
UCHWAŁA Nr 4/II/2021 
Senatu Akademii Wojsk Lądowych 

imienia generała Tadeusza Kościuszki 

z dnia 3 lutego 2021 r.   

 

 

w sprawie: zmian w uchwale nr 18/IV/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie: warunków  

i trybu przyjmowania kandydatów w pierwszym etapie kwalifikacji na pierwszy rok 

studiów stacjonarnych na kierunku lekarskim Kolegium Wojskowo – Lekarskiego 

Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu miejsc 

Ministra Obrony Narodowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego  

w roku akademickim 2021/2022. 

 

 Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 70 ust. 

1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

85 z późn. zm.) oraz w związku z § 3 pkt 3, § 4 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2, ust 4 i 5, § 8 ust. 1-3, ust. 4 

pkt 3 i ust. 5 pkt 1 a także § 9 i  § 10 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia  

17 listopada 2014 roku w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych  

(Dz.U. z 2014 r., poz. 1627 z późn. zm.),  Senat Akademii Wojsk Lądowych, w drodze głosowania 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej w dniach 2-3 luty 2021 r. postanawia, co następuje: 

 

§ 1 

W załączniku do Uchwały nr 18/IV/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie: warunków i trybu 

przyjmowania kandydatów w pierwszym etapie kwalifikacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych 

na kierunku lekarskim Kolegium Wojskowo – Lekarskiego Wydziału Lekarskiego na 

Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej w 

charakterze kandydata na żołnierza zawodowego w roku akademickim 2021/2022 wprowadza się 

następujące zmiany: 
 

1) §1 ust. 1 pkt 7) otrzymuje brzmienie:  

„mająca co najmniej 18 lat, w dniu powołania do służby wojskowej”; 

2) §1 ust. 4 pkt a) otrzymuje brzmienie:  

„a) przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego, w terminie do 31 maja 2021 roku: 

- dokonać rejestracji elektronicznej na stronie internetowej AWL; 

- złożyć do Dyrektora Departamentu Kadr MON, za pośrednictwem Komendanta 

Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania: 

-- wniosek wraz z kwestionariuszem osobowym o przyjęcie na pierwszy rok 

studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w charakterze 

kandydata na żołnierza zawodowego, w ramach limitu miejsc Ministra Obrony 

Narodowej (wydruk kwestionariusza osobowego i wniosku, po dokonaniu 

rejestracji elektronicznej i zatwierdzeniu kwestionariusza); wniosek wraz  

z pozostałymi dokumentami z Departamentu Kadr MON przesyłany jest do AWL; 

-- życiorys; 

-- kserokopię świadectwa dojrzałości, jeżeli zostało wydane przed rokiem 

ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej; 
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-- odpis skrócony aktu urodzenia (oryginał); 

-- potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (oryginał) - wydruk formularza 

wpłaty dostępny po dokonaniu rejestracji elektronicznej). Opłata rekrutacyjna nie 

podlega zwrotowi”; 

3) §1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

„W dniu postępowania kwalifikacyjnego - stawiennictwa na egzamin wstępny w AWL we 

Wrocławiu kandydaci na żołnierza zawodowego zobowiązani są złożyć dodatkowo 

następujące dokumenty:  

1) kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu w dniu egzaminu, 

celem poświadczenia kopii przez uczelnię) lub inny dokument wskazany w art.  69 ust. 2 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 

r. poz. 85 z późn. zm.);  

2) informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) lub elektroniczne 

zaświadczenie z KRK w formacie XML, wydrukowane i zapisane na informatycznym 

nośniku danych wystawioną z datą nie wcześniejszą niż  30 dni  przed egzaminem 

wstępnym.  

3) 1 zdjęcie legitymacyjne (podpisane);   

4) zaświadczenie o braku przeciwskazań do zdawania sprawdzianu sprawności fizycznej 

wydanego przez lekarza rejonowego, rodzinnego lub internistę nie wcześniej niż 14 dni 

przed terminem egzaminu wstępnego w AWL; 

5) inne dokumenty (poświadczenia), które mogą być rozpatrywane w trakcie rozmowy 

kwalifikacyjnej np. prawo jazdy, tytuł skoczka spadochronowego, świadectwa 

znajomości języków obcych, świadectwa instruktorskie, sportowe klasy mistrzowskie; 

6) zaświadczenie wydane przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania kandydata nostryfikujące równoważność świadectwa uzyskanego za 

granicą z polskim świadectwem dojrzałości oraz tłumaczenie świadectwa dojrzałości 

potwierdzone przez tłumacza przysięgłego – dotyczy to tylko kandydata legitymującego 

się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Polski”; 

4) §1 ust. 6 i 7 uchyla się; 

5) §1 ust. 8 pkt 2) otrzymuje brzmienie:  

