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Plan działalności                                                                                                         

organizacji studenckiej Legia Akademicka Wyższej Szkoły Handlowej                                                      

w Radomiu w roku akademickim 2021/2022 

 
 

Lp. 

 

Rodzaj przedsięwzięcia 

 

Termin realizacji 

 

Odpowiedzialny 

 

Uwagi 

1. Spotkanie organizacyjne 22.10.2021 Dziekan WSSiT  

2. 
Przeprowadzenie 

rekrutacji 
do 15 listopada 2021 Dziekan WSSiT 

 

3. 

 Zwołanie Walnego 

Zebrania Legii 

Akademickiej,  podczas 

którego dokona się:  

- wyboru Zarządu 

i Komisji Rewizyjnej; 

- przyjęcia Statutu 

- zatwierdzenia 

harmonogramu działań 

na bieżący rok 

akademicki. 

15 listopada 2021 Dziekan WSSiT 

 

 

 

 

 

 

4. 

Rekrutacja studentów do 

udziału w ochotniczym 

szkoleniu wojskowym 

w ramach programu 

Legia Akademicka 

MON  

październik/grudzień 

2021 

Dziekan WSSiT 

+ członkowie 

organizacji 

 

5. 
Cykliczne szkolenie 

z orientacji w terenie*  raz w miesiącu 
Dziekan WSSiT 

+ instruktor  

 

6. 

Szkolenia ze strzelectwa 

sportowego /broń 

pneumatyczna/* 

raz w miesiącu 

Dziekan WSSiT 

+ instruktor 

strzelectwa 

sportowego 

 

7. 

Szkolenie ze strzelectwa 

sportowego /z 

wykorzystaniem broni 

z ostrą amunicją* 

kwiecień 2022 

 Dziekan WSSiT 

+ instruktor 

strzelectwa 

sportowego 

 

8. 

Szkolenie z zakresu 

ochrony przed bronią 

masowego rażenia* 

Marzec 2022 

Dziekan WSSiT 

+ instruktor szkolenia 

chemicznego 

(42BLSz) 

 

9. 

Szkolenia 

przygotowawcze z toru 

przeszkód dla 

kandydatów do służby 

w Policji* 

cyklicznie cały rok 
Dziekan WSSiT 

+ instruktor 

 

10. 

Szkolenie teoretyczne 

i praktyczne z zakresu 

topografii wojskowej 

i elementów survivalu* 

kwiecień – maj 2022 
Dziekan WSSiT 

+ instruktor 
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11. 
Szkolenie 

z samoobrony* 
cyklicznie cały rok 

Dziekan WSSiT 

+ instruktor 

 

12. 
Wizyta studyjna 

w 42BLSz*  
kwiecień 2021 Dziekan WSSiT 

 

13. 

Wizyta w Lotniczej 

Akademii Wojskowej 

i zwiedzenie Muzeum 

Sił Powietrznych* 

wiosna /do 

uzgodnienia/ 
Dziekan WSSiT 

 

14. 

Szkolenie 

spadochronowe – przy 

współudziale partnerów 

posiadających certyfikat 

ULC* 

maj/czerwiec 2022 Dziekan WSSiT 

 

 

dla chętnych 

15. 

Współorganizacja 

i udział w zawodach 

sportowo-obronnych* 

kwiecień 2022 
Dziekan WSSiT 

+ instruktor 

 

16. 

Organizowanie spotkań 

ze sławnymi ludźmi ze 

środowisk służb 

mundurowych oraz 

zajmującymi się 

problemami 

bezpieczeństwa 

państwa*  

w ciągu roku 

akademickiego 

Dziekan WSSiT 

Zarząd Koła 

 

 

17. 

Współpraca 

z organizacjami 

paramilitarnymi i innym 

instytucjami 

odpowiedzialnymi za 

bezpieczeństwo 

państwa*  

w ciągu roku 

akademickiego 

Dziekan WSSiT  

Zarząd Koła 

 

 

*  realizacja przedsięwzięć uzależniona od poziomu zagrożenia epidemicznego Covid-19. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący        Opiekun 

             Julia Munik                                        dr Adam Ziółkowski 

 


