
 

  

Warszawa, dnia 5 lutego 2021 r.   

 Poz. 9   

  

  

ZARZĄDZENIE Nr 3/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  

 z dnia 4 lutego 2021 r.  

  

  

w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia dla kandydatów   

na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2021/2022  

  

Na podstawie art. 443 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:  

  

§ 1. Ustala się warunki i tryb rekrutacji na studia dla kandydatów na żołnierzy 

zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2021/2022, które określa 

załącznik do zarządzenia.  

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

  

Minister Obrony Narodowej: M. Błaszczak   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

                                                 
1 ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 695, 875 i 1086 oraz z 2021 r. 

poz. 159.  



 

Załącznik do zarządzenia Nr 3/MON Ministra 

Obrony Narodowej  

z dnia 4 lutego 2021 r. (poz. 9) 

Warunki i tryb rekrutacji na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych  do 

uczelni wojskowych w roku akademickim 2021/2022  

  

Rozdział 1  

Postanowienia ogólne  

§ 1. Tryb przeprowadzenia rekrutacji w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie 

na studia na określonym kierunku dla kandydatów do uczelni wojskowych realizuje się 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r.  w 

sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 1627, z późn. 

zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem”.   

§ 2.  Limit przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy 

zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych w roku akademickim 2021/2022 

określa Minister Obrony Narodowej.  

§ 3. W rozumieniu zarządzenia następujące określenia oznaczają:  

1) rekrutacja do uczelni wojskowych – proces obejmujący następujące elementy:  

a) rejestrację kandydatów,  

b) złożenie wniosku o powołanie do służby kandydackiej, którego wzór stanowi 

załącznik nr 1 do rozporządzenia,  

c) dostarczanie wymaganych dokumentów,  

d) szkolenie sprawdzające predyspozycje do pełnienia służby na stanowiskach pilotów 

na warunkach i w trybie ustalonym dla roku akademickiego,  

e) postępowanie rekrutacyjne,  

f) wstępne zakwalifikowanie kandydata na studia lub odmowa przyjęcia,  

g) uzyskanie wymaganych pozytywnych orzeczeń lekarskich oraz psychologicznych 

przez kandydata na studia,  

h) przyjęcie na studia w drodze wpisania na listę studentów lub odmowa przyjęcia 

kandydata w drodze wydania decyzji administracyjnej;  

2) postępowanie rekrutacyjne – proces realizowany w uczelni wojskowej składający się  z 

następujących elementów:   

a) testu znajomości języka angielskiego, jeżeli nie był przedmiotem egzaminu 

maturalnego,   

b) analizy ocen ze świadectwa dojrzałości, obejmujących przedmioty obowiązkowe  i 

dodatkowe,  

c) sprawdzianu sprawności fizycznej,  



 

d) rozmowy kwalifikacyjnej.   

  

  

Rozdział 2  

Warunki rekrutacji na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych  § 

4. Rekrutacja na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych do:  

1) Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki  we Wrocławiu, 

zwanej dalej „Akademią Wojsk Lądowych”, Wojskowej Akademii Technicznej im. 

Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, zwanej dalej „Wojskową Akademią 

Techniczną”, oraz Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w 

Gdyni, zwanej dalej „Akademią Marynarki Wojennej”, obejmująca elementy, o których 

mowa § 3 pkt 1 lit. a-c oraz lit. e-h,  

2) Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, zwanej dalej  „Lotniczą Akademią 

Wojskową”, obejmująca elementy, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. a-e oraz lit. g-h – 

rozpoczyna się uruchomieniem procesu rejestracji, nie później niż od dnia 1 marca  2021 

r.    

§ 5. O przyjęcie na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, może ubiegać się 

osoba spełniająca niżej wymienione warunki:   

1) jest niekarana sądownie;  

2) posiada obywatelstwo polskie;  

3) posiada zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;  

4) posiada wiek, co najmniej 18 lat, w dniu powołania do służby kandydackiej;  

5) posiada dokumenty uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia, o których 

mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), zwane dalej „świadectwem dojrzałości”.  

§ 6. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia dla kandydatów na żołnierzy 

zawodowych ma obowiązek:  

1) wypełnić elektronicznie kwestionariusz osobowy dostępny na stronie internetowej 

danej uczelni wojskowej w systemie internetowej rejestracji kandydatów (IRK) oraz 

wgrać zdjęcie, zgodnie z wytycznymi określonymi w IRK;   

2) złożyć do rektora-komendanta uczelni wojskowej wniosek, o którym mowa w § 3 pkt 1 

lit. b, wraz z kwestionariuszem osobowym, do którego winien załączyć:   

a) kserokopię świadectwa dojrzałości, jeśli zostało wydane przed rokiem ubiegania się 

o powołanie do służby kandydackiej,   

b) życiorys,   

c) odpis skrócony aktu urodzenia (kserokopię).  



