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Załącznik nr 1 

 

 

 

INFORMACJA O V EDYCJI PROJEKTU  

„CERTYFIKOWANE WOJSKOWE KLASY MUNDUROWE” 

 

 

1. TERMIN PROWADZENIA NABORU SZKÓŁ DO V EDYCJI PROJEKTU 

„CERTYFIKOWANE WOJSKOWE KLASY MUNDUROWE” (CWKM) 

 

Nabór szkół do V edycji projektu wspieranego przez Ministerstwo Obrony Narodowej 

(MON) szkół ponadpodstawowych w ramach tzw. projektu „Certyfikowane Wojskowe Klasy 

Mundurowe” (zwanego dalej „projektem CWKM”) potrwa do 31 marca 2021 roku. 

Mając na uwadze wdrażanie nowego rozwiązania systemowego, jakim są oddziały 

przygotowania wojskowego1, w V edycji projektu CWKM uczestniczyć będą wyłącznie 

szkoły, które są już zakwalifikowane do projektu, a w procesie naboru zadeklarują do udziału 

w nim klasy kolejnego rocznika.  

Informacja o zakwalifikowaniu szkół z klasami kolejnego rocznika do projektu CWKM 

zostanie podana do końca kwietnia br. po zakończeniu analizy zgłoszeń do projektu 

i zatwierdzeniu listy zakwalifikowanych szkół przez kierownictwo MON. 

 

2. CEL PROJEKTU CWKM: 

1) wspieranie procesu rekrutacji kandydatów do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 

(SZ RP) oraz odbudowy rezerw osobowych; 

2) kształtowanie postaw proobronnych i patriotycznych młodzieży; 

3) promocja SZ RP i zawodu żołnierza.  

 

3. ZAŁOŻENIA PROJEKTU CWKM 

Projekt CWKM umożliwia szkołom ponadpodstawowym stosującym w procesie 

kształcenia uczniów innowacyjne rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne 

w zakresie szkolenia wojskowego, uczestnictwo w jednolitym w skali kraju projekcie, 

przygotowującym młodzież do wyboru wojskowej ścieżki zawodowej lub zasilenia rezerw 

osobowych SZ RP. Udział w projekcie gwarantuje szkołom szerokie wsparcie resortu obrony 

narodowej w obszarach: merytorycznym, logistycznym i finansowym. 

                                                           
1Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 

z 2019, poz. 1681) oraz informacje zawarte na stronie internetowej: Ministerstwo Obrony Narodowej > Co robimy > 

Zamówienia publiczne/Ogłoszenia / Konkursy > Szkolenia>IX Ogólnopolskie Forum Szkół „Edukacja Obronna Młodzieży”. 
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Absolwenci CWKM po zakończeniu nauki będą mogli odbyć w nowej formie służbę 

przygotowawczą zakończoną przysięgą wojskową oraz otrzymaniem propozycji służby 

wojskowej  w  jednostce wojskowej lub po zakończonym szkoleniu, zostaną przeniesieni 

do rezerwy. Osoby decydujące się na podjęcie nauki w uczelniach wojskowych będą mogły 

liczyć na dodatkowe punkty rekrutacyjne podczas rozmów kwalifikacyjnych. 

Projekt CWKM, realizowany w czterech dotychczasowych edycjach od 2017 roku 

stanowił również podstawę do wypracowania docelowego rozwiązania systemowego, jakim 

są Oddziały Przygotowania Wojskowego (OPW), w których uczniowie podjęli naukę wraz 

z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021. Do czasu ukończenia nauki przez pierwszych 

absolwentów OPW projekt CWKM będzie jednym z głównych źródeł rekrutacji kandydatów 

do różnych rodzajów służby wojskowej ze szkół prowadzących klasy o profilu wojskowym 

tzw. „klas wojskowych”. 

Projekt CWKM w V edycji będzie prowadzony w strukturze szkół przyjętych 

do projektu,  rozmieszczonych w rejonach administrowania wojskowych komend uzupełnień 

(WKU). 

Docelowo projekt CWKM zostanie stopniowo ograniczony, a szkoły będące w tym 

projekcie mogą ubiegać się o kontynuację prowadzenia klas wojskowych w ramach oddziałów 

przygotowania wojskowego.   

V edycja projektu CWKM rozpocznie się wraz z rokiem szkolnym 2021/2022 i potrwa 

do 2024 r. Kształcenie uczniów w powyższym projekcie prowadzone będzie przy wsparciu 

przydzielonych patronackich jednostek wojskowych (PJW) na podstawie „Zakresu 

programowego szkolenia realizowanego w ramach innowacyjnych programów 

przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz programów szkolenia 

członków organizacji pozarządowych” (zwanego dalej „zakresem programowym”). 

