
Najczęściej zadawane pytania 

1. Pytania medyczne np. 

Czy mając astmę i przyjmując regularnie leki mogę próbować sił w rekrutacji? 

Czy mając wadę wzroku mogę podchodzić do rekrutacji? 

Czy skrzywienie kręgosłupa dyskwalifikuje mnie jako kandydata na studenta wojskowego?  

O przydatności do szkolenia w wybranej specjalności wojskowej decydują właściwe komisje 

lekarskie: Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska oraz Wojskowy Instytut Medycyny 

Lotniczej. Jednakże na uczelni jest duża ilość studentów wojskowych m.in. z wadą wzroku, 

czy po złamaniach. Wszystko zależy od decyzji właściwych komisji lekarskich, które każdy 

przypadek rozważają indywidualnie. 

 

2. Jak wygląda szkolenie sprawdzające predyspozycje do pełnienia służby na stanowiskach 

pilotów?  

Szkolenie obejmuje badania selekcyjne na urządzeniu symulacji lotu (selekcjoner), 

teoretyczne i praktyczne w powietrzu. Jeśli z pierwszego etapu kandydat uzyska pozytywną 

opinię, przystępuje do teorii. Po zaliczeniu egzaminu teoretycznego rozpoczyna praktykę w 

powietrzu. Kończąc szkolenie na podstawie opinii z poszczególnych etapów, otrzymywana 

jest ocena końcowa, według której przyznawane są punkty.  

Punktacja wynikająca z Uchwały nr 67/2017 na rok akademicki 2018/2019: 

Ze szkolenia sprawdzającego predyspozycje do pełnienia służby na stanowiskach 

pilotów kandydat może otrzymać wynik: negatywny (brak predyspozycji do pełnienia służby na 
stanowisku pilota – 0 pkt albo pozytywny (podstawowa predyspozycja do pełnienia służby na 
stanowisku pilota – 10 pkt.; średnia predyspozycja do pełnienia służby na stanowisku pilota – 
20 pkt.; wysoka predyspozycja do pełnienia służby na stanowisku pilota - 30 pkt.; bardzo 

wysoka predyspozycja do pełnienia służby na stanowisku pilota - 40 pkt.). 
 

3. Czy dla kogoś, kto nigdy nie latał nawet na symulatorze, zaliczenie etapu pierwszego będzie 
możliwe, czy ocenia się całokształt szkolenia? Ile trwa szkolenie na symulatorze? Jaki jest 
koszt? 
Około 70% kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił 
Powietrznych na specjalności pilotażowe nie ma doświadczenia lotniczego. Szkolenie 
symulatorowe trwa ok. 1,5h. Cały proces szkolenia sprawdzającego dla uczestników jest 

bezpłatny.  
Dla osób bez doświadczenia lotniczego praktyczne szkolenie w powietrzu realizowane jest 

zgodnie z obowiązującym programem szkolenia lotniczego. 
Dla osób posiadających doświadczenie lotnicze szkolenie będzie prowadzone według 
indywidualnego programu i obejmie loty na wznowienie umiejętności oraz loty sprawdzające. 
 

4. Czy posiadając PPL(A), vfr noc mogę uzyskać dodatkowe punkty? 
Tak: 
- za licencję pilota samolotowego PPL (A)  lub PPL (H) 10 punktów; 
- za licencję pilota samolotowego rekreacyjnego LAPL )A) lub LAPL (H) – 7 pkt; 
- za licencję pilota szybowcowego – 5 pkt; 
- za skoki ze spadochronem – jeden skok- 0,25 pkt, w sumie nie więcej niż 2,5 pkt. 
 

5. Co obejmuje postępowanie rekrutacyjne? 
 analizę wyników ze świadectwa dojrzałości z następujących przedmiotów: matematyka, 

fizyka, język angielski (część pisemna); 



 test znajomości języka angielskiego, jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego na 
poziomie rozszerzonym; 

 egzamin ze sprawności fizycznej:  
- kobiety: test siły (uginanie ramion na ławeczce), test szybkości (bieg na 100 m), test 
wytrzymałości (bieg na 1000 m) i pływanie 50 m stylem dowolnym; 
- mężczyźni: test siły (podciąganie na drążku), test szybkości (bieg na 100m), test 
wytrzymałości (bieg na 1000 m) i pływanie 50 m stylem dowolnym; 

 rozmowę kwalifikacyjną.  
 

