
12-MIESIĘCZNY KURS OFICERSKI  

DLA OSÓB ZE SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH 

Zgodnie z Decyzją Nr 123/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 
września 2022 r. w sprawie naboru do uczelni wojskowych na kurs 
oficerski w 2023 r. szeregowi zawodowi ubiegający się o przyjęcie na kurs 
oficerski składają wnioski drogą służbową do Dyrektora Departamentu 
Kadr MON w terminie do 19 maja 2023 r. 
 

 

Do wniosku należy dołączyć: 
 
1.  notatka kandydata na kurs oficerski;  
2. oświadczenie o nieprowadzeniu przeciwko osobie zainteresowanej 
    postępowania karnego; 
3. cv żołnierza zawodowego -  wygenerowane z SEW on-line; 
4. dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia (odpis z dyplomu) lub 
   w przypadku braku dyplomu zaświadczenie o ukończeniu studiów 
   wyższych II stopnia (należy przedłożyć komisji rekrutacyjnej najpóźniej  
   w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego); 
5. kserokopię świadectwa znajomości języka angielskiego  wg STANAG 
   6001; 
6. aktualną opinię służbową z oceną minimum bardzo dobrą; 
7. potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminu wstępnego; 
8. inne dokumenty (nieobowiązkowo) potwierdzające posiadane 
  kwalifikacje lub umiejętności, takie jak: dyplomy,  
  świadectwa, zaświadczenia, opinie i inne, przydatne     podczas   
  rozmowy kwalifikacyjnej. 
 
 

 Opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na kurs oficerski (opłatę rekrutacyjną) 
kandydat wnosi dokonując wpłaty w kasie Akademii lub na konto w wysokości 100 zł.: 
  

ING Bank Śląski S.A. Oddział Gdynia 

65105017641000002273133260 

z dopiskiem „KO 12-ny szer.” 
 

 

 

 

 



 

Wymagane kierunki ukończonych studiów w procesie 

postępowania rekrutacyjnego na kurs oficerski w 2023 roku. 

Korpus osobowy 
Grupa 

osobowa 
Wymagane kierunki studiów UWAGI 

 
 
 
 
 

Ogólnologistyczny 

 
 
 
 
 

Logistyka 

- logistyka, 
- logistyka krajowa i międzynarodowa, 
- transport, 
- zarządzanie techniką, 
- zarządzanie i inżynieria produkcji, 
- mechatronika, 
- inżynieria materiałowa,  
- mechanika i budowa maszyn, 
- eksploatacja i konstrukcja maszyn,  
- elektrotechnika. 

 

 
 
 

limit  
15 miejsc 

 

1. Wymagane kwalifikacje językowe dla absolwentów kursu oficerskiego: określone są w 

Uchwale senatu Uczelni. Zakres materiału określa „Ramowy program nauczania języka 

angielskiego w Siłach Zbrojnych RP Edycja III /poziomy 1-3 wg STANAG 6001/” - wprowadzony 

Decyzją Nr 28 Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON z dnia 5 

listopada 2009 r.  

2. Nabór na kurs oficerski przeprowadza się spośród:  

- szeregowych zawodowych którzy pełnią służbę w korpusie szeregowych zawodowych i są 

absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie 

osobowej) lub posiadają doświadczenie oraz kwalifikacje przydatne w określonym korpusie 

osobowym (grupie osobowej).  

3. Przydatne kierunki ukończonych studiów określają, w porozumieniu z Rektorem-

Komendantem, osoby o których mowa w art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r.  

o obronie Ojczyzny posiadające kwalifikacje dla danego korpusu osobowego (grupy osobowej) 

właściwe do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej w poszczególnych korpusach 

osobowych (grupach osobowych) oraz Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, w porozumieniu 

z Rektorem-Komendantem, dla kandydatów rekrutowanych na potrzeby Wojsk Obrony 

Terytorialnej.  

4. Nabór na kurs oficerski przeprowadza się zgodnie z rozporządzeniem 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 (DZ. U. z 2022 r., poz. 

1448) 


