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Lp. Kod Nazwa kursu Uczestnicy szkolenia Czas trwania Ubiór

1 8217001

Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów 

na stanowiska służbowe zaszeregowane do 

stopnia etatowego kapitan w pionie 

funkcjonalnym dowódczym

Oficerowie w stopniu porucznik - kandydaci na stanowiska 

o STE. kapitan - pion funkcjonalny dowódczy, w 

jednostkach lotniczych, Wojsk Obrony Przeciwlotniczej, 

Wojsk Radiotechnicznych i Walki Elektronicznej.

2 miesiące wyjściowy, sportowy

2 8217002

 Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów 

na stanowiska służbowe zaszeregowane do 

stopnia etatowego kapitan w pionie 

funkcjonalnym sztabowym

Oficerowie w stopniu porucznik kandydaci 

na stanowiska o STE. kapitan - w sztabach pododdziałów i 

oddziałów Wojsk Lotniczych, Wojsk Obrony 

Przeciwlotniczej, Wojsk Radiotechnicznych i Walki 

Elektronicznej.

1,5 miesiąca wyjściowy, sportowy

3 8217003

Kurs kwalifikacyjny przygotowujący 

oficerów na stanowiska służbowe 

zaszeregowane do stopnia etatowego 

kapitan w pionie funkcjonalnym 

zabezpieczenia

Oficerowie w stopniu porucznik kandydaci 

na stanowiska o STE. kapitan - zabezpieczenia, 

przewidziani do objęcia stanowisk w pododdziałach i 

oddziałach obrony przeciwlotniczej, radiotechnicznych, 

walki elektronicznej, Służby Inżynieryjno-Lotniczej oraz 

ubezpieczenia lotów.

1,5 miesiąca wyjściowy, sportowy

4 8217004

 Kurs kwalifikacyjny przygotowujący 

oficerów korpusu osobowego sił 

powietrznych na stanowiska wymagające  

szczególnych kwalifikacji zawodowych 

zaszeregowane do stopnia etatowego 

kapitan 

Oficerowie w stopniu porucznik kandydaci 

na stanowiska o STE. kapitan - szczególne wymagania 

zawodowe, w korpusie osobowym sił powietrznych (w 

grupie osobowej: pilotów, nawigatorów, ruchu lotniczego, 

meteorologicznej, eksploatacji bezzałogowych statków 

powietrznych i wskazywania celów).

1,5 miesiąca wyjściowy, sportowy

ZESTAWIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW REALIZOWANYCH 

w LOTNICZEJ AKADEMII WOJSKOWEJ

KURSY KWALIFIKACYJNE
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ZESTAWIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW REALIZOWANYCH 
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5 8217005

Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów 

na stanowiska służbowe zaszeregowane do 

stopnia etatowego porucznik 

w pionie funkcjonalnym dowódczym 

i sztabowym

Oficerowie w stopniu podporucznik kandydaci na 

stanowiska o STE. porucznik - przewidziani do objęcia 

stanowisk dowódczych i sztabowych w pododdziałach 

i oddziałach  jednostek Wojsk Lotniczych, Wojsk 

Radiotechnicznych i Wojsk Obrony Przeciwlotniczej.

1,5 miesiąca wyjściowy, sportowy

6 8217006

  Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na 

stanowiska służbowe zaszeregowane do 

stopnia etatowego porucznik 

w pionie funkcjonalnym zabezpieczenia

Oficerowie w stopniu podporucznik kandydaci na 

stanowiska o STE. porucznik - zabezpieczenia, 

przewidziani do objęcia stanowisk w pododdziałach i 

oddziałach Wojsk Obrony przeciwlotniczej, Wojsk 

Radiotechnicznych, Wojsk Walki Elektronicznej i Wojsk 

Lotniczych.

1,5 miesiąca wyjściowy, sportowy

7 8217007

 Kurs kwalifikacyjny przygotowujący 

oficerów korpusu osobowego sił 

powietrznych na stanowiska wymagające  

szczególnych kwalifikacji zawodowych 

zaszeregowane do stopnia etatowego 

porucznik

Oficerowie w stopniu podporucznik kandydaci na 

stanowiska o STE. porucznik - szczególne wymagania 

zawodowe, w korpusie osobowym sił powietrznych (grupie 

osobowej: pilotów, nawigatorów, ruchu lotniczego, 

meteorologicznej,  eksploatacji bezzałogowych statków 

powietrznych i wskazywania celów).

1,5 miesiąca wyjściowy, sportowy

8 1217002

Studia podyplomowe "Zarządzanie 

w lotnictwie oraz zabezpieczenie operacji 

lotniczych"

(niestacjonarne)

Oficerowie korpusu osobowego sił powietrznych, grup 

osobowych: pilotów, nawigatorów, ruchu lotniczego 

posiadający tytuł zawodowy magistra (równorzędny), 

planowania do wyznaczenia na stanowiska oficerów 

starszych.

2 semestry - 

(jeden tydzień 

w miesiącu)

wyjściowy

FORMY DOSKONALĄCE

STUDIA PODYPLOMOWE
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9 8000015
Przeszkolenie techniczne personelu 

latającego na śmigłowiec Mi-8
Piloci wykonujący loty na innym typie śmigłowca. 1,5 miesiąca

wyjściowy, specjalny 

personelu latającego, 

sportowy

10 8033037
Międzynarodowe prawo humanitarne 

konfliktów zbrojnych
Oficerowie i podoficerowie SP. 2 tygodnie wyjściowy, sportowy

11 8217008

Szkolenie w zakresie uprawnień 

uzupełniających kontroli podejścia 

z wykorzystaniem radaru precyzyjnego 

podejścia (PAR)

Kandydaci na kontrolerów precyzyjnego podejścia 

radiolokacyjnego systemu lądowania (oficerowie, 

podoficerowie, szeregowi  zakwalifikowani przez SzSRL).
3 tygodnie polowy, sportowy

12 8217009

Szkolenie do licencji praktykanta - 

kontrolera ruchu lotniczego w zakresie 

uprawnień kontroli lotniska

Kandydaci i personel służby ruchu lotniczego Sił Zbrojnych 

RP. Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i 

praktyczne do ubiegania się  o uzyskanie licencji 

praktykanta - wojskowego kontrolera ruchu lotniczego (S-

MATCL) z uprawnieniem ADI/TWR

4 miesiące polowy, sportowy

13 8217010

Szkolenie w zakresie uzupełniających 

uprawnień instruktora szkolenia 

operacyjnego (OJTI)

Kandydaci na instruktorów kontrolerów RL  (oficerowie, 

podoficerowie, szeregowi zakwalifikowani przez SzSRL).
2 tygodnie polowy, sportowy

14 8217011
Szkolenie uzupełniające dla kontrolerów 

ruchu lotniczego

Kandydaci i kontrolerzy  ruchu lotniczego (oficerowie, 

podoficerowie, szeregowi zakwalifikowani przez SzSRL).
2 tygodnie polowy, sportowy

15 8217012

Szkolenie odświeżające kompetencje 

kontrolerów ruchu lotniczego w zakresie 

uprawnień kontroli lotniska

Czynni kontrolerzy ruchu lotniczego oraz personel ATC, 

którzy rozpoczynają procedurę wznowienia uprawnień, 

utracili ważność oraz dla osób 

będących w trakcie szkolenia praktycznego przed 

przystąpieniem do egzaminu na stanowisku operacyjnym 

w organie kontroli lotniska, posiadający upraawnineia 

kontroli lotniska

Liczba uczestników od 5 do 11

1 tydzień polowy, sportowy

16 8217013

Szkolenie do licencji praktykanta - 

kontrolera ruchu lotniczego w zakresie 

podstawowym

Kandydaci i personel służby ruchu lotniczego Sił Zbrojnych 

RP

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne 

do ubiegania się  o uzyskanie licencji praktykanta - 

wojskowego kontrolera ruchu lotniczego (S-MATCL)

4 miesiące wyjściowy, sportowy

17 8217014
Szkolenie dla personelu 

Biura Odpraw Załóg LOSRL
Personel Biura Odpraw Załóg WPL (oficerowie, 

podoficerowie, szeregowi zakwalifikowani przez SzSRL).
2 tygodnie wyjściowy, sportowy

KURSY
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18 8217015
Szkolenie personelu  

Służby Informacji Lotniczej (AIS)

Personel Służby Informacji Lotniczej (oficerowie, 

podoficerowie, szeregowi odpowiedniej SW).
2 tygodnie wyjściowy, sportowy

19 8217016

Szkolenie do licencji praktykanta - 

kontrolera ruchu lotniczego w zakresie 

uprawnień kontroli zbliżania

Kandydaci i personel służby ruchu lotniczego Sił Zbrojnych 

RP. Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i 

praktyczne do ubiegania się  o uzyskanie licencji 

praktykanta - wojskowego kontrolera ruchu lotniczego (S-

MATCL) z uprawnieniem APS

4 miesiące polowy, sportowy

20 8217017
Zarządzanie zasobami załogi 

(Crew Resources  Management - CRM)

Piloci, nawigatorzy oraz personel pokładowy wykonujący 

loty w składzie załóg statków powietrznych (oficerowie, 

podoficerowie, szeregowi).

1 tydzień wyjściowy, sportowy

21 8217018
Kurs instruktorsko-metodyczny 

dla nawigatorów naprowadzania

Nawigatorzy naprowadzania (oficerowie, podoficerowie) 

posiadający 1 kl. Specjalisty (M).
2 tygodnie wyjściowy, sportowy

22 8217019 Technik samolotu F-16 (CREW CHIEF)                                                

Kandydaci (oficerowie, podoficerowie, szeregowi z 

ukończonym kursem podstawowym SIL w odpowiedniej 

SW oraz SET) do obsługi samolotu F-16 w specjalności 

technik samolotu.                                    

2,5 miesiąca

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

23 8217020

Specjalista uzbrojenia lotniczego samolotu 

F-16 

(ARMAMENT FLIGHT LINE) 

Kandydaci (oficerowie, podoficerowie, szeregowi z 

ukończonym kursem podstawowym SIL w odpowiedniej 

SW oraz SET) do obsługi samolotu F-16 w specjalności 

uzbrojenie (eskadra lotna)                             

3,5 miesiąca

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

24 8217021

Specjalista instalacji paliwowej 

samolotu F-16 

(FUEL)

Kandydaci (oficerowie, podoficerowie, szeregowi) do 

obsługi samolotu F-16 w specjalności instalacja paliwowa 

z ukończonym kursem SET.                                    

3 miesiące

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

25 8217022

Specjalista instalacji hydraulicznej 

samolotu F-16 

(PNEUDRALICS) 

Kandydaci (oficerowie, podoficerowie, szeregowi z 

ukończonym kursem podstawowym SIL w odpowiedniej 

SW oraz SET) do obsługi samolotu F-16 w specjalności 

pneumatyczno-hydraulicznej.                                

