
 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE 

KORPUS OSOBOWY GRUPA OSOBOWA 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE WYMAGANIA 

JĘZYKOWE 

język angielski 

OSOBA DO KONTAKTU 

WYMAGANY KIERUNEK 

STUDIÓW 
DODATKOWE WYMAGANIA 

WOJSK LĄDOWYCH  

pancerno – 

zmechanizowana 

(szeregowi zawodowi)
 2)

 

 bezpieczeństwo narodowe, 

 bezpieczeństwo narodowe  

i międzynarodowe, 

 bezpieczeństwo państwa, 

 bezpieczeństwo wewnętrzne, 

 inżynieria bezpieczeństwa; 

 obronność, 

 obronność państwa, 

 wychowanie fizyczne, 

 zarządzanie 

bezpieczeństwem państwa, 

 zarządzanie i dowodzenie; 

 zarządzanie i organizacja, 

 zarządzanie kryzysowe, 

 zarządzanie zasobami 

ludzkimi 

 udział w operacjach poza 

granicami kraju, 

 ukończenie kursów 

doskonalących zbieżnych  

z kierunkiem studiów, 

 doświadczenie zawodowe  

w pododdziałach wojsk 

pancernych lub 

zmechanizowanych , 

 zajmowanie stanowisk 

dowódczych minimum 

 3 lata, 

 udokumentowana znajomość 

języka obcego innego niż 

język angielski  (wg 

STANAG 6001), 

 prawo jazdy kategorii 

co najmniej „B 

SPJ 2222 
ppłk Grzegorz IRZYK 

261 826 004 

rakietowa i artylerii 2) 

(szeregowi zawodowi) 

  matematyka; 

  fizyka; 

  informatyka; 

  cybernetyka; 

  elektronika; 

  elektrotechnika; 

  optoelektronika; 

  mechanika; 

  mechatronika; 

  geodezja; 

  inne kierunki techniczne; 

  bezpieczeństwo; 

  obronność; 

  zarządzenie. 

 wykształcenia wojskowego 

zgodne grupą osobową 

 doświadczenie zawodowe  

w pododdziałach wojsk 

rakietowych i artylerii na 

stanowisku dowódczym 

SPJ 2222 
mjr Marek ŚLIWIŃSKI 

261-825-949 



KORPUS OSOBOWY GRUPA OSOBOWA 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE WYMAGANIA 

JĘZYKOWE 

język angielski 

OSOBA DO KONTAKTU 

WYMAGANY KIERUNEK 

STUDIÓW 
DODATKOWE WYMAGANIA 

ROZPOZNANIA I WALKI 

RADIOELEKTRONICZNEJ 

rozpoznania ogólnego 

(szeregowi zawodowi) 5) 

Przydatne kierunki ukończonych 

studiów: 

 politologia; 

 stosunki międzynarodowe; 

 wychowanie fizyczne; 

 filologia rosyjska; 

 bezpieczeństwo narodowe; 

 informacja w środowisku 

cyfrowym; 

 komunikacja 

międzykulturowa; 

 kulturoznawstwo Europy 

Środkowo-Wschodniej, 

 obronność państwa; 

 sinologia; 

 stosunki międzynarodowe; 

 studia wschodnie; 

 studia azjatyckie: Chiny  

i Azja Wschodnia; 

 studia bałkańskie; 

 studia bliskowschodnie; 

 bezpieczeństwo narodowe  

i międzynarodowe; 

 geopolityka i konflikty  

w stosunkach 

międzynarodowych; 

 strategie bezpieczeństwa  

i prognozowanie w polityce; 

 wojskowość i 

bezpieczeństwo państwa; 

 zarządzanie komunikacją  

w stosunkach 

międzynarodowych; 

 geodezja i kartografia; 

 elektronika; 

 teleinformatyka; 

 meteorologia; 

 telekomunikacja lub 

pokrewne. 

 ukończenie studiów 

podyplomowych, 

doktoranckich, praktyki lub 

staże w instytucjach 

wojskowych, szkolenia i 

kursy wojskowe, 

członkostwo w 

organizacjach proobronnych 

i organizacjach 

prospołecznych, 

udokumentowana znajomość 

języków obcych ( innych niż 

wymagany j. angielski)   

SPJ 2222 

ppłk Marcin  MATCZAK 

261-870-617 

 

 

 

ppłk Kazimierz CIAK 

261-870-212 



KORPUS OSOBOWY GRUPA OSOBOWA 
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język angielski 
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PRZECIWLOTNICZY 
artylerii przeciwlotniczej2) 

(szeregowi zawodowi) 

Zgodne: 

 Cybernetyka, 

 Elektronika, 

 Elektrotechnika, 

 Mechanika, 

 Mechatronika, 

 Optoelektronika, 

 Automatyka, 

 Robotyka, 

 Lotnictwo, 

 Kosmonautyka, 

 Informatyka, 

 Mechanika i budowa 

maszyn. 

