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ANEKS NR DO HARMONOGRAMU 
dwunastomiesięcznego kursu oficerskiego 

w Lotniczej Akademii Wojskowej w latach 2023-2024^

Korpus osobowy: sił powietrznych; grupa osobowa:
radiotechniczna (gr.2322GB): 20 słuchaczy;
ubezpieczenia lotów (gr. 2322HB): 5 słuchaczy;
inżynieryjno-lotnicza (gr. 2322JB): 20 słuchaczy

Korpus osobowy: przeciwlotniczy; grupa osobowa; 
artylerii przeciwlotniczej (gr.2332A): 15 słuchaczy:
przeciwlotniczych zestawów rakietowych (gr,2332BB); 15 słuchaczy

Lp. Treść przedsięwzięcia Termin realizacji UWAGI

Przyjęcie do służby 24-25.08.2023 r.’
Szkolenie podstawowe^

1. Szkolenie podstawowe w tym 28.08*23.09.2023 r. 28 dni kalendarzowych
- szkolenie programowe 28 08-20,09.2023 r. 18 dni roboczych
- egzamin ze szkolenia podstawowego 21.09.2023 r. 1 dzień roboczy - egzamin teoretyczny i praktyczny
- dzień dyspozycyjny dla Dowódcy Batalionu 

Szkolnego
22.09.2023 r. 1 dzień roboczy

- przysięga wojskowa 23.09.2023 r. 1 dzień wolny
- czas do dyspozycji Dowódcy Batalionu 

Szkolnego
25 09-01.10.2023 r. 5 dni roboczych

1. I etap szkolenia w tym:
01.10.2023-

26.04.2024 r.*
141 dni roboczych

■ przyjęcie szeregowych zawodowych 01.10 2023 r. 1 dzień roboczy

- szkolenie
02.10.2023 r,- 
23.04.2024 r.

137 dni roboczych

Aneks dotyczy zmian w okresie szkolenia specjalistycznego w CSSP - skrócenia okresu specjalistycznego w CSSP 
oraz wydłużenia okresu szkolenia praktycznego dla słuchaczy szkolnych w grupach osobowych: artylerii 
przeciwlotniczej, przeciwlotniczych zestawów rakietowych (pismo Szefa Zarządu Obrony Powietrznej
1 Przeciwrakietowej - Zastępcy Inspektora Rodzajów Wojsk DG RSZ Nr 1470/DG/1/23 z 11 stycznia 2023 r. 
w sprawie uzgodnienia rekomendacji zmian do szkolenia specjalistycznego słuchaczy dwunastomiesięcznego kursu 
oficerskiego); wprowadzenia nowego kursu oficerskiego w grupie osobowej: inżynieryjno-lotniczej {Decyzją Nr 3/MON 
z dnia 18 stycznia 2023 r. zmieniającą decyzję w sprawie naboru do uczelni woskowych na kurs oficerski w 2023 r).
2 Realizacja na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, Decyzji Nr 123/MON Ministra Obrony 
Narodowej z dnia 5 września 2022 r. w sprawie naboru na kurs oficerski w 2023 r.
3 Dotyczy osób przyjmowanych ze środowiska cywilnego (GO: 22G - 15 słuchaczy, GO: 22H - 5 słuchaczy, GO: 22 - 
20 słuchaczy).

Odpowiednio dni dyspozycyjne: 31.10.2023 r.; 27-29.12.2023 r.; 02.01.2024 r.; 29.03.2024 r.; 02.04.2024 r.; 
02.05.2024 r.; 31.05.2024 r.; 16.08.2024 r.; 31.10.2024 r.
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- sesia eqzaminacy na z I etapu szkolenia 24-26.04.2024 r. 3 dni robocze

2. II etap szkolenia w tym: 29.04-30.09.2024 r.
104 dni robocze - dot. gr.: 2322HB. 2322JB. 

2322GB5
- szkolenie 29.04-25.09.2024 r. 101 dni robocze
- sesja egzaminacyjna z II etapu szkolenia: 26-27.09.2024 r. 2 dni robocze
- egzamin z Wychowania Fizycznego 30.09.2024 r. 1 dzień roboczy - realizacja w LAW
II etap szkolenia w tym^: 29.04-17.07.2024 r. 55 dni robocze - dot gr.: 2332A, 2332BB
- szkolenie 29.04-12.07.2024 r. 50 dni robocze^
- sesja egzaminacyjna z II etapu szkolenia: 15-17.07.2024 r. 3 dni robocze^
- dzień na przemieszczenie się słuchaczy 

kursu do LAW
18.07.2024 r. 1 dzień roboczy

* egzamin z Wychowania Fizycznego 30.09.2024 r. 1 dzień roboczy - realizacja w LAW

3. Egzamin na oficera w tym; 01-04.10.2024 r. 4 dni robocze
- przygotowanie do egzaminu 01-02.10.2024 r 2 dni robocze
«egzamin^ 03-04.10.2024 r. 2 dni robocze

4.
Szkolenie praktyczne w wytypowanych 
Jednostkach Wojskowych

07.10-22.11.2024 r.
33 dni robocze - dot. gr.; 2322HB, 2322JB. 

2322GB
22.07-30.09.2024 r. 

oraz 
07.10-22.11.2024 rJ

80 dni roboczych • dot. gr.: 2332A, 2332BB^

5.
Czas do dyspozycji Dowódcy Batalionu 
Szkolnego

25.11-04 05.12.
2024 r.fl

8 dni roboczych

6.
Wręczenie świadectw ukończenia szkolenia 
wojskowego kandydatów na oficerów oraz 
patentów oficerskich

05 06,12.2024 r. 1 dzień roboczy

7. Promocja na pierwszy stopień oficerski 05 07.12.2024 r.

8. Urlop wypoczynkowy^
08.12-2024 r. • 
06.01.2025 r.

30 dni kalendarzowych

Uwagi:

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa dotyczy osób przyjętych ze środowiska cywilnego i realizowana jest 
w ramach wskazanych etapów w terminie od 24.08.2023 r. do 23.08.2024 r. wg zasad zwartych w Rozporządzeniu 
Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie kształcenia kandydatów do zawodowej służby wojskowej 
w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich, centrach 
szkolenia lub ośrodkach szkolenia.

mjr Mariusz Berlicki, tel. 262 713 478 
dn. 25 stycznia 2023 r.

Pror
do sprawjlifbjskowych

. Wojciech Wróblewski

® Słuchacze szkoleni w korpusie osobowym: przeciwlotniczym; grupie osobowej: przeciwlotniczych zestawów 
rakietowych, artylerii przeciwlotniczej oraz w korpusie osobowym: sił powietrznych; grupie osobowej: radiotechnicznej 
- II etap realizują w CSSP.
® Uczestniczą wytypowani przedstawiciele SZ RP oraz wg potrzeb innych instytucji resortu obrony narodowej.

Przerwa w realizacji szkolenia praktycznego na egzamin z wychowania fizycznego w LAW: 30,09-01,10.2024 r.
® W tym terminie przegląd mundurowy, rozmowy kadrowe (uczestniczą przedstawiciele Departamentu Kadr MON, 
osoby posiadające kwalifikacje właściwe dla korpusu osobowego, grupy osobowej) oraz przygotowanie do promocji 
na I stopień oficerski.
® Dotyczy osób przyjętych ze środowiska cywilnego.
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