2 miesiące

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

26 8217023

Specjalista struktury płatowca 

samolotu F-16 

(STRUCTURAL REPAIR)

Kandydaci (oficerowie, podoficerowie, szeregowi z 

ukończonym kursem podstawowym SIL w odpowiedniej 

SW oraz SET) do obsługi samolotu F-16 w specjalności 

naprawa struktury.                                          

1,5 miesiąca

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

27 8217024

Specjalista osprzętu lotniczego samolotu F-

16 

(ELECTRICAL)

Kandydaci (oficerowie, podoficerowie, szeregowi z 

ukończonym kursem podstawowym SIL w odpowiedniej 

SW oraz SET) do obsługi samolotu F-16 w specjalności 

osprzęt lotniczy.                                            

1,5 miesiąca

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

28 8217025
Specjalista urządzeń tlenowych samolotu F-

16 (ECS /OXYGEN )

Kandydaci (oficerowie, podoficerowie, szeregowi) do 

obsługi samolotu F-16 w specjalności klimatyzacji i 

urządzeń tlenowych, z ukończonym kursem SET.                                  
1,5 miesiąca

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy
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29 8217026

Specjalista osprzętu pokładowego 

samolotu F-16 

(FLIGHT CONTROL INSTRUMENTS)

Kandydaci (oficerowie, podoficerowie, szeregowi z 

ukończonym kursem podstawowym SIL w odpowiedniej 

SW oraz SET) do obsługi samolotu F-16 w specjalności 

systemu sterowania samolotem i przyrządów 

pokładowych.                                          

3 miesiące

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

30 8217027

Specjalista urządzeń radiolokacyjnych 

samolotu F-16 

(ATTACK AVIONICS) 

Kandydaci (oficerowie, podoficerowie, szeregowi z 

ukończonym kursem podstawowym SIL w odpowiedniej 

SW oraz SET) do obsługi samolotu F-16 w specjalności 

urządzenia radiolokacyjne.                                           

2,5 miesiąca

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

31 8217028

Specjalista urządzeń nawigacyjnych 

samolotu F-16 

(COMM/NAV/EW) 

Kandydaci (oficerowie, podoficerowie, szeregowi z 

ukończonym kursem podstawowym SIL w odpowiedniej 

SW oraz SET) do obsługi samolotu F-16 w specjalności 

łączność, nawigacja i walki elektronicznej.                       

2,5 miesiąca

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

32 8217029

Specjalista fotela katapultowego samolotu 

F-16 

(CREW ESCAPE)

Kandydaci (oficerowie, podoficerowie, szeregowi z 

ukończonym kursem podstawowym SIL w odpowiedniej 

SW) do obsługi samolotu F-16 w specjalności 

obsługiwania fotela katapultowego.                                       

2 miesiące

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

33 8217030

Kurs instruktorsko - metodyczny 

dla specjalistów Służby Inżynieryjno - 

Lotniczej                                                              

Personel SIL (oficerowie, podoficerowie). 4 dni wyjściowy, sportowy

34 8217031
Obsługa sprzętu wysokościowo-

ratowniczego (LIFE SUPPORT)

Kandydaci (oficerowie, podoficerowie, szeregowi z 

ukończonym kursem podstawowym SIL w odpowiedniej 

SW) na specjalistów do obsługiwania sprzętu wysokościowo-

ratowniczego. 

1,5 miesiąca
wyjściowy, specjalny personelu 

technicznego, sportowy

35 8217032

Przeszkolenie techniczne dla personelu SIL 

na samolot C - 130 w specjalności technik 

samolotu  (CREW CHIEF)

Kandydaci (podoficerowie w odpowiedniej SW) na 

techników samolotu z ukończonym kursem SET.
3 miesiące

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

36 8217033

Przeszkolenie techniczne dla personelu SIL 

na samolot C - 130, specjalistów silnika i 

śmigła samolotu  (ENGINE)

Kandydaci (oficerowie, podoficerowie, szeregowi z 

ukończonym kursem podstawowym SIL w odpowiedniej 

SW oraz SET) na specjalistów obsługiwania zespołu 

napędowego.

3 miesiące

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

37 8217034
Budowa i eksploatacja płatowca i silnika 

samolotu PZL-130 TC-I 

Kandydaci (oficerowie, podoficerowie, szeregowi z 

ukończonym kursem podstawowym SIL w odpowiedniej 

SW) na specjalistów obsługiwania płatowca i silnika.

1,5 miesiąca

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy
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38 8217035
Budowa i eksploatacja płatowca i silnika 

samolotu PZL-130 TC-II 

Personel SIL (oficerowie, podoficerowie, szeregowi z 

ukończonym kursem podstawowym SIL w odpowiedniej 

SW) specjaliści obsługiwania płatowca i silnika.

1,5 miesiąca

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

39 8217036
Budowa i eksploatacja osprzętu samolotu 

PZL-130 TC-I 

Personel SIL (oficerowie, podoficerowie, szeregowi z 

ukończonym kursem podstawowym SIL w odpowiedniej 

SW) specjaliści osprzętu.

1,5 miesiąca

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

40 8217037
Budowa i eksploatacja osprzętu samolotu 

PZL-130 TC-II 

Personel SIL (oficerowie, podoficerowie, szeregowi z 

ukończonym kursem podstawowym SIL w odpowiedniej 

SW) specjaliści osprzętu.

1,5 miesiąca

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

41 8217038

Budowa i eksploatacja urządzeń 

radioelektronicznych samolotu 

PZL-130 TC-I 

Personel SIL (oficerowie, podoficerowie, szeregowi z 

ukończonym kursem podstawowym SIL w odpowiedniej 

SW) specjaliści URE.

1 miesiąc

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

42 8217039

Regulacja silnika M-601T i obsługa śmigła 

V 510T

(kurs wycofany)

Personel SIL specjaliści płatowca i silnika. 1 tydzień

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

43 8217043
Wykonywanie prób zespołu napędowego 

śmigłowca Mi-2 na uwięzi

Personel SIL (oficerowie, podoficerowie, szeregowi z 

ukończonym kursem podstawowym SIL w odpowiedniej 

SW) specjaliści płatowca i silnika.

3 dni

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

44 8217044
Budowa i eksploatacja płatowca i silnika 

śmigłowca Mi-8 

Personel SIL (oficerowie, podoficerowie, szeregowi z 

ukończonym kursem podstawowym SIL w odpowiedniej 

SW) specjaliści płatowca i silnika.

2 miesiące

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

45 8217045
Budowa i eksploatacja osprzętu śmigłowca 

Mi-8 

Personel SIL (oficerowie, podoficerowie, szeregowi z 

ukończonym kursem podstawowym SIL w odpowiedniej 

SW) specjaliści osprzętu.

2 miesiące

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

46 8217046
Budowa i eksploatacja urządzeń 

radioelektronicznych śmigłowca Mi-8 

Personel SIL  (oficerowie, podoficerowie, szeregowi z 

ukończonym kursem podstawowym SIL w odpowiedniej 

SW) specjaliści URE.

1,5 miesiąca

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

47 8217047
Budowa i eksploatacja uzbrojenia 

śmigłowca Mi-8, Mi-17, Mi-24

Personel SIL (oficerowie, podoficerowie, szeregowi z 

ukończonym kursem podstawowym SIL w odpowiedniej 

SW) specjaliści uzbrojenia.

3 miesiące

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

25 oficerów
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48 8217048
Budowa i eksploatacja osprzętu  

śmigłowca Mi-24 

Personel SIL (oficerowie, podoficerowie, szeregowi z 

ukończonym kursem podstawowym SIL w odpowiedniej 

SW) specjaliści osprzętu.

2 miesiące

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

49 8217049
Budowa i eksploatacja płatowca i silnika 

śmigłowca Mi-17 

Personel SIL (oficerowie, podoficerowie, szeregowi z 

ukończonym kursem podstawowym SIL w odpowiedniej 

SW) specjaliści płatowca i silnika.

2 miesiące

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

50 8217050

Budowa i eksploatacja urządzeń 

radioelektronicznych śmigłowca Mi-17,

Mi-24

Personel SIL (oficerowie, podoficerowie, szeregowi z 

ukończonym kursem podstawowym SIL w odpowiedniej 

SW) specjaliści URE.

2,5 miesiąca

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

51 8217051
Budowa i eksploatacja osprzętu śmigłowca 

Mi-17 

Personel SIL (oficerowie, podoficerowie, szeregowi z 

ukończonym kursem podstawowym SIL w odpowiedniej 

SW) specjaliści osprzętu.
2 miesiące

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

52 8217052

Zasady bezpieczeństwa i eksploatacji 

układów EKSR-47 i instalacji ppoż. statków 

powietrznych z zabudowanymi 

pironabojami PP-3

Personel SIL (oficerowie, podoficerowie, szeregowi z 

ukończonym kursem podstawowym SIL w odpowiedniej 

SW).

3 dni

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

53 8217053

Kurs specjalistycznego przeszkolenia 

technicznego personelu SIL z budowy 

i obsługi fotela katapultowego K-36 DM

Personel techniczny SIL (oficerowie, podoficerowie, 

szeregowi z ukończonym kursem podstawowym SIL w 

odpowiedniej SW) z warsztatów oraz kluczy (zespołów) 

eksploatacji, obsługi, kontroli i naprawy samolotów a także 

sekcji techniki lotniczej posiadający przeszkolenie 

podstawowe wymagane na zajmowanym stanowisku 

służbowym.

2 tygodnie

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

54 8217054 Regulacja silnika PZL-10W
Personel SIL (oficerowie, podoficerowie, szeregowi z 

ukończonym kursem podstawowym SIL w odpowiedniej 

SW) posiadający minimalny trzyletni staż pracy w SIL.

4 dni

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

55 8217055

Regulacja silnika SO-3 i SO-3W oraz 

szkolenie w zakresie eksploatacji 

urządzenia SNDŁ

Personel SIL specjaliści (oficerowie, podoficerowie) 

płatowca i silnika posiadający minimalny trzyletni staż 

pracy w SIL.
2 tygodnie

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy



Strona 8

Lp. Kod Nazwa kursu Uczestnicy szkolenia Czas trwania Ubiór

ZESTAWIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW REALIZOWANYCH 

w LOTNICZEJ AKADEMII WOJSKOWEJ

56 8217056

Kurs specjalistyczny przygotowujący 

oficerów do pracy w strukturach służby 

inżnieryjno-lotniczej (SIL). Eksploatcja 

samolotów i śmigłowców

Oficerowie kandydaci do SIL. Oficerowie przewidziani do 

objęcia stanowisk w strukturach SIL.
3,5 miesiąca

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

57 8217057

 Kurs specjalistyczny przygotowujący 

oficerów do pracy w strukturach służby 

inżnieryjno-lotniczej (SIL). Eksploatcja 

lotniczych urządzeń radioelektronicznych

Oficerowie kandydaci do SIL. Oficerowie przewidziani do 

objęcia stanowisk w strukturach SIL.
3,5 miesiąca

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

58 8217058

 Kurs specjalistyczny przygotowujący 

oficerów do pracy w strukturach służby 

inżnieryjno-lotniczej (SIL). Eksploatcja 

osprzętu lotniczego

Oficerowie kandydaci do SIL. Oficerowie przewidziani do 

objęcia stanowisk w strukturach SIL.
3,5 miesiąca

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

59 8217059

 Kurs specjalistyczny przygotowujący 

oficerów do pracy w strukturach służby 

inżnieryjno-lotniczej (SIL). Eksploatcja 

uzbrojenia lotniczego

Oficerowie kandydaci do SIL. Oficerowie przewidziani do 

objęcia stanowisk w strukturach SIL.
3,5 miesiąca

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

60 8217060

Budowa i eksploatacja urządzeń 

radioelektronicznych samolotu 

PZL-130 TC-II

Personel SIL (oficerowie, podoficerowie, szeregowi z 

ukończonym kursem podstawowym SIL w odpowiedniej 

SW).

