UCHWAŁA NR 54/2019
SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: określania warunków i trybu rekrutacji do służby kandydackiej
cywilnych studentów AMW

Na podstawie § 8 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy
zawodowych (Dz. U. z 2014r., póz. 1627 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1
Senat Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte określa
zasady przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do służby kandydackiej dla
osób zainteresowanych, będących studentami cywilnymi Akademii Marynarki
Wojennej, o których mowa w art. 124a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r.
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2019 r., póz. 330), stanowiące
załącznik do niniejszej uchwały.
§2

Za realizację uchwały odpowiedzialny jest Rektor-Komendant.
§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jednocześnie traci moc uchwała
Senatu Akademii Marynarki Wojennej nr 70/2017 z dnia 23 listopada 2017 roku.

REKTOR-KOMENDANT
PRZEWODNICZĄCY SENATU
kontradmirał prof. dv hab. Tomasz SZUBRYCHT
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Załącznik do uchwały 54/2019 Senatu AMW
z dnia 27 czerwca 2019 r.

WARUNKI l TRYB REKRUTACJI DO SŁUŻBY KANDYDACKIEJ
CYWILNYCH STUDENTÓW AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
im. Bohaterów Westerplatte

§1
1. W Akademii Marynarki Wojennej do służby pełnionej w charakterze kandydata
na żołnierza zawodowego, może zostać powołana osoba zainteresowana,
będąca studentem cywilnym uczelni spełniająca warunki określone w art. 124
ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy
zawodowych (Dz. U. z 2019 r., póz. 330), zwanej w dalszej części „ustawą".
2. Powołanie osoby zainteresowanej następuje w drodze postępowania
rekrutacyjnego w ramach posiadanego limitu określonego rozporządzeniem
Ministra Obrony Narodowej w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla
kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych.
3. Rektor-Komendant ogłasza informację dotyczącą przeprowadzenia rekrutacji
uzupełniającej do służby kandydackiej osób zainteresowanych, o których mowa
w ust. 1, zwaną w dalszej części „informacją", określając ilość miejsc
w poszczególnych korpusach/grupach osobowych objętych tą formą rekrutacji
po uzgodnieniu pod względem ilościowym i kierunków kształcenia z dyrektorem
departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr.
4. Do służby kandydackiej według niniejszych zasad można powołać studenta
cywilnego, jednak nie wyżej niż na drugi rok studiów 1. stopnia.
5. Do służby kandydackiej według niniejszych zasad może być powołany student
cywilny, który w momencie składania wniosku:
1) jest studentem tego samego roku lub lat wyższych, studiującym na tym
samym kierunku studiów zgodnym z kierunkiem studiów przewidzianym
dla kandydatów na żołnierzy zawodowych z zastrzeżeniem ust. 6.;
2) nie posiada zaległości w nauce, w tym skutkujących decyzją dziekana
właściwego wydziału określoną w § 23, ust. 2 „Regulaminu studiów Akademii
Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni" z ostatniej
podstawowej sesji egzaminacyjnej;
3) otrzymał pozytywną opinię dziekana właściwego wydziału.
6. W przypadku rekrutacji uzupełniającej na pierwszy rok studiów zgodność
kierunków, o których mowa w ust. 5 nie jest konieczna, pod warunkiem,
że dotyczy to kierunków technicznych realizowanych na Wydziale Mechaniczno1
Elektrycznym .

1

Dotyczy to następujących kierunków studiów: mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka
oraz mechatronika.
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§2

1. Osoba zainteresowana (zwana dalej kandydatem) w terminie do 14 dni
po ogłoszeniu przez Rektora-Komendanta informacji, o której mowa w § 1 ust. 3
składa wniosek o powołanie do służby kandydackiej wraz z wypełnionym
kwestionariuszem osobowym, według wzoru ustalonego w załączniku nr 1
do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r.
w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych
(Dz. U. z 2014 r., póz. 1627), zwanym w dalszej części „rozporządzeniem".
2. Oprócz złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 proces rejestracji obejmuje:
1) dostarczenie do Akademii:
a) życiorysu;
b) skróconego odpisu aktu urodzenia;
c) zaświadczenia o odbywaniu studiów oraz dokumentu (opinii dziekana)
dotyczącego przebiegu nauki w uczelni z uwzględnieniem informacji
o wynikach w nauce uzyskanych w ostatniej sesji egzaminacyjnej oraz
braku zaległości w nauce, w tym skutkujących warunkowym wpisem
na semestr/rok studiów;
d) innych dokumentów potwierdzających posiadane
umiejętności, w tym certyfikatów językowych;

kwalifikacje

lub

2) bezpośrednio przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego, którego
termin wyznacza Rektor-Komendant, należy dostarczyć następujące
dokumenty:
a) świadectwa i dyplomy wydane w roku ubiegania się o powołanie do służby
kandydackiej;
b) informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawioną z datą nie
wcześniejszą niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia postępowania
rekrutacyjnego;
c) potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu postępowania rekrutacyjnego.
3. Niezłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 2, pkt 2 traktowane jest jako
rezygnacja z udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.
§3

1. Rekrutację do służby kandydackiej, o której mowa w § 1 ust. 1 przeprowadza
komisja rekrutacyjna.
2. W celu oceny wybranych elementów postępowania rekrutacyjnego kandydatów
na żołnierzy zawodowych, Rektor-Komendant dodatkowo powołuje:
1) zespół egzaminacyjny do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej;
2) zespół egzaminacyjny do przeprowadzenia testu z języka angielskiego;
3) zespół do spraw analizy predyspozycji zawodowych.
3. Harmonogram rekrutacji ustala Rektor-Komendant.
4. O terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego Rektor-Komendant
powiadamia kandydatów co najmniej 14 dni przed dniem jego rozpoczęcia.
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§4

1. Opłatę za postępowanie związane z rekrutacją do służby kandydackiej (opłatę
rekrutacyjną) w wysokości 50% kwoty obowiązującej z tytułu egzaminów
wstępnych wnosi się na konto uczelni. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
2. Opłatę rekrutacyjną należy wnieść co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem
postępowania rekrutacyjnego.
3. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy i obejmuje:
1) sprawdzian sprawności fizycznej;
2) test znajomości języka angielskiego;
3) rozmowę kwalifikacyjną.
4. Podstawą przyjęcia do służby kandydackiej jest suma punktów kwalifikacyjnych
uzyskanych podczas postępowania rekrutacyjnego na zasadach określonych
w tabeli 1.
TABELA 1: Zasady ocenia poszczególnych elementów postępowania rekrutacyjnego.

L.p.

Element rekrutacji

Sposób przyznawania
punktów kwalifikacyjnych

1

Maksymalna
liczba
punktów

Minimalna
liczba
punktów

2

3

4

5

- na poziomie B1*

100

30

- opisany w § 5

100

41

- opisana w § 6

40 lub 45**

25

.

2.
3.

Test znajomości
języka angielskiego
Test sprawności
fizycznej
Rozmowa
kwalifikacyjna

5. Warunkiem koniecznym przyjęcia do służby kandydackiej jest uzyskanie
przez kandydata minimalnej ilości punktów z poszczególnych elementów
postępowania rekrutacyjnego wskazanych w kolumnie 5 tabeli 1.
6. Z poszczególnych elementów postępowania rekrutacyjnego zespoły wskazane
w § 3 ust. 2 sporządzają protokoły.
§5

1. Sprawdzian sprawności fizycznej zawiera elementy sprawdzające siłę, szybkość
i wytrzymałość. Obejmuje następujące konkurencje:
1) dla mężczyzn: podciąganie na drążku, bieg na 1000 m, bieg wahadłowy
10x1 Om, pływanie na 50 m stylem dowolnym;
2) dla kobiet: uginanie i prostowanie ramion w podporze na ławeczce
(tzw. pompki), bieg na 1000 m, bieg wahadłowy 10x1 Om, pływanie na 50 m
stylem dowolnym.

* Zgodnie z opisem poziomów znajomości języków nowożytnych według systemu wytycznych Rady
Europy dotyczących nauczania i uczenia się języków europejskich - CEF
"w przypadku absolwentów klas mundurowych realizujących program nauczania przedmiotu
Edukacja Wojskowa w ramach Pilotażowego programu wspierania szkół prowadzących Piony
Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych
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2. Celem określenia predyspozycji do podjęcia studiów na kierunku mechatronika
w specjalności prace podwodne, kandydat dodatkowo poddawany jest testowi
wydolności fizycznej w ramach sprawdzianu sprawności fizycznej według zasad
opisanych w ust. 5.
3. Normy sprawności fizycznej przedstawiono w tabeli 2.
TABELA 2: Normy sprawności fizycznej.
1) mężczyźni

25

Podciąganie na
drążku
[liczba powtórzeń]
>12

Bieg na
1000m
[min.]
<3.20

Bieg
wahadłowy
10x10 [sęk.]
<30.00

Pływanie na 50m
stytem dowoJnym
[sęk.]
<45

22

11

3.23

30.40

50

19

10

3.26

30.80

60

16

9

3.29

31.20

70

13

8

3.32

31.60

80

10

7

3.35

32.00

90

7

6

3.40

32.40

100

5

5

3.45

32.80

przepłynięcie

0

<5

>3.45

>32.80

Punkty
kwalifikacyjne

2) kobiety

25

Uginanie
i prostowanie ramion
w podporze
na ławeczce (pompki)
[liczba powtórzeń]
>20

22

19

4.05

32.50

60

19

18

4.10

33.00

70

16

17

4.15

33.50

80

13

16

4.20

34.00

90

10

14

4.25

34.50

100

7

12

4.30

35.00

120

5

10

4.35

36.00

przepłynięcie

0

<10

>4.35

>36.00

Punkty
kwalifikacyjne

Bieg na
1000m
[min.]

Bieg
wahadłowy
10x1 Om
[sęk.]

Pływanie na 50m
stylem dowolnym
[sęk.]

<4.00

<32.00

<50

4. Na końcową liczbę punktów kwalifikacyjnych ze sprawdzianu sprawności
fizycznej składa się suma punktów przyznanych w poszczególnych
konkurencjach.
5. Test wydolności fizycznej dotyczy wyłącznie kandydatów ubiegających się
0 przyjęcie na studia na kierunku mechatronika w specjalności prace podwodne
1 przeprowadzany jest według następujących zasad:
1) kryteria testu są jednakowe dla kobiet i mężczyzn,
2) realizowany jest w jednym dniu wyszczególnionym w
postępowania rekrutacyjnego,

harmonogramie
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3) konkurencje realizowane są w kolejności zgodnej z numeracją podaną w tabeli
nr 3.
Tabela nr 3: Test wydolności fizycznej
Lp.

Konkurencja

Odległość

Czas*

Ilość*

1

Podciąganie na drążku

-

bez limitu

5

-

bez limitu

35

-

2 min

45

20 m

-

-

400 m

do 15 min

-

1000 m

4,25 min

-

PRZERWA 15 min

2

Uginanie ramion (pompki)
PRZERWA 15 min

3

Skłony w przód
PRZERWA 15 min

4

Pływanie pod wodą (bez skoku do wody)
PRZERWA 20 min

5

Pływanie
PRZERWA 30 min

6

Bieg
PRZERWA 20 min

*) Wartości podane w kolumnie dotyczą wymagań minimalnych

§6

1. Rozmowa kwalifikacyjna ma charakter oceniający predyspozycje kandydata
ubiegającego się do służby w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego,
w tym jego motywację do pełnienia zawodowej służby wojskowej. Podczas
rozmowy kwalifikacyjnej w szczególności:
1) na podstawie przedłożonej opinii i innych dokumentów, przeprowadza się
analizę dotychczasowego przebiegu nauki w uczelni, w tym uzyskanych ocen
z zaliczeń i egzaminów, ocenę średnią za okres studiów, dotychczasowe
osiągnięcia w nauce;
2) ocenia się zainteresowania oraz udokumentowane, dodatkowe kwalifikacje
i umiejętności kandydata, przydatne w toku dalszych studiów i służby
wojskowej między innymi takie, jak:
a) predyspozycje do pełnienia zawodowej służby wojskowej w tym m.in.
osiągnięcia i uprawnienia przydatne w służbie wojskowej,
b) motywacja do pełnienia zawodowej służby wojskowej w tym m.in. służba
w NSR, terytorialnej służbie wojskowej, przynależność do organizacji
proobronnych, ukończenie klasy mundurowej;
c) zainteresowania ukierunkowane na służbę wojskową, w tym w morskim
rodzaju Sił Zbrojnych,
d) znajomość problematyki dotyczącej marynarki wojennej (wojska),
e) udokumentowana znajomość, poza wymaganym, języków obcych,
f) odporność na stres,
g) predyspozycje przywódcze,
h) umiejętność pracy w zespole,
i) świadomość wyboru.
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2. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza zespół do spraw analizy predyspozycji
zawodowych. Przewodniczącym zespołu jest prorektor ds. wojskowych. RektorKomendant może zwrócić się z wnioskiem do Dowódcy Generalnego
RSZ/Inspektora Marynarki Wojennej lub innej osoby właściwej dla danego
korpusu osobowego (grupy osobowej) o wyznaczenie swojego przedstawiciela
do prac w zespole.
3. Kandydatowi będącemu absolwentem klasy realizującej program nauczania
przedmiotu „Edukacja wojskowa" w ramach „Pilotażowego programu wspierania
szkół prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych",
legitymującemu się zaświadczeniem (certyfikatem) pozytywnego ukończenia
programu, przyznaje się dodatkowe punkty (5 pkt) z rozmowy kwalifikacyjnej.
§7

1. Na podstawie protokołów przekazanych przez poszczególne zespoły oceniające
komisja rekrutacyjna sporządza dokumentację końcową postępowania
rekrutacyjnego, na którą składa się:
1) wykaz kandydatów przyjętych do służby kandydackiej;
2) wykaz kandydatów niezakwalifikowanych do służby kandydackiej;
3) listę rezerwową kandydatów, którym komisja proponuje przyjęcie na studia
w przypadku rezygnacji osób, o których mowa w ust. 1 pkt. 1).
2. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej sumy punktów
kwalifikacyjnych, komisja rekrutacyjna uznaje wagę poszczególnych elementów
rekrutacji w kolejności wykazanej w tabeli 1 (kolumna 1).
3. Komisja rekrutacyjna po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, biorąc pod
uwagę sumaryczną liczbę uzyskanych punktów, wydaje kandydatom bez zbędnej
zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni, zaświadczenie o zakwalifikowaniu
lub w terminie 14 dni decyzję o niezakwalifikowaniu do służby kandydackiej.
4. Kopię zaświadczenia lub decyzji, o której mowa w ust. 3 przesyła się również
do wojskowego komendanta uzupełnień, który na tej podstawie kandydatowi
przyjętemu do służby kandydackiej wystawia skierowanie do Akademii w której,
w porozumieniu z Rektorem-Komendantem, określa termin rozpoczęcia tej
służby.
§8

1. Od decyzji komisji rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje prawo wniesienia
odwołania w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Rektora-Komendanta.
Podstawą odwołania może być jedynie naruszenie zasad warunków i trybu
postępowania rekrutacyjnego do służby kandydackiej. Odwołania wniesione po
tym terminie podlegają odrzuceniu, o czym zawiadamia się kandydata.
2. Decyzja Rektora-Komendanta w sprawie odwołania jest ostateczna.

§9
1. Rektor-Komendant z kandydatem przyjętym do służby kandydackiej podpisuje
umowę określającą między innymi warunki zwrotu kosztów poniesionych przez
resort obrony narodowej z tytułu odbywania służby kandydackiej w przypadku
przerwania studiów lub zwolnienia z tej służby z przyczyn określonych w ustawie.
2. Rektor-Komendant wydaje rozkaz personalny
kandydackiej i doręcza go przyjętemu na studia.

o

powołaniu do służby
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ft.

3. Kandydat powołany do służby kandydackiej pełni tę służbę od dnia, od którego
kontynuuje studia w Akademii w charakterze kandydata na żołnierza
zawodowego.
4. Kandydat, który został powołany do służby kandydackiej zgodnie z niniejszymi
zasadami, jest zobowiązany do uzupełnienia w trakcie studiów wiedzy wojskowej
oraz pozostałych rygorów wynikających z programu kształcenia w zakresie
i terminie określonym przez Rektora-Komendanta w umowie, o której mowa
w ust. 1.
5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia kandydata przyjętego na określony
kierunek studiów wojskowych komisja rekrutacyjna proponuje kolejnemu
kandydatowi z listy rezerwowej, z zachowaniem zasad określonych w niniejszej
uchwale, przyjęcie na ten kierunek studiów wojskowych.
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