Dokument ten obejmuje zakres programowy szkolenia wojskowego, który zawarty jest 

w przedmiocie o nazwie „Edukacja Wojskowa” (EW) pod względem tematyki i liczby godzin 

zajęć. Wobec tego, część II  przedmiotowego zakresu stanowi „Przykładowy program szkolenia 

uczniów szkół realizujących programy innowacyjne lub eksperymentalne przysposobienia 

obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa, odpowiadającego w określonym zakresie 

programowi kształcenia realizowanemu w ramach służby przygotowawczej” z podtytułem 

„NAUCZANIE W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH PRZEDMIOTU EDUKACJA 

WOJSKOWA” (zwany dalej „programem nauczania przedmiotu EW”). Dokument 

zamieszczony jest na stronach internetowych Sztabu Generalnego Wojska Polskiego: 

https://www.wojsko-polskie.pl/sgwp/klasy_mundurowe/. 

 

 

https://www.wojsko-polskie.pl/sgwp/klasy_mundurowe/
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4. ETAPY PROJEKTU CWKM 

Podobnie jak w poprzednich edycjach realizacja projektu CWKM obejmie trzy etapy: 

1) etap I:  

- 1.09.2021 r. - 31.01.2023 r. (licea i technika 4 letnie); 

- 1.09.2022 r. - 31.01.2024 r. (technika 5 letnie). 

Realizacja programu nauczania (trzy półrocza nauki szkolnej) przedmiotu EW przy 

wsparciu PJW i WKU – właściwych terytorialnie dla szkoły. Program nauczania EW 

obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, w tym obóz szkoleniowy. Szkolenie 

praktyczne zasadniczo odbywać się będzie na bazie PJW w formie wojskowych dni 

szkoleniowych (tzw. „WDSz”). Łącznie to 185 godzin zajęć lekcyjnych realizowanych 

w formie innowacji pedagogicznej zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Edukacji 

i Nauki; 

2) etap II:  

- 1.02.2023 r. - 30.06.2023 r. (licea i technika 4 letnie); 

- 1.02.2024 r. - 30.06.2024 r. (technika 5 letnie). 

Wsparcie Terenowych Organów Administracji Wojskowej (TOAW) (ostatnie półrocze 

nauki szkolnej) w zakresie ukierunkowania chętnych uczniów na możliwe ścieżki 

odbycia służby wojskowej oraz kwalifikacja wojskowa dla pełnoletnich uczniów 

– ochotników, prowadzona na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. 

o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) etap III: 

- 1.07.2023 r. - 31.08.2023 r. (licea i technika 4 letnie); 

- 1.07.2024 r. - 31.08.2024 r. (technika 5 letnie). 

Dla absolwentów-ochotników, którzy potwierdzą w ramach kwalifikacji wojskowej 

zdolność do czynnej służby wojskowej (ferie letnie/wakacje po zakończeniu nauki 

szkolnej): skrócona służba przygotowawcza zakończona złożeniem przysięgi 

wojskowej oraz otrzymaniem propozycji służby w jednostce wojskowej lub 

po zakończonym szkoleniu przeniesieniem do rezerwy. 

  

Dwuletni projekt CWKM przewidziany jest dla uczniów przedostatnich i ostatnich 

klas danego typu szkoły – co pozwoli absolwentom szkół na ochotnicze odbycie służby 

przygotowawczej tuż po ukończeniu szkoły. 

Do projektu należy zgłaszać uczniów przedostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej.  
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5. KRYTERIA I WARUNKI UCZESTNICTWA SZKOŁY W V EDYCJI PROJEKTU 

CWKM 

Do V edycji projektu CWKM może zgłosić swój akces szkoła ponadpodstawowa, która: 

1) uczestniczy w projekcie CWKM i deklaruje kolejny rocznik uczniów do udziału 

w projekcie – zgłoszenie przyjmowane jest w formie wypełnionego formularza 

zgłoszenia (zał. nr 2); 

2) szkoła przystępując do realizacji V edycji CWKM akceptuje poniższe wymagania:  

a) prowadzi w roku szkolnym, który obejmuje nabór – przynajmniej jedną klasę  

o profilu wojskowym, a w przypadku klasy mieszanej, z  przewagą uczniów 

„wojskowych”, 

b) klasy mundurowe będą liczyły minimum 22 uczniów – dotyczy to klas wojskowych 

i mieszanych, 

c) posiada możliwości organizacyjne i kadrowe do prowadzenia szkolenia wojskowego 

przy wsparciu resortu obrony narodowej wg wytycznych programowych2, 

d) zapewni przestrzeganie przez uczniów noszenia ubioru ucznia; 