1 miesiąc

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

61 8217061

Szkolenie specjalistyczne pilotów 

doświadczalnych wykonujących loty 

próbne na śmigłowcach - szkolenie 

do uzyskania uprawnień pilota 

doświadczalnego II klasy

Personel latający (oficerowie) posiadający uprawnienia 

pilota doświadczalnego III klasy na śmigłowcach, 

zajmujący stanowiska w jednostkach lotniczych Sił 

Zbrojnych.

10 dni

wyjściowy, specjalny 

personelu latającego, 

sportowy

62 8217062

Szkolenie specjalistyczne pilotów 

doświadczalnych wykonujących loty 

próbne na samolotach - szkolenie 

do uzyskania uprawnień pilota 

doświadczalnego II klasy

Personel latający (oficerowie) posiadający uprawnienia 

pilota doświadczalnego III klasy na samolotach, zajmujący 

stanowiska w jednostkach lotniczych Sił Zbrojnych.
10 dni

wyjściowy, specjalny 

personelu latającego, 

sportowy

25 oficerów
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63 8217063

Szkolenie specjalistyczne pilotów 

doświadczalnych wykonujących loty 

próbne na śmigłowcach - szkolenie 

do uzyskania uprawnień pilota 

doświadczalnego I klasy

Personel latający (oficerowie) posiadający uprawnienia 

pilota doświadczalnego II klasy na śmigłowcach, 

zajmujący stanowiska w jednostkach lotniczych Sił 

Zbrojnych.

5 dni wyjściowy, sportowy

64 8217064

Szkolenie specjalistyczne pilotów 

doświadczalnych wykonujących loty 

próbne na samolotach - szkolenie 

do uzyskania uprawnień pilota 

doświadczalnego I klasy

Personel latający (oficerowie) posiadający uprawnienia 

pilota doświadczalnego II klasy na samolotach, zajmujący 

stanowiska w jednostkach lotniczych Sił Zbrojnych.
5 dni wyjściowy, sportowy

65 8217065

Zarządzanie eksploatacją 

samolotu  F-16 

(AIRCRAFT MAINTENANCE OFFICER)

Personel SIL (oficerowie, podoficerowie, szeregowi z 

ukończonym kursem podstawowym SIL w odpowiedniej 

SW oraz SET). 

1,5 miesiąca

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

66 8217066
Specjalista wymiany kół i ogumienia 

samolotu F-16 (WHEELS & TIRES)                                                         

Personel SIL (oficerowie, podoficerowie, szeregowi z 

ukończonym kursem podstawowym SIL w odpowiedniej 

SW oraz SET). 

5 dni

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

67 8217067
Specjalista silnika F-16 

(ENGINE FLIGHT LINE)

Personel SIL (oficerowie, podoficerowie, szeregowi z 

ukończonym kursem podstawowym SIL w odpowiedniej 

SW oraz SET). 

2 miesiące

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

68 8217068
Próba silnika F-16  

(ENGINE RUN)                                                 

Personel SIL (oficerowie, podoficerowie, szeregowi z 

ukończonym kursem podstawowym SIL w odpowiedniej 

SW oraz SET).

5 dni

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

69 8217069
Specjalista silnika F-16 

(ENGINE BACKSHOP-  Level I)

Personel SIL (oficerowie, podoficerowie z ukończonym 

kursem podstawowym SIL w odpowiedniej SW oraz SET).
2 miesiące

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

70 8217070
Specjalista silnika F-16 

(ENGINE BACKSHOP- Level II)

Personel SIL (oficerowie, podoficerowie z ukończonym 

kursem podstawowym SIL w odpowiedniej SW oraz SET).
3 miesiące

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

25 oficerów



Strona 10

Lp. Kod Nazwa kursu Uczestnicy szkolenia Czas trwania Ubiór

ZESTAWIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW REALIZOWANYCH 

w LOTNICZEJ AKADEMII WOJSKOWEJ

71 8217071

Specjalistyczne przeszkolenie techniczne 

dla personelu SIL na samolot F-16. Zespół 

napędowy/ naprawa uszkodzeń łopatek 

silnika F100-PW-229 

(ENGINE BLADE BLENDING)

Personel SIL (oficerowie, podoficerowie, szeregowi z 

ukończonym kursem podstawowym SIL w odpowiedniej 

SW oraz SET).

4 dni

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

72 8217072
Specjalista silnika F-16 

(ENGINE BORESCOPE INSPECTION)

Personel SIL (oficerowie, podoficerowie z ukończonym 

kursem podstawowym SIL w odpowiedniej SW oraz SET).
5 dni

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

73 8217073

Specjalista uzbrojenia lotniczego samolotu 

F-16 

(ARMAMENT - BACKSHOP)

Personel SIL  (oficerowie, podoficerowie z ukończonym 

kursem podstawowym SIL w odpowiedniej SW oraz SET) 

kandydaci do obsługi samolotu oraz kursem Armament 

Flightline, kod 8217020 F-16 w specjalności uzbrojenie 

(eskadra techniczna).

1,5 miesiąca

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

74 8217074

Specjalisty Klucza Zabezpieczenia 

Przechowywania i Elaboracji Rakiet - 

Amunicja 20 mm samolotu 

wielozadaniowego F-16 

Personel SIL (oficerowie, podoficerowie z ukończonym 

kursem podstawowym SIL w odpowiedniej SW )
1 tydzień

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

75 8217075

Specjalista Klucza Zabezpieczenia 

Przechowywania i Elaboracji Rakiet - 

pocisk rakietowy kierowany klasy p-z (AGM-

65G2 MAVERICK) 

Personel SIL klucza ZPiER (oficerowie, podoficerowie z 

ukończonym kursem podstawowym SIL w odpowiedniej 

SW).

2 tygodnie

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

76 8217076

Specjalista Klucza Zabezpieczenia 

Przechowywania i Elaboracji Rakiet - 

pocisk rakietowy kierowany klasy p-p (AIM-

120C-5 AMRAAM) 

Personel SIL klucza ZPiER (oficerowie, podoficerowie z 

ukończonym kursem podstawowym SIL w odpowiedniej 

SW).

2 tygodnie

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

77 8217077

Specjalisty Klucza Zabezpieczenia 

Przechowywania i Elaboracji Rakiet - 

pocisk rakietowy kierowany klasy p-p (AIM-

9X) 

Personel SIL klucza ZPiER (oficerowie, podoficerowie z 

ukończonym kursem podstawowym SIL w odpowiedniej 

SW).

2 tygodnie

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy
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78 8217078

Specjalista Klucza Zabezpieczenia 

Przechowywania i Elaboracji Rakiet - 

pocisk rakietowy kierowany klasy p-p 

(CATM -9X) - treningowy

Personel SIL klucza ZPiER (oficerowie, podoficerowie z 

ukończonym kursem podstawowym SIL w odpowiedniej 

SW).

2 tygodnie

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

79 8217079

Specjalista Klucza Zabezpieczenia 

Przechowywania i Elaboracji Rakiet - 

naboje zakłócające przeciw radiolokacyjne 

(Chaffy RR – 170 A/AL) 

i termiczne (Flares MJU – 7A/B) 

Personel SIL klucza ZPiER (oficerowie, podoficerowie z 

ukończonym kursem podstawowym SIL w odpowiedniej 

SW).
1 tydzień

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

80 8217080

Specjalista Klucza Zabezpieczenia 

Przechowywania i Elaboracji Rakiet - 

bomba kierowana (GBU-38B/B JDAM) 

Personel SIL klucza ZPiER (oficerowie, podoficerowie z 

ukończonym kursem podstawowym SIL w odpowiedniej 

SW).

2 tygodnie

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

81 8217081

Specjalista Klucza Zabezpieczenia 

Przechowywania i Elaboracji Rakiet - 

bomba kierowana (GBU-31B(v)1/B JDAM) 

Personel SIL klucza ZPiER (oficerowie, podoficerowie z 

ukończonym kursem podstawowym SIL w odpowiedniej 

SW).
2 tygodnie

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

82 8217082

Specjalista Klucza Zabezpieczenia 

Przechowywania i Elaboracji Rakiet - 

Bomba treningowa (BDU-33D/B )

Personel SIL klucza ZPiER (oficerowie, podoficerowie z 

ukończonym kursem podstawowym SIL w odpowiedniej 

SW).
1 tydzień

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

83 8217083

Specjalista Klucza Zabezpieczenia 

Przechowywania i Elaboracji Rakiet - 

bomba kierowana (GBU-12E/B PAVEWAY 

II)

Personel SIL klucza ZPiER (oficerowie, podoficerowie z 

ukończonym kursem podstawowym SIL w odpowiedniej 

SW).

2 tygodnie

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

84 8217084

Specjalista Klucza Zabezpieczenia 

Przechowywania i Elaboracji Rakiet - 

bomba kierowana (GBU-24(V)1/B 

PAVEWAY III)

Personel SIL klucza ZPiER (oficerowie, podoficerowie z 

ukończonym kursem podstawowym SIL w odpowiedniej 

SW).

2 tygodnie

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy
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85 8217085

Specjalista Klucza Zabezpieczenia 

Przechowywania i Elaboracji Rakiet - 

zasobnik szybujący (AGM - 154C JSOW)

Personel SIL klucza ZPiER (oficerowie, podoficerowie z 

ukończonym kursem podstawowym SIL w odpowiedniej 

SW).