 

§ 7. Wniosek, o którym mowa w § 3 pkt 1 lit. b, należy złożyć w terminie: 

1)  do dnia 31 marca 2021 r. do Lotniczej Akademii Wojskowej; 2) do dnia 31 

maja 2021 r. do:   

a) Akademii Wojsk Lądowych,  

b) Wojskowej Akademii Technicznej,  

c) Akademii Marynarki Wojennej.  

§ 8. Dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw 

kadr, po uzgodnieniu z dyrektorem departamentu właściwego do spraw szkolnictwa 

wojskowego oraz rektorem–komendantem danej uczelni wojskowej, może wydłużyć 

terminy składania wniosku, o którym mowa w § 3 pkt 1 lit. b.  

§ 9. We wniosku kandydat określa kolejność deklarowanych kierunków (specjalności). 

W przypadku nieprzyjęcia na pierwszy wskazany kierunek studiów (specjalność), są 

rozpatrywane kolejne kierunki studiów (specjalności) wskazane przez kandydata we 

wniosku.  

§ 10.  Kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, 

składa dodatkowo:  

1) świadectwo uzyskane za granicą – oryginał lub odpis lub kserokopię poświadczoną 

notarialnie – do wglądu, celem poświadczenia kopii przez uczelnię;  

2) tłumaczenie dokumentu na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego; 3) 

zaświadczenie o nostryfikacji potwierdzające równoważność świadectwa uzyskanego 

za granicą z polskim świadectwem dojrzałości, wydane przez kuratora oświaty 

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata a w przypadku braku 

takiego miejsca – kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę uczelni.  

§ 11.  Świadectwa, o których mowa w § 10, wydane przez szkołę lub instytucję 

edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), 

państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, nie podlegają formalnej nostryfikacji.  

Świadectwo powinno zawierać adnotację o uprawnieniu do podjęcia studiów wyższych – 

kandydat dostarcza oryginał świadectwa lub poświadczoną notarialnie kopię wraz  z 

tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego.   

§ 12.  Niedostarczenie dokumentów, o których mowa w § 10 i § 11 oraz w § 15  z 

wyłączeniem pkt 4, jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w dalszych etapach rekrutacji 

do uczelni wojskowej, a tym samym skreśleniem z listy osób ubiegających się  o miejsce w 

uczelni wojskowej na studia stacjonarne i powołanie do służby kandydackiej odbywanej w 

tej uczelni wojskowej.   

Rozdział 3  



 

Postępowanie rekrutacyjne   

§ 13.  Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego ustalają rektorzy-

komendanci uczelni wojskowych.  

§ 14.  O terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego rektorzy-komendanci 

uczelni wojskowych powiadamiają kandydatów, co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem.   

§ 15.  W dniu postępowania rekrutacyjnego (stawiennictwa na egzaminy), kandydat 

składa następujące dokumenty:   

1) kopię świadectwa dojrzałości – oryginał lub odpis lub kserokopię poświadczoną 

notarialnie – do wglądu, celem poświadczenia kopii przez uczelnię;   

2) informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego 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) potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej;  

4) uprawnienia (poświadczenia) potwierdzające kwalifikacje i umiejętności (osiągnięcia), 

np. certyfikaty znajomości języków obcych, świadectwa i uprawnienia instruktorskie, 

dyplomy, zaświadczenia o ukończeniu klasy o profilu mundurowym, certyfikowanej 

wojskowej klasy mundurowej lub oddziału przygotowania wojskowego, służby 

przygotowawczej, ukończenie liceum wojskowego, ukończenie studiów cywilnych  w 

uczelni wojskowej, itp.;  

5) zaświadczenie lekarskie o zdolności do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego 

wydane nie wcześniej niż 14 dni przed terminem egzaminu wstępnego przez lekarza 

rejonowego, medycyny rodzinnej, internistę lub medycyny sportowej.  

§ 16.  Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez 

rektora-komendanta uczelni.   

