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Szczegółowe warunki przyjęć żołnierzy zawodowych  

do Lotniczej Akademii Wojskowej na 6 i 12-miesięczny kurs oficerski  

w 2023 roku   

 

§ 1 
 

1. Rekrutację na 6 i 12-miesięczny kurs oficerski prowadzi komisja rekrutacyjna 

powołana przez Rektora-Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej. 

2. O przyjęcie na 6-miesięczny kurs oficerski mogą ubiegać się podoficerowie 

zawodowi, którzy pełnią zawodową służbę wojskową w korpusie podoficerów, 

posiadający tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, będący absolwentami 

kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie 

osobowej) lub posiadający doświadczenie oraz kwalifikacje przydatne  

w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej), legitymujący się 

znajomością języka angielskiego wg STANAG (6001) na poziomie SPJ 2222  

i wyższym, określonym przez Dyrektora Departamentu Kadr MON w porozumieniu 

z Dyrektorem Departamentu Szkolnictwa Wojskowego Ministerstwa Obrony 

Narodowej (MON). 

3. O przyjęcie na 12-miesięczny kurs oficerski mogą ubiegać się szeregowi 

zawodowi, którzy pełnią zawodową służbę wojskową przez co najmniej trzy lata, 

posiadający tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, będący absolwentami 

kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie 

osobowej) lub posiadający doświadczenie oraz kwalifikacje przydatne  

w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej), legitymujący się 

znajomością języka angielskiego wg STANAG (6001) na poziomie SPJ 2222  

i wyższym, określonym przez Dyrektora Departamentu Kadr MON w porozumieniu 

z Dyrektorem Departamentu Szkolnictwa Wojskowego Ministerstwa Obrony 

Narodowej (MON). 

4. Przydatne kierunki ukończonych studiów załączone kryteria postępowania 

rekrutacyjnego dla poszczególnych grup osobowych opracowane w oparciu  

o wytyczne osób, o których mowa w art. 192 ust. 2 Ustawy z dnia 11 marca 2022 

r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655, 974 i 1725) posiadających kwalifikacje 

właściwe dla danego korpusu osobowego (grupy osobowej). 

5. Korpusy osobowe i grupy osobowe, w odniesieniu do których prowadzony 

jest nabór oraz limity miejsc określa Decyzja nr 123/MON Ministra Obrony 

Narodowej z dnia 5 września 2022 roku w sprawie naboru do uczelni wojskowych 

na kurs oficerski w 2023 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2022 r. poz. 144). 
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§ 2 
 

1. Warunkiem przystąpienia żołnierza zawodowego, ubiegającego się o przyjęcie  

na kurs oficerski, do postępowania rekrutacyjnego jest przedłożenie komisji 

rekrutacyjnej bezpośrednio przed uruchomieniem procedury rekrutacyjnej: 

1) dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzającego tytuł zawodowy 

magistra lub równorzędny (odpis z dyplomu) lub w przypadku braku dyplomu – 

zaświadczenia wydanego przez uczelnię o jego uzyskaniu, 

2) oryginału aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru 

Karnego z terminem ważności nieprzekraczającym 30 dni, 

3) potwierdzenia wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł1) 

(na nr rachunku bankowego 12 1020 3147 0000 8402 0085 9934 z dopiskiem 

„rekrutacja na kurs oficerski”). Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi, 

4) poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli 

POUFNE oraz NATO CONFIDENTIAL2. 

− chyba że dokumenty wymienione w pkt. 1-4 zostały złożone wraz  

z wnioskiem do Dyrektora Departamentu Kadr, z zastrzeżeniem pkt. 2 – aktualne 

zaświadczenie o niekaralności należy przedstawić komisji rekrutacyjnej Lotniczej 

Akademii Wojskowej, przed uruchomieniem procedury rekrutacyjnej. 

2. Kandydat może przedstawić inne dokumenty potwierdzające posiadane 

kwalifikacje lub umiejętności, rozpatrywane w trakcie postępowania 

rekrutacyjnego, np. świadectwa, zaświadczenia ukończonych kursów i szkoleń 

w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. W przypadku ukończenia 

studiów o kierunkach akceptowalnych kandydat powinien przedstawić suplement  

do dyplomu. 