„2) posiadająca zaświadczenie o braku przeciwskazań do zdawania sprawdzianu sprawności 

fizycznej wydanego przez lekarza rejonowego, rodzinnego lub internistę nie wcześniej 

niż 14 dni przed terminem egzaminu wstępnego w AWL”; 

6) §1 ust. 9 pkt 1) otrzymuje brzmienie: 

„1) pozytywne zaliczenie sprawdzianu sprawności fizycznej, czyli uzyskanie minimum 

3 pkt ze sprawdzianu;”; 

7) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. O terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (etap II i III) kandydaci 

zostaną powiadomieni drogą mailową oraz za pośrednictwem systemu informatycznego 

IRKA, nie mniej niż na 7 dni przed terminem postępowania rekrutacyjnego. Etapy II i III 

postępowania rekrutacyjnego zostaną przeprowadzone w ciągu jednego dnia 

kalendarzowego, natomiast całe postępowanie rekrutacyjne w AWL przeprowadzone 

zostanie w dniach 6-8 lipca 2021 r.”; 

8) §2 ust. 3 pkt 1) ETAP I – postępowanie wstępne otrzymuje brzmienie:  

„Ustala się następujące zasady postępowania wstępnego: 
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a) postępowanie wstępne obejmuje analizę przedstawionych dokumentów związanych  

z postępowaniem rekrutacyjnym; Komisja Rekrutacyjna podczas rejestracji kandydatów 

dokonuje ostatecznej weryfikacji dokumentów wymienionych w § 1 pkt 4a, pkt 5 oraz 

zaświadczeń o braku przeciwskazań do podejścia do sprawdzianu sprawności fizycznej; 

b) brak dokumentów wymienionych w § 1 pkt. 4a, pkt. 5 w dniu stawiennictwa na 

egzamin skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu wstępnego i dyskwalifikacją  

w dalszym procesie rekrutacyjnym; 

c) brak zaświadczenia w dniu egzaminu o braku przeciwskazań do zdawania sprawdzianu 

sprawności fizycznej wydanego przez lekarza rejonowego, rodzinnego lub internistę nie 

wcześniej niż 7 przed terminem egzaminu wstępnego w AWL skutkuje 

niedopuszczeniem do egzaminu wstępnego i dyskwalifikacją kandydata w dalszym 

procesie rekrutacyjnym.”; 

9) w §2 ust. 3 pkt 2) ETAP II – egzamin wstępny lit. b otrzymuje brzmienie:  

„b) sprawdzian sprawności fizycznej, który jest jednakowy dla wszystkich zdających  

(bez względu na posiadany wiek) obejmuje 2 konkurencje:  

- dla mężczyzn  

--bieg wahadłowy 10 x10 m; 

-- podciąganie na drążku wysokim w nachwycie. 

- dla kobiet  

-- bieg zygzakiem – „koperta”; 

-- uginanie ramion (w podporze leżąc przodem na ławeczce gimnastycznej). 

c) ze sprawdzianu sprawności fizycznej można uzyskać w sumie 20 punktów; 

d) za wynik uzyskany poniżej minimum z danej konkurencji - kandydat otrzymuje 

            0 punktów; 

e) sprawdzian sprawności fizycznej uważa się za pozytywnie zaliczony, jeżeli 

kandydat/ka uzyska minimum 3 punkty ze sprawdzianu.” 

10) w §2 ust. 3 pkt 3) ETAP III – postępowanie końcowe tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:  

„ – do rozmów kwalifikacyjnych przystępują wszyscy kandydaci, którzy przejdą pozytywnie 

etap I i II”  

11) §3 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Dyrektor Departamentu Kadr MON przesyła listę osób przyjętych na pierwszy rok 

studiów Kolegium Wojskowo – Lekarskiego do Komendantów Wojskowych Komend 

Uzupełnień w celu skierowania kandydatów na badania stwierdzające zdolność do 

zawodowej służby wojskowej.” 

12)  §3 ust 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Po otrzymaniu orzeczeń o zdolności do zawodowej służby wojskowej Komendant WKU 

przesyła je odpowiednio do Dyrektora Departamentu Kadr MON oraz Rektora – 

Komendanta AWL w terminie do 7 dni od daty ich otrzymania. Na tej podstawie Dyrektor 

Departamentu Kadr MON wydaje decyzję o powołaniu do służby kandydackiej – rozkaz 

personalny przesyłany do WKU, które informuje przyjętego kandydata oraz wydaje kartę 

powołania do AWL celem pełnienia służby kandydackiej.”  
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13) §5 otrzymuje brzmienie:  

 

TABELA WYNIKÓW PUNKTOWYCH SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ 

MĘŻCZYŹNI KOBIETY 

Podciąganie 

na drążku 

[liczba] 

Pkt. Max. 

Bieg 

wahadłowy 

10x10 [s] 
Pkt. Max. 

Razem za 

sprawdzian 

[pkt.] 

Uginanie 

ramion 

na 

ławeczce 

[liczba] 

Pkt. Max 

Bieg 

zygzakiem 

„koperta” 

[s] 

Pkt. Max 

Razem za 

sprawdzian 

[pkt.]  

