
LICEA WOJSKOWE   
w strukturze szkolnictwa 

SZ RP   



RODZAJE LICEÓW WOJSKOWYCH  

1) WOJSKOWE LICUM MUZYCZNE w GDAŃSKU –  

           1960- 2005 

            Zarządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Kultury i Sztuki z 17.07.1984 w sprawie 

przekształcenia Wojskowej Szkoły Muzycznej II-go stopnia w Gdańsku w Wojskowe Liceum 

Muzyczne. Dz.Roz.MON 1984, poz.54 

2) LICEUM LOTNICZE  

            a) w DĘBLINIE  - 1972 - … 

            b) w ZIELONEJ GÓRZE – 1979-1993 

            Zarządzenie Ministrów Oświaty i Wychowania oraz Obrony Narodowej  z 17.08.1973 w 

sprawie liceum przy Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej im.J.Krasickiego. Dz.Roz.MON 1973, nr 

20, poz.97 

3)        OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEUM WOJSKOWE  

            a) w LUBLINIE – 1985 -1993 

            b) we WROCŁAWIU – 1985-1993 

            c) w TORUNIU – 1985-1993 

            d) w CZĘSTOCHOIWE – 1986-1995 

            e) w OLSZTYNIE – 1987-1993  

            Zarządzenie Ministrów Oświaty i Wychowania oraz Obrony Narodowej  z 10.04.1985 w 

sprawie liceum wojskowych. Dz.Roz.MON 1985,  poz.26 



POPRZEDNICY  

1) SZKOŁA RYCERSKA      1765-1795 

2) KORPUS KADETÓW 1807-1832 

            w Kaliszu 

               i Chełmnie 

3)        KORPUS KADETÓW  1918-1939 

            nr 1 -30.X1918 - Łobzowo-Kraków, Lwów  

               nr 2 – 28.IX.1919-1935 - Modlin, Chełmno 

               nr 3 - 1925 Rawicz 

            
4)        JUNACKA SZKOŁA KADETÓW    VIII.1942-1946 

                    Palestyna, Włochy, Anglia  

 

             
5)        KORPUS KADETÓW 1944-1956 

            im.gen.Świerczewskiego 

               Lublin, Jastków, ok.Łódź, Legnica, Warszawa 



Korpusy Kadetów IIRP  

KORPUS KADETÓW  1918-1939 

            nr 1 -30.X1918 - Łobzowo-Kraków, Lwów  

               nr 2 – 28.IX.1919-1935 - Modlin, Chełmno 

               nr 3 - 1925 Rawicz 

po reorganizacji w 1935             

            nr 1 im. Marszałka J.Piłsudskiego        - Lwów  

               nr 2 im. Marszałka E.Rydza-Śmigłego - Rawicz                 

                   Zapis z Dziennika Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych  

(Dz. Rozk. MSWoj. z 1934 r.,nr 7, poz.141) ,  w pełni ukazujący rodowód LW. 

 

„Utworzenie w przyszłości: 

w Korpusie Kadetów nr 1 – obok gimnazjum również liceum ogólnokształcącego  

                                            (typ  matematyczno.-przyrodniczy), 

w Korpusach Kadetów nr 2 i nr 3 – liceów wojskowych. 

Termin ukończenia całkowitej reorganizacji według powyższych zasad określam na 

rok szkolny 1938/39 



Korpusy Kadetów IIRP  

 

Udział kadetów w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 

 

KK-1  Lwów    54 kadetów >17 r.ż. – odziały frontowe 

                       40 kadetów < 17 r.ż. – służba garnizonowa   

KK-2  Rawicz 161 kadetów – odziały liniowe 

                        

 

Udział kadetów w III Powstaniu Śląskim  

 

KK-1  Lwów    51 kadetów,   6  poległo w boju (21.V-16.VI.1921)  

KK-2  Modlin   69 kadetów,   1 poległ w boju  (04.VI.1921)  

łącznie stanowiło to 25% całego stanu osobowego KK 

 

Święto Kadeta   21. maja 



LW - szkoły eksperymentalne 

   

„Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania oraz Obrony Narodowej z 10.04.1985 w 

sprawie liceów  wojskowych” powstało na podstawie na podstawie art. 36a, ust.2 i 3 

oraz 36b ustawy z dnia 15.07.1961 roku o rozwoju systemu oświaty i wychowania 

oraz art..63 ustawy z dnia 21.11.1967 roku o powszechnym obