zawodowego realizowanego w jednostkach szkolnictwa wojskowego podległych 
Dowódcy Generalnemu RSZ w 2021 r.” 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

W sprawach organizacyjnych – komendant OSzS – tel. 261-456-600 

W sprawach ewidencyjnych – starszy referent SPiP – tel. 261-456-571,  

szef SPiP – tel. 261-456-050 

NAZWA KURSU – KOD KURSU KURS DOSKONALĄCY DLA OBSŁUG RSKP/AKIPS – 8358054 

UCZESTNICY Obsługi RSKP/AKIPS, dowódcy baterii technicznych pododdziałów OPL WL oraz specjaliści 
pododdziałów remontowych 

WYMAGANE DOKUMENTY Dowód osobisty, polecenie wyjazdu, poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli 
ZASTRZEŻONE, świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na 
stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń, instalacji i sieci: Grupa 1.  
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające  
i zużywające energię elektryczną: pkt. 11. Urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia: 
ppkt. 1. polowe sieci, urządzenia i instalacje elektroenergetyczne o napięciu do 1 kV, ppkt. 2. 
zespoły prądotwórcze o mocy od 1 kW, zdjęcie do przepustki 

WYMAGANIA ZDROWOTNE Aktualne okresowe badania lekarskie 

WYPOSAŻENIE Mundur polowy wz. 93 (2010), beret (furażerka), trzewiki – w okresie zimowym dodatkowo: 
ubranie ochronne, czapka zimowa i czapka futrzana, odznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do 
ubioru polowego wz. 93 (2010), ISOPS (maska, odzież ochronna), hełm, szelki do 
przenoszenia oporządzenia (kamizelka taktyczna), ubiór sportowy (koszulka, spodenki, dres, 
obuwie sportowe), materiały piśmiennicze, przybory toaletowe 

ZAKWATEROWANIE Internat – Koszalin, bezpłatnie 

WYŻYWIENIE Bezpłatne 

LICZBA SZKOLONYCH 11 osób 

CZAS TRWANIA KURSU 4 tygodnie 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu, do godz. 20.00  

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, Koszalin, ul. Wojska Polskiego 66 
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INNE DANE Uczestnicy po zakończeniu kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu 
doskonalącego 

UWAGI ORGANIZATORA 
KURSU 

Zasady kwalifikowania i kierowania na kursy doskonalące i kwalifikacyjne określa „Plan 
doskonalenia zawodowego realizowanego w jednostkach szkolnictwa wojskowego podległych 
Dowódcy Generalnemu RSZ w 2021 r.” 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

W sprawach organizacyjnych – komendant OSzS – tel. 261-456-600 

W sprawach ewidencyjnych – starszy referent SPiP – tel. 261-456-571,  

szef SPiP – tel. 261-456-050 

 

NAZWA KURSU – KOD KURSU KURS DOSKONALĄCY DLA OBSŁUG STACJI SSWN – 8358055 

UCZESTNICY Obsługi stacji SSWN oraz specjaliści pododdziałów remontowych 

WYMAGANE DOKUMENTY Dowód osobisty, polecenie wyjazdu, poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli 
ZASTRZEŻONE, świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na 
stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń, instalacji i sieci: Grupa 1.  
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające  
i zużywające energię elektryczną: pkt. 11. Urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia: 
ppkt. 1. polowe sieci, urządzenia i instalacje elektroenergetyczne o napięciu do 1 kV, ppkt. 2. 
zespoły prądotwórcze o mocy od 1 kW, zdjęcie do przepustki 

WYMAGANIA ZDROWOTNE Aktualne okresowe badania lekarskie 

WYPOSAŻENIE Mundur polowy wz. 93 (2010), beret (furażerka), trzewiki – w okresie zimowym dodatkowo: 
ubranie ochronne, czapka zimowa i czapka futrzana, odznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do 
ubioru polowego wz. 93 (2010), ISOPS (maska, odzież ochronna), hełm, szelki do 
przenoszenia oporządzenia (kamizelka taktyczna), ubiór sportowy (koszulka, spodenki, dres, 
obuwie sportowe), materiały piśmiennicze, przybory toaletowe 

ZAKWATEROWANIE Internat – Koszalin, bezpłatnie 

WYŻYWIENIE Bezpłatne 

LICZBA SZKOLONYCH 9 osób 

CZAS TRWANIA KURSU 3 miesiące 
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TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu, do godz. 20.00  

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, Koszalin, ul. Wojska Polskiego 66 

INNE DANE Uczestnicy po zakończeniu kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu 
doskonalącego 

UWAGI ORGANIZATORA 
KURSU 

Zasady kwalifikowania i kierowania na kursy doskonalące i kwalifikacyjne określa „Plan 
doskonalenia zawodowego realizowanego w jednostkach szkolnictwa wojskowego podległych 
Dowódcy Generalnemu RSZ w 2021 r.” 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

W sprawach organizacyjnych – komendant OSzS – tel. 261-456-600 

W sprawach ewidencyjnych – starszy referent SPiP – tel. 261-456-571,  

szef SPiP – tel. 261-456-050 

NAZWA KURSU – KOD KURSU KURS DOSKONALĄCY DLA OBSŁUG SAMOBIEŻNYCH WYRZUTNI SW PZR KUB  
– 8358056 

UCZESTNICY Obsługi SW oraz specjaliści pododdziałów remontowych 

WYMAGANE DOKUMENTY Dowód osobisty, polecenie wyjazdu, poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli 
ZASTRZEŻONE, świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na 
stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń, instalacji i sieci: Grupa 1.  
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające  
i zużywające energię elektryczną: pkt. 11. Urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia: 
ppkt. 1. polowe sieci, urządzenia i instalacje elektroenergetyczne o napięciu do 1 kV, ppkt. 2. 
zespoły prądotwórcze o mocy od 1 kW, zdjęcie do przepustki 

WYMAGANIA ZDROWOTNE Aktualne okresowe badania lekarskie 

WYPOSAŻENIE Mundur polowy wz. 93 (2010), beret (furażerka), trzewiki – w okresie zimowym dodatkowo: 
ubranie ochronne, czapka zimowa i czapka futrzana, odznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do 
ubioru polowego wz. 93 (2010), ISOPS (maska, odzież ochronna), hełm, szelki do 
przenoszenia oporządzenia (kamizelka taktyczna), ubiór sportowy (koszulka, spodenki, dres, 
obuwie sportowe), materiały piśmiennicze, przybory toaletowe 

ZAKWATEROWANIE Internat – Koszalin, bezpłatnie 

WYŻYWIENIE Bezpłatne 

LICZBA SZKOLONYCH 5 osób 
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CZAS TRWANIA KURSU 2 miesiące 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu, do godz. 20.00  

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, Koszalin, ul. Wojska Polskiego 66 

INNE DANE Uczestnicy po zakończeniu kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu 
doskonalącego 

UWAGI ORGANIZATORA 
KURSU 

Zasady kwalifikowania i kierowania na kursy doskonalące i kwalifikacyjne określa „Plan 
doskonalenia zawodowego realizowanego w jednostkach szkolnictwa wojskowego podległych 
Dowódcy Generalnemu RSZ w 2021 r.” 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

W sprawach organizacyjnych – komendant OSzS – tel. 261-456-600 

W sprawach ewidencyjnych – starszy referent SPiP – tel. 261-456-571,  

szef SPiP – tel. 261-456-050 

NAZWA KURSU – KOD KURSU KURS DOSKONALĄCY OBSŁUG PRZECIWLOTNICZYCH ZESTAWÓW RAKIETOWYCH 
PRWB OSA – 8358057 

UCZESTNICY Żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska związane z obsługą i eksploatacją PRWB OSA 

WYMAGANE DOKUMENTY Dowód osobisty, polecenie wyjazdu, poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli 
ZASTRZEŻONE, świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na 
stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń, instalacji i sieci: Grupa 1.  
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające  
i zużywające energię elektryczną: pkt. 11. Urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia: 
ppkt. 1. polowe sieci, urządzenia i instalacje elektroenergetyczne o napięciu do 1 kV, ppkt. 2. 
zespoły prądotwórcze o mocy od 1 kW, zdjęcie do przepustki 

WYMAGANIA ZDROWOTNE Aktualne okresowe badania lekarskie 

WYPOSAŻENIE Mundur polowy wz. 93 (2010), beret (furażerka), trzewiki – w okresie zimowym dodatkowo: 
ubranie ochronne, czapka zimowa i czapka futrzana, odznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do 
ubioru polowego wz. 93 (2010), ISOPS (maska, odzież ochronna), hełm, szelki do 
przenoszenia oporządzenia (kamizelka taktyczna), ubiór sportowy (koszulka, spodenki, dres, 
obuwie sportowe), materiały piśmiennicze, przybory toaletowe 

ZAKWATEROWANIE Internat – Koszalin, bezpłatnie 

WYŻYWIENIE Bezpłatne 
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LICZBA SZKOLONYCH 37 osoby  

CZAS TRWANIA KURSU 3 miesiące 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu, do godz. 20.00  

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, Koszalin, ul. Wojska Polskiego 66 

INNE DANE Uczestnicy po zakończeniu kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu 
doskonalącego 

UWAGI ORGANIZATORA 
KURSU 

Zasady kwalifikowania i kierowania na kursy doskonalące i kwalifikacyjne określa „Plan 
doskonalenia zawodowego realizowanego w jednostkach szkolnictwa wojskowego podległych 
Dowódcy Generalnemu RSZ w 2021 r.” 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

W sprawach organizacyjnych – komendant OSzS – tel. 261-456-600 

W sprawach ewidencyjnych – starszy referent SPiP – tel. 261-456-571,  

szef SPiP – tel. 261-456-050 

NAZWA KURSU – KOD KURSU  KURS DOSKONALĄCY W ZAKRESIE OBSŁUGI I EKSPLOATACJI SAMOBIEŻNEGO 
PRZECIWLOTNICZEGO ZESTAWU RAKIETOWEGO SPZR POPRAD – 8358058  

UCZESTNICY  Żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska: dowódca oraz kierowca SPZR POPRAD  

WYMAGANE DOKUMENTY  Dowód osobisty, polecenie wyjazdu, poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli  

ZASTRZEŻONE, zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych, 
zdjęcie do przepustki  

WYMAGANIA ZDROWOTNE  Aktualne okresowe badania lekarskie  

WYPOSAŻENIE  Mundur polowy wz. 93 (2010), beret (furażerka), trzewiki – w okresie zimowym dodatkowo: 
ubranie ochronne, czapka zimowa i czapka futrzana, odznaka identyfikacyjna z nazwiskiem 
do ubioru polowego wz. 93 (2010), ISOPS (maska, odzież ochronna), hełm, szelki do 
przenoszenia oporządzenia (kamizelka taktyczna), materiały piśmiennicze, przybory 
toaletowe.  

ZAKWATEROWANIE  Internat – Koszalin, bezpłatnie  

WYŻYWIENIE  Bezpłatne  

LICZBA SZKOLONYCH  18 osób  

CZAS TRWANIA KURSU  2 miesiące  
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TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA  

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu, do godz. 20.00   

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, Koszalin, ul. Wojska Polskiego 66  

INNE DANE  Uczestnicy po zakończeniu kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu 
doskonalącego  

UWAGI ORGANIZATORA 
KURSU  

Zasady kwalifikowania i kierowania na kursy doskonalące i kwalifikacyjne określa „Plan 
doskonalenia zawodowego realizowanego w jednostkach szkolnictwa wojskowego podległych 
Dowódcy Generalnemu RSZ w 2021 r.”  

INFORMACJI  

SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA  

W sprawach organizacyjnych – komendant OSzS – tel. 261-456-600 W sprawach 
ewidencyjnych – starszy referent SPiP – tel. 261-456-571,  szef SPiP – tel. 261-456-050  

 
 
 
 
 
 

NAZWA KURSU – KOD KURSU Kurs doskonalący w zakresie obsługi i operacyjnego wykorzystania wojskowych 
odbiorników GPS typu DAGR – kod 8358060 

UCZESTNICY Żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska związane z obsługą i eksploatacją wojskowych 
odbiorników GPS typu DAGR 

WYMAGANE DOKUMENTY Dowód osobisty (legitymacja służbowa), polecenie wyjazdu, poświadczenie bezpieczeństwa 
do klauzuli ZASTRZEŻONE, przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych, zdjęcie 
do przepustki 

WYMAGANIA ZDROWOTNE Aktualne okresowe badania lekarskie 

WYPOSAŻENIE Mundur polowy wz. 93 (2010), beret (furażerka), trzewiki – w okresie zimowym dodatkowo: 
ubranie ochronne, czapka zimowa i czapka futrzana, odznaka identyfikacyjna z nazwiskiem 
do ubioru polowego wz. 93 (2010), ISOPS (maska, odzież ochronna), hełm, szelki do 
przenoszenia oporządzenia (kamizelka taktyczna), materiały piśmiennicze, przybory 
toaletowe 

ZAKWATEROWANIE Internat – Koszalin, bezpłatnie 

WYŻYWIENIE Bezpłatne 
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LICZBA SZKOLONYCH 48 szkolonych  

CZAS TRWANIA KURSU 4 dni 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu, do godz. 20.00  

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, Koszalin, ul. Wojska Polskiego 66 

INNE DANE Uczestnicy po zakończeniu kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu 
doskonalącego 

UWAGI ORGANIZATORA 
KURSU 

Zasady kwalifikowania i kierowania na kursy doskonalące i kwalifikacyjne określa „Plan 
doskonalenia zawodowego realizowanego w jednostkach szkolnictwa wojskowego podległych 
Dowódcy Generalnemu RSZ w 2021 r.” 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

W sprawach organizacyjnych – komendant OSzS – tel. 261-456-600 

W sprawach ewidencyjnych – starszy referent SPiP – tel. 261-456-571,  

szef SPiP – tel. 261-456-050 

 
 
 
 
 
 

NAZWA KURSU – KOD KURSU 

KURS DOSKONALĄCY Z BUDOWY, PRZEZNACZENIA, ZASADY DZIAŁANIA  
I BOJOWEGO WYKORZYSTANIA WSKAŹNIKA WRP-12M DO STACJI 
RADIOLOKACYJNEJ NUR-31, NUR-31M, NUR-31MK ORAZ WSKAŹNIKA WRH-14M  
DO STACJI RADIOLOKACYJNEJ NUR-41 – 8358068 

UCZESTNICY Żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska obsług stacji radiolokacyjnych 

WYMAGANE DOKUMENTY 
Dowód osobisty, polecenie wyjazdu, poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli POUFNE, 
przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych, zdjęcie do przepustki 

WYMAGANIA ZDROWOTNE Aktualne okresowe badania lekarskie 

WYPOSAŻENIE 
Mundur polowy wz. 93 (2010), beret (furażerka), trzewiki – w okresie zimowym dodatkowo: 
ubranie ochronne, czapka zimowa i czapka futrzana, odznaka identyfikacyjna z nazwiskiem 
do ubioru polowego wz. 93 (2010), ISOPS (maska, odzież ochronna), hełm, szelki do 
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przenoszenia oporządzenia (kamizelka taktyczna), ubiór sportowy (koszulka spodenki, dres, 
obuwie sportowe), materiały piśmiennicze, przybory toaletowe 

ZAKWATEROWANIE Internat – Koszalin, bezpłatnie 

WYŻYWIENIE Bezpłatne 

LICZBA SZKOLONYCH 33 osób  

CZAS TRWANIA KURSU 1 tydzień (35 godz.) 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu, do godz. 20.00  

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, Koszalin, ul. Wojska Polskiego 66 

INNE DANE 
Uczestnicy po zakończeniu kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu 
doskonalącego 

UWAGI ORGANIZATORA 
KURSU 

Zasady kwalifikowania i kierowania na kursy doskonalące i kwalifikacyjne określa „Plan 
doskonalenia zawodowego realizowanego w jednostkach szkolnictwa wojskowego podległych 
Dowódcy Generalnemu RSZ w 2021 r.” 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

W sprawach organizacyjnych – komendant OSzS – tel. 261-456-600 

W sprawach ewidencyjnych – starszy referent SPiP – tel. 261-456-571,  

szef SPiP – tel. 261-456-050 

 
 
 

NAZWA KURSU – KOD KURSU 
KURS SPECJALISTYCZNY SERE NA POZIOMIE B DLA PERSONELU LATAJĄCEGO  
SZ RP – 8358069 

UCZESTNICY Oficerowie, podoficerowie i szeregowi wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych 

WYMAGANE DOKUMENTY 
Dowód osobisty, polecenie wyjazdu, kopia poświadczenia bezpieczeństwa, zaświadczenie 
ukończenia szkolenia SERE poziomu A 

WYMAGANIA ZDROWOTNE Aktualne okresowe badania lekarskie 

WYPOSAŻENIE 

Kombinezon lotniczy (mundur polowy), umundurowanie ochronne GORE-TEX, plecak, 
śpiwór, karimata, płachta biwakowa, kamizelka taktyczna, bielizna i środki do higieny 
osobistej, bielizna termoaktywna, czapka zimowa, rękawiczki, okulary przeciwsłoneczne, 
łopatka, nóż, kubek metalowy, 5 worków foliowych, (3x30 litrów, 2x120 litrów), apteczka, 
gwizdek, lusterko sygnalizacyjne, folia termoizolacyjna NRC, latarka czołowa z zapasowymi 
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bateriami, kostium kąpielowy, krem z filtrem przeciwsłonecznym, maść przeciwko 
odmrożeniu, maść przeciwko kleszczom (stosownie do pory roku), elastyczna piłka do cięcia, 
materiały piśmiennicze niezbędne do pracy na mapie 

ZAKWATEROWANIE Internat – Koszalin, bezpłatnie 

WYŻYWIENIE Bezpłatne 

LICZBA SZKOLONYCH 25 osób  

CZAS TRWANIA KURSU 5 dni 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu, do godz. 20.00 
Centrum Szkolenia Sił Powietrznych ul. Wojska Polskiego 66, 75-903 Koszalin 

INNE DANE 
Uczestnicy po zakończeniu kursu otrzymują zaświadczenie i certyfikat o ukończeniu 
szkolenia 

UWAGI ORGANIZATORA 
KURSU 

Zasady kwalifikowania i kierowania na kurs szkolenia SERE poziom B określa „Plan 
doskonalenia zawodowego realizowanego w jednostkach szkolnictwa wojskowego podległych 
Dowódcy Generalnemu RSZ w 2021 r.” 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

W sprawach organizacyjnych – komendant OSzS – tel. 261-456-600, kierownik Cyklu Szkol. 
SERE – tel. 261-456-850. 

 W sprawach ewidencyjnych – starszy referent SPiP – tel. 261-456-571,  

szef SPiP – tel. 261-456-050 

NAZWA KURSU – KOD KURSU  KURS SPECJALISTYCZNY SERE NA POZIOMIE C DLA PERSONELU LATAJĄCEGO   
SZ RP – 8358070A  

UCZESTNICY  Oficerowie, podoficerowie i szeregowi wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych  

WYMAGANE DOKUMENTY  Dowód osobisty, polecenie wyjazdu, kopia poświadczenia bezpieczeństwa, zaświadczenie 
ukończenia szkolenia SERE poziomu B, zaświadczenie o zaliczeniu egzaminu rocznego z 
WF za ostatni okres  

WYMAGANIA ZDROWOTNE  Zaświadczenie lekarskie o dopuszczeniu do wykonywania obowiązków służbowych  

WYPOSAŻENIE  Kombinezon lotniczy/ mundur polowy – 2 kpl ., buty wojskowe – 2 pary, umundurowanie 
ochronne (gore-tex)- kpl., strój kąpielowy (kobiety jednoczęściowy), zasobnik piechoty 
górskiej lub zamiennik, posiadany sprzęt survivalowy ( np. nóż, piła do drewna, łopatka 
składana, poncho/płachta biwakowa, nakrycie głowy, busola), , śpiwór, karimata, kamizelka 
taktyczna/ pas taktyczny, bielizna zimowa/letnia stosownie do pory roku - 3 kpl., rękawiczki – 
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2 pary (taktyczne i ochronne), czapka zimowa,  5 worków (3x30 litrów, 2x120 litrów), 
materiały piśmiennicze niezbędne do pracy na mapie (ołówek, linijka, notes), ubranie i buty 
sportowe.   

ZAKWATEROWANIE  Internat – Koszalin, bezpłatnie  

WYŻYWIENIE  Bezpłatne  

LICZBA SZKOLONYCH  25 osób  

CZAS TRWANIA KURSU  3 tygodnie  

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA  

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu, do godz. 20.00  

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych ul. Wojska Polskiego 66, 75-903 Koszalin  

INNE DANE  
Uczestnicy po zakończeniu kursu otrzymują zaświadczenie i certyfikat o ukończeniu 
szkolenia  

UWAGI ORGANIZATORA 
KURSU  

Zasady kwalifikowania i kierowania na kurs szkolenia SERE poziom C określa „Plan  

doskonalenia zawodowego realizowanego w jednostkach szkolnictwa wojskowego 
podległych Dowódcy Generalnemu RSZ w 2021 r.”  

INFORMACJI  

SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA  

W sprawach organizacyjnych – komendant OSzS – tel. 261-456-600, kierownik Cyklu Szkol. 
SERE – tel. 261-456-850.  

 W sprawach ewidencyjnych – starszy referent SPiP – tel. 261-456-571,  szef SPiP – tel. 261-
456-050  

 

NAZWA KURSU – KOD KURSU  
KURS SPECJALISTYCZNY SERE NA POZIOMIE C DLA PERSONELU LATAJĄCEGO   SZ 
RP – 8358070B  

UCZESTNICY  Oficerowie, podoficerowie i szeregowi wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych  

WYMAGANE DOKUMENTY  

Dowód osobisty, polecenie wyjazdu, kopia poświadczenia bezpieczeństwa, zaświadczenie 
ukończenia szkolenia SERE poziomu B, zaświadczenie o zaliczeniu egzaminu rocznego z WF 
za ostatni okres  

WYMAGANIA ZDROWOTNE  Zaświadczenie lekarskie o dopuszczeniu do wykonywania obowiązków służbowych  
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WYPOSAŻENIE  

Kombinezon lotniczy/ mundur polowy – 2 kpl ., buty wojskowe – 2 pary, umundurowanie 
ochronne (gore-tex)- kpl., strój kąpielowy (kobiety jednoczęściowy), zasobnik piechoty górskiej 
lub zamiennik, posiadany sprzęt survivalowy ( np. nóż, piła do drewna, łopatka składana, 
poncho/płachta biwakowa, nakrycie głowy, busola), , śpiwór, karimata, kamizelka taktyczna/ 
pas taktyczny, bielizna zimowa/letnia stosownie do pory roku - 3 kpl., rękawiczki – 2 pary 
(taktyczne i ochronne), czapka zimowa,  5 worków (3x30 litrów, 2x120 litrów), materiały 
piśmiennicze niezbędne do pracy na mapie (ołówek, linijka, notes), ubranie i buty sportowe.   

ZAKWATEROWANIE  Internat – Koszalin, bezpłatnie  

WYŻYWIENIE  Bezpłatne  

LICZBA SZKOLONYCH  15 osób  

CZAS TRWANIA KURSU  2 tygodnie  

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA  

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu, do godz. 20.00  

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych ul. Wojska Polskiego 66, 75-903 Koszalin  

INNE DANE  Uczestnicy po zakończeniu kursu otrzymują zaświadczenie i certyfikat o ukończeniu szkolenia  

UWAGI ORGANIZATORA 
KURSU  

Zasady kwalifikowania i kierowania na kurs szkolenia SERE poziom C określa „Plan  
doskonalenia zawodowego realizowanego w jednostkach szkolnictwa wojskowego podległych 
Dowódcy Generalnemu RSZ w 2021 r.”  

INFORMACJI  

SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA  

W sprawach organizacyjnych – komendant OSzS – tel. 261-456-600, kierownik Cyklu Szkol. 
SERE – tel. 261-456-850.  

 W sprawach ewidencyjnych – starszy referent SPiP – tel. 261-456-571,  szef 
SPiP – tel. 261-456-050  

 

NAZWA KURSU – KOD KURSU KURS DOSKONALĄCY W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI SYSTEMU 
IDENTYFIKACJI BOJOWEJ IFF (IDENTIFICATION FRIEND OR FOE) STANDARDU MARK 
XII I MARK XIIA – 8358075 

UCZESTNICY Żołnierze zajmujący się problematyką identyfikacji bojowej, oficerowie bezpieczeństwa 
kryptograficznego, personel zajmujący się dystrybucją materiałów kryptograficznych na stacje 
rlok. i platformy bojowe wyposażone w sprzęt identyfikacji bojowej. 
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WYMAGANE DOKUMENTY Dowód osobisty (legitymacja służbowa), polecenie wyjazdu, poświadczenie bezpieczeństwa 
do klauzuli ZASTRZEŻONE, przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych, zdjęcie 
do przepustki 

WYMAGANIA ZDROWOTNE Aktualne okresowe badania lekarskie 

WYPOSAŻENIE Mundur polowy wz. 93 (2010), beret (furażerka), trzewiki – w okresie zimowym dodatkowo: 
ubranie ochronne, czapka zimowa i czapka futrzana, odznaka identyfikacyjna z nazwiskiem  
do ubioru polowego wz. 93 (2010), materiały piśmiennicze, przybory toaletowe 

ZAKWATEROWANIE Internat – Koszalin, bezpłatnie 

WYŻYWIENIE Bezpłatne 

LICZBA SZKOLONYCH 8 osób 

CZAS TRWANIA KURSU 5 dni 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu, do godz. 20.00  

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, Koszalin, ul. Wojska Polskiego 66 

INNE DANE Uczestnicy po zakończeniu kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu 
doskonalącego 

UWAGI ORGANIZATORA 
KURSU 

Zasady kwalifikowania i kierowania na kursy doskonalące i kwalifikacyjne określa „Plan 
doskonalenia zawodowego realizowanego w jednostkach szkolnictwa wojskowego podległych 
Dowódcy Generalnemu RSZ w 2021 r.” 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

W sprawach organizacyjnych – komendant OSzS – tel. 261-456-600 

W sprawach ewidencyjnych – starszy referent SPiP – tel. 261-456-571,  

szef SPiP – tel. 261-456-050 

 

NAZWA KURSU – KOD KURSU KURS DOSKONALĄCY W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI SYSTEMU 
IDENTYFIKACJI BOJOWEJ IFF (IDENTIFICATION FRIEND OR FOE) STANDARDU MARK 
XII I MARK XIIA KRÓTKIEGO ZASIĘGU – 8358076 

UCZESTNICY Obsługi samobieżnych i przenośnych PZR wykorzystujących zestawy identyfikacji krótkiego 
zasięgu (spzr POPRAD, ppzr GROM, ZUR) 
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WYMAGANE DOKUMENTY Dowód osobisty (legitymacja służbowa), polecenie wyjazdu, poświadczenie bezpieczeństwa 
do klauzuli ZASTRZEŻONE, przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych, zdjęcie 
do przepustki 

WYMAGANIA ZDROWOTNE Aktualne okresowe badania lekarskie 

WYPOSAŻENIE Mundur polowy wz. 93 (2010), beret (furażerka), trzewiki – w okresie zimowym dodatkowo: 
ubranie ochronne, czapka zimowa i czapka futrzana, odznaka identyfikacyjna z nazwiskiem  
do ubioru polowego wz. 93 (2010), materiały piśmiennicze, przybory toaletowe 

ZAKWATEROWANIE Internat – Koszalin, bezpłatnie 

WYŻYWIENIE Bezpłatne 

LICZBA SZKOLONYCH 15 osób  

CZAS TRWANIA KURSU 5 dni 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu, do godz. 20.00  

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, Koszalin, ul. Wojska Polskiego 66 

INNE DANE Uczestnicy po zakończeniu kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu 
doskonalącego 

UWAGI ORGANIZATORA 
KURSU 

Zasady kwalifikowania i kierowania na kursy doskonalące i kwalifikacyjne określa „Plan 
doskonalenia zawodowego realizowanego w jednostkach szkolnictwa wojskowego podległych 
Dowódcy Generalnemu RSZ w 2021 r.” 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

W sprawach organizacyjnych – komendant OSzS – tel. 261-456-600 

W sprawach ewidencyjnych – starszy referent SPiP – tel. 261-456-571,  

szef SPiP – tel. 261-456-050 

 
 

NAZWA KURSU – KOD KURSU KURS DOSKONALĄCY W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI SYSTEMU 
IDENTYFIKACJI BOJOWEJ IFF (IDENTIFICATION FRIEND OR FOE) STANDARDU MARK 
XII I MARK XIIA ŚREDNIEGO ZASIĘGU – 8358077 

UCZESTNICY Obsługi stacji rlok. oraz rakietowych zestawów plot. wykorzystujących zestawy identyfikacyjne 
średniego zasięgu (srlk SOŁA, zestawy NEWA, OSA, KUB) 
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WYMAGANE DOKUMENTY Dowód osobisty (legitymacja służbowa), polecenie wyjazdu, poświadczenie bezpieczeństwa 
do klauzuli ZASTRZEŻONE, przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych, zdjęcie 
do przepustki 

WYMAGANIA ZDROWOTNE Aktualne okresowe badania lekarskie 

WYPOSAŻENIE Mundur polowy wz. 93 (2010), beret (furażerka), trzewiki – w okresie zimowym dodatkowo: 
ubranie ochronne, czapka zimowa i czapka futrzana, odznaka identyfikacyjna z nazwiskiem  
do ubioru polowego wz. 93 (2010), materiały piśmiennicze, przybory toaletowe 

ZAKWATEROWANIE Internat – Koszalin, bezpłatnie 

WYŻYWIENIE Bezpłatne 

LICZBA SZKOLONYCH 17 osób 

CZAS TRWANIA KURSU 2 tygodnie 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu, do godz. 20.00  

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, Koszalin, ul. Wojska Polskiego 66 

INNE DANE Uczestnicy po zakończeniu kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu 
doskonalącego 

UWAGI ORGANIZATORA 
KURSU 

Zasady kwalifikowania i kierowania na kursy doskonalące i kwalifikacyjne określa „Plan 
doskonalenia zawodowego realizowanego w jednostkach szkolnictwa wojskowego podległych 
Dowódcy Generalnemu RSZ w 2021 r.” 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

W sprawach organizacyjnych – komendant OSzS – tel. 261-456-600 

W sprawach ewidencyjnych – starszy referent SPiP – tel. 261-456-571,  

szef SPiP – tel. 261-456-050 

 
 

NAZWA KURSU – KOD KURSU KURS DOSKONALĄCY W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI SYSTEMU 
IDENTYFIKACJI BOJOWEJ IFF (IDENTIFICATION FRIEND OR FOE) STANDARDU MARK 
XII I MARK XIIA DALEKIEGO ZASIĘGU – 8358078 

UCZESTNICY Obsługi stacji rlok. wykorzystujących zestawy identyfikacyjne dalekiego zasięgu (NUR-12ME, 
NUR-12M, NUR-15M, NUR-31, NUR-21, NUR-22) 
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WYMAGANE DOKUMENTY Dowód osobisty (legitymacja służbowa), polecenie wyjazdu, poświadczenie bezpieczeństwa 
do klauzuli ZASTRZEŻONE, przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych, zdjęcie 
do przepustki 

WYMAGANIA ZDROWOTNE Aktualne okresowe badania lekarskie 

WYPOSAŻENIE Mundur polowy wz. 93 (2010), beret (furażerka), trzewiki – w okresie zimowym dodatkowo: 
ubranie ochronne, czapka zimowa i czapka futrzana, odznaka identyfikacyjna z nazwiskiem  
do ubioru polowego wz. 93 (2010), materiały piśmiennicze, przybory toaletowe 

ZAKWATEROWANIE Internat – Koszalin, bezpłatnie 

WYŻYWIENIE Bezpłatne 

LICZBA SZKOLONYCH 15 osób  

CZAS TRWANIA KURSU 3 tygodnie 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu, do godz. 20.00  

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, Koszalin, ul. Wojska Polskiego 66 

INNE DANE Uczestnicy po zakończeniu kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu 
doskonalącego 

UWAGI ORGANIZATORA 
KURSU 

Zasady kwalifikowania i kierowania na kursy doskonalące i kwalifikacyjne określa „Plan 
doskonalenia zawodowego realizowanego w jednostkach szkolnictwa wojskowego podległych 
Dowódcy Generalnemu RSZ w 2021 r.” 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

W sprawach organizacyjnych – komendant OSzS – tel. 261-456-600 

W sprawach ewidencyjnych – starszy referent SPiP – tel. 261-456-571,  

szef SPiP – tel. 261-456-050 
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NAZWA KURSU – KOD KURSU  KURS DOSKONALĄCY Z BUDOWY, PRZEZNACZENIA, ZASADY DZIAŁANIA  I 
BOJOWEGO WYKORZYSTANIA ZDPSR SOŁA - 8354079  

UCZESTNICY  Żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska obsług stacji radiolokacyjnych  

WYMAGANE DOKUMENTY  Dowód osobisty, polecenie wyjazdu, poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli POUFNE, 
przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych, zdjęcie do przepustki  

