aut. Piotr Jaszczuk 16.04.2020

NABÓR DO SZKOŁY PODOFICERSKIEJ SIŁ
POWIETRZNYCH
Rusza nabór do dęblińskiej szkoły podoﬁcerskiej. Kandydaci na podoﬁcerów mogą ubiegać się o
przyjęcie na kierunki inżynieryjno-lotniczy, ruchu lotniczego, przeciwlotniczy oraz radiotechniczny.
Nabór na kurs podoﬁcerski
Szkoła Podoﬁcerska Sił Powietrznych informuje o uruchomieniu szkolenia wojskowego dla kandydatów
na podoﬁcerów w korpusie sił powietrznych. Nabór odbywa się na podstawie decyzji ministra obrony
narodowej Decyzja nr 204/MON z 10 grudnia 2019 roku. Przewidziano 200 miejsc dla kandydatów ze
środowiska cywilnego. Przyszli podoﬁcerowie w Dęblinie będą zdobywali wiedzę w specjalnościach
inżynieryjno-lotniczej, przeciwlotniczej, radiotechnicznej oraz ruchu lotniczego.
Czytaj też: Gen. Dębczak: Potrzebny spójny system rekrutacji do Wojska Polskiego [WYWIAD]
Terminy i warunki
Kurs rozpocznie się w listopadzie 2020 roku. Osoby, ubiegające się o przyjęcie na szkolenie
realizowane w dęblińskiej szkole podoﬁcerskiej, dokumenty rekrutacyjne składać mogą do 13 lipca do
Dyrektora Departamentu Kadr MON, za pośrednictwem właściwego Komendanta WKU. Wzór wniosku
oraz wykaz niezbędnych dokumentów stanowią załączniki do decyzji szefa resortu obrony narodowej.

Podstawą przyjęcia na szkolenie będą wyniki postępowania
rekrutacyjnego, które planujemy przeprowadzić od 31 sierpnia do 4
września. W ramach rekrutacji przeprowadzone zostaną sprawdzian
sprawności ﬁzycznej oraz test znajomości języka angielskiego. Dodatkowo
przeprowadzona zostanie analiza ocen ze świadectwa ukończenia szkoły
ponadgimnazjalnej (szkoły średniej) oraz rozmowa kwaliﬁkacyjna
st. chor. sztab. Paweł Konarski, rzecznik prasowy
Szkoła Podoﬁcerska Sił Powietrznych

Kurs podoﬁcerski zaplanowano na 13 miesięcy i będzie składał się z dwóch części zasadniczych
realizowanych w Dęblinie i Koszalinie, tj. szkolenia ogólnowojskowego prowadzonego w dęblińskiej

szkole podoﬁcerskiej i szkolenia specjalistycznego prowadzonego w Centrum Szkolenie Inżynieryjno –
Lotniczego w Dęblinie (specjalności SIL i RL) oraz Centrum Szkolenie Sił Powietrznych w Koszalinie
(specjalności Plot i Rtech).
Kadeci w trakcie kursu mogę liczyć na nieodpłatne zakwaterowanie i całodobowe wyżywienie oraz
żołd w wysokości około 1 200 zł.
Czy nabór i kurs odbędą się zgodnie z harmonogramem?
Szkoła podoﬁcerska zastrzega możliwość zmiany harmonogramu rekrutacji oraz samego kursu.
Ewentualne zmiany podobnie jak w przypadku rekrutacji na studnia wojskowe uzależnione są od
rozwoju pandemii COVID.