§ 17.  W celu oceny wybranych elementów postępowania rekrutacyjnego, w ramach 

komisji rekrutacyjnej, o której mowa w § 16, rektor-komendant może powołać zespoły do 

przeprowadzenia:   

1) testu ze znajomości języka angielskiego;  

2) sprawdzianu sprawności fizycznej; 3) rozmowy 

kwalifikacyjnej.   

§ 18.  W zależności od potrzeb, rektor-komendant może powołać więcej niż jeden 

zespół, o którym mowa w § 17 pkt 3.  

§ 19. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu postępowania rekrutacyjnego 

opracowuje się w uczelni harmonogram rekrutacji.  

§ 20.  Każdy element postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w § 3 pkt 2 podlega 

ocenie punktami rekrutacyjnymi, według następujących zasad:   

1) test znajomości języka angielskiego:  



 

a) jest przeprowadzany według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

(ESOKJ), na poziomie B1 z elementami B2, jeżeli nie był przedmiotem egzaminu 

maturalnego i analizę uzyskanych wyników,   

b) podstawą naliczenia punktów rekrutacyjnych za znajomość języka angielskiego jest 

wynik ze świadectwa dojrzałości. W przypadku, gdy nie ma na świadectwie 

dojrzałości wyniku z języka angielskiego podstawą naliczania punktów 

rekrutacyjnych są wyniki testu znajomości języka angielskiego,  

c) minimalna wymagana liczba punktów rekrutacyjnych z języka angielskiego wynosi  

30% maksymalnej liczby punktów z tego elementu postępowania rekrutacyjnego; 2) 

analiza ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości:  

a) wyniki z przedmiotów maturalnych, obejmujące przedmioty obowiązkowe  i 

dodatkowe, w tym język angielski, przeliczone na punkty rekrutacyjne stanowią do  

100 punktów rekrutacyjnych za świadectwo dojrzałości,  

b) w przypadku, gdy kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia posiada na 

świadectwie dojrzałości wynik z przedmiotów podlegających ocenie na poziomie 

podstawowym i rozszerzonym, pod uwagę bierze się wynik korzystniejszy dla 

kandydata;  

3) sprawdzian sprawności fizycznej:   

a) dla kobiet: zwis na ugiętych ramionach oraz bieg zygzakiem – „koperta”,  

b) dla mężczyzn: podciąganie na drążku oraz bieg wahadłowy 10 x 10 m,  

c) do sprawdzianu sprawności fizycznej przystępują tylko kandydaci, którzy osiągnęli 

minimalną wymaganą liczbę punktów rekrutacyjnych ze znajomości języka  

angielskiego,  

d) ze sprawdzianu sprawności fizycznej kandydat może uzyskać maksymalnie   

20 punktów rekrutacyjnych,  

e) minimalna wymagana liczba punktów konieczna do zaliczenia sprawdzianu 

sprawności fizycznej wynosi 3 punkty,  

f) dla kandydatów do Akademii Marynarki Wojennej na kierunek studiów 

mechatronika, w specjalności prace podwodne, przeprowadza się dodatkowo test 

wydolności fizycznej;  

4) rozmowa kwalifikacyjna:   

a) ocenia predyspozycje do pełnienia zawodowej służby wojskowej w danym korpusie 

osobowym (grupie osobowej) oraz motywację do pełnienia zawodowej służby 

wojskowej,   

b) przy ocenie predyspozycji kandydatów do pełnienia zawodowej służby wojskowej 

Komisja Rekrutacyjna może korzystać z wiedzy specjalistów, w zakresie 

niezbędnym do dokonania oceny predyspozycji kandydata,  



 

c) do rozmowy kwalifikacyjnej przystępują tylko kandydaci, którzy osiągnęli 

wymaganą minimalną liczbę punktów rekrutacyjnych ze znajomości języka 

angielskiego oraz sprawdzianu sprawności fizycznej,  

d) dla kandydatów do pełnienia służby w grupie osobowej pilotów uwzględnia się 

podczas rozmowy kwalifikacyjnej wynik uzyskany przez kandydata ze szkolenia 

sprawdzającego predyspozycje do pełnienia służby na stanowiskach pilotów 

przeprowadzony w oparciu o Program szkolenia sprawdzającego predyspozycje 

kandydatów do LAW do pełnienia służby w powietrzu na rok 2021/2022,  

e) z rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może uzyskać maksymalnie 30 punktów 