1 tydzień

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

86 8217086

Specjalista urządzeń naziemnej obsługi 

samolotu F-16

(AGE)

Personel SIL (oficerowie, podoficerowie z ukończonym 

kursem podstawowym SIL w odpowiedniej SW).
1,5 miesiąca

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

87 8217087

Specjalista zaopatrzenia lotniczo- 

technicznego samolotu F-16 

(SUPPLY)

Personel SIL (oficerowie, podoficerowie z ukończonym 

kursem podstawowym SIL w odpowiedniej SW).
2 tygodnie

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

88 8217088
Obsługa spadochronów samolotu F-16 

(PARACHUTE)

Personel SIL (oficerowie, podoficerowie, szeregowi z 

ukończonym kursem podstawowym SIL w odpowiedniej SW 

oraz SET).
2 miesiące

wyjściowy, specjalny personelu 

technicznego, sportowy

89 8217089

Specjalista badań nieniszczących samolotu 

F- 16 

(NDI)

Personel SIL (oficerowie, podoficerowie z ukończonym 

kursem podstawowym SIL w odpowiedniej SW oraz SET).
1,5 miesiąca

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

90 8217090

Przeszkolenie techniczne dla personelu SIL 

na samolot C-130, specjalistów systemów 

samolotu  (SYSTEMS)

Personel SIL (oficerowie, podoficerowie z ukończonym 

kursem podstawowym SIL w odpowiedniej SW oraz SET).
3 miesiące

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

91 8217091

Przeszkolenie techniczne dla personelu SIL 

na samolot C-130, specjalistów awioniki 

samolotu  (AVIONICS)

Personel SIL (oficerowie, podoficerowie z ukończonym 

kursem podstawowym SIL w odpowiedniej SW oraz SET).
5 miesięcy

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

92 8217093 Laborant Obiektywnej Kontroli Lotów
Oficerowie, podoficerowie oraz pracownicy cywilni 

pełniących obowiązki laborantów w komórkach LKL.
2 tygodnie wyjściowy,  sportowy

93 8217094
Kurs metodyczny dla kierowniczej kadry 

Obiektywnej Kontroli Lotów

Kierownicza kadra Obiektywnej Kontroli Lotów (OKL) 

jednostek lotniczych (oficerowie).
1 tydzień wyjściowy, sportowy

94 8217097
Wysunięty nawigator naprowadzania 

lotnictwa

Żołnierze zawodowi (oficerowie i podoficerowie o 

odpowiedniej SW) przewidziani do pełnienia funkcji JTAC 

(JTAC - Joint Terminal Attack Controler).
8 tygodni polowy, sportowy

25 oficerów
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95 8217098
Kurs personelu Taktycznych Zespołów 

Kontroli Obszaru Powietrznego (TZKOP)

Żołnierze zawodowi (oficerowie, podoficerowie, szeregowi 

o odpowiedniej SW) stanowisk w obsadach TZKOP oraz 

przewidziani do pełnienia funkcji JTAC (Joint Terminal 

Attack Controller) w Siłach Powietrznych, Wojskach 

Lądowych i Specjalnych.

2 tygodnie polowy, sportowy

96 8217099
Kurs metodyczny dla Wysuniętych 

Nawigatorów Naprowadzania Lotnictwa

Żołnierze zawodowi (oficerowie i podoficerowie) 

posiadający uprawnienia JTAC, przewidziani do 

podnoszenia kwalifikacji na JTAC Instruktora/Ewaluatora 

oraz dla JTAC-I/E  doskonalących umiejętności 

metodyczne prowadzenia zajęć.

2 tygodnie polowy, sportowy

97 8217100

Przygotowanie załogi wojskowych statków 

powietrznych do wykonywania lotów 

według wskazań przyrządów (IFR)

Piloci i nawigatorzy (oficerowie, podoficerowie) statków 

powietrznych.
3 tygodnie wyjściowy, sportowy

98 8217101

Kurs bezpośredniego wsparcia lotniczego 

dla pilotów eskadr 

taktycznych/śmigłowców

Piloci samolotów bojowych i szkolno-treningowych oraz 

śmigłowców.
1 tydzień

wyjściowy, specjalny 

personelu latającego, 

sportowy

99 8217102
Przeszkolenie naziemne dla pilotów 

na śmigłowiec Mi - 24

Oficerowie piloci wykonujący loty na innym typie 

śmigłowca.
2 miesiące

wyjściowy, specjalny 

personelu latającego, 

sportowy

100 8217103
Przeszkolenie naziemne dla techników 

pokładowych na śmigłowiec Mi - 24

Oficerowie i podoficerowie - technicy (z odpowiednią grupą 

zdrowia, minimum pięcioletnim stażem w służbie SIL na 

typie śmigłowca).

1,5 miesiąca

wyjściowy, specjalny 

personelu latającego, 

sportowy

101 8217104

Nawigator naprowadzania z zakresu 

tankowania w powietrzu samolotów 

wojskowych

Oficerowie i podoficerowie - nawigatorzy naprowadzania. 5 dni wyjściowy, sportowy

102 8217105

Kurs metodyczny personelu laboratorium 

obiektywnej kontroli lotu jednostek 

lotniczych wojsk lądowych

Oficerowie i podoficerowie OKL. 5 dni wyjściowy, sportowy
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103 8217106

Kurs specjalistyczny dla ratowników 

pokładowych z zakresu budowy 

wojskowych i cywilnych statków 

powietrznych oraz sposobów i metod 

uwalniania załóg i pasażerów statków 

powietrznych w sytuacjach awaryjnych

Personel SIL (oficerowie, podoficerowie, szeregowi 

wojskowych straży pożarnych).
1 tydzień

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

104 8217107
Zaopatrywanie statków powietrznych 

w techniczne środki materiałowe

Personel SIL (oficerowie, podoficerowie, szeregowi o 

odpowiedniej SW).
3 tygodnie wyjściowy,  sportowy

105 8217108
Przeszkolenie naziemne dla pilotów 

na śmigłowiec Mi-17
Piloci wykonujący loty na innym typie śmigłowca. 1,5 miesiąca

wyjściowy, specjalny 

personelu latającego, 

sportowy

106 8217109
Przeszkolenie naziemne dla techników 

pokładowych na śmigłowiec Mi-17

Personel SIL (podoficerowie) posiadający odpowiednią 

grupę zdrowia oraz minimalny  pięcioletni staż służby w 

SIL na typie śmigłowca.

1,5 miesiąca

wyjściowy, specjalny 

personelu latającego, 

sportowy

107 8217110

Kurs specjalistycznego przeszkolenia 

technicznego dla personelu SIL na samolot 

F-16. Urządzenia radiolokacyjne

 - zasobnik celowniczy SNIPER/PANTERA

Personel SIL (oficerowie, podoficerowie, szeregowi o 

odpowiedniej SW) z ukończonym kursem podstawowym 

SIL oraz SET.

1 tydzień

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

108 8217111

Kurs specjalistycznego przeszkolenia 

technicznego dla personelu SIL na samolot 

F-16. Instalacja hydrauliczna samolotu F-16 

- poziom warsztatowy (PNEUDRALICS 

BACKSHOP - INTERMEDIATE LEVEL)

Personel SIL (oficerowie, podoficerowie, szeregowi o 

odpowiedniej SW) z ukończonym kursem podstawowym 

SIL oraz SET.

2 miesiące

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy
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109 8217112
Operacyjne wykorzystanie Integrated 

Command & Control (ICC)

Żołnierze odbywający służbę na stanowiskach 

wymagających znajomość systemu ICC oraz  kandydtaci 

na operatorów ICC posiadający poświadczenia 

bezpieczeństwa osobowego do klauzuli „POUFNE” lub 

wyższej oraz do każdego z wyminionych dokumentów 

zaświadczenie stwiedzające przeszkolenia w zakresie 

ochrony informacji niejawnych oraz   konta w systemie 

teleinformatycznym MILNET-Z. Ponadto, kandydaci 

powinni legitymować się znajomością języka angielskiego - 

co najmniej na poziomie 1121 (wg STANAG 6001)

8 dni szkoleniowych wyjściowy,  sportowy

110 8217113
Planowanie i operacyjne wykorzystanie 

Link-16

Żołnierze przewidziani na stanowiska operatorów systemu 

Link-16 (oficerowie, podoficerowie) posiadających 

poświadczenie bezpieczeństwa osobowego do klauzuli 

„ZASTRZEŻONE” (pożądane NATO SECRET), 

zaświadczenie stwierdzające przeszkolenie w zakresie 

ochrony informacji niejawnych, konto w systemie MILNET-

Z oraz legitymujący się znajomością języka angielskiego - 

co najmniej na poziomie SPJ -2121 (wg STANAG 6001).

1 tydzień wyjściowy, sportowy

111 8217114
Planowanie działań z wykorzystaniem 

samolotu wielozadaniowego F-16

Żołnierze zawodowi (oficerowie) z COP, ODN-ów i 

CKOP-ów.
1 tydzień wyjściowy, sportowy

112 8217115

Kurs metodyczny dla nawigatorów 

naprowadzania z zakresu zastosowania 

bojowego samolotu F-16

Nawigatorzy naprowadzania (oficerowie, podoficerowie). 1 tydzień wyjściowy, sportowy

113 8217117

Podstawowy kurs dla magazynierów 

środków bojowych i rakiet 

ziemia-powietrze

Personel przygotowywany do obsługi magazynów 

lotniczych środków bojowych (oficerowie, podoficerowie).
3 miesiące wyjściowy, polowy, sportowy

114 8217118

Doskonalący kurs dla magazynierów 

lotniczych środków bojowych i rakiet 

ziemia-powietrze

Personel przygotowywany do obsługi magazynów 

lotniczych środków bojowych (oficerowie, podoficerowie).
1,5 miesiąca wyjściowy, polowy, sportowy

115 8217119

Podstawowy kurs dla osób funkcyjnych 

służb materiałowych sprawujących nadzór 

nad gospodarką środkami bojowymi i 

rakietami ziemia-powietrze

Personel przygotowywany do obsługi magazynów 

lotniczych środków bojowych (oficerowie, podoficerowie i 

szeregowi w odpowiedniej SW).

2 miesiące wyjściowy, polowy, sportowy
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116 8217120

Doskonalący kurs dla osób funkcyjnych 

służb materiałowych sprawujących nadzór 

nad gospodarką środkami bojowymi i 

rakietami ziemia-powietrze

Personel przygotowywany do obsługi magazynów 

lotniczych środków bojowych (oficerowie, podoficerowie i 

szeregowi w odpowiedniej SW).

1 miesiąc wyjściowy, polowy, sportowy

117 8217121

Specjalistyczny kurs inspektorów i 

starszych inspektorów bezpieczeństwa 

lotów lotnictwa Sił Zbrojnych RP 

(Kurs zastąpiono nowym kursem 

o oznaczeniu kodowym 8217146)

Oficerowie lotnictwa pełniący i przewidywani do pełnienia 

obowiązków inspektorów i starszych inspektorów 

bezpieczeństwa lotów. 

2 tygodnie wyjściowy, sportowy

118 8217122
Obsługa magazynu sprzętu lotniczo - 

technicznego

Żołnierze specjalności wojskowej obsługa magazynu, po 

odbytym szkoleniu podstawowym, zajmujący stanowiska 

służbowe kierowników magazynów, starszych 

magazynierów i magazynierów w magazynach sprzętu 

lotniczo-technicznego (oficerowie, podoficerowie).

3 tygodnie wyjściowy, polowy, sportowy

119 8217123
Budowa i eksploatacja awioniki 

samolotu C-295M CASA

Personel techniczny SIL (oficerowie, podoficerowie i 

szeregowi z ukończonym kursem podstawowym SIL w 

odpowiedniej SW oraz SET) eksploatujący samolot          

C-295M CASA posiadający co najmniej szkolenie 

podstawowe na inny typ statku powietrznego.

1 miesiąc

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

120 8217124

Budowa i eksploatacja urządzeń 

specjalnych i walki elektronicznej samolotu 

C-295M CASA

Personel techniczny SIL (oficerowie, podoficerowie i 

szeregowi z ukończonym kursem podstawowym SIL w 

odpowiedniej SW oraz SET) eksploatujący samolot 

C-295M CASA posiadający co najmniej szkolenie 

podstawowe na inny typ statku powietrznego.

1 miesiąc

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

121 8217125
Budowa i eksploatacja płatowca i silnika 

samolotu C-295M CASA

Personel techniczny SIL (oficerowie, podoficerowie i 

szeregowi z ukończonym kursem podstawowym SIL w 

odpowiedniej SW oraz SET) eksploatujący samolot 

C-295M CASA posiadający co najmniej szkolenie 

podstawowe na inny typ statku powietrznego. 