 

Akceptowalne: 

 inne kierunki studiów 

przygotowujące do 

kierowania i zarządzania 

zasobami ludzkimi, 

inne kierunki studiów 

technicznych o standardach  

i efektach kształcenia zbliżonych 

do kierunków wymaganych. 

 staż pracy co najmniej 5 lat 

na stanowiskach o 

specjalnościach zgodnych  

ze specjalnością przyszłego 

stanowiska służbowego, 

 ukończenie kursów 

doskonalących 

dedykowanych dla Wojsk 

OPL, 

 ukończenie kursów 

dotyczących radiolokacji 

lub systemów 

teleinformatycznych, 

 prawo jazdy (co najmniej 

kat. B), 

inne przydatne kursy 

doskonalące prowadzone przez 

podmioty zewnętrzne 

SPJ 2222 

ppłk Edward 

MALUSZYCKI 

261-848-107 

LOGISTYKI 
ogólnologistyczna  

(szeregowi zawodowi)1) 

 logistyka,  

 logistyka krajowa  

i międzynarodowa,  

 transport,  

 zarządzanie techniką,  

 zarządzanie i inżynieria 

produkcji,  

 mechatronika,  

 inżynieria materiałowa,  

 mechanika i budowa 

maszyn,  

 eksploatacja i konstrukcja 

maszyn,  

 elektrotechnika. 

  
SPJ 2222 

ppłk Artur GNIADEK  

tel. 261 842 271 
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infrastruktura  

(osoby ze środowiska 

cywilnego) 1) 

 infrastruktura,  

 budownictwo,  

 zarządzanie 

nieruchomościami,  

 gospodarka przestrzenna,  

 inżynieria i gospodarka 

wodna. 

  
SPJ 2222 

SPRAWIEDLIWOŚCI  

I OBSŁUGI PRAWNEJ 

obsługa prawna 

(osoby ze środowiska 

cywilnego i szeregowi 

zawodowi) 6) 

 jednolite studia 

magisterskie na 

kierunku prawo 

 

Dodatkowym atutem jest 

posiadanie uprawień radcy 

prawnego lub ukończenie 

aplikacji legislacyjnej 

SPJ 1111 261 871 815 

FINANSOWY 
ekonomiczno – finansowa  

(osoby ze środowiska 

cywilnego) 4) 

ukończenie wyższych 

ekonomicznych studiów 

drugiego stopnia 

(posiadanie tytuł zawodowy 

magistra lub równorzędny)  

na jednym z kierunków: 

 rachunkowość, 

 finanse i rachunkowość, 

 finanse, 

 rachunkowość i 

ubezpieczenia,  

 finanse i bankowość,  

w jednej ze specjalności: 

finanse i rachunkowość, 

finanse i rachunkowość 

przedsiębiorstw, 

finanse przedsiębiorstw, 

finanse publiczne, 

rachunkowość, 

rachunkowość 

przedsiębiorstw, 

rachunkowość zarządcza, 

rachunkowość i controling, 

dopuszcza się również 

osoby, które nie spełniają 

powyższych warunków ale 

ukończyły studia 

podyplomowe na kierunku 

rachunkowość i finanse lub 

są wpisane do rejestru 

biegłych rewidentów lub 

posiadają certyfikat 

księgowy uprawniający do 

usługowego prowadzenia 

ksiąg rachunkowych albo 

posiadają świadectwo 

kwalifikacyjne 

uprawniające do 

usługowego prowadzenia 

ksiąg rachunkowych pod 

warunkiem posiadania 

wykształcenia wyższego 

magisterskiego. 

 

SPJ 2222 

kmdr Piotr BIELAK, tel. 261 

874 714, e-mail: 

pbielak@mon.gov.pl 

kpt. Łukasz POŹNIAK, tel. 

261 874 712 

mailto:pbielak@mon.gov.pl
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zarządzanie finansami lub 

informatyka ekonomiczna. 

OGÓLNY 

ochrony 

przeciwpożarowej 

(szeregowi zawodowi  

i osoby ze środowiska 

cywilnego)3) 

Przydatne kierunki ukończonych 

studiów: 

 inżynieria bezpieczeństwa 

pożarowego. 

 budownictwo. 

 ochrona środowiska. 

 ratownictwo medyczne. 

 bezpieczeństwo 

i higiena pracy. 

 wydział chemii. 

 studia pedagogiczne. 

 Technik pożarnictwa. 

 Kurs pedagogiczny. 

 Ratownik medyczny. 
SPJ 2222 

ppłk Marek SOBIESKI  

tel. 261 840 813 

1) podstawa: pismo nr 4726/21 z dnia 13.08.2021 r. Szefa Zarządu Logistyki – P4 

2) podstawa: pismo nr 36478/DG/2/2021 z dnia 24.09.2021 r. Szefa Sztabu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych 

3) podstawa: pismo nr 32211/DG/2/21 z dnia 26.08.2021 r. Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej 

4) podstawa: pismo nr 79/DB/22 z dnia 13.01.2022 r. Dyrektora Departamentu Budżetowego  

5) podstawa: pismo nr 68/P2/22 z dnia 18.01.2022 r. Szefa Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2 

6) podstawa: pismo nr 287/DP/22 z dnia 19.01.2022 r. Dyrektora Departamentu Prawnego 

 

 


