
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej 

nr posiedzenia: 23 

data posiedzenia: 4 lutego 2022 r. 
 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Informacja ministra obrony narodowej na temat stanu obecnego i kierunków rozwoju 

szkolnictwa wojskowego. 

2. Przyjęcie ramowego planu pracy na rok 2022. 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Jarosław Rusiecki. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Jerzy Czerwiński, Dorota Czudowska, Andrzej Kobiak, Robert Mamątow, Jarosław 

Rusiecki, Rafał Ślusarz, Jerzy Wcisła, Jacek Włosowicz, Bogdan Zdrojewski, 

 

 
goście, m.in.: 

 
Ministerstwo Obrony Narodowej: 

sekretarz stanu Marcin Ociepa ze współpracownikami. 

 

 

 

Ad 1. 
 

 Informację na temat stanu obecnego i kierunków rozwoju szkolnictwa wojskowego 

przedstawili sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Marcin Ociepa i dyrektor 

Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” gen. bryg. Artur Dębczak. 

System szkolnictwa wojskowego obejmuje 5 akademii wojskowych, 6 szkół podoficerskich 

i 14 centrów szkolenia. Uczelnie wojskowe to Akademia Sztuki Wojennej i Wojskowa 

Akademia Techniczna w Warszawie, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademia 

Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie. Minister 

obrony narodowej prowadzi też 2 szkoły ponadpodstawowe: Wojskowe Ogólnokształcące 

Liceum Informatyczne w Warszawie i Ogólnokształcące Liceum Lotnicze w Dęblinie. 

Ministerstwo Obrony Narodowej realizuje ponadto programy dla uczniów szkół średnich. 

Resort wspiera działanie klas wojskowych w ramach 2 programów: „Certyfikowane Wojskowe 

Klasy Mundurowe” i „Oddziały Przygotowania Wojskowego”. W latach 2017–2021 klasy 

mundurowe prowadziło 119 szkół. Ukończyło je 8200 uczniów, 2500 zgłosiło się do odbycia 

podstawowego szkolenia wojskowego. W obecnej, 5. edycji programu uczestniczy 

7860 uczniów, z których 1500 zgłosiło chęć odbycia służby wojskowej. W programie 

„Oddziały Przygotowania Wojskowego” w roku szkolnym 2020/21 wzięło udział 130 szkół 

i 3400 uczniów, w roku szkolnym 2021/22 – 147 szkół i 7400 uczniów. Od września 2021 r. 

w 16 szkołach realizowany jest program „Cyber.Mil z klasą”. W klasach o profilu 



 

 

cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne program nauczania obejmuje 

m.in. podstawy kryptografii, algorytmiki cyberbezpieczeństwa, zarządzanie bezpieczeństwem 

danych i informacji. Program zostanie podsumowany po 3 latach. Dotychczas we wszystkich 

tych projektach uczestniczyły 204 szkoły, wzięło w nich udział 15500 uczniów. MON pokrywa 

80% kosztów ich realizacji. Do studentów adresowany jest program „Legia Akademicka”, 

obejmujący szkolenie podstawowe, podoficerskie, a od 2021 r. także oficerskie. W latach 

2018–2021 na 75 uczelniach przeszkolono 16500 studentów. W 2022 r. ruszy nowy program, 

obejmujący szkolenie podoficerów specjalistów w zakresie przede wszystkim 

cyberbezpieczeństwa i łączności. Przedstawiciele MON podkreślili, że co rok zwiększane są 

limity miejsc na wojskowych uczelniach wyższych na kierunkach: cyberbezpieczeństwo, 

informatyka, kryptologia, elektronika i telekomunikacja. Np. w roku akademickim 2015/16 na 

kierunku cyberbezpieczeństwo było 156 miejsc, a w roku 2021/22 – 529. 

 

Ad 2. 
 

 Przewodniczący komisji Jarosław Rusiecki przedstawił projekt ramowego planu pracy komisji 

na rok 2022. 

Nad projektem przeprowadzono dyskusję. 

Senatorowie Jerzy Wcisła i Dorota Czudowska zaproponowali kolejne punkty do planu pracy. 

Komisja przyjęła ramowy plan pracy na rok 2022 . 

 

 

Opracowano w BPS 

 