1 miesiąc

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

122 8217126

Obsługa urządzenia Air Craft Hydraulic 

Components Test Stand NSN 4920-245-

6679/PN 9770-0058

Personel techniczny SIL (oficerowie, podoficerowie i 

szeregowi) z warsztatów obsługi i naprawy instalacji 

hydraulicznej i pneumatycznej posiadający przeszkolenie 

poziomu warsztatowego NSN 4920-245-6679/PN 9770-

0058 oraz SET.

5 dni

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy
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123 8217127
Naprawa konstrukcji metalowych samolotu 

F-16 (Metals Technology)

Personel techniczny warsztatów kontroli i naprawy 

konstrukcji metalowych (oficerowie, podoficerowie i 

szeregowi z ukończonym kursem podstawowym SIL w 

odpowiedniej SW oraz SET).

1,5 miesiąca

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

124 8217128
Przeszkolenie naziemne dla pilotów 

na  śmigłowiec W-3PL "Głuszec"

Oficerowie personelu latającego posiadający wyszkolenie 

teoretyczne i praktyczne do wykonywania lotów na innym 

śmigłowcu.

5 tygodni

wyjściowy, specjalny 

personelu latającego, 

sportowy

125 8217129
Przeszkolenie naziemne dla pokładowej 

obsługi śmigłowca W-3PL "Głuszec"

Oficerowie i podoficerowie oraz szeregowi  personelu 

latającego posiadający wyszkolenie teoretyczne i 

praktyczne na innej wersji śmigłowca W-3 w dowolnej 

specjalności SIL (z odpowiednią grupą zdrowia i 

minimalnym stażem w służbie SIL 5 lat - na typie 

śmigłowca).

5 tygodni

wyjściowy, specjalny 

personelu latającego, 

sportowy

126 8217130

Budowa i eksploatacja płatowca i silnika 

samolotów An-28, Bryza 1R, Bryza 1 

i M-28B

Personel SIL - oficerowie, podoficerowie i szeregowi w 

odpowiedniej SW (szkolenie w odrębnych grupach na 

poszczególne typy samolotu).

1,5 miesiąca

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

127 8217131

Budowa i eksploatacja osprzętu samolotów 

An-28, Bryza 1R, Bryza 1 

i M-28B

Personel SIL - oficerowie, podoficerowie i szeregowi o 

odpowiedniej SW (szkolenie w odrębnych grupach na 

poszczególne typy samolotu).

1,5 miesiąca

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

128 8217132 Wsparcie rozpoznawcze misji lotniczych
Oficerowie i podoficerowie wyznaczeni do objęcia 

stanowisk w sekcjach rozpoznawczych jednostek 

lotniczych SP.

2 tygodnie wyjściowy, sportowy

129 8217133

Kurs teoretyczny pilotów - instruktorów 

śmigłowca

(kurs wycofany)

Piloci śmigłowców przewidziani 

na stanowiska pilot-instruktor śmigłowca.
1 tydzień wyjściowy, sportowy

130 8217134 Kurs instruktorski dla pilotów
Piloci przewidziani do rozpoczęcia praktycznego szkolenia 

w powietrzu w celu uzyskania uprawnień instruktorskich.
3 tygodnie

wyjściowy, specjalny 

personelu latającego, 

sportowy

131 8217135
Kurs instruktorsko - metodyczny 

dla pilotów-instruktorów
Piloci posiadający uprawnienia instruktorskie. 1 tydzień

wyjściowy, specjalny 

personelu latającego, 

sportowy

132 8217136
Przeszkolenie na samolot PZL-130 

TC-II w zakresie lotów selekcyjnych

Żołnierze zawodowi - absolwenci Akademii Sił 

Powietrznych USA, przewidziani do szkolenia 

praktycznego na samolocie PZL-130 TC II.

3 tygodnie

wyjściowy, specjalny 

personelu latającego, 

sportowy
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133 8217137
Kurs dla kandydatów na instruktorów 

zarządzania zasobami załogi - CRM

Piloci, nawigatorzy (oficerowie, podoficerowie) oraz 

personel pokładowy planowani do prowadzenia szkoleń i 

treningów CRM.

1 tydzień wyjściowy, sportowy

134 8217138

Podstawy funkcjonowania Zintegrowanego 

Wieloszczeblowego Systemu 

Informatycznego Resortu Obrony 

Narodowej szczebla WOG 

Personel logistyczny, zajmujący stanowiska szefów 

logistyki, szefów sekcji, szefów służb, księgowych, 

referentów służb oraz głównych księgowych Baz 

Lotnictwa, posiadający poświadczenie bezpieczeństwa, 

zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie 

ochrony informacji niejawnych, posiadający konta w 

systemie MIL-WAN.

1,5 tygodnia wyjściowy, sportowy

135 8217139

Organizacja i zarządzanie działalnością 

logistyczną i procesami gospodarczo – 

finansowymi w Bazie Lotnictwa 

sprawującej funkcję oddziału 

gospodarczego w ramach terytorialnego 

systemu zabezpieczenia funkcjonowania 

jednostek wojskowych opartego na 

Wojskowych Oddziałach Gospodarczych 

Personel logistyczny, zajmujący stanowiska szefów 

logistyki, szefów sekcji, szefów służb, księgowych oraz 

głównych księgowych Baz Lotnictwa.

3 tygodnie wyjściowy, sportowy

136 8217140
Kurs szkoleniowo - metodyczny 

dla nawigatorów naprowadzania

Nawigatorzy naprowadzania (oficerowie, podoficerowie) 

zajmujący stanowiska w strukturach dowodzenia COP, 

ODN, MJDOP.

2 tygodnie wyjściowy, sportowy

137 8217141

Wykonywanie regulacji eksploatacyjnej na 

silniku GTD-350 oraz sprawdzenia 

sprzęgieł jednokierunkowych typu "PB" 

przekładni głównej WR-2

Personel techniczny SIL (oficerowie, podoficerowie i 

szeregowi o odpowiedniej SW) z minimum dwuletnim 

stażem pracy na danym statku powietrznym.

1 tydzień

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

138 8217142

Wykonywanie regulacji eksploatacyjnej na 

silnikach TWD-10B 

i TWD-10B/PZL-10S

Personel techniczny SIL z minimum dwuletnim stażem 

pracy na danym statku powietrznym.
1 tydzień

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

139 8217143
Budowa i eksploatacja płatowca i silnika 

samolotu M28/PT

Personel techniczny SIL posiadający co najmniej 

przeszkolenie podstawowe do pracy na stanowiskach w 

SIL.

2 miesiące

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

140 8217144
Budowa i eksploatacja urządzeń 

radioelektronicznych samolotu M28/PT

Personel techniczny SIL posiadający co najmniej 

przeszkolenie podstawowe do pracy na stanowiskach w 

SIL.

1,5 miesiąca

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy
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141 8217145
Budowa i eksploatacja osprzętu samolotu 

M28/PT

Personel techniczny SIL posiadający co najmniej 

przeszkolenie podstawowe do pracy na stanowiskach w 

SIL.

2 miesiące

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

142 8217146

Bezpieczeństwo lotów 

w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej

Osoby funkcyjne pełniące lub przewidziane do pełnienia 

obowiązków w komórkach  wewnętrznych jednostek 

organizacyjnych resortu obrony narodowej działających w 

systemie bezpieczeństwa lotów w szczególności 

obejmujących użytkowanie statków powietrznych i  służby: 

bezpieczeństwo lotów, inżynieryjno-lotniczą, ruchu 

lotniczego, infrastruktury lotniskowej, 

hydrometeorologiczną oraz wojskową służbę zdrowia.

Obowiązuje 

od 2017 r.

3 tygodnie w OS SP

wyjściowy, sportowy

143 8217147

Przeszkolenie naziemne na śmigłowiec 

Mi-8 dla technicznego personelu latającego 

- inżynier (technik) pokładowy

Personel techniczny (oficerowie, podoficerowie) 

planowany do wykonywania lotów w składzie śmigłowca Mi-

8 (z odpowiednią grupą zdrowia oraz minimalnym 

pięcioletnim stażem w służbie SIL na typie śmigłowca).

1,5 miesiąca

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

144 8217148
Przeszkolenie naziemne dla pilotów 

na śmigłowiec W-3 "Sokół"
Piloci przeszkalający się z innego typu śmigłowca. 1 miesiąc

wyjściowy, specjalny 

personelu latającego, 

sportowy

145 8217149

Przeszkolenie naziemne 

dla technicznego personelu latającego 

na śmigłowiec W-3 "Sokół"

Personel SIL (oficerowie, podoficerowie z odpowiednią 

grupą zdrowia oraz minimalnym pięcioletnim stażem w 

służbie SIL na typie śmigłowca).

5 tygodni

wyjściowy, specjalny 

personelu latającego, 

sportowy

146 8217153

Przeszkolenie naziemne technicznego 

personelu latającego na śmigłowiec 

Mi-2

Oficerowie i podoficerowie technicznego personelu 

latającego z odpowiednią grupą zdrowia oraz minimalnym 

pięcioletnim stażem w służbie SIL na typie śmigłowca.

4 tygodnie

wyjściowy, specjalny 

personelu latającego, 

sportowy

147 8217154
Przeszkolenie techniczne personelu 

latającego na śmigłowiec SW-4

Oficerowie - piloci przewidziani do praktycznego szkolenia 

lotniczego na śmigłowcu SW-4.
7 tygodni

wyjściowy, specjalny 

personelu latającego, 

sportowy

148 8217155

Budowa i eksploatacja urządzeń 

radioelektronicznych śmigłowca 

Mi-14PŁ i Mi-14PŁ/R

Personel Służby Inżynieryjno-lotniczej (SIL) z warsztatów 

oraz kluczy (zespołów) eksploatacji, obsługi, kontroli i 

naprawy śmigłowców, a także sekcji techniki lotniczej 

(oficerowie, podoficerowie, szeregowi).

15 tygodni

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy
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149 8217156
Budowa i eksploatacja osprzętu śmigłowca 

Mi-14PŁ i Mi14-PŁ/R

Personel Służby Inżynieryjno-lotniczej (SIL) z warsztatów 

oraz kluczy (zespołów) eksploatacji, obsługi, kontroli 

naprawy śmigłowców, a także sekcji techniki lotniczej  

(oficerowie, podoficerowie, szeregowi).

8 tygodni

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

150 8217157
Budowa i eksploatacja płatowca i silnika 

śmigłowca Mi-14PŁ i Mi-14PŁ/R

Personel Służby Inżynieryjno-lotniczej (SIL) z warsztatów 

oraz kluczy (zespołów) eksploatacji, obsługi, kontroli 

naprawy śmigłowców, a także sekcji techniki lotniczej  

(oficerowie, podoficerowie, szeregowi).

10 tygodni

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

151 8217158
Budowa i eksploatacja uzbrojenia 

śmigłowca Mi-14PŁ i Mi-14PŁ/R

Personel Służby Inżynieryjno-lotniczej (SIL) z warsztatów 

oraz kluczy (zespołów) eksploatacji, obsługi, kontroli 

naprawy śmigłowców, a także sekcji techniki lotniczej  

(oficerowie, podoficerowie, szeregowi).