3) wyrazi w oświadczeniu Dyrektora szkoły (zał. nr 3) zgodę na warunki projektu CWKM: 

a) realizację programu nauczania EW wg wytycznych programowych3, 

b) wizytacje szkół i nadzorowanie procesu kształcenia uczniów zgodnie z programem 

nauczania EW przez przedstawicieli resortu obrony narodowej, 

c) przekazanie do resortu obrony narodowej danych dotyczących szkoły oraz kadry 

pedagogicznej i uczniów biorących udział w projekcie CWKM – wyłącznie 

do użytku służbowego, związanego z prowadzeniem projektu (przy zastosowaniu 

przepisów RODO), 

d) uzgodnienie udziału nowych klas w projekcie CWKM z organem prowadzącym 

szkołę – w zakresie przewidywanych zobowiązań (szczególnie finansowych), jakie 

mogą się pojawić w toku realizacji projektu CWKM tj.: 

 przyznania szkole przez organ prowadzący dodatkowych środków budżetowych 

z przeznaczeniem na realizację liczby godzin w ramach przedmiotu EW oraz 

ewentualnego dojazdu do miejsc realizacji szkoleń praktycznych PJW, jeżeli 

te znajdują się w innej miejscowości, niż szkoła4,   

                                                           
2Ujętych w programie nauczania przedmiotu EW (część II „Zakresu programowego…”). 
3Ujętych w programie nauczania przedmiotu EW (część II „Zakresu programowego…”). 
4W przypadku, gdy szkoła prowadzi już nauczanie przedmiotów związanych z wojskowością i posiada 

odpowiednią liczbę godzin na ich prowadzenie, a także środki na zabezpieczenie tego szkolenia (np. dojazd), 

realizacja programu nie wymaga przyznania dodatkowych środków budżetowych. Dobór JW przez MON 

do wsparcia projektu jest zdeterminowany kryterium geograficznym, w celu zminimalizowania długości tras 

dojazdu. 
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 ubezpieczenia przez szkołę uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków 

(NNW) z warunkami ubezpieczenia adekwatnymi do realizacji praktycznego 

szkolenia na obiektach wojskowych (placach ćwiczeń, poligonach itp.), 

 wyznaczenia nauczyciela/opiekuna klas sprawującego nadzór nad uczniami 

podczas realizacji programu; 

UWAGA: Organ prowadzący nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu wynagrodzenia osób 

z ramienia wojska oraz nie jest zobligowany do zapewnienia sprzętu ćwiczebnego. 

4) prześle do 31 marca 2021 r. załączony formularz zgłoszeniowy (zał. nr 2) wraz 

z oświadczeniem Dyrektora szkoły (zał. nr 3) o wyrażeniu zgody na warunki realizacji 

projektu CWKM: 

a) formularz zgłoszeniowy – w wersji elektronicznej (edytowalnej – np. WORD) 

na adresy e-mail: p.burzynski@ron.mil.pl, 

b) oświadczenie Dyrektora szkoły – skan dokumentu z podpisem i pieczęcią – na adres 

e-mail jak wyżej, 

c) oryginały dwóch ww. dokumentów z podpisem i pieczęcią uprawnionego 

przedstawiciela szkoły pocztą tradycyjną na adres:  

Biuro do spraw Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej" 

ul. Dymińska 13, 00-909 Warszawa. 

UWAGI: 

1. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie mają charakteru ostatecznego. V edycja 

projektu CWKM i jego przebieg może ulec nieznacznym modyfikacjom przed dniem jego 

inauguracji 1.09.2021 r., jednak bez zasadniczych zmian do założeń projektu. 

2. Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” jako koordynator 

projektu z ramienia MON zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby 

zakwalifikowanych do projektu klas z jednej szkoły – w przypadku, gdy do V edycji 

zostanie zgłoszonych zdecydowanie więcej nowych klas niż w poprzednich edycjach. 

Wynika to z ograniczonych możliwości udzielania wsparcia szkół przez PJW, dla których 

udział w projekcie CWKM jest przedsięwzięciem realizowanym dodatkowo, poza 

realizacją zasadniczych zadań zgodnie z przeznaczeniem.  

3. Wszelkie informacje na temat przebiegu projektu CWKM można uzyskać w Biurze 

do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Osobami wyznaczonymi 

do udzielenia informacji w przedmiotowej sprawie są:  

(od pn. –  do pt., w godz. 8.00 – 15.00): 

a) płk Radzisław SMÓŁKOWSKI, adres e-mail: r.smolkowski@ron.mil.pl, 

tel. 261 877 730, 

mailto:p.burzynski@ron.mil.pl
mailto:.smolkowski@ron.mil.pl
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b) płk Tomasz WŁODARCZYK, adres e-mail: to.wlodarczyk@ron.mil.pl, 

tel. 261 877 732, 

c) ppłk Paweł BURZYŃSKI, adres e-mail: p.burzynski@ron.mil.pl, tel. 261 877 733, 

d) ppłk Dariusz KRUKOWSKI, adres e-mail: d.krukowski@ron.mil.pl, 

tel. 261 877 734, 

e) ppłk Sylwester DOLECKI, adres e-mail: s.dolecki@ron.mil.pl, tel. 261 877 737, 

f) mjr Robert GOSS, adres e-mail: r.goss@ron.mil.pl, tel. 261 877 736. 

mailto:.wlodarczyk@ron.mil.pl
mailto:p.burzynski@ron.mil.pl
mailto:.krukowski@ron.mil.pl
mailto:.dolecki@ron.mil.pl
mailto:.goss@ron.mil.pl