rekrutacyjnych z zastrzeżeniem zasad, o których mowa w lit. f,  

f) kandydatom na żołnierzy zawodowych do Lotniczej Akademii Wojskowej można 

przydzielić w ramach rozmowy kwalifikacyjnej od 0 do 30 dodatkowych punktów 

za predyspozycje do pełnienia służby w grupie osobowej pilotów oraz od 0 do 14 

punktów w grupie osobowej pilotów-operatorów bezzałogowych statków 

powietrznych,   

g) minimalna wymagana liczba punktów konieczna do zaliczenia rozmowy 

kwalifikacyjnej do uczelni wojskowych wynosi 3 punkty, z zastrzeżeniem lit. h,  

h) kandydaci do pełnienia służby w grupie osobowej pilotów oraz pilotów˗operatorów 

bezzałogowych statków powietrznych muszą uzyskać minimalną wymaganą liczbę 

punktów, o której mowa w lit. g oraz co najmniej 4 punkty za doświadczenie lotnicze.  

§ 21.  Laureaci olimpiad przedmiotowych otrzymują z przedmiotów maturalnych 

objętych postępowaniem rekrutacyjnym w uczelni liczbę punktów określoną w uchwałach 

senatów uczelni wojskowych w zakresie szczegółowych zasad przyjmowania laureatów  i 

finalistów stopnia centralnego olimpiad ogólnopolskich, a także laureatów 

międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów oraz konkursów organizowanych przez 

uczelnie na poszczególne kierunki i specjalności.  

§ 22.  Szczegółowe zasady naliczania punktów rekrutacyjnych za świadectwo 

dojrzałości, test znajomości języka angielskiego, rozmowę kwalifikacyjną oraz sprawdzian  

sprawności fizycznej określono w Szczegółowych warunkach przeprowadzenia 

postępowania rekrutacyjnego do uczelni wojskowych, stanowiące załączniki nr 1-7 do 

niniejszych „Warunków i trybu rekrutacji na studia dla kandydatów na żołnierzy 

zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2021/2022”, zwanych dalej 

„Warunkami”.   

§ 23.  Przeliczenia ocen na punkty rekrutacyjne na świadectwie dojrzałości uzyskane za 

granicą Komisja Rekrutacyjna dokonuje według zasad opisanych w Szczegółowych 

warunkach przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do uczelni wojskowych, 

stanowiących załączniki nr 1-4 do Warunków.  

Rozdział 4 Kwalifikacja  

§ 24.  Kwalifikacja do Akademii Wojsk Lądowych, Wojskowej Akademii Technicznej 

oraz Akademii Marynarki Wojennej odbywa się według następujących zasad:  



 

1) osoba ubiegająca się o przyjęcie podlega wstępnej kwalifikacji na studia pod warunkiem 

zaliczenia rygorów wchodzących w zakres postępowania rekrutacyjnego, o których 

mowa w § 20;  

2) po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego Komisja Rekrutacyjna sporządza 

protokół zawierający wykaz osób spełniających warunki postępowania rekrutacyjnego 

i przekazuje w terminie do 7 dni kalendarzowych osobie zainteresowanej, informację o 

wstępnym zakwalifikowaniu do uczelni wojskowej albo wydaje i doręcza w terminie 14 

dni od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego decyzję o odmowie przyjęcia na 

studia na podstawie wyników tego postępowania;  

3) decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia na studia podpisuje przewodniczący 

Komisji Rekrutacyjnej;  

4) na liście osób wstępnie zakwalifikowanych na studia, umieszcza się kandydatów, którzy 

uzyskają kolejno największą liczbę punktów rekrutacyjnych;  

5) osoby spełniające warunki postępowania rekrutacyjnego do uczelni wojskowych  w 

charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, Wojskowy Komendant Uzupełnień 

właściwy dla miejsca zameldowania kandydata kieruje na specjalistyczne badania 

lekarskie i psychologiczne;  

6) uzyskanie wymaganych, pozytywnych orzeczeń lekarskich, ustalających wymaganą 

kategorię zdrowia na wybraną specjalność, jest jednym z warunków koniecznych do 

przyjęcia na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych;  

7) kandydaci wstępnie zakwalifikowani na studia w charakterze kandydata  na żołnierza 

zawodowego, po uzyskaniu pozytywnego orzeczenia właściwej komisji lekarskiej o 

posiadaniu zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej 

oraz orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia 

zawodowej służby wojskowej, zostaną wpisani na listę studentów pod warunkiem, że 

znajdą się na pozycji objętej limitem miejsc na danym kierunku studiów i specjalności;   

8) Komisja Rekrutacyjna w terminie do 7 dni kalendarzowych od otrzymania orzeczeń 

lekarskich, o których mowa w pkt 7, informuje osobę zainteresowaną o wpisaniu jej na 

listę studentów, albo wydaje i doręcza w terminie 14 dni decyzję o odmowie przyjęcia 

na studia.  