6. Jaka jest ilość miejsc na poszczególne kierunki studiów? 
W 2018 r. przewidziana ilość miejsc wynosi 110 z podziałem na kierunki: 
 Logistyka – 20 miejsc; 
 Lotnictwo i Kosmonautyka – 70 miejsc; 
 Nawigacja – 20 miejsc. 
Po ukazaniu się rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie podziału miejsc na 
specjalności, informacja ukarze się na stronie internetowej Szkoły. W każdym roku 
kalendarzowym limit miejsc jest inny i ich podział również ulega zmianie.  
 

7. Czy jest możliwość dostania się do WSOSP zdając tylko maturę podstawową?  
Teoretycznie tak, ale trzeba mieć wysoką punktację z przedmiotów maturalnych 
uwzględnianych w kwalifikacji oraz z pozostałych wymagań: sprawności fizycznej, szkolenia 
sprawdzającego (w przypadku ubiegania się o pilotaż) i rozmowy kwalifikacyjnej. 
 

8. Czy brak fizyki na świadectwie maturalnym jest równoważny z odrzuceniem formularza?  
Nie trzeba mieć fizyki na świadectwie maturalnym, aby dostać się do WSOSP. W takim 
przypadku brana jest pod uwagę ocena ze świadectwa ukończenia szkoły, ale jest ona słabiej 
punktowana niż z ocen na świadectwie maturalnym. 
Ocena ze świadectwa ukończenia szkoły: 2 - 5 punktów, 3 - 10 pkt, 4 - 15 punktów, 5 - 20 
punktów, 6 - 25 punktów. 
 

9. Jakie są najniższe progi punktowe? 
Nie ma ustalonych najniższych progów punktowych, wszystko zależy od końcowej oceny 
kandydatów i ich poziomu w danym roku. W poprzednim roku najniższy próg punktowy na 
kierunku pilotaż to ok. 280 punktów, natomiast najniższy próg punktowy na kierunkach 
naziemnych to ok. 240 punktów. 
 

10. Czy zostaną podane zagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej?  
Tak, co roku podawanych jest około 50 pytań z obszaru wiedzy o lotnictwie (nierekrutacyjnych 
– są to bardziej zagadnienia niż pytania). Zostaną opublikowane na stronie internetowej 
WSOSP w zakładce kandydat. 
 

11. Czy dyplom inżyniera daje dodatkowe punkty? 
Uchwała nie przewiduje dodatkowych punktów za dyplom inżyniera, natomiast może być to 
mile widziane przez komisję rekrutacyjną.  
 

12. Czy są dodatkowe punkty za ukończenie Liceum Lotniczego? 
Tak, za ukończenie Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego są dodatkowe 4 punkty, natomiast 
za klasę mundurową 2 punkty. 
 

13. Z ilu etapów składają się badania lekarskie? 
etap I – badania we właściwej Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej orzekającej o zdolności 
do zawodowej służby wojskowej oraz o braku przeciwwskazań psychologicznych do służby; 



etap II – badania specjalistyczne w Rejonowej Wojskowej Komisji Lotniczo-Lekarskiej w 

Warszawie. 

14. Czy są ograniczenia wiekowe górne przy rekrutacji na pilotaż? 
Nie ma. 
 

15. Jaka ilość dziewczyn w ubiegłym roku dostała się na studia wojskowe? 
W ubiegłym roku na 122 miejsca zakwalifikowało się 14 kobiet. 
 

16. Czy w procesie rekrutacji, jest brana po uwagę  przynależenie do NSR? 

Tak – 2 pkt. 

 

17. Czy kandydaci na kierunku logistyka również przechodzą specjalistyczne badania na WIMLU 

Jeżeli kandydat deklaruje we wniosku tylko logistykę, nie przechodzi specjalistycznych badań 

na WIMLU, natomiast jest kierowany na badania we właściwej Rejonowej Wojskowej Komisji 

Lekarskiej orzekającej o zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej oraz 

o braku przeciwwskazań psychologicznych do służby.  

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