7 tygodni

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

152 8217159

Budowa i eksploatacja urządzeń 

radioelektronicznych śmigłowca 

SH-2G

Personel Służby Inżynieryjno-lotniczej (SIL) z warsztatów 

oraz kluczy (zespołów) eksploatacji, obsługi, kontroli 

naprawy śmigłowców, a także sekcji techniki lotniczej  

(oficerowie, podoficerowie, szeregowi).

5 tygodni

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

153 8217160
Budowa i eksploatacja osprzętu śmigłowca 

SH-2G

Personel Służby Inżynieryjno-lotniczej (SIL) z warsztatów 

oraz kluczy (zespołów) eksploatacji, obsługi, kontroli 

naprawy śmigłowców, a także sekcji techniki lotniczej  

(oficerowie, podoficerowie, szeregowi).

5 tygodni

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

154 8217161
Budowa i eksploatacja płatowca i silnika 

śmigłowca SH-2G

Personel Służby Inżynieryjno-lotniczej (SIL) z warsztatów 

oraz kluczy (zespołów) eksploatacji, obsługi, kontroli 

naprawy śmigłowców, a także sekcji techniki lotniczej  

(oficerowie, podoficerowie, szeregowi), posiadający 

ukończony kurs SET.

6 tygodni

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

155 8217162
Budowa i eksploatacja uzbrojenia 

śmigłowca SH-2G

Personel Służby Inżynieryjno-lotniczej (SIL) z warsztatów 

oraz kluczy (zespołów) eksploatacji, obsługi, kontroli 

naprawy śmigłowców, a także sekcji techniki lotniczej  

(oficerowie, podoficerowie, szeregowi), posiadający 

ukończony kurs SET.

5 tygodni

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

156 8217163

Przeszkolenie medycznego personelu 

latającego realizującego zadania 

w składzie załogi śmigłowca Mi-14PŁ/R

Oficerowie i podoficerowie medycznego personelu 

latającego realizującego zadania w składzie załogi 

śmigłowca Mi-14PŁ/R.

4 tygodnie

wyjściowy, specjalny 

personelu medycznego, 

sportowy
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157 8217164
Przeszkolenie personelu aeromedycznego 

realizującego zadania w składzie załogi W-3

Oficerowie, podoficerowie aeromedycznego personelu 

pokładowego (22D03, 22D29) przewidziani do realizacji 

zadń w składzie smigłowca W-3. Kwalifikacje: KKP, gr 

zdrowia Z-I/C. 

3 dni
wyjściowy, specjalny 

personelu aeromedycznego

158 8217165

Szkolenie odświeżające kompetencje 

kontrolerów ruchu lotniczego w zakresie 

uprawnień kontroli zbliżania

Czynni kontrolerzy ruchu lotniczego oraz personel ATC, 

którzy rozpoczynają procedurę wznowienia uprawnień, 

utracili ważność oraz dla osób w będących trakcie 

szkolenia praktycznego przed przystąpieniem do 

egzaminu na stanowisku operacyjnym w organie kontroli 

zbliżania, posiadajacy uprawniwnia kontroli zbliżania.

Liczba uczestników od 5 do 10

1 tydzień polowy, sportowy

159 8217166

Szkolenie teoretyczne dla personelu 

latającego na typ śmigłowca SH-2G przed 

rozpoczęciem szkolenia 

w powietrzu

Personel latający (oficerowie, podoficerowie) przewidziany 

do realizacji zadań w składzie załogi śmigłowca SH-2G z 

odpowiednią grupą zdrowia oraz minimalnym pięcioletnim 

stażem w pracy w służbie SIL na śmigłowcu.

1,5 miesiąca

wyjściowy, specjalny 

personelu latającego, 

sportowy

160 8217167
Przeszkolenie naziemne dla pilotów 

na śmigłowiec Mi-2

Piloci śmigłowców przewidziani do praktycznego szkolenia 

lotniczego na śmigłowcu Mi-2.
1,5 miesiąca

wyjściowy, specjalny 

personelu latającego, 

sportowy

161 8217168
Kurs metodyczny dla nawigatorów 

naprowadzania - instruktorów 

Nawigatorzy naprowadzania (oficerowie, podoficerowie) 

posiadający uprawnienia instruktorskie zajmujący 

stanowiska w strukturach dowodzenia COP, ODN, 

MJDOP, DSP, którzy uzyskali uprawnienia instruktorskie 

trzy lata wstecz.

2 tygodnie wyjściowy, sportowy

162 8217169
Technik samolotu F-16 - poziom 

rozszerzony (CREW CHIEF - I Level)                                                

Personel techniczny (podoficerowie), który został 

przeszkolony w specjalności CREW CHIEF i posiada co 

najmniej dwuletnie doświadczenie i praktykę w 

bezpośredniej obsłudze samolotu F-16 w tej specjalności z 

ukończonym kursem podstawowym SIL oraz SET.

4 tygodnie

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

163 8217170
Szkolenie audytorów lotniczych systemów 

certyfikacji i nadzoru

Oficerowie planowani i cywilni pracownicy wojska do 

wykonywania obowiązków służbowych audytora/inspektora 

systemu jakości w jednostkach lotniczych.

2 tygodnie wyjściowy, sportowy

164 8217171

Szkolenie teoretyczne z budowy 

i eksploatacji samolotu PZL-130 TC-II 

ORLIK GARMIN

Piloci przewidziani do realizacji zadań na samolocie 

PZL-130 TC-II ORLIK GARMIN.
3 tygodnie

wyjściowy, specjalny 

personelu latającego, 

sportowy
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165 8217172
Budowa i eksploatacja bezzałogowych 

statków powietrznych

Oficerowie, podoficerowie i szeregowi - kandydaci na 

stanowiska w obsługach BSP oraz obsług BSP 

(etatowych, nieetatowych)

6 tygodni wyjściowy, polowy, sportowy

166 8217173
Przeszkolenie naziemne dla nawigatorów 

samolotu An-28B 1R

Przewidziani oficerowie, podoficerowie z odpowiednią 

grupą zdrowia  do objęcia stanowisk Nawigator samolotu 

An-28B 1R. Zakres szkolenia budowa i eksploatacja SP.

3 dni wyjściowy

167 8217174
System zarządzania bezpieczeństwem 

(SMS)

Personel lotniczy jednostek SZ RP od szczebla dowódcy 

klucza (równorzędnego).
5 dni wyjściowy, sportowy

168 8217175

Prowadzenie korespondencji radiowej 

w sieciach   powietrznych lotnictwa 

SZ RP

Żołnierze KO wojsk specjalnych (oficerowie, 

podoficerowie, szeregowi).
5 dni wyjściowy, sportowy

169 8217176
Przeszkolenie naziemne dla pilotów 

i nawigatorów na śmigłowiec Mi-14

Piloci (wykonujący loty na innym typie śmigłowca) i 

nawigatorzy (z odpowiednią grupą zdrowia) przewidziani 

do realizacji zadań w składzie załogi śmigłowca Mi-14.

1,5 miesiąca

wyjściowy, specjalny 

personelu latającego, 

sportowy

170 8217177
Kurs instruktorski dla nawigatorów statku 

powietrznego

Nawigatorzy statków powietrznych, celem uzyskania  

uprawnień instruktora (oficerowie, podoficerowie).
5 dni

specjalny personelu 

latającego, sportowy

171 8217178
Kurs instruktorsko-metodyczny 

dla nawigatorów statku powietrznego

Nawigatorzy statków powietrznych posiadający 

uprawnienia instruktorskie (oficerowie, podoficerowie).

3 dni
(uczestnictwo w kursie 

raz na 5 lat)

specjalny personelu 

latającego, sportowy

172 8217179

Kurs instruktorski dla inżynierów 

(techników/ mechaników) pokładowych, 

techników obsługi ładunku 

(loadmasterów), ratowników pokładowych i 

strzelców pokładowych

Inżynierowie (technicy/mechanicy) pokładowi, technicy 

obsługi ładunku (loadmasterzy), ratownicy pokładowi i 

strzelcy pokładowi - wyznaczeni  do szkolenia w powietrzu 

w celu uzyskania uprawnień instruktora (oficerowie, 

podoficerowie, szeregowi).

1 tydzień

specjalny personelu 

latającego (technicznego), 

sportowy

173 8217180

Kurs instruktorsko-metodyczny 

dla inżynierów (techników/ mechaników) 

pokładowych, techników obsługi ładunku 

(loadmasterów), ratowników pokładowych i 

strzelców pokładowych

Inżynierowie (technicy/mechanicy) pokładowi, technicy 

obsługi ładunku (loadmasterzy), ratownicy pokładowi i 

strzelcy pokładowi posiadający uprawnienia instruktorskie, 

celem przypomnienia i usystematyzowania  wiedzy do 

pełnienia roli instruktora na pokładzie statku powietrznego - 

uczestnictwo w kursie raz na 5 lat (oficerowie, 

podoficerowie, szeregowi).

3 dni
(uczestnictwo w kursie 

raz na 5 lat)

specjalny personelu 

latającego (technicznego), 

sportowy
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174 8217181

Szkolenie naziemne na samolot 

PZL An-28 dla technicznego personelu 

latającego

Personel techniczny (oficerowie, podoficerowie, szeregowi 

z minimalnym pięcioletnim stażem pracy w służbie SIL na 

typie samolotu) posiadający przeszkolenie i aktualne 

dopuszczenia do samodzielnej  obsługi samolotu PZL An-

28 oraz odpowiednią grupę zdrowia. 

5 tygodni w tym 

13 dni w BL

wyjściowy, specjalny 

personelu latającego, 

sportowy

175 8217182

Szkolenie naziemne na samolot 

PZL M-28B „BRYZA” dla technicznego 

personelu latającego

Personel techniczny  (oficerowie, podoficerowie, szeregowi 

z minimalnym pięcioletnim stażem pracy w służbie SIL na 

typie samolotu) posiadający przeszkolenie i aktualne 

dopuszczenia do samodzielnej obsługi samolotu PZL M-

28B "Bryza" oraz odpowiednią grupę zdrowia. 

5 tygodni w tym 

13 dni w BL

wyjściowy, specjalny 

personelu latającego, 

sportowy

176 8217183

Szkolenie naziemne na samolot 

PZL M-28B/PT 'BRYZA” dla technicznego 

personelu latającego

Personel techniczny (oficerowie, podoficerowie, szeregowi 

z minimalnym pięcioletnim stażem pracy w służbie SIL na 

typie samolotu) posiadający przeszkolenie i aktualne 

dopuszczenia do samodzielnej obsługi samolotu PZL M-

28B/PT "Bryza" oraz odpowiednią grupę zdrowia. 

5 tygodni w tym 

13 dni w BL

wyjściowy, specjalny 

personelu latającego, 

sportowy

177 8217184

Szkolenie naziemne na samolot PZL 

M-28B/PTGC „BRYZA” dla technicznego 

personelu latającego

Personel techniczny (oficerowie, podoficerowie, szeregowi 

z minimalnym pięcioletnim stażem pracy w służbie SIL na 

typie samolotu) posiadający przeszkolenie i aktualne 

dopuszczenia do samodzielnej obsługi samolotu PZL M-

28B/PTGC "Bryza" oraz odpowiednią grupę zdrowia. 