§ 25.Kwalifikacja do Lotniczej Akademii Wojskowej odbywa się według następujących 

zasad:  

1) osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych do 

Lotniczej Akademii Wojskowej, po złożeniu wniosku, o którym mowa w § 3 pkt 1 lit. b, 

kierowana jest przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień właściwego dla miejsca 

zameldowania kandydata na specjalistyczne badania lekarskie i psychologiczne; 2) 

uzyskanie wymaganych, pozytywnych orzeczeń lekarskich, ustalających wymaganą 

kategorię zdrowia na wybraną specjalność, jest jednym z warunków koniecznych do 

przyjęcia na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych;  

3) po uzyskaniu pozytywnego orzeczenia właściwej komisji lekarskiej o posiadaniu 

zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz 

orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia 

zawodowej służby wojskowej kandydat podlega kwalifikacji na studia pod warunkiem 



 

zaliczenia rygorów wchodzących w zakres postępowania rekrutacyjnego, o których 

mowa w § 20;  

4) warunkiem przyjęcia kandydata na żołnierza zawodowego do Lotniczej Akademii 

Wojskowej w grupie osobowej pilota jest ukończenie z wynikiem pozytywnym 

szkolenia, o którym mowa w § 3 pkt 1 lit. d;  

5) szkolenie, o którym mowa w § 3 pkt 1 lit. d, realizuje Rektor-Komendant Lotniczej  

Akademii Wojskowej w oparciu o Program szkolenia sprawdzającego predyspozycje 

kandydatów do Lotniczej Akademii Wojskowej do pełnienia służby w powietrzu na rok 

2021/2022;  

6) po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego Komisja Rekrutacyjna sporządza 

protokół zawierający wykaz osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia i 

przekazuje w terminie do 7 dni kalendarzowych osobie zainteresowanej, informację o 

zakwalifikowaniu na studia do Lotniczej Akademii Wojskowej albo wydaje i doręcza 

w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego decyzję o odmowie 

przyjęcia na studia na podstawie wyników tego postępowania;  

7) decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia na studia podpisuje przewodniczący 

Komisji Rekrutacyjnej;   

8) na liście osób przyjętych na studia umieszcza się kandydatów, którzy uzyskają kolejno 

największą liczbę punktów rekrutacyjnych.  

§ 26.  W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, o zakwalifikowaniu 

kandydata decyduje Komisja Rekrutacyjna, która bierze pod uwagę: liczbę punktów 

rekrutacyjnych za świadectwo dojrzałości, rozmowę kwalifikacyjną, sprawdzian sprawności 

fizycznej, we wskazanej wyżej kolejności.  

§ 27.  Komisja Rekrutacyjna przygotowuje, z zachowaniem zasad określonych  w 

Warunkach, listy kandydatów rezerwowych na poszczególne kierunki studiów 

(specjalności), którym może być zaproponowane przyjęcie na studia w przypadku rezygnacji 

kandydatów przyjętych na studia.  

§ 28.  Na zasadach określonych w § 27 rozpatrywany jest również kandydat nieprzyjęty 

na studia z powodu uzyskania zbyt małej liczby punktów rekrutacyjnych, któremu wynik 

egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w 

wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44 zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327). Warunkiem zaproponowania kandydatowi 

przyjęcia na studia jest uzyskanie, po przeliczeniu punktów rekrutacyjnych, odpowiednio 

wysokiej pozycji na liście rankingowej.  

§ 29.  Od decyzji administracyjnej Komisji Rekrutacyjnej o odmowie przyjęcia na studia 

przysługuje prawo wniesienia odwołania do rektora-komendanta w terminie 14 dni od dnia 

jej doręczenia. Decyzja wydana przez rektora-komendanta jest decyzją ostateczną.   

§ 30.  Kandydaci mają prawo do osobistego wglądu do swoich wyników uzyskanych 

podczas postępowania rekrutacyjnego.   



 

§ 31.  Osoba, która nie została przyjęta na studia dla kandydatów na żołnierzy 

zawodowych, może ubiegać się o przyjęcie na studia cywilne na danej uczelni na warunkach 

określonych dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.   

