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Na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
(t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.) z dniem podpisania wprowadzam do użytku 
„Regulamin zwrotu kosztów nauki języków obcych”. 

 
 

REKTOR – KOMENDANT 
 
 

gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz SKORUPKA 
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Przepisy ogólne 
§ 1 

1. Niniejszy Regulamin zwrotu kosztów nauki języków obcych, zwany dalej „regulaminem”, 
określa zasady zwrotu kosztów nauki języków obcych innych niż język angielski, zwanego 
dalej „zwrotem kosztów”, poniesionych przez kandydatów na żołnierzy zawodowych - 
podchorążych Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, zwanej 
dalej „Akademią”. 

2. O zwrot kosztów ubiegać się mogą wyłącznie podchorążowie realizujący w Akademii 
wyższe studia wojskowe pierwszego lub drugiego stopnia. 

3. Zwrot kosztów jest wyróżnieniem dla podchorążego oraz formą wsparcia przez Rektora-
Komendanta Akademii procesu uzyskiwania przez podchorążych kwalifikacji językowych i 
podnoszenia poziomu znajomości języków obcych innych niż język angielski. 

 
Przedmiot i wysokość zwrotu kosztów 

§ 2 
1. Przedmiotem zwrotu będą udokumentowane koszty poniesione przez podchorążego na 

naukę języka obcego innego niż język angielski, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, realizowaną w 
formie kursu stacjonarnego w szkole językowej na terenie Wrocławia, w wymiarze nie 
większym niż 120 godzin zajęć w ciągu roku akademickiego, w wyniku którego podchorąży 
podwyższy dotychczasową znajomość języka obcego o jeden poziom wg Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego, zwanego dalej „ESOKJ”, na jeden z poniższych 
sposobów: 

a) do poziomu A1; 
b) z poziomu A1 do A2; 
c) z poziomu A2 do B1; 
d) z poziomu B1 do B2; 
e) z poziomu B2 do C1; 
f) z poziomu C1 do C2. 

2. Maksymalna wysokość poniesionych przez podchorążego kosztów na kurs, o którym 
mowa w ust. 1, będąca podstawą ich zwrotu, wynosi 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) 
za kurs obejmujący 120 godzin zajęć w ciągu roku akademickiego. 

3. W przypadku liczby godzin zajęć mniejszej niż 120, maksymalną wysokość poniesionych 
przez podchorążego kosztów będącą podstawą ich zwrotu oblicza się proporcjonalnie do 
liczby godzin. 

 
§ 3 

Wysokość zwrotu kosztów poniesionych przez podchorążego na kurs, o którym mowa w § 2 
ust. 1 jest proporcjonalna do osiągniętego poziomu znajomości języka obcego po zakończeniu 
kursu, zgodnie z poniższą tabelą: 

Osiągnięty poziom znajomości języka po 
zakończeniu kursu 

Procent zwrotu 
poniesionych 

kosztów na naukę 
języka rosyjskiego 

Procent zwrotu 
poniesionych kosztów 

na naukę języków 
obcych innych niż 

język rosyjski 
wg ESOKJ wg STANAG 6001* 

A1  60% 50% 

A2 SPJ 1111 75% 60% 

B1 SPJ 2222 90% 75% 

B2  95% 90% 

C1 SPJ 3333 100% 95% 

C2  100% 100% 

* - tylko języki niemiecki, rosyjski i francuski 
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Zgoda na zwrot kosztów 
§ 3 

1. Podjęcie nauki na kursie języka obcego, za który podchorąży będzie ubiegać się o zwrot 
kosztów musi być poprzedzone uzyskaniem zgody Rektora-Komendanta Akademii oraz 
zawarciem stosownej umowy, o której mowa w § 7. 

2. Kursy języków obcych, za które podchorąży będzie ubiegać się o zwrot kosztów mogą być 
realizowane do zakończenia przedostatniego semestru studiów drugiego stopnia. 

3. Podchorąży może ubiegać się o zwrot kosztów nauki na jednym kursie. 
4. Dla danego języka obcego i poziomu jego znajomości zwrot kosztów można uzyskać tylko 

raz. 
 

§ 4 
1. O zwrot kosztów może ubiegać się podchorąży, który: 

a) posiada potwierdzoną znajomość języka angielskiego wg STANAG 6001 na 
poziomie SPJ 3232 lub wyższym; 

b) zaliczył w terminie zasadniczym sesję egzaminacyjną ze średnią ocen co najmniej 
3,75 w semestrze bezpośrednio poprzedzającym planowane rozpoczęcie nauki 
języka obcego; 

c) posiada co najmniej dobrą ogólną ocenę w ostatniej opinii służbowej. 
2. Zgoda na uzyskanie zwrotu kosztów uzależniona jest także od otrzymania pozytywnej 

opinii dowódcy kompanii szkolnej, w której służy podchorąży. 
 

