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Wymagania wobec kandydatów:

niekaralność

obywatelstwo polskie

zdolność fizyczna i psychiczna 
do pełnienia zawodowej służby
wojskowej

świadectwo dojrzałości

pełnoletność w dniu powołania 
do służby kandydackiej

Wymagania
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Korzyści
bezpłatne kształcenie

bezpłatne zakwaterowanie

bezpłatne wyżywienie

uposażenie zasadnicze od 1 miesiąca służby

100% gwarancji zatrudnienia

promowanie na I stopień oficerski

elitarny zawód



Kierunki studiów
Lotnictwo i kosmonautyka 

Jednolite studia magisterskie w specjalnościach wojskowych:

pilot samolotu odrzutowego, pilot samolotu transportowego, pilot śmigłowca

pilot-operator bezzałogowych statków powietrznych

Nawigacja 

Jednolite studia magisterskie w specjalnościach wojskowych:

nawigator naprowadzania

nawigator statku powietrznego

kontroler ruchu lotniczego

Logistyka

Jednolite studia magisterskie w specjalnościach wojskowych:

logistyka wojskowa - ogólnologistyczna
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ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW
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rejestracja w systemie IRK:  irk.law.mil.pl 

złożenie wniosku do Rektora-Komendanta LAW o powołanie do służby 
kandydackiej wraz z kwestionariuszem osobowym 

Ważne!

Pamiętaj, kwestionariusz osobowy musi zostać wygenerowany z systemu IRK, 
wydrukowany i wysłany wraz z wnioskiem do Rektora-Komendanta LAW.

Szkoła Orląt to również kierunki naziemne! Pamiętaj o tym przy składaniu 
dokumentów.

KROK 1
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BADANIA LEKARSKIE

KROK 2

Etap I

Badania psychologiczne realizowane są w wojskowych pracowniach 
psychologicznych.

Etap II

Badania odbywają się w Wojskowej Komisji Lotniczo-Lekarskiej w Warszawie; 
w grupie osobowej pilotów trwają 5 dni oraz 3 dni na specjalności naziemne; 
zakończone są określeniem zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz 
kategorii zdrowia w wybranej specjalności wojskowej.

Ważne!

Badania są bezpłatne.
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ANALIZA WYNIKÓW

KROK 3

analiza wyników ze świadectwa dojrzałości: matematyka, fizyka, język angielski

test znajomości języka angielskiego, jeżeli nie był przedmiotem egzaminu 
maturalnego

Ważne!

Wybierz maturę rozszerzoną z wyżej wymienionych przedmiotów, dzięki temu 
otrzymasz więcej punktów.
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EGZAMIN ZE SPRAWNOŚCI 
FIZYCZNEJ

KROK 4

Kobiety:
zwis na ugiętych ramionach
bieg zygzakiem (koperta)

Mężczyźni:
podciąganie na drążku
bieg wahadłowy 10 x 10 m

Ćwicz regularnie, aby osiągnąć wysokie wyniki! 
Dobrze zdany egzamin ze sprawności fizycznej da Ci dużą ilość punktów.
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ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

KROK 5

Sprawdzamy ogólny zakres wiedzy o lotnictwie oraz predyspozycje do pełnienia 
zawodowej służby wojskowej.

Ważne!

ubierz się schludnie

przygotuj się z zagadnień podanych na stronie internetowej w zakładce 
kandydat 

pochwal się zdobytymi dotychczas osiągnięciami

pokaż na rozmowie zdobyte certyfikaty, listy gratulacyjne itp.

pamiętaj, że dodatkowe punkty uzyskasz m.in. za licencję pilota, skoki  
ze spadochronem, ukończenie liceum lotniczego, liceum ogólnokszałcącego  
lub klasy mundurowej, przynależność do NSR 
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SZKOLENIE SPRAWDZAJĄCE 
DO PEŁNIENIA SŁUŻBY NA 
STANOWISKACH PILOTÓW

KROK 6

Szkolenie sprawdzające przeznaczone jest wyłącznie dla kandydatów 
ubiegających się o przyjęcie na specjalność wojskową w grupie osobowej 
pilotów i prowadzone jest na urządzeniu symulacji lotu „Selekcjoner”.

Ważne!

Jeśli nigdy wcześniej nie latałeś, nie martw się! Podczas szkolenia sprawdzamy 
Twoje predyspozycje do bycia pilotem.
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