 
§ 3 

 
1. Żołnierz zawodowy legitymujący się dyplomem ukończenia studiów wyższych  

potwierdzającym tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, uzyskany 

poza granicami Polski, ma obowiązek złożyć oryginalny dyplom ukończenia 

tych studiów uzyskany w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska podpisała umowę  

o uznawalności wykształcenia wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego. 

W przypadku uzyskania dyplomu w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska 

nie podpisała umowy o uznawalności wykształcenia, kandydat zobowiązany 

jest do nostryfikacji dyplomu. 

2. W procesie postępowania rekrutacyjnego uczestniczą osoby, o których mowa  

w art. 192 ust. 2 Ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny posiadające 

kwalifikacje właściwe dla danego korpusu osobowego (grupy osobowej), lub 

upoważnione przez nie osoby, oraz przedstawiciele Dowództwa Wojsk Obrony 

 
1Wysokość opłaty rekrutacyjnej ustalona została na podstawie Obwieszczenia Ministra Edukacji  
i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661). 
2Dotyczy żołnierzy zawodowych szkolonych w grupach osobowych: radiotechnicznej, 
przeciwlotniczych zestawów rakietowych - w zakresie obsługi radarów typu RAT-31DL. 
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Terytorialnej, a także mogą uczestniczyć przedstawiciele Departamentu Kadr, 

Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni oraz osoby spoza resortu 

obrony narodowej, zaproszone w charakterze ekspertów. 

3. W przypadku niewykorzystania limitu przyjęć w zasadniczym terminie 

postępowania rekrutacyjnego, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia 

uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego, do którego mogą przystąpić osoby 

niezakwalifikowane w zasadniczym terminie - pod warunkiem złożenia 

oświadczenia o woli udziału w rekrutacji uzupełniającej ze wskazaniem wybranej 

specjalności. 

 
§ 4 

 
1. Termin przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego ustala Rektor-Komendant 

Lotniczej Akademii Wojskowej, informując o tym Szefa Sztabu Generalnego 

Wojska Polskiego, Dyrektora Departamentu Kadr MON, Dyrektora Departamentu 

Szkolnictwa Wojskowego MON, Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej oraz osoby, 

o których mowa w art. 192 ust. 2 Ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie 

Ojczyzny posiadające kwalifikacje właściwe dla danego korpusu osobowego 

(grupy osobowej). 

2. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego przygotowuje przewodniczący komisji 

rekrutacyjnej. 

3. O terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego informowani  

są zainteresowani żołnierze zawodowi, na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem 

postępowania rekrutacyjnego. 

4. Postępowanie rekrutacyjne dla żołnierzy zawodowych ubiegających się o przyjęcie  

na kurs oficerski, realizowane jest w trzech etapach i ma charakter konkursowy: 

1) I etap – wstępne postępowanie rekrutacyjne w zakresie skompletowania teczek 

akt personalnych (TAP) kandydatów w Departamencie Kadr MON 

oraz ich przekazanie do Lotniczej Akademii Wojskowej. Po otrzymaniu TAP, 

komisja rekrutacyjna dokonuje weryfikacji dokumentów określonych 

w § 2 ust. 13), 

2) II etap – egzamin wstępny obejmujący: 

a) test znajomości języka angielskiego dla osób nieposiadających świadectwa 

potwierdzającego znajomość języka angielskiego wg STANAG (6001)  

na poziomie SPJ 2222, 

b) sprawdzian sprawności fizycznej4), 

c) rozmowę kwalifikacyjną. 

3) III etap – końcowe postępowanie rekrutacyjne obejmujące: 

 
3Brak jakiegokolwiek z dokumentów określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1-4 oraz w przypadku żołnierzy 
zawodowych szkolonych w zakresie obsługi radarów typu RAT-31DL, skutkuje niedopuszczeniem  
do II etapu postępowania rekrutacyjnego i jednocześnie dyskwalifikuje kandydata w dalszym procesie 
rekrutacyjnym. 
4Sprawdzian sprawności fizycznej w ramach postępowania rekrutacyjnego dla żołnierzy zawodowych 
przeprowadza się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 332 ust. 9 Ustawy z dnia  
11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655, 974 i 1725). 
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a) sprawdzenie osiągniętych wyników przez kandydatów, 

b) wydanie i przesłanie zaświadczeń o zakwalifikowaniu (w terminie 7 dni  

od zakończenia postępowania rekrutacyjnego) oraz decyzji  

o niezakwalifikowaniu na szkolenie (w terminie 14 dni od zakończenia 

postępowania rekrutacyjnego). 

5. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przesyła się: 

1) Dyrektorowi Departamentu Kadr MON: 

a) sprawozdanie z postępowania rekrutacyjnego – niezwłocznie  

po zakończeniu tego postepowania, jednak nie później niż w terminie 7 dni 

po jego zakończeniu, 

b) imienną listę podoficerów i szeregowych zawodowych zakwalifikowanych  

na kurs oficerski, zawierającą stopień wojskowy, PESEL i miejsce pełnienia 

służby (nazwę jednostki wojskowej) – niezwłocznie po zakończeniu tego 

postępowania, jednak nie później niż w terminie 30 dni przed rozpoczęciem 

kursu oficerskiego, 

c) meldunek o stawieniu się żołnierzy zawodowych zakwalifikowanych na kurs 

oficerski - w terminie 7 dni od dnia ich stawienia się, 

2) Dyrektorowi Departamentu Szkolnictwa Wojskowego MON - dokumenty,  

o których mowa w ust. 5 pkt. 1  lit. a i c w terminach w nich wskazanych, 

3) stosownie do potrzeb: Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, 

Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Garnizonu 

Warszawa, Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej, Dowódcy Wojsk 

Obrony Terytorialnej oraz poszczególnym dowódcom (szefom) jednostek 

organizacyjnych resortu obrony narodowej, którym podlegają zakwalifikowani 

na kurs oficerski żołnierze - imienną listę, o której mowa w ust. 5 pkt. 1 lit. b, 

celem powiadomienia ich bezpośrednich przełożonych, 

4) osobom, o których mowa w art. 192 ust. 2 Ustawy z dnia 11 marca 2022 r.  

o obronie Ojczyzny posiadającym kwalifikacje właściwe dla danego korpusu 

osobowego (grupy osobowej) - imienną listę podoficerów i szeregowych 

zawodowych zakwalifikowanych na kurs oficerski. 

6. Za wykonanie czynności określonych w ust. 4 pkt. 1, 2 i 3 oraz ust. 5  

pkt. 1 lit. a i b oraz pkt. 2, 3 i 4 odpowiada Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej. 

7. Za wykonanie czynności określonych w ust. 5 pkt. 1 lit. c odpowiada Szef 

Wydziału Kadr. 

8. Podstawę do przyjęcia żołnierzy zawodowych na kurs oficerski w Lotniczej 

Akademii Wojskowej stanowią wyniki określone w kryteriach postępowania 

rekrutacyjnego dla poszczególnych grup osobowych. 

9. W procesie rekrutacji stosowany jest punktowy system przeliczania 

poszczególnych elementów składowych (kryteriów oceny) postępowania 

rekrutacyjnego – każdy z odpowiednio przypisaną mu maksymalną wagą 

punktową. 
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Wskaźnik kwalifikacyjny = Pdpl + Pdk + Pja + Pwf + Prk  

 

Pdpl   – liczba punktów uzyskanych za dyplom/y ukończenia studiów.  

Pdk  – liczba punktów uzyskanych za dodatkowe kwalifikacje. 

Pja  – liczba punków uzyskanych za świadectwo znajomości języka angielskiego  

 według STANAG (6001). 

Pwf  – liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu sprawności fizycznej. 

Prk   – liczba punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej. 

 

10. Kandydaci nieposiadający świadectwa znajomości języka angielskiego  

na wymaganym poziomie według STANAG (6001) SPJ 2222 zdają test 

egzaminacyjny na wymaganym poziomie wg wymogów STANAG (6001).  

Niezaliczenie testu z którejkolwiek sprawności językowej dyskwalifikuje 

kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. 