 

Rozdział 5 

Postanowienia końcowe  

§ 32. Po stawieniu się osoby przyjętej na studia wojskowe, rektor-komendant podpisuje 

z nią umowę, o której mowa w art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2003 r.  o służbie 

wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 860, z późn.zm.) dotyczącą 

warunków zwrotu kosztów poniesionych w związku z nauką kandydata na żołnierza 

zawodowego oraz wydaje rozkaz personalny o powołaniu do służby kandydackiej i doręcza 

go osobie przyjętej.   

§ 33. Osoba powołana do służby kandydackiej odbywa podstawowe szkolenie 

wojskowe, o ile go wcześniej nie ukończyła.  

§ 34. Osoba, która rozpoczęła pełnienie służby kandydackiej, staje się studentem uczelni 

wojskowej z chwilą złożenia ślubowania, którego treść określa statut danej uczelni.   

§ 35. Kandydaci na żołnierzy zawodowych studiów dwustopniowych, po ukończeniu 

studiów pierwszego stopnia (uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera) 

kontynuują w uczelni studia drugiego stopnia przewidziane dla kandydatów na żołnierzy 

zawodowych.  

§ 36. Postępowanie rekrutacyjne na studia drugiego stopnia dla kandydatów na żołnierzy 

zawodowych polega na rejestracji elektronicznej, zgromadzeniu wymaganej dokumentacji 

oraz analizie (weryfikacji) danych dotyczących ukończenia studiów pierwszego stopnia 

przez Komisję Rekrutacyjną i kończy się przyjęciem na I rok studiów II stopnia w drodze 

wpisu na listę studentów. Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji określane są w 

stosownych uchwałach senatów uczelni wojskowych oraz ujęte w harmonogramie roku 

akademickiego.  

  



 

 

  

Załącznik nr 4 do Warunków  

  

ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH   

ZA TEST Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ORAZ ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI   

  

W LOTNICZEJ AKADEMII WOJSKOWEJ  

  

1. ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH ZA TEST  Z 

JĘZYKA ANGIELSKIEGO:  

1) test znajomości języka angielskiego – piszą wyłącznie kandydaci, dla których nie był 

on przedmiotem egzaminu maturalnego;  

2) test znajomości przeprowadzany jest na poziomie matury rozszerzonej z języka 

angielskiego. W czasie konstruowania tekstu brana jest pod uwagę podstawa 

programowa obowiązująca w szkołach ponadpodstawowych w oparciu  o 

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  w 

poszczególnych typach szkół ( Dz. U. poz. 977, z późn. zm.). Zasady oceniania testu 

zgodne są z zasadami opublikowanymi na stronach CKE;  

3) test zawiera 10 zadań. Zadania od 1 do 9 są zadaniami testowymi jednokrotnego 

wyboru, zadanie 10 - to wypowiedź pisemna egzaminowanego;  

4) za prawidłowe rozwiązanie testu można uzyskać w sumie 50 punktów (100%);  5) czas 

przeprowadzenia egzaminu – 150 minut;  

6) warunkiem pozytywnego zaliczenia testu znajomości języka angielskiego jest uzyskanie 

minimum 30% ogólnej liczby punktów.   

 2. ZASADY  NALICZANIA  PUNKTÓW  REKRUTACYJNYCH   

ZA ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI  

1) świadectwo maturalne „nowa matura” – wynik maturalny z części pisemnej, 

maksymalnie 100 pkt (przydzielanie punktów za 1% z przedmiotu podlegającego 

rekrutacji):   

  

 LA W   Razem  

1%  Matematyka  Fizyka  Język angielski  

100 pkt  R*   0,6  0,2  0,2  

P*   0,3  0,1  0,1  



 

Max.  60 pkt  20 pkt  20 pkt  

  

*R – oznacza maturę zdawaną na poziomie rozszerzonym; P – oznacza maturę zdawaną na poziomie 

podstawowym  

  

2) świadectwo dojrzałości „stara matura” (wg skali ocen od 1 do 6):  

  

Ocena  

Łączna liczba 

punktów 

rekrutacyjnych  

Liczba punktów 

rekrutacyjnych  
Matematyka  

x0,6  

Liczba punktów 

rekrutacyjnych  
Fizyka 

x0,2  

Liczba punktów 

rekrutacyjnych 

Język angielski 

x0,2  

1  0 %   0   0   0  

2  30 %  18   6   6  

3  50 %  30  10  10  

4  75 %  45  15  15  

5  90 %  54  18  18  

6  100 %  60  20  20  

  

W przypadku, gdy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z fizyki, uzyskuje  0 

punktów z brakującego przedmiotu.   