WYMAGANIA ZDROWOTNE  Aktualne okresowe badania lekarskie  

WYPOSAŻENIE  Mundur polowy wz. 93 (2010), beret (furażerka), trzewiki – w okresie zimowym dodatkowo: 
ubranie ochronne, czapka zimowa i czapka futrzana, odznaka identyfikacyjna z nazwiskiem 
do ubioru polowego wz. 93 (2010), ISOPS (maska, odzież ochronna), hełm, szelki do 
przenoszenia oporządzenia (kamizelka taktyczna), ubiór sportowy (koszulka spodenki, dres, 
obuwie sportowe), materiały piśmiennicze, przybory toaletowe  

ZAKWATEROWANIE  Internat – Koszalin, bezpłatnie  

WYŻYWIENIE  Bezpłatne  

LICZBA SZKOLONYCH  14 osób  

CZAS TRWANIA KURSU  6 tygodni  

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA  

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu, do godz. 20.00   
Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, Koszalin, ul. Wojska Polskiego 66  

INNE DANE  Uczestnicy po zakończeniu kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu 
doskonalącego  

UWAGI ORGANIZATORA 
KURSU  

Zasady kwalifikowania i kierowania na kursy doskonalące i kwalifikacyjne określa „Plan 
doskonalenia zawodowego realizowanego w jednostkach szkolnictwa wojskowego podległych 
Dowódcy Generalnemu RSZ w 2021 r.”  

INFORMACJI  

SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA  

W sprawach organizacyjnych – komendant OSzS – tel. 261-456-600 W sprawach 
ewidencyjnych – starszy referent SPiP – tel. 261-456-571,  szef SPiP – tel. 261-456-050  
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NAZWA KURSU – KOD KURSU  PODSTAWY RADIOELEKTRONIKI– 8354080 

UCZESTNICY  Kurs przeznaczony jest dla: 
Żołnierzy zawodowych zajmujących lub planowanych do wyznaczenia na stanowiska o 
specjalnościach radiotechnicznych 

WYMAGANE DOKUMENTY  Dowód osobisty, polecenie wyjazdu, poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli  
ZASTRZEŻONE, zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych, 
zdjęcie do przepustki  

WYMAGANIA ZDROWOTNE  Aktualne okresowe badania lekarskie  

WYPOSAŻENIE  Mundur polowy wz. 93 (2010), beret (furażerka), trzewiki – w okresie zimowym dodatkowo: 
ubranie ochronne, czapka zimowa i czapka futrzana, odznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do 
ubioru polowego wz. 93 (2010), ISOPS (maska, odzież ochronna), hełm, szelki do przenoszenia 
oporządzenia (kamizelka taktyczna), materiały piśmiennicze, przybory toaletowe.  

ZAKWATEROWANIE  Internat – Koszalin, bezpłatnie  

WYŻYWIENIE  Bezpłatne  

LICZBA SZKOLONYCH  20 osób  

CZAS TRWANIA KURSU  4-5 miesięcy  

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA  

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu, do godz. 20.00   

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, Koszalin, ul. Wojska Polskiego 66  

INNE DANE  Uczestnicy po zakończeniu kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu doskonalącego  

UWAGI ORGANIZATORA KURSU  Zasady kwalifikowania i kierowania na kursy doskonalące i kwalifikacyjne określa „Plan 
doskonalenia zawodowego realizowanego w jednostkach szkolnictwa wojskowego podległych 
Dowódcy Generalnemu RSZ w 2021 r.”  

INFORMACJI  

SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA  

W sprawach organizacyjnych – komendant OSzS – tel. 261-456-600  
W sprawach ewidencyjnych – starszy referent SPiP – tel. 261-456-571,  
szef SPiP – tel. 261-456-050  

 



 33 

 

NAZWA KURSU – KOD KURSU  KURS DOSKONALĄCY Z ZAKRESU BUDOWY, PRZEZNACZENIA, ZASADY DZIAŁANIA   
I BOJOWEGO WYKORZYSTANIA STACJI RADIOLOKACYJNEJ  AVIA-W – 8358083  

UCZESTNICY  Żołnierze zawodowi zajmujący lub planowani do wyznaczenia na stanowiska: operatora, 
młodszego technika lub technika, w osadzie stacji AVIA-W, którzy ukończyli z wynikiem 
pozytywnym kurs podstaw radioelektroniki. 

WYMAGANE DOKUMENTY  Dowód osobisty, polecenie wyjazdu, poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli  

ZASTRZEŻONE, zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych, 
zdjęcie do przepustki  

WYMAGANIA ZDROWOTNE  Aktualne okresowe badania lekarskie  

WYPOSAŻENIE  Mundur polowy wz. 93 (2010), beret (furażerka), trzewiki – w okresie zimowym dodatkowo: 
ubranie ochronne, czapka zimowa i czapka futrzana, odznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do 
ubioru polowego wz. 93 (2010), ISOPS (maska, odzież ochronna), hełm, szelki do przenoszenia 
oporządzenia (kamizelka taktyczna), ubiór sportowy (koszulka, spodenki, dres, obuwie 
sportowe), materiały piśmiennicze, przybory toaletowe.  

ZAKWATEROWANIE  Internat – Koszalin, bezpłatnie  

WYŻYWIENIE  Bezpłatne  

LICZBA SZKOLONYCH  6 osób  

CZAS TRWANIA KURSU  2 tygodnie 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA  

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu, do godz. 20.00   

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, Koszalin, ul. Wojska Polskiego 66  

INNE DANE  Uczestnicy po zakończeniu kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu doskonalącego  

UWAGI ORGANIZATORA 
KURSU  

Zasady kwalifikowania i kierowania na kursy doskonalące i kwalifikacyjne określa „Plan 
doskonalenia zawodowego realizowanego w jednostkach szkolnictwa wojskowego podległych 
Dowódcy Generalnemu RSZ w 2021 r.”  

INFORMACJI  

SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA  

W sprawach organizacyjnych – komendant OSzS – tel. 261-456-600 W 
sprawach ewidencyjnych – starszy referent SPiP – tel. 261-456-571,  
szef SPiP – tel. 261-456-050  
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NAZWA KURSU – KOD KURSU  KURS DOSKONALĄCY Z ZAKRESU BUDOWY, PRZEZNACZENIA, ZASADY DZIAŁANIA  
I BOJOWEGO WYKORZYSTANIA STACJI RADIOLOKACYJNEJ  NUR-12ME – 8358085  

UCZESTNICY  Żołnierze zawodowi zajmujący lub planowani do wyznaczenia na stanowiska: operatora, 
młodszego technika lub technika w osadzie stacji NUR-12ME, którzy ukończyli z wynikiem 
pozytywnym kurs podstaw radioelektroniki. 

