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ANEKS NR r DO HARMONOGRAM 
sześciomiesięcznego kursu oficerskiego 

w Lotniczej Akademii Wojskowej w 2023 roku^

Korpus osobowy: sił powietrznych; grupa osobowa:
nawigatorów (wysunięty nawigator naprowadzania lotnictwa)

(gr. 2322C): 5 słuchaczy;
meteorologiczna (gr. 2322F): 5 słuchaczy;
ubezpieczenia lotów (gr. 2322HA): 5 słuchaczy:
radiotechniczna (gr. 2322GA); 15 słuchaczy;
inżynieryjno-lotnicza (gr. 2322J): 10 słuchaczy;

Korpus osobowy: przeciwlotniczy; grupa osobowa: 
przeciwlotniczych zestawów rakietowych (gr. 2332BA): 15 słuchaczy.

Lp. Treść przedsięwzięcia Termin realizacji UWAGI

1. Szkolenie I etap w tym: 03.04-15 09.2023 r.3 111 dni roboczych
- szkolenie 03.04-12.09.2023 r. 109 dni roboczych
- sesia eqzaminacvina z I etapu szkolenia w tym: 13-15 09.2023 r. 2 dni robocze
- egzamin z WF 14.09.2023 r. 1 dzień roboczy

2. Szkolenie II etap wtym^: 18.09-20.10.2023 r. 25 dni roboczych
* szkolenie 18.09-19.10.2023 r. 24 dni roboczych
• sesia eqzaminacyina z II etapu szkolenia 20.10.2023 r. 1 dzień roboczy

3. Egzamin na oficera w tym: 23-25.10.2023 r. 3 dni robocze

* przygotowanie do egzaminu na oficera 23.10.2023 r. 1 dzień roboczy

-egzamin^ 24-25.10.2023 r. 2 dni robocze

’ Aneks dotyczy zmiany terminów realizacji przedsięwzięć określonych w pkt. 5-8 Harmonogramu, 
w związku z Decyzją Nr 36/DSW Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie promocji 
na pierwszy stopień oficerski w 2023 r.

Realizacja szkolenia na podstawie Decyzji Nr 123/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 września 
2022 r. w sprawie naboru na kurs oficerski w 2023 r.
3 Dni dyspozycyjne; 11.04.2023 r.; 02.05.2023 r,; 09.06.2023 r.; 14.08.2023 r.

Słuchacze szkoleni w korpusie osobowym; przeciwlotniczym; grupie osobowej: przeciwlotniczych 
zestawów rakietowych oraz w korpusie osobowym: sił powietrznych; grupie osobowej: radiotechnicznej - II 
etap realizują w CSSP w Koszalinie.
® Uczestniczą wytypowani przedstawiciele SZ RP oraz wg potrzeb innych instytucji resortu obrony 
narodowej.
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4. Czas do dyspozycji Szefa Wydziału Doskonalenia 
Zawodowego

26-27.10.2023 r.

2 dni robocze
W tym terminie:
- rozmowy kadrowe®,
- przegląd mundurowy,
- skierowanie słuchaczy na szkolenie 

praktyczne do wytypowanych Jednostek 
Wojskowych.

5. Szkolenie praktyczne w wytypowanych 
Jednostkach Wojskowych

30.1024.11.2023 r. 2419 dni roboczych

6. Czas do dyspozycji Szefa Wydziału Doskonalenia 
Zawodowego

04-0642r27-30.11.2023 r.
3 4 dni robocze - przygotowanie do 

promocji na pierwszy stopień oficerski

7.
Wręczenie świadectw ukończenia 
sześciomiesięcznego szkolenia wojskowego oraz 
patentów oficerskich

0701.12.2023 r. 1 dzień roboczy

8. Promocja na pierwszy stopień oficerski M 02.12.2023 r.

Prorekto^^
spraw Wolowych

płk dii. dr inżÓWojciech Wróblewski

Mariusz Berlickl, tel. 262 713 478 
dn. 16.02.2023 r.

Uczestniczą przedstawiciele Departamentu Kadr MON oraz osoby posiadające kwalifikacje właściwe dla 
korpusu osobowego (grupy osobowej).
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