5 tygodni w tym 

13 dni w BL

wyjściowy, specjalny 

personelu latającego, 

sportowy

178 8217185

Kurs teoretyczno-praktyczny 

dla personelu latającego posiadającego 

uprawnienia instruktorskie, 

przygotowujący do obsługi zaawansowanej 

awioniki pokładowej 

z wykorzystaniem architektury kabiny typu 

GLASS COCKPIT

(wycofany z Systemu doskonalenia 

zawodowego żołnierzy zawodowych 

SZ RP - Pismo nr 5270/DNiSW) 

Piloci-instruktorzy, celem ich przygotowania teoretycznego 

do szkolenia  podchorążych WSOSP szkolonych w 

specjalności "pilot samolotów odrzutowych"
1 tydzień

wyjściowy, specjalny 

personelu latającego, 

sportowy

Żołnierze zawodowi planowani do wyznaczenia na 

stanowiska służbowe operatorów BSP (oficerowie, 

podoficerowie, szeregowi).
1,5 miesiąca

Żołnierze zawodowi - kandydaci na stanowiska w 

obsłuchach BSP oraz obsług  BSP (etatowych oraz 

nieetatowych). Kurs obowiązkowy przed rozpoczęciem 

szkolenia  na dany typ BSP lub szkoleniem  do uzyskania 

kwalifikacji operatora  bezzałogowego statku powietrznego 

6 tygodni

179 8217186

Szkolenie podstawowe operatorów 

bezzałogowych statków powietrznych 

(BSP) o masie startowej do 150 kg

wyjściowy, polowy, sportowy
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180 8217187
Szkolenie podstawowe obsług 

bezzałogowych statków powietrznych (BSP) 
o masie startowej do 150 kg

Żołnierze zawodowi (oficerowie, podoficerowie, szeregowi) - 

przygotowywani do wykonywania zadań w ramach obsług 

BSP.
8 tygodni wyjściowy, polowy, sportowy

181 8217188

Przeszkolenie techniczne (naziemne) 

dla pilotów na samolot An-28, M-28, 

M-28B

Piloci przewidziani do praktycznego szkolenia lotniczego 

na samolocie An-28, M-28, M-28 B (w odrębnych grupach 

szkoleniowych, uwzględniających poszczególne typów 

samolotu).

5 tygodni

wyjściowy, specjalny 

personelu latającego, 

sportowy

182 8217189

Szkolenie przygotowawcze 

dla personelu służby ruchu lotniczego 

(ATS)

Personel służby ruchu lotniczego (SRL). Celem jest 

przygotowanie kandydatów (oficerowie, podoficerowie, 

szeregowi  oraz pracownicy cywilni wojska zakwalifikowani 

przez SzSRL) ubiegających się o uzyskanie uprawnień 

lotniczych  do zaliczenia egzaminu teoretycznego i 

praktycznego na symulatorze ATC przed komisją 

egzaminacyjną SRL.

1 tydzień polowy, sportowy

183 8217190
Próba silnika F100-PW-229 

na stanowisku A/M37T-20B

Personel technicznego Laboratorium Diagnozowania 

Silnika - Hamowni (oficerowie, podoficerowie, szeregowi) 

posiadający co najmniej 1,5 roku doświadczenia w 

obsłudze silnika na poziomie eskadry technicznej 

(Intermediate Level) oraz ukończony kurs SET.

10 dni

wyjściowy, specjalny 

personelu technicznego, 

sportowy

184 8217191 Kurs dezorientacji przestrzennej

Piloci wykonujący loty na samolotach bojowych, 

transportowych i śmigłowcach (szkolenie w odrębnych 

grupach szkoleniowych - piloci samolotów odrzutowych - 

bojowych, piloci samolotów szkolnych, piloci samolotów 

transportowych, piloci śmigłowców).

3 dni
specjalny personelu 

latającego
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185 8217192
Szkolenie kierowników działań lotniczych 

na poligonie KDL/RCO

Żołnierze zawodowi (oficerowie, podoficerowie), 

pracownicy wojska, posiadający doświadczenie 

zawodowe: pilota, kontrolera ruchu lotniczego, nawigatora 

naprowadzania, wysuniętego nawigatora naprowadzania  

lotnictwa- kandydaci  na kierowników działań lotniczych na 

poligonie KDL/RCO.

2 tygodnie wyjściowy, sportowy

186 8217193
 Kurs instruktorski dla pilotów-operatorów i 

operatorów BSP

Piloci-operatorzy oraz operatorzy BSP (oficerowie, 

podoficerowie)  - kandydaci na instruktorów BSP.
3 tygodnie wyjściowy, polowy, sportowy

187 8217194
Kurs instruktorsko-metodyczny dla pilotów-

operatorów i operatorów BSP

Piloci-operatorzy oraz operatorzy BSP (oficerowie, 

podoficerowie)  - posiadający uprawnienia instruktorskie 

(uczestnictwo raz na 5 lat).

1 tydzień
(uczestnictwo w kursie 

raz na 5 lat)

wyjściowy, polowy, sportowy

Szkolenie personelu zabezpieczenia 

operacji lotniczych w innych miejscach 

startów i lądowań oraz na poligonach

Operatorzy Wojsk Specjalnych i wybrany personel Sił 

Powietrznych (oficerowie, podoficerowie i szeregowi) - 

przygotowywany do zabezpieczenia  operacji lotniczych 

wykonywanych poza stałą infrastrukturą lotniskową (innym 

miejscem startów i lądowań).

6 tygodni

Kurs doskonalący personelu odpowiedzialnego za 

zabezpieczenie operacji lotniczych w Strefach 

Lądowania

Żołnierze pododdziałów Wojsk Specjalnych i Sił 

Powietrznych przeznaczonych do realizacji zadań 

związanych z zapewnieniem bezpiecznego i 

uporządkowanego ruchu staków powietrznych w Strefach 

Lądowania.

Wymagnia: wyksztłcenie średnie, znajomość j. 

angieskiego wg STANAG 6001 na poziomie co najmniej - 

2222, orzeczenie właściwej komisji lotniczo-lekarskiej o 

zdolności do wykonywania czynności lotniczych kontrolera 

ruchu lotniczego.

9 tygodni

189 8217196
Kurs instruktorsko-metodyczny dla 

instruktorów CRM

Piloci, nawigatorzy, personel pokładowy posiadający 

uprawnienia instruktora zarządzania zasobami załogi - 

CRM (oficerowie, podoficerowie).

5 dni

(uczestnictwo w kursie 

raz na 5 lat)

wyjściowy, specjalny 

personelu 

latającego/technicznego, 

sportowy

190 8217197

Frazeologia lotnicza z zakresu 

naprowadzania na cele naziemne w języku 

polskim i angielskim

Żołnierze (oficerowie, podoficerowie i szeregowi wg 

SPJ - 2,2,1,1) przewidziani do prowadzenia 

korespondencji radiowej w języku polskim i angielskim w 

sieciach powietrznych lotnictwa Sił Zbrojnych RP.

5 dni wyjściowy, sportowy

188 8217195 wyjściowy, polowy, sportowy
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191 8217198
Szkolenie odświeżające dla instruktorów 

szkolenia operacyjnego (OJTI)

Kontrolerzy ruchu lotniczego  posiadający uprawnienie 

uzupełniające instruktora szkolenia operacyjnego (OJTI) 

lub uprawnienie  uzupełniające instruktora szkolenia na 

szkoleniowych urządzeniach symulacji ruchu lotniczego 

(STDI), posiadajacy uprawnienia OJTI lub STDI

Liczba uczestników od 5 do 10

5 dni polowy, sportowy

192 8217199

Szkolenie wstępne kandydatów na 

operatorów Zestawu Sterowanych 

Manewrujących Celów Powietrznych 

(ZSMCP)

Żołnierze zawodowi (podoficerowie, szeregowi) - 

kandydaci na operatorów ZSMCP (etatowych oraz 

nieetatowych).

2 tygodnie 

(4-8 słuchaczy)
wyjściowy, polowy, sportowy

193 8217200

Szkolenie podstawowe kandydatów na 

operatorów Zestawu Sterowanych 

Manewrujących Celów Powietrznych 

(ZSMCP)

Żołnierze zawodowi  (podoficerowie, szeregowi)  - 

kandydaci na operatorów ZSMCP (etatowych oraz 

nieetatowych).

3-4 tygodnie 

(do 4 słuchaczy)
wyjściowy, polowy, sportowy

194 8217201

Szkolenie zaawansowane kandydatów na 

operatorów Zestawu Sterowanych 

Manewrujących Celów Powietrznych 

(ZSMCP)

Żołnierze zawodowi  (podoficerowie, szeregowi)  - 

kandydaci na operatorów ZSMCP (etatowych oraz 

nieetatowych).

3-4 tygodnie 

(do 4 słuchaczy)
wyjściowy, polowy, sportowy

195 8217202
Przeszkolenie naziemne  dla techników 

pokładowych na śmigłowiec Mi-14

Personel techniczny posiadający przeszkolenie i aktualne 

dopuszczenie do samodzielnej obsługi śmigłowca Mi-14 

oraz pięcioletnie doświadczenie w bezpośredniej obsłudze 

śmigłowca zgodnie PSzL-2012 - inżynierowie (oficerowie) 

lub technicy (podoficerowie) SIL przewidziani do 

wykonania zadań  w składzie załogi Mi-14, spełniający 

wymagania do wyznaczania na stanowisko służbowe 

związane z wykonywaniem zadań w skaldzie załogi

5 tygodni - LAW/ 

BLM

wyjściowy, specjalny 

personelu latającego, 

sportowy

196 8217203

Przeszkolenie personelu aeromedycznego 

realizującego zadania w skladzie załogi 

śmigłowca Mi-2

Oficerowie i podoficerowie medycznego personelu 

pokładowego realizującego zadania w składzie śmigłowca 

Mi-2

3 dni
wyjściowy, specjalny 

personelu latającego
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197 8217204

Przeszkolenie personelu aeromedycznego 

realizującego zadania w skladzie załogi 

śmigłowca Mi-8

(wycofany z Systemu doskonalenia 

zawodowego żołnierzy zawodowych  

SZ RP i zastąpiony nowym kursem 

o oznaczeniu kodowym 8217208)

Oficerowie i podoficerowie personelu 

aeromedycznego przewidziani do realizacji 

zadań w składzie załogi śmigłowca Mi-8

3 dni
wyjściowy, specjalny 

personelu latającego

198 8217205
Kurs szkolenia zaawansowanego dla 

nawigatorów naprowadzania

Żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska nawigatora 

naprowadzania w jednostkach  dowodzenia lotnictwem. 

Celem kursu jest przygotowanie oficerów do wykonywania 

zadań  na stanowiskach dowodzenia  lotnictwem 

taktycznym SZ RP, naprowadzanie samolotów w dużych 

ugrupowaniach, a także zgłębienie wiedzy specjalistycznej 

umożliwiającej wykonywanie zadań przez lotnictwo 

taktyczne w ugrupowaniach bojowych na współczesnym 

polu walki.

