
                                 

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 8 lipca 2022 r. 

Poz. 1447 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA OBRONY NARO DOWEJ 

z dnia 4 lipca 2022 r. 

w sprawie stypendiów dla kandydatów na żołnierzy 

Na podstawie art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) zarządza się, 

co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) sposób i tryb przyznawania stypendium na naukę w uczelni wyższej, na kierunku zapewniającym nabycie kwalifikacji 

przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „stypendium”; 

2) sposób i tryb wypłacania stypendium; 

3) wykaz uczelni i kierunków studiów zapewniających nabycie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczy-

pospolitej Polskiej; 

4) niezbędne elementy umowy. 

§ 2. 1. Osoba zainteresowana powołaniem do zawodowej służby wojskowej, zwana dalej „kandydatem”, może  

wystąpić do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji z wnioskiem o przyznanie stypendium przez Ministra 

Obrony Narodowej. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1) imię i nazwisko kandydata; 

2) dane kontaktowe kandydata, obejmujące: adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej; 

3) zaświadczenie potwierdzające przyjęcie na studia na kierunku określonym w załączniku do rozporządzenia; 

4) planowany termin ukończenia studiów; 

5) krótkie przedstawienie okoliczności sprawy; 

6) oświadczenie kandydata o spełnianiu wymogów formalnych do powołania do zawodowej służby wojskowej. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, kandydat składa do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji naj-

później do dnia 31 sierpnia danego roku za pośrednictwem dowolnego wojskowego centrum rekrutacji. 

4. Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji weryfikuje kompletność danych zawartych we wniosku i przesyła 

go Ministrowi Obrony Narodowej najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania. 

5. Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, przekazując wniosek, przedstawia Ministrowi Obrony Naro-

dowej rekomendacje w przedmiocie przyznania stypendium. 

§ 3. 1. Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji niezwłocznie informuje kandydata o sposobie rozpatrzenia 

wniosku. 

2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Minister Obrony Narodowej lub działający z jego upoważnienia 

Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji podpisuje z kandydatem umowę, o której mowa w art. 112 ust. 3 

ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, zwaną dalej „umową”. 
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§ 4. 1. Umowa jest zawierana w formie pisemnej i składa się z następujących elementów: 

1) miejsce i data zawarcia umowy; 

2) strony umowy; 

3) przedmiot umowy; 

4) warunki realizacji umowy; 

5) obowiązki kandydata; 

6) wysokość stypendium, przyjmując za podstawę jego obliczenia 50% kwoty uposażenia zasadniczego żołnierzy od-

bywających dobrowolną zasadniczą służbę wojskową obowiązującego w dniu zawarcia umowy; 

7) zasady finansowania; 

8) zasady wstrzymania finansowania; 

9) zasady zwrotu stypendium; 

10) zasady rozwiązania umowy; 

11) postanowienia końcowe. 

2. Umowę sporządza się w 3 egzemplarzach. 

3. Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji niezwłocznie przesyła egzemplarz umowy Ministrowi Obrony 

Narodowej. 

§ 5. Minister Obrony Narodowej przyznaje kandydatowi stypendium na czas studiów, nie dłuższy jednak od czasu 

trwania studiów realizowanych zgodnie z programem. 

§ 6. 1. Stypendium wypłaca dowódca jednostki wojskowej, na którego zaopatrzeniu pozostaje Szef Centralnego 

Wojskowego Centrum Rekrutacji. 

2. Stypendium wypłaca się miesięcznie z dołu do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który sty-

pendium to przysługuje w formie bezgotówkowej na warunkach ustalonych w umowie. 

3. Kandydat niezwłocznie dostarcza Szefowi Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji zaświadczenia potwier-

dzające zaliczenie kolejnych semestrów studiów. 

4. Jeżeli kandydat nie dostarczy zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3, w terminie odpowiednio do dnia 30 marca 

albo do dnia 30 września danego roku, wypłata stypendium zostaje wstrzymana. 

5. W przypadku dostarczenia przez kandydata zaświadczenia w terminie późniejszym niż określony w ust. 4 stypen-

dium obniża się proporcjonalnie, z tym że przyjmuje się, że jeden dzień stanowi 1/30 części miesięcznego stypendium. 

6. Wypłatę stypendium wstrzymuje się: 

1) na okres urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów; 

2) w przypadku odbywania części studiów poza granicami państwa w ramach programów umożliwiających uczestnictwo 

w wymianach międzynarodowych. 

7. Okresu, o którym mowa w ust. 6 pkt 1, nie wlicza się do czasu studiów, na jaki kandydatowi przyznaje się stypen-

dium. 

§ 7. 1. Kandydat informuje Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji o wszystkich okolicznościach mają-

cych wpływ na przyznanie i wypłatę stypendium, w szczególności dotyczących utraty statusu studenta uczelni lub nie-

spełniania wymogów formalnych do powołania do zawodowej służby wojskowej. 

2. Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji może zażądać w każdym czasie okazania dokumentów po-

twierdzających odbywanie studiów na kierunku i w uczelni określonych w umowie. 

§ 8. Wykaz uczelni i kierunków studiów zapewniających nabycie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczy-

pospolitej Polskiej jest określony w załączniku do rozporządzenia. 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz  
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej 

z dnia 4 lipca 2022 r. (poz. 1447) 

WYKAZ UCZELNI I KIERUNKÓW STUDIÓW ZAPEWNIAJĄCYCH NABYCIE KWALIFIKACJI 

PRZYDATNYCH W SIŁACH ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Lp. Nazwa uczelni wyższej Kierunek studiów 

1 

wszystkie uczelnie wyższe 

rachunkowość 

2 finanse i rachunkowość 

3 finanse 

4 rachunkowość i ubezpieczenia 

5 finanse i bankowość 

6 zarządzanie 

7 bezpieczeństwo narodowe 

8 bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo 

9 bezpieczeństwo wewnętrzne 

10 obronność 

11 administracja 

12 prawo 

13 informatyka 

14 elektronika 

15 elektrotechnika 

16 telekomunikacja 

17 automatyka 

18 robotyka 

19 mechatronika 

20 lotnictwo 

21 energetyka 

22 lekarski 

23 lekarsko-dentystyczny 

24 weterynaria 

25 pielęgniarstwo 

26 ratownictwo medyczne 

27 analityka laboratoryjna 

28 analityka medyczna 

29 farmacja 

30 psychologia 

31 biochemia 

32 biologia 

33 diagnostyka laboratoryjna 

34 fizjoterapia 

35 fizyka 

36 zdrowie publiczne 

37 promocja zdrowia i edukacja zdrowotna 

38 logistyka medyczna 

39 organizacja i zarządzanie ochroną zdrowia 

40 dziennikarstwo 
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41 komunikacja społeczna (public relations) 

42 komunikacja strategiczna 

43 politologia 

44 medioznawstwo 

45 logistyka 

46 optoelektronika 

47 stosunki międzynarodowe 

48 geodezja 

49 kartografia i geoinformatyka 

50 teleinformatyka 

51 cybernetyka 

52 systemy informacyjne w bezpieczeństwie 

53 zarządzanie kryzysowe 

54 logistyka i transport 

55 cyberbezpieczeństwo 

56 budownictwo 

57 budownictwo zrównoważone 

58 eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej 

59 gospodarka przestrzenna 

60 inżynieria geoprzestrzenna 

61 inżynieria środowiska 

62 ochrona środowiska 

63 mechanika i budowa maszyn 

64 nawigacja 

65 inżynieria bezpieczeństwa 

66 chemia 

67 matematyka 

68 wyższe seminaria duchowne teologia 

69 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie teologia 
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