11 10 

10 

30,0 < 10 

10 20 

31 10 

10 

25,5 < 10 

10 20 

10 9 
30,1-

30,5 
9 28-30 9 25,6-26,0 9 

9 8 
30,6-

31,0 
8 25-27 8 26,1-26,5 8 

8 7 
31,1-

31,5 
7 22-24 7 26,6-27,0 7 

7 6 
31,6-

32,0 
6 19-21 6 27,1-27,5 6 

6 5 
32,1-

32,5 
5 16-18 5 27,6-28,0 5 

5 4 
32,6-

33,0 
4 13-15 4 28,1-28,5 4 

4 3 
33,1-

33,5 
3 10-12 3 28,6-29,0 3 

3 2 
33,6-

34,0 
2 7-9 2 29,1-29,5 2 

2 1 
34,1-

34,5 
1 4-6 1 29,6-30,0 1 

0-1 0 > 34,6 0 0-3 0 > 30,1 0 

 

 

1. Warunkiem zaliczenia sprawdzianu sprawności fizycznej jest zaliczenie sprawdzianu na 

minimum 3 punkty.  

2. Opis konkurencji (ćwiczeń): 

1) Mężczyźni: 

a)   Podciąganie na drążku (wykonywane bez dodatkowych ruchów ciała) – minimalna 

wysokość drążka minimalna wysokość drążka do wykonania ćwiczenia 220 cm.  

Na komendę „Gotów” kontrolowana osoba wykonuje zwis nachwytem o ramionach 

wyprostowanych w stawach łokciowych – pozycja wyjściowa. Na komendę „Ćwicz” 

podciąga się tak, aby broda znalazła się powyżej drążka i wraca do pozycji wyjściowej, 

następnie ponawia ćwiczenie. Oceniający (kontrolujący) głośno podaje ilość zaliczonych 

podciągnięć. Jeżeli kontrolowany nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem np. „ wykona 

dodatkowe ruchy ciałem, nie podciągnie się do wymaganej pozycji lub nie wróci do zwisu 

o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych”, oceniający (kontrolujący) powtarza 

ostatnią liczbę zaliczonych podciągnięć.  

b)   Bieg wahadłowy 10 x 10 - na komendę „Start” (sygnał dźwiękowy) kontrolowany 

rozpoczyna bieg w kierunku przeciwległej chorągiewki, obiega ją, wraca do chorągiewki 

na linii startu, obiega ją i pokonuje tę trasę pięciokrotnie. Czas mierzy się z dokładnością 

do 0,1 sekundy, od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety. Do próby 
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wykorzystuje się „chorągiewki” o parametrach: wysokość co najmniej 160 cm, średnica 

podstawy nieprzekraczająca 30 cm, waga do 3,5 kg. Przewrócenie „chorągiewki” 

powoduje powtórzenie próby (próbę można powtórzyć jednokrotnie).  

2) Kobiety:  

a)   Uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce gimnastycznej 

-  na komendę „Gotów” kontrolowany wykonuje podpór, leżąc przodem na ławeczce.  

Na komendę „Ćwicz” ugina ramiona tak, aby stawy barkowe znalazły się poniżej stawów 

łokciowych (tułów wyprostowany), następnie wraca do podporu i ponawia ćwiczenia. 

Oceniający (kontrolujący) głośno odlicza ilość zaliczonych powtórzeń. 

   Jeżeli kontrolowany wykona ćwiczenie niezgodnie z opisem np. nie ugnie ramion lub ich 

całkowicie nie wyprostuje, oceniający (kontrolujący) podaje ostatnią liczbę powtórzeń.  

 

b)   Bieg zygzakiem „koperta” – przeprowadza się w miejscu, gdzie na podłożu oznacza się 

kredą lub farbą punkty prostokąta ABCD o bokach 3 x 5 m i środek przekątnych E, jak 

również strzałki wskazujące trasę biegu. Na punktach ustawia się „chorągiewki”  

o parametrach: wysokość co najmniej 160 cm, średnica podstawy nieprzekraczająca 30 cm  

i wadze do 3,5 kg. 

   Sposób prowadzenia: na komendę „Start” (sygnał dźwiękowy) kontrolowany rozpoczyna 

bieg zgodny z oznaczonym kierunkiem, omijając „chorągiewki” od strony zewnętrznej. 

Trasę przebiega trzykrotnie. Po każdym okrążeniu oceniający (kontrolujący) informuje  

o liczbie powtórzeń, np.: ”jeszcze dwa razy”, „jeszcze raz”. Przewrócenie „chorągiewki” 

powoduje powtórzenie próby (próbę można powtórzyć jednokrotnie).  

 

§ 2 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

PRZEWODNICZĄCY SENATU 

 

 

gen. bryg. prof. dr hab. inż. Dariusz SKORUPKA 