10 tygodni wyjściowy, polowy, sportowy

199 8217206

Szkolenie do uzyskania kwalifikacji 

operatora wielowirnikowca bezzałogowego 

o masie startowej 

do 25 kg

Żołnierze zawodowi - kandydaci na stanowiska operatorów 

BSP i operatorzy BSP. 3 tygodnie wyjściowy, polowy, sportowy

200 8217207

Szkolenie do uzyskania kwalifikacji 

operatora samolotu bezzałogowego 

o masie startowej do 25 kg

Żołnierze zawodowi - kandydaci na stanowiska operatorów 

BSP i operatorzy BSP. 3 tygodnie wyjściowy, polowy, sportowy

201 8217208

Przeszkolenie personelu aeromedycznego 

realizującego zadania w składzie załogi 

śmigłowca Mi-8/Mi-17

Oficerowie i podoficerowie personelu aeromedycznego 

przewidziani do realizacji zadań w składzie załogi 

śmigłowca Mi-8/Mi-17.

3 dni
wyjściowy, specjalny 

personelu latającego
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202 8217209

Operacyjne wykorzystanie 

oprogramowania CSI (CRC System 

Interference)

Żołnierze zawodowi  zajmujący  stanowiska w jednostkach 

wojskowych, związane z wykorzystaniem  CSI. Personel 

pracujący na stanowiskach pracy wyposażonych w 

oprogramowanie CSI lub planowany do ich objęcia. 

Kierowani żołnierze na kurs powinni posiadać co najmniej" 

upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych 

Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego o klauzuli 

NATO RESTRICTED, upoważnienie do dostępu do 

informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE, 

zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie 

ochrony informacji niejawnych Organizacji Traktatu 

Północnoatlantyckiego, konto w ST MILNET-Z, ukończony 

jeden z kursów: 

AT-101 lub Planowanie  i operacyjne wykorzystanie 

systemu LINK 16, lub inny obejmujący podobny zakres 

tematyczny.

5 dni wyjściowy, polowy, sportowy

203 8217210
Kurs przeszkolenia teoretycznego i praktycznego do 

uzyskania licencji zawodowej (CPL)

Piloci wojskowi przewidziani do realizacji zadań w składzie 

załogi statków powietrznych eksploatowanych przez 

Akademickie Centrum Szkolenia Lotniczego LAW. Celem  

kursu  jest przygotowanie specjalistyczne pilotów 

wojskowych pełniących  służbę w LAW do realizacji 

szkolenia podstawowego podchorążych przed 

rozpoczęciem szkolenia na wojskowych statkach 

powietrznych.

9 dni

2 dni szkolenie 

teoretyczne

7 dni szkolenie 

praktyczne

204 8217211
Kurs przeszkolenia teoretycznego i praktycznego na 

wznowienie licencji zawodowej (CPL)

Piloci wojskowi przewidziani do realizacji zadań w składzie 

załogi statków powietrznych eksploatowanych przez 

Akademickie Centrum Szkolenia Lotniczego LAW. Celem  

kursu  jest przygotowanie specjalistyczne pilotów 

wojskowych pełniących  służbę w LAW do realizacji 

szkolenia podstawowego podchorążych przed 

rozpoczęciem szkolenia na wojskowych statkach 

powietrznych.

8 dni

3 dni szkolenie 

teoretyczne

5 dni szkolenie 

praktyczne

205 8217212
Kurs przeszkolenia teoretycznego i praktycznego do 

uzyskania  uprawnienia MEP(L)

Piloci wojskowi przewidziani do realizacji zadań w składzie 

załogi statków powietrznych eksploatowanych przez 

Akademickie Centrum Szkolenia Lotniczego LAW. Celem  

kursu  jest przygotowanie specjalistyczne pilotów 

wojskowych pełniących  służbę w LAW do realizacji 

szkolenia podstawowego podchorążych przed 

rozpoczęciem szkolenia na wojskowych statkach 

powietrznych.

4 dni

1 dzień szkolenie 

teoretyczne

3 dni szkolenie 

praktyczne
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206 8217213
Kurs przeszkolenia praktycznego do uzyskania  

uprawnień instruktorskich na smigłowcach FI(H)

Piloci wojskowi przewidziani do realizacji zadań w składzie 

załogi statków powietrznych eksploatowanych przez 

Akademickie Centrum Szkolenia Lotniczego LAW. Celem  

kursu  jest przygotowanie specjalistyczne pilotów 

wojskowych pełniących  służbę w LAW do realizacji 

szkolenia podstawowego podchorążych przed 

rozpoczęciem szkolenia na wojskowych statkach 

powietrznych.

8 dni

szkolenie praktyczne

207 8217214
Kurs przeszkolenia praktycznego do uzyskania  

uprawnień instruktorskich na samolotach FI(A)

Piloci wojskowi przewidziani do realizacji zadań w składzie 

załogi statków powietrznych eksploatowanych przez 

Akademickie Centrum Szkolenia Lotniczego LAW. Celem  

kursu  jest przygotowanie specjalistyczne pilotów 

wojskowych pełniących  służbę w LAW do realizacji 

szkolenia podstawowego podchorążych przed 

rozpoczęciem szkolenia na wojskowych statkach 

powietrznych.

8 dni

szkolenie praktyczne

208 8217215
Kurs przeszkolenia praktycznego do uzyskania  

uprawnienia IR/ME

Piloci wojskowi przewidziani do realizacji zadań w składzie 

załogi statków powietrznych eksploatowanych przez 

Akademickie Centrum Szkolenia Lotniczego LAW. Celem  

kursu  jest przygotowanie specjalistyczne pilotów 

wojskowych pełniących  służbę w LAW do realizacji 

szkolenia podstawowego podchorążych przed 

rozpoczęciem szkolenia na wojskowych statkach 

powietrznych.

2 dni

szkolenie praktyczne

209 8217216
Szkolenie do licencji praktykanta - kontrolera ruchu 

lotniczego w zakresie uprawnień kontroli  zbliżania  

proceduralnej

Pesonel służby ruchu lotniczego SZ RP. Celem kursu jest  

przygotowanie teoretyczne i praktyczne do ubiegania się o 

uzyskanie  licencji  praktykanta - wojskowego kontrolera  

ruchu lotniczego 

(S-MATCL) z uprawnieniem APP

4 miesiące

210 8217017
Szkolenie odświeżające dla personelu Służby 

Informacji Lotniczej (AIS)

Pesonel służby ruchu lotniczego SZ RP. Celem kursu jest  

odświeżenie wiedzy oraz umiejętności w zakresie 

związanym ze służbą informacji lotniczej (AIS)

1 tydzień wyjściowy, polowy, sportowy

211 8217218
Przeszkolenie techniczne (naziemne) na samolot 

PZL M-28/PT dla piolotów

Piloci przewidziani do praktycznego szkolenia lotniczego 

na samolocie M-28B/PT. Celem kursu jest przygotowanie 

specjalistyczne personelu latającego w zakresie 

eksploatacji samolotu M-28B/PT na ziemi i w powietrzu.

5 tygodni, w tym 10 dni  

roboczych w Bazie 

Lotniczej

wyjściowy, specjalny, sportowy
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212 8217219
Przeszkolenie techniczne (naziemne) na samolot 

PZL M-28/PTGC dla piolotów

Piloci przewidziani do praktycznego szkolenia lotniczego 

na samolocie M-28B/PTGC. Celem kursu jest 

przygotowanie specjalistyczne personelu latającego w 

zakresie eksploatacji samolotu M-28B/PT na ziemi i w 

powietrzu.

5 tygodni, w tym 10 dni  

roboczych w Bazie 

Lotniczej

wyjściowy, specjalny, sportowy

213 8217220
Kurs przeszkolenia praktycznego do uzyskania 

uprawnienia Instrument Rating

Piloci wojskowi przewidziani do realizacji zadań w składzie 

załogi statków powietrznych eksploatowanych przez 

Akademickie Centrum Szkolenia Lotniczego (ACSL) 

Lotniczej Akademii Wojskowej.

15 dni

214 8217221
Przeszkolenie teoretyczne pilotów na nawigatorów 

staków powietrznych

Absolwenci LAW/WSOSP grupy osobowej: pilotów - 

legitymujący się znajomościa j. angielskiego wg STANAG 

6001 na poziomie conajmniej3232, orzeczeniem własciwej 

komisji lotniczo-lekarskiej o zdolności do wykonywania 

czynności nawigatora  statku powietrznego (kat. zdrowia 

ZII), uprawnieniami do prowadzenia korespondencji w 

sieciach radiowych lotnictwa SZRP w j. polskim i 

angielskim. 

3 tygodnie
wyjściowy, specjalny, 

sportowy

215 8217222
Kurs doskaonalący personelu odpowiedzialnego z 

organizację Stref Lądowania

Żołnierze wyspecjalizowanych pododdziałów  Wojsk 

Specjalnych i Sił Powietrznych - przygotowywani do 

realizacji zadań związanych z wyborem, oceną 

przydatności nawierzchni, przygotowaniem i oznaczeniem 

Innych Miejsc Startów i Lądowań (Stref Lądowania wg 

AAP-6). Kandydaci to żołnierze legitymujący się 

znajomością j. angielskiego na poziomie 2222 (wg 

STANAG 6001) - planowani do wyznaczenia na 

stanowisko etatowe w składzie  pododdziału 

przeznaczonego do realizacji zadań zabezpieczenia Stref 

Lądowania.

4 tygodnie wyjściowy, polowy, sportowy

216 9217001
Kurs przeszkalania kadr rezerw - oficerski - SW 

32B01

Kandydaci na oficerów rezerwy (posiadający wykształcenie 

wyższe, którzy odbyli czynna służbę wojskową lub 

przeszkolenie wojskowe oraz nie posiadają zdanego 

egzaminu na oficera) przewidzianych do pełnienia 

obowiązków  na stanowiskach oficerów młodszych 

korpusu osobowego przeciwlotniczego, grupy osobowej 

przeciwlotniczych zestawów rakietowych) w ramach 

przydziałów mobilizacyjnych czasu "W" jednostek 

wojskowych

82 dni polowy, sportowy

217 9217002
Kurs przeszkalania kadr rezerw - oficerski - SW 

22G02

Kandydaci na oficerów rezerwy (posiadający wykształcenie 

wyższe, którzy odbyli czynna służbę wojskową lub 

przeszkolenie wojskowe oraz nie posiadają zdanego 

egzaminu na oficera) przewidzianych do pełnienia 

obowiązków  na stanowiskach oficerów młodszych 

korpusu osobowego sił powietrznych, grupy osobowej 

radiotechnicznej) w ramach przydziałów mobilizacyjnych 

czasu "W" jednostek wojskowych

82 dni polowy, sportowy
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218 9217003
Kurs przeszkalania kadr rezerwy - oficerski - SW: 

32A01

Kandydaci na oficerów rezerwy (posiadający wykształcenie 

wyższe, którzy odbyli czynna służbę wojskową lub 

przeszkolenie wojskowe oraz nie posiadają zdanego 

egzaminu na oficera) przewidzianych do pełnienia 

obowiązków  na stanowiskach oficerów młodszych 

korpusu osobowego przeciwlotniczego , grupy osobowej 

artylerii przeciwlotniczej), w ramach przydziałów 

mobilizacyjnych czasu "W" jednostek wojskowych

82 dni polowy, sportowy