  

3) Sposób zamiany wyników uzyskanych na maturze międzynarodowej (International 

Baccalaureate Diploma) na  punkty rekrutacyjne:  

  

a) dla poziomu rozszerzonego (HL):  

  

Wyniki uzyskane 

na maturze 

międzynarodowej  

Punkty  

Liczba punktów 

rekrutacyjnych  
Matematyka  

x0,6  

Liczba punktów 

rekrutacyjnych  
Fizyka 

x0,2  

Liczba 

punktów  
rekrutacyjnych 

Język angielski 

x0,2  

7  100 %  60  20  20  

6  85 %  51  17  17  

5  70 %  42  14  14  

4  56 %  34  11  11  

3  42 %  26    8    8  

2  28 %  18    5    5  

1  14 %    8    3    3  



 

 

  

b) dla poziomu podstawowego (SL):  

  

Wyniki uzyskane 

na maturze 

międzynarodowej  
Punkty  

Liczba punktów 

rekrutacyjnych  
Matematyka  

x0,3  

Liczba punktów 

rekrutacyjnych  
Fizyka 

x0,1  

Liczba 

punktów  
rekrutacyjnych 

Język angielski 

x0,1  

7  100 %  30  10  10  

6  85 %     25,5      8,5      8,5  

5  70 %  21   7   7  

4  56 %    16,8      5,6      5,6  

3  42 %    12,6      4,2      4,2  

2  28 %     8,4      2,8      2,8  

1  14 %     4,2      1,4      1,4  

  

4) W przypadku zagranicznych dokumentów maturalnych, którymi legitymuje się 

kandydat, Komisja Rekrutacyjna dokonuje przeliczenia ocen z zastosowaniem wag, 

według zasad określonych w pkt 2 ppkt 1.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Załącznik nr 5 do Warunków  

  

ELEMENTY OCENIANE PODCZAS ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ DO UCZELNI WOJSKOWYCH  

Warunkiem koniecznym do uzyskania pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej przez kandydata 

jest uzyskanie minimum 3 pkt  

  

 
 ELEMENTY OCENIANE PODCZAS ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ  

Prezentowana postawa  
(prezencja, logiczność 

myślenia, umiejętność  

prowadzenia konwersacji, 

wiedza o SZ RP):  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
(0 - 5 pkt)  

Motywacje do służby wojskowej  
(pełnionej w charakterze kandydata na 

żołnierza zawodowego oraz zawodu 

oficera):  
  

- absolwent Ogólnokształcącego 

Liceum  
Lotniczego   

– 9 pkt  

  
- absolwent Certyfikowanej 

Wojskowej  
Klasy Mundurowej (OPW)   

– 9 pkt  

  
- dziecko poległego żołnierza w 

misjach lub żołnierza, który poległ w 

trakcie wykonywania obowiązków 

służbowych  
– 9 pkt  

  

  

  

  
(0 - 9 pkt)  

Osiągnięcia  i 

uprawnienia przydatne  
w służbie wojskowej (potwierdzone  w 

trakcie rozmowy):  
  

- w  sporcie   
–  do 1 pkt  

  
- kursy edukacyjne   

  (uprawnienia)  
 – do 3 pkt  

  

- potwierdzona znajomość  innego 

języka niż  język angielski   
– do 2 pkt  

  

  

  

  

  

  
(0 – 6 pkt)  

Inne oceniane elementy:  

  
- pełnienie  służby w ramach 

TSW, NSR lub przygotowawczej 

lub żołnierz  
rezerwy  
 –  4 pkt  

  

- ukończenie  klasy  o profilu 

mundurowym   
– 3 pkt  

  

- przynależność   do organizacji  o 

charakterze   
  proobronnym    

– 2 pkt  

  
- inne elementy  

– 1 pkt  

  

  
(0 -  10 pkt)  

   



 

Załącznik nr 6 do Warunków  

  

Zasady przeliczania punktów za udokumentowane doświadczenie lotnicze (dotyczy kandydatów na kierunek lotnictwo  i 

kosmonautyka do Lotniczej Akademii Wojskowej).  