§ 5 
1. Zgodę na zwrot kosztów udziela się na wniosek podchorążego skierowany drogą służbową 

do Rektora-Komendanta Akademii. 
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 musi zawierać: 

a) wskazanie języka obcego, którego zamierza uczyć się podchorąży i poziomu kursu 
wg ESOKJ; 

b) określenie poziomu znajomości języka obcego wg ESOKJ, który zostanie 
osiągnięty po zakończeniu kursu; 

c) czas trwania kursu; 
d) całkowitą liczbę godzin kursu; 
e) terminy, w których odbywać się będą zajęcia; 
f) całkowity koszt kursu, który zostanie poniesiony przez podchorążego; 
g) nazwę i adres siedziby szkoły językowej, która będzie realizować kurs; 
h) adres miejsca, w którym odbywać się będą zajęcia; 
i) wskazanie dokumentu, o którym mowa w § 8, który stanowić będzie potwierdzenie 

osiągnięcia przez podchorążego określonego poziomu znajomości języka obcego 
wg ESOKJ lub STANAG 6001. 

3. Wzór wniosku określa Załącznik nr 1. 
 

§ 6 
1. Wniosek, o którym mowa w § 5 ust. 1 opiniowany jest przez przełożonych podchorążego 

oraz: 
a) Kierownika Studium Języków Obcych, szczególnie w aspekcie spełnienia przez 

podchorążego warunku określonego w § 4 ust. 1 lit. a) oraz oceny, czy 
proponowany przez podchorążego kursu uprawdopodobnia uzyskanie określonych 
kwalifikacji językowych; 

b) Szefa Oddziału Koordynacji Kształcenia i Szkolenia, szczególnie w aspekcie 
spełnienia przez podchorążego warunku określonego w § 4 ust. 1 lit. b) oraz 
przebiegu studiów; 

c) Kwestora, szczególnie w aspekcie zabezpieczenia środków finansowych. 
2. Opinia dowódcy kompanii szkolnej, o którym mowa w § 4 ust. 2 powinna zawierać także 

informację o spełnieniu przez podchorążego warunku określonego w § 4 ust. 1 lit. c). 
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§ 7 

1. Z podchorążym, któremu udzielona została zgoda na zwrot kosztów sporządzana jest 
umowa. 

2. Wzór umowy określa Załącznik nr 2. 
 

Potwierdzenie osiągnięcia kwalifikacji językowych 
§ 8 

1. Warunkiem uzyskania zwrotu kosztów jest przedstawienie wiarygodnego dokumentu 
potwierdzającego osiągnięcie przez podchorążego określonych kwalifikacji językowych, 
zawierającego wyraźną informację o posiadanym poziomie znajomości języka obcego wg 
ESOKJ lub STANAG 6001.  

2. Dokumentem, o którym mowa w ust. 1 może być świadectwo znajomości języka obcego 
wydane na podstawie egzaminu przeprowadzonego przez uznaną krajową lub 
zagraniczną placówkę egzaminacyjną lub zaświadczenie wydane przez szkołę językową 
realizującą kurs, za który dokonany będzie zwrot kosztów. 

3. Dokument, o którym mowa w ust. 1 musi zostać wydany po rozpoczęciu kursu za który 
dokonany będzie zwrot kosztów. 

 
Otrzymanie zwrotu kosztów 

§ 9 
1. Zwrot kosztów dokonywany jest po zakończeniu kursu i osiągnięciu przez podchorążego 

określonego poziomu znajomości języka obcego, nie później niż do czasu otrzymania 
Patentu Oficerskiego. 

2. Zwrot kosztów dokonywany jest po przedstawieniu przez podchorążego: 
a) imiennej faktury/rachunku wystawionej przez szkołę językową realizującą kurs, 

potwierdzającej poniesione koszty nauki; faktura/rachunek powinna zawierać 
informacje o tym, kursu jakiego języka oraz na jakim poziomie ona dotyczy; 

b) dokumentu, o którym mowa w § 8 potwierdzającego osiągnięcie przez 
podchorążego określonego poziomu znajomości języka obcego wg ESOKJ lub 
STANAG 6001. 

 
Postanowienia końcowe 

§ 10 
1. Udzielona zgoda na zwrot kosztów może zostać wycofana przez Rektora-Komendanta 

Akademii na wniosek dowódcy kompanii szkolnej, o którym mowa w § 4 ust. 2 w przypadku 
naruszenia przez podchorążego przepisów o dyscyplinie wojskowej lub znacznego 
obniżenia uzyskiwanych przez niego wyników kształcenia. 

2. Dowódca pododdziału powinien umożliwić podchorążemu uczestnictwo w zajęciach na 
kursie języka obcego, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Uzyskanie zgody na zwrot kosztów nie zwalnia podchorążego z obowiązkowego 
uczestnictwa w zajęciach programowych przewidzianych w rozkładzie zajęć oraz w innych 
przedsięwzięciach służbowych wynikających z harmonogramu kształcenia oraz 
funkcjonowania Akademii jako jednostki wojskowej. 

4. W przypadku potwierdzenia znajomości języka obcego innego niż język niemiecki, język 
rosyjski i język francuski w formie egzaminu zdanego przed uznaną krajową lub 
zagraniczną placówką egzaminacyjną bez zwrotu kosztów przez Akademię za kurs tego 
języka na danym poziomie, podchorąży może wystąpić z wnioskiem do Rektora-
Komendanta o zwrot kosztów poniesionej w tym celu opłaty egzaminacyjnej, na podstawie 
wydanego świadectwa z egzaminu i imiennej faktury potwierdzającej dokonanie opłaty 
egzaminacyjnej, nie później niż do czasu otrzymania Patentu Oficerskiego. 

5. Odpowiedzialnym za realizację postanowień niniejszego regulaminu odpowiada Szef 
Pionu Ogólnego. 

6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 


