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HARMONOGRAM 
dwudziestoczteromiesięcznego kursu oficerskiego 

w Lotniczej Akademii Wojskowej w latach 2023-2025^

Korpus osobowy: sił powietrznych; grupa osobowa: 
ruchu lotniczego (gr.2322EB): 15 słuchaczy.

Lp. Treść przedsięwzięcia Termin realizacji UWAGI ■łteT’'

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 Szefa Wydziału 

Doskonalenia Zawodowego
25-29.09.2023 r. 5 dni roboczych

2.
1 etap szkolenia ~ 11 miesięcy dobrowolnej 
zasadniczej służby wojskowej w tym:

02.10.2023- 
29.08.2024 r.^

215 dni roboczych

- szkolenie programowe
02.10.2023 r. - 
27.08.2024 r.

213 dni roboczych

Sesja egzaminacyjna z 1 etapu w tym; 28-29.08.2024 r. 2 dni robocze
- sprawdzian z Wychowania Fizycznego 29.08.2024 r.

3. II etap szkolenia w tym terminie:
30.08.2024 r.-
24.01.2025 r.2

131 dni roboczych przeznaczonych na szkolenie

- szkolenie specjalistyczne 30,08-18.09.2024 r. 14 dni roboczych

- urlop wypoczynkowy 19,09-18,10.2024 r. 30 dni kalendarzowych
- szkolenie praktyczne na symulatorze 21.10-20.12.2024 r. 42 dni robocze

- dodatkowy urlop wypoczynkowy
23.12.2024 r-
01.01.2025 r.

10 dni kalendarzowych

- szkolenie praktyczne na symulatorze 02.01-20.03.2025 r. 74 dni robocze
- sesja egzaminacyjna z II etapu szkolenia w 
tym ■ egzamin ze szkolenia na symulatorze

17.04,2025 r. 1 dzień roboczy

’ Realizacja szkolenia na podstawie; Ustawy z dn/a 23 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny. Rozporządzenia 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 łub ośrodkach szkolenia. Decyzji Nr 123/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 września 2022 r. 
w sprawie naboru na kurs oficerski w 2023 r.

Odpowiednio dni dyspozycyjne; 31.10.2023 r.; 27-29,12.2023 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.; 02.05.2025 r.; 20.06.2025 r.
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Prorektor 
[o spraw Wojsjsa^ch

Lp. Treść przedsięwzięcia Termin realizacji UWAGI

- dodatkowy urlop wypoczynkowy 18-22.04.2025 r. 5 dni kalendarzowych

4.
Szkolenie praktyczne w wytypowanych 
Jednostkach Wojskowych wtym:

23.04*17.10.2025 r.2 123 dni roboczych
- egzamin ze szkolenia praktycznego 17.10.2025 r.

5. Egzamin z Wychowania Fizycznego 20.10.2025 r. 1 dzień roboczy

6. Egzamin na oficera w tym: 21-24.10.2025 r. 4 dni robocze
- przygotowanie 21-22.10.2025 r. 2 dni robocze
• egzamin^ 23-24.10.2025 r. 2 dni robocze

7. Urlop wypoczynkowy 25.10-23.11.2025r. 30 dni kalendarzowych

8.
Czas do dyspozycji Dowódcy Batalionu 
Szkolnego

24.11-03.12,2025r.< 8 dni roboczych

9.
Wręczenie świadectw ukończenia szkolenia 
wojskowego kandydatów na oficerów oraz 
patentów oficerskich

04.12.2025 r. 1 dzień roboczy

10. Promocja na pierwszy stopień oficerski 05.12.2025 r. 1 dzień rnhnr^ _ . _

płk pil. dr Ini. WóLtnech Wróblewski

Mariusz Berlicki, teł. 261 517 499 
dn. 10 czerwca 2022 r.

’ Uczestniczą wytypowani przedstawiciele SZ RP oraz wg potrzeb innych Instytucji resortu obrony narodowej.
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.
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