
W wykonaniu zapisów § 6 ust. 3 Decyzji nr 204/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie 
naboru do Szkół Podoficerskich w 2020 r. na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera – zostały 

określone preferowane kierunki oraz kwalifikacje osób ubiegających się o przyjęcie na szkolenie do Szkoły Podoficerskiej 
Wojsk Lądowych w Poznaniu 

 

GRUPA 
OSOBOWA 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE  
WYMAGANE 

KWALIFIKACJE 
PREFEROWANE DODATKOWE UWAGI 

GO 40G 
pielęgniarstwa 

 dyplom ukończenia szkoły 
pielęgniarskiej to jest uczelni 
prowadzącej kształcenie na 
poziomie studiów pierwszego lub  
drugiego stopnia lub studiów 
magisterskich jednolitych na 
kierunku pielęgniarstwo  

lub 

 ukończenie publicznej szkoły 
policealnej lub pomaturalnej lub 
liceum medycznego i uzyskanie 
dyplomu potwierdzającego 
posiadanie tytułu zawodowego 
pielęgniarki/pielęgniarza. 
 

 prawo wykonywania 
zawodu pielęgniarki / 
pielęgniarza wydane 
przez okręgową radę 
pielęgniarek i 
położnych; 
 

 co najmniej 12 
miesięczny staż pracy 
w zawodzie pielęgniarki 
/ pielęgniarza. 

 udokumentowane ukończenie 
szkolenia specjalizacyjnego, kursów 
(kwalifikacyjnych specjalistycznych, 
doskonalących,) oraz szkoleń dla 
pielęgniarek / pielęgniarzy; 

 posiadanie tytułu magistra na 
kierunku pielęgniarstwa; 

 ukończenie studiów podyplomowych  
na kierunku organizacja i zarządzanie  
w ochronie zdrowia oraz innych 
kierunkach związanych z 
zarządzaniem kryzysowym, 
bezpieczeństwem narodowym; 

 udział w zabezpieczeniu medycznym 
misji PKW/PJW. 
 

 

GO 40H 
ratownictwa 
medycznego 

 ukończenie studiów wyższych na 
kierunku (specjalności) 
ratownictwo medyczne lub 
ratownik medyczny  oraz 
posiadanie tytułu zawodowego 
licencjata na tym kierunku 
(specjalności) lub ukończenie 
publicznej szkoły policealnej  

lub 
niepublicznej szkoły policealnej o 
uprawnieniach szkoły publicznej i 
uzyskanie dyplomu 
potwierdzającego uzyskanie 

 realizowanie 
ustawowego 
obowiązku 
doskonalenia 
zawodowego 
ratowników 
medycznych w różnych 
formach kształcenia (w 
tym kursu 
doskonalącego dla 
ratowników 
medycznych), 
udokumentowane w 

 co najmniej 12 miesięczny staż pracy 
w zawodzie ratownika medycznego, 
w jednostkach systemu Państwowe 
Ratownictwo Medyczne (Szpitalny 
Oddział Ratunkowy, Zespoły 
Ratownictwa Medycznego, Centrum 
Urazowe); 

 udokumentowane ukończenie kursów  
i szkoleń specjalistycznych w 
dziedzinie ratownictwa medycznego, 
medycyny pola walki, ratownictwa 
wysokościowego i ratownictwa 
specjalistycznego; 

 



tytułu zawodowego ratownik 
medyczny albo dyplom 
potwierdzający kwalifikacje 
zawodowe w zawodzie ratownik 
medyczny. 
 

karcie doskonalenia 
zawodowego ratownika 
medycznego. 

 

 posiadanie tytułu magistra na jednym  
z kierunków (specjalności): zdrowie 
publiczne, zarządzanie kryzysowe, 
biologia człowieka, bezpieczeństwo: 
wewnętrzne, narodowe 
międzynarodowe, kierowanie 
działaniami ratowniczymi, kierunkach 
związanych z organizacją i 
zarządzaniem w służbie zdrowia, 
ekonomia, pedagogika; 

 ukończenie studiów podyplomowych 
na kierunku organizacją i 
zarządzaniem w ochronie zdrowia 
oraz innych kierunkach związanych z 
zarządzaniem kryzysowym, 
bezpieczeństwem narodowym lub 
wewnętrznym; 

 udział w zabezpieczeniu medycznym 
misji PKW/PJW. 

GO 29A 
kryptologii 

 Wykształcenie minimalne 
preferowane – średnie 
techniczne w zakresie: 
 Informatyki; 

 Telekomunikacji; 

 Łączności. 

 Wykształcenie minimalne 
akceptowane – średnie 
techniczne w zakresie: 
 Elektroniki; 

 Elektrotechniki; 

 Mechatroniki; 

 Robotyki. 
 

  Od kandydata na szkolenie na 
potrzeby grupy osobowej kryptologii 
(29A) wymaga się wyrażenia zgody 
na przeprowadzenie postępowania 
sprawdzającego do klauzuli TAJNE. 

 



GO 30B 
rozpoznania  
i zakłóceń 
elektronicznych  

 ukończenie szkoły średniej 
technicznej o profilach: 
elektronika, elektrotechnika, 
telekomunikacja, informatyka lub 
cybernetyka; 

 ukończenie  szkoły średniej w 
innej specjalności niż 
wymienione powyżej w 
przypadku wcześniejszej służby 
w Ośrodkach 
Radioelektronicznych; 

 dopuszcza się kandydata po 
ukończeniu  szkoły średniej, 
kierunki techniczne o profilach: 
energetyka, automatyka, 
robotyka, mechanika. 
 

  przynależność do klubu 
krótkofalowca lub zainteresowania 
krótkofalarskie; 

 świadectwa pracy poświadczające 
wykonywanie zawodów technicznych 
wymienionych w kolumnie 2 

 preferowany język angielski 
na poziomie SPJ 1111 lub język 
rosyjski na poziomie SPJ 1111.  

GO 52D 
orkiestr  
i zespołów 
estradowych 

 świadectwo ukończenia szkoły 
muzycznej II stopnia w zakresie 
gry na instrumencie muzycznym. 

  wyższe wykształcenie muzyczne w 
zakresie gry na instrumencie 
muzycznym. 

Zgodnie z 
Decyzją nr 
492/MON 

Ministra Obrony 
Narodowej 

z dnia 23 grudnia 
2010 r. 

 

  