Lp.  Doświadczenie lotnicze  Uwagi  

1  

1) licencja zawodowa pilota samolotu CPL (A) 

lub śmigłowca CPL (H) – 9 pkt lub  

2) licencja pilota samolotowego PPL (A) lub PPL 

(H) 5 pkt lub  

3) licencja pilota samolotowego rekreacyjnego  

LAPL (A) lub LAPL (H) – 4 pkt  

  

  

W przypadku kandydatów   

do pełnienia służby  na stanowisku pilot punkty za doświadczenie lotnicze oblicza 

się na podstawie przedłożonej dokumentacji oraz uzyskanego wyniku ze 

szkolenia sprawdzającego predyspozycje. Kandydat może uzyskać  od 0 do 30 

pkt  

  

  W przypadku kandydatów   

do pełnienia służby na stanowisku pilot-operator BSP punkty za doświadczenie 

lotnicze oblicza się na podstawie przedłożonej dokumentacji.  

Kandydat może uzyskać  

od 0 do 14 pkt  

  

Minimalna wymagana liczba punktów do zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej w 

przypadku kandydatów na żołnierzy zawodowych w grupie osobowej pilotów 

wynosi co najmniej 4 pkt z pozycji Lp. 2, określającej doświadczenie lotnicze.  

  

  

  

2  

Ocena uzyskana ze szkolenia sprawdzającego; 

liczbę punktów oblicza Komisja Rekrutacyjna po 

zakończeniu szkolenia sprawdzającego  

predyspozycje do pełnienia służby na 

stanowiskach pilotów–kandydat może uzyskać od 

0 do 16 pkt w zależności od oceny przebiegu 

szkolenia  i przyznanych punktów: - brak 

predyspozycji – 0 pkt  

- niska predyspozycja – 4 pkt  

- średnia predyspozycja – 8 pkt  

- wysoka predyspozycja – 12 pkt  

- bardzo wysoka predyspozycja – 16 pkt  

3  

1) licencja pilota szybowcowego – 3 pkt;  

2) skoki ze spadochronem – jeden skok - 0,4 pkt – 

w sumie nie więcej niż 2 pkt  



 

  

                              Załącznik nr 7 do Warunków  

  

ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH DO UCZELNI WOJSKOWYCH  

ZA SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ   

  

Mężczyźni        Kobiety        

Podciąganie na 

drążku [liczba]  Pkt  Max.   
Bieg wahadłowy 

10x10 [s]  
Pkt  Max.   

Razem 

z WF  

Zwis na 

ugiętych 

ramionach (s)  
Pkt  Max.  

Bieg zygzakiem  
- „koperta”[s]  

Pkt  Max.  
Razem  z 

WF  

11  10  

10  

30,0 <  10  

10  20  

31 i >  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  

   



 

Opis konkurencji (ćwiczeń):  

1) Mężczyźni:  

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

wysokość drążka do wykonania ćwiczenia 220 centymetrów. 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. Konkurencję można powtórzyć 

jednokrotnie po 15 minutach,  

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

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

chorągiewki na linii startu, obiega ją  pokonując tę trasę pięciokrotnie. Czas mierzy się 

z dokładnością do 0,1 sekundy, od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety. 

Do próby wykorzystuje się „chorągiewki” o parametrach: wysokość, co najmniej 160 

cm, średnica podstawy nieprzekraczająca 30 cm i wadze do 3,5 kg. Uzasadnione 

przewrócenie „chorągiewki” powoduje niezaliczenie próby. Konkurencję można 

powtórzyć jednokrotnie po 15 minutach; 2) Kobiety:  

a) Zwis na ugiętych ramionach – drążek umocowany na wysokości dosiężnej. 

Zadanie polega na jak najdłuższym utrzymaniu się w zwisie na drążku o ugiętych 

ramionach   

w stawach łokciowych. Kontrolowana osoba chwyta drążek nachwytem (palce 

skierowane w górę, kciuki w dół) na szerokość barków tak, aby broda znalazła się 

powyżej drążka oraz odrywa stopy od podłoża. Próba rozpoczyna się od chwili, 

kiedy kontrolowana osoba wykona samodzielnie prawidłowy zwis i kończy się  z 

chwilą, kiedy broda znajdzie się poniżej drążka. Czas mierzy się z dokładnością  do 

1 sekundy. Konkurencję można powtórzyć jednokrotnie po 15 minutach,  

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 cmi 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”. 

Uzasadnione przewrócenie „chorągiewki” powoduje niezaliczenie próby. 

Konkurencję można powtórzyć jednokrotnie po 15 minutach.  



 

Warunkiem zaliczenia sprawdzianu sprawności fizycznej jest zaliczenie sprawdzianu   na 

minimum 3 pkt.  

  

   