11. Sprawdzian sprawności fizycznej w ramach postępowania rekrutacyjnego 

dla żołnierzy zawodowych: 

1) przeprowadza się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 332  

ust. 9 Ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, 

2) ocenę ze sprawności fizycznej żołnierza zawodowego ustala się na podstawie 

liczby punktów uzyskanych z konkurencji, o których mowa w Rozporządzeniu 

Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie 

przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych 

(Dz. U. poz. 2331 i 1164). Liczba punktów kwalifikacyjnych ze sprawności 

fizycznej (Pwf) obliczona jest na podstawie oceny uzyskanej po zsumowaniu 

punktów z czterech ćwiczeń (odpowiednio dla kobiet i mężczyzn)  

wg załącznika 3 i 4 (kolumna 4) do rozporządzenia MON, 

3) sprawdzian sprawności fizycznej odbywa się w ciągu jednego dnia,  

w formie czterech ćwiczeń, z uwzględnieniem grup wiekowych; wszystkie 

konkurencje testu odbywają się w ubiorze sportowym, 

4) bezpośrednio przed przystąpieniem do sprawdzianu sprawności fizycznej, 

każdy żołnierz zawodowy ma obowiązek przedstawić zaświadczenie  

od lekarza jednostki wojskowej (garnizonu) o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do przystąpienia do sprawdzianu sprawności fizycznej, lekarzowi 

Lotniczej Akademii Wojskowej - prowadzącemu kwalifikacje do sprawdzianu. 

Brak zaświadczenia lub niezakwalifikowanie przez lekarza skutkuje 

niedopuszczeniem do sprawdzianu oraz wpisem na listę egzaminacyjną jako 

„nieklasyfikowany”, co dyskwalifikuje kandydata z dalszego postępowania 

rekrutacyjnego. 

12. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza komisja rekrutacyjna. Rozmowa 

kwalifikacyjna ma charakter oceniający predyspozycje kandydata na szkolenie  

w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) oraz jego motywację  

do wykonywania zawodu oficera. Otrzymanie „0” punktów z rozmowy 

kwalifikacyjnej dyskwalifikuje kandydata z dalszego postępowania 

rekrutacyjnego. 
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§ 5 
 

1. Na szkolenie wojskowe zostają zakwalifikowani kandydaci, którzy uzyskają 

największą liczbę punktów z postępowania rekrutacyjnego przy uwzględnieniu 

limitu miejsc w danym korpusie osobowym (grupie osobowej), określonego  

w załączniku do Decyzji nr 123/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 

września 2022 roku w sprawie naboru do uczelni wojskowych na kurs oficerski  

w 2023 roku. 

2. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o zakwalifikowaniu kandydata 

decyduje komisja rekrutacyjna Lotniczej Akademii Wojskowej biorąc pod uwagę 

większą liczbę punktów z kryteriów oceny, odpowiednio w kolejności: 

− dyplom/y ukończenia studiów; 

− dodatkowe kwalifikacje; 

− rozmowę kwalifikacyjną, 

3. Od decyzji komisji rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje prawo wniesienia 

odwołania do Rektora-Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej w terminie  

14 dni od dnia jej doręczenia. Podstawę odwołania może stanowić jedynie 

wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji. 

4. Po zakończeniu prac komisji rekrutacyjnej, listę zakwalifikowanych podoficerów 

ogłasza się na stronie internetowej Lotniczej Akademii Wojskowej, zamieszczając 

wyłącznie cztery ostatnie cyfry numer PESEL kandydata oraz liczbę uzyskanych 

przez niego punktów. 

5. Żołnierze zawodowi zakwalifikowani na kurs oficerski: 

1) podpisują umowę o pobieraniu nauki na zasadach określonych w art. 106 

ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, jeżeli koszt nauki 

przekracza sześciokrotność najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza 

zawodowego, 

2) przedstawiają w dniu stawiennictwa w Lotniczej Akademii Wojskowej 

potwierdzone kserokopie niżej wymienionych dokumentów: 

− świadectwa znajomości języka angielskiego; 

− poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych  

o klauzuli POUFNE oraz NATO CONFIDENTIAL2; 

− ważne zaświadczenia stwierdzające przeszkolenie z zakresu ochrony 

informacji niejawnych; 

− zaświadczenia z aktualnymi badaniami lekarskimi (wymaganymi  

na stanowisku zajmowanym przed skierowaniem na kurs oficerski). 
 