WYMAGANE DOKUMENTY  Dowód osobisty, polecenie wyjazdu, poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli  

ZASTRZEŻONE, zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych, 
zdjęcie do przepustki  

WYMAGANIA ZDROWOTNE  Aktualne okresowe badania lekarskie  

WYPOSAŻENIE  Mundur polowy wz. 93 (2010), beret (furażerka), trzewiki – w okresie zimowym dodatkowo: 
ubranie ochronne, czapka zimowa i czapka futrzana, odznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do 
ubioru polowego wz. 93 (2010), ISOPS (maska, odzież ochronna), hełm, szelki do przenoszenia 
oporządzenia (kamizelka taktyczna), ubiór sportowy (koszulka, spodenki, dres, obuwie 
sportowe), materiały piśmiennicze, przybory toaletowe  

ZAKWATEROWANIE  Internat – Koszalin, bezpłatnie  

WYŻYWIENIE  Bezpłatne  

LICZBA SZKOLONYCH  9 osób   

CZAS TRWANIA KURSU  2 tygodnie  

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA  

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu, do godz. 20.00   

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, Koszalin, ul. Wojska Polskiego 66  

INNE DANE  Uczestnicy po zakończeniu kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu doskonalącego  

UWAGI ORGANIZATORA 
KURSU  

Zasady kwalifikowania i kierowania na kursy doskonalące i kwalifikacyjne określa „Plan 
doskonalenia zawodowego realizowanego w jednostkach szkolnictwa wojskowego podległych 
Dowódcy Generalnemu RSZ w 2021 r.”  

INFORMACJI  

SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA  

W sprawach organizacyjnych – komendant OszS – tel. 261-456-600  
W sprawach ewidencyjnych – starszy referent SpiP – tel. 261-456-571,  
szef SpiP – tel. 261-456-050  
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NAZWA KURSU – KOD KURSU  KURS DOSKONALĄCY Z BUDOWY, PRZEZNACZENIA, ZASAD DZIAŁANIA   
I BOJOWEGO WYKORZYSTANIA STACJI RLOK. NUR-15M WRAZ Z KONSOLĄ KZS-15 
(POZIOM I) – 8358087  

UCZESTNICY  Żołnierze zawodowi zajmujący lub planowani do wyznaczenia na stanowiska: operatora lub 
technika, w osadzie stacji NUR-15M, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym kurs podstaw 
radioelektroniki.  

WYMAGANE DOKUMENTY  Dowód osobisty, polecenie wyjazdu, poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli POUFNE, 
przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych, zdjęcie do przepustki  

WYMAGANIA ZDROWOTNE  Aktualne okresowe badania lekarskie  

WYPOSAŻENIE  Mundur polowy wz. 93 (2010), beret (furażerka), trzewiki – w okresie zimowym dodatkowo: 
ubranie ochronne, czapka zimowa i czapka futrzana, odznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do 
ubioru polowego wz. 93 (2010), ISOPS (maska, odzież ochronna), hełm, szelki do przenoszenia 
oporządzenia (kamizelka taktyczna), ubiór sportowy (koszulka, spodenki, dres, obuwie 
sportowe), materiały piśmiennicze, przybory toaletowe.  

ZAKWATEROWANIE  Internat – Koszalin, bezpłatnie  

WYŻYWIENIE  Bezpłatne  

LICZBA SZKOLONYCH  12 osób  

CZAS TRWANIA KURSU 2 tygodnie 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA  

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu, do godz. 20.00   

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, Koszalin, ul. Wojska Polskiego 66  

INNE DANE  Uczestnicy po zakończeniu kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu doskonalącego  

UWAGI ORGANIZATORA 
KURSU  

Zasady kwalifikowania i kierowania na kursy doskonalące i kwalifikacyjne określa „Plan 
doskonalenia zawodowego realizowanego w jednostkach szkolnictwa wojskowego podległych 
Dowódcy Generalnemu RSZ w 2021 r.”  

INFORMACJI  

SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA  

W sprawach organizacyjnych – komendant OSzS – tel. 261-456-600  
W sprawach ewidencyjnych – starszy referent SPiP – tel. 261-456-571,  
szef SPiP – tel. 261-456-050  
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NAZWA KURSU – KOD KURSU  KURS DOSKONALĄCY Z ZAKRESU BUDOWY, PRZEZNACZENIA, ZASADY 
DZIAŁANIA  I BOJOWEGO WYKORZYSTANIA STACJI RADIOLOKACYJNEJ  NUR-
31/NUR-31MK  – 8358089  

UCZESTNICY  Żołnierze zawodowi zajmujący lub planowani do wyznaczenia na stanowiska: operatora lub 
technika, w osadzie stacji NUR-31/NUR-31MK, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym kurs 
podstaw radioelektroniki. 

WYMAGANE DOKUMENTY  Dowód osobisty (legitymacja służbowa), polecenie wyjazdu, poświadczenie bezpieczeństwa o 
klauzuli ZASTRZEŻONE, zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji 
niejawnych, zdjęcie do przepustki  

WYMAGANIA ZDROWOTNE  Aktualne okresowe badania lekarskie  

WYPOSAŻENIE  Mundur polowy wz. 93 (2010), beret (furażerka), trzewiki – w okresie zimowym dodatkowo: 
ubranie ochronne, czapka zimowa i czapka futrzana, odznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do 
ubioru polowego wz. 93 (2010), ISOPS (maska, odzież ochronna), hełm, szelki do przenoszenia 
oporządzenia (kamizelka taktyczna), ubiór sportowy (koszulka, spodenki, dres, obuwie 
sportowe), materiały piśmiennicze, przybory toaletowe  

ZAKWATEROWANIE  Internat – Koszalin, bezpłatnie  

WYŻYWIENIE  Bezpłatne  

LICZBA SZKOLONYCH  13 osób  

CZAS TRWANIA KURSU  2 tygodnie 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA  

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu, do godz. 20.00   

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, Koszalin, ul. Wojska Polskiego 66  

INNE DANE  Uczestnicy po zakończeniu kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu doskonalącego  

UWAGI ORGANIZATORA 
KURSU  

Zasady kwalifikowania i kierowania na kursy doskonalące i kwalifikacyjne określa „Plan 
doskonalenia zawodowego realizowanego w jednostkach szkolnictwa wojskowego podległych 
Dowódcy Generalnemu RSZ w 2021 r.”  

INFORMACJI  

SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA  

W sprawach organizacyjnych – komendant OSzS – tel. 261-456-600  
W sprawach ewidencyjnych – starszy referent SPiP – tel. 261-456-571,  
szef SPiP – tel. 261-456-050  
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NAZWA KURSU – KOD KURSU  KURS DOSKONALĄCY Z ZAKRESU BUDOWY, PRZEZNACZENIA, ZASADY DZIAŁANIA   
I BOJOWEGO WYKORZYSTANIA STACJI RADIOLOKACYJNEJ  NUR-41 – 8358091  

UCZESTNICY  Żołnierze zawodowi zajmujący lub planowani do wyznaczenia na stanowiska: operatora lub 
młodszego technika, w osadzie stacji NUR-41, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym kurs 
podstaw radioelektroniki. 

WYMAGANE DOKUMENTY  Dowód osobisty, polecenie wyjazdu, poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli  
ZASTRZEŻONE, zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych, 
zdjęcie do przepustki  

WYMAGANIA ZDROWOTNE  Aktualne okresowe badania lekarskie  

WYPOSAŻENIE  Mundur polowy wz. 93 (2010), beret (furażerka), trzewiki – w okresie zimowym dodatkowo: 
ubranie ochronne, czapka zimowa i czapka futrzana, odznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do 
ubioru polowego wz. 93 (2010), ISOPS (maska, odzież ochronna), hełm, szelki do przenoszenia 
oporządzenia (kamizelka taktyczna), ubiór sportowy (koszulka, spodenki, dres, obuwie 
sportowe), materiały piśmiennicze, przybory toaletowe  

ZAKWATEROWANIE  Internat – Koszalin, bezpłatnie  

WYŻYWIENIE  Bezpłatne  

LICZBA SZKOLONYCH  13  

CZAS TRWANIA KURSU  2 tygodnie 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA  

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu, do godz. 20.00   

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, Koszalin, ul. Wojska Polskiego 66  

INNE DANE  Uczestnicy po zakończeniu kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu doskonalącego  

UWAGI ORGANIZATORA 
KURSU  

Zasady kwalifikowania i kierowania na kursy doskonalące i kwalifikacyjne określa „Plan 
doskonalenia zawodowego realizowanego w jednostkach szkolnictwa wojskowego podległych 
Dowódcy Generalnemu RSZ w 2021 r.”  

INFORMACJI  

SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA  

W sprawach organizacyjnych – komendant OSzS – tel. 261-456-600  
W sprawach ewidencyjnych – starszy referent SpiP – tel. 261-456-571,  
szef SpiP – tel. 261-456-050  
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NAZWA KURSU – KOD KURSU KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM I 

UCZESTNICY Oficerowie, podoficerowie i szeregowi wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych 

WYMAGANE DOKUMENTY Dowód osobisty, polecenie wyjazdu, aktualne świadectwo zaliczonych specjalności, zdjęcie 
do przepustki 

WYMAGANIA ZDROWOTNE Aktualne okresowe badania lekarskie 

WYPOSAŻENIE Mundur wyjściowy, materiały piśmiennicze 

ZAKWATEROWANIE Internat – Koszalin, bezpłatnie 

WYŻYWIENIE Bezpłatne 

LICZBA SZKOLONYCH 28 osób 

CZAS TRWANIA KURSU 590 godzin, 1.09.2021-29.01.2021 r. 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu do godz. 20.00 
Centrum Szkolenia Sił Powietrznych ul. Wojska Polskiego 66, 75-903 Koszalin 

INNE DANE – 

UWAGI ORGANIZATORA 
KURSU 

Zasady kwalifikowania i kierowania na kursy doskonalące i kwalifikacyjne określa „Plan 
doskonalenia zawodowego realizowanego w jednostkach szkolnictwa wojskowego podległych 
Dowódcy Generalnemu RSZ w 2021 r.” 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

W sprawach organizacyjnych – komendant OSzS – tel. 261-456-600 

W sprawach ewidencyjnych – starszy referent SPiP – tel. 261-456-571,  

szef SPiP – tel. 261-456-050 
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NAZWA KURSU – KOD KURSU KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM II 

UCZESTNICY Oficerowie, podoficerowie i szeregowi wszystkich rodzajów  Sił Zbrojnych 

WYMAGANE DOKUMENTY Dowód osobisty, polecenie wyjazdu, aktualne świadectwo zaliczonych specjalności, zdjęcie 
do przepustki 

WYMAGANIA ZDROWOTNE Aktualne okresowe badania lekarskie 

WYPOSAŻENIE Mundur wyjściowy, materiały piśmiennicze 

ZAKWATEROWANIE Internat – Koszalin, bezpłatnie 

WYŻYWIENIE Bezpłatne 

LICZBA SZKOLONYCH 48 osób 

CZAS TRWANIA KURSU 590 godzin, 10.02-7.07.2021, 1.09.2021-2.02.2021 r. 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu, do godz. 20.00 
Centrum Szkolenia Sił Powietrznych ul. Wojska Polskiego 66, 75-903 Koszalin 

INNE DANE Kurs na poziom II poprzedzony jest testem weryfikacyjnym 

UWAGI ORGANIZATORA 
KURSU 

Zasady kwalifikowania i kierowania na kursy doskonalące i kwalifikacyjne określa „Plan 
doskonalenia zawodowego realizowanego w jednostkach szkolnictwa wojskowego podległych 
Dowódcy Generalnemu RSZ w 2021 r.” 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

W sprawach organizacyjnych – komendant OSzS – tel. 261-456-600 

W sprawach ewidencyjnych – starszy referent SPiP – tel. 261-456-571,  

szef SPiP – tel. 261-456-050 
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NAZWA KURSU – KOD KURSU KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM III 

UCZESTNICY Oficerowie, podoficerowie i szeregowi wszystkich rodzajów  Sił Zbrojnych 

WYMAGANE DOKUMENTY Dowód osobisty, polecenie wyjazdu,  aktualne świadectwo zaliczonych specjalności, zdjęcie 
do przepustki 

WYMAGANIA ZDROWOTNE Aktualne okresowe badania lekarskie 

WYPOSAŻENIE Mundur wyjściowy, materiały piśmiennicze 

ZAKWATEROWANIE Internat – Koszalin, bezpłatnie 

WYŻYWIENIE Bezpłatne 

LICZBA SZKOLONYCH 20 osób 

CZAS TRWANIA KURSU 620 godzin, 10.02-10.07.2021, 1.09.2021- 5.02.2021 r. 

TERMIN I MIEJSCE 
STAWIENNICTWA 

Dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu, do godz. 20.00 
Centrum Szkolenia Sił Powietrznych ul. Wojska Polskiego 66, 75-903 Koszalin 

INNE DANE Kurs na poziom III poprzedzony jest testem weryfikacyjnym 

UWAGI ORGANIZATORA 
KURSU 

Zasady kwalifikowania i kierowania na kursy doskonalące i kwalifikacyjne określa „Plan 
doskonalenia zawodowego realizowanego w jednostkach szkolnictwa wojskowego podległych 
Dowódcy Generalnemu RSZ w 2021 r.” 

INFORMACJI 
SZCZEGÓŁOWYCH UDZIELA 

W sprawach organizacyjnych – komendant OSzS – tel. 261-456-600 

W sprawach ewidencyjnych – starszy referent SPiP – tel. 261-456-571,  

szef SPiP – tel. 261-456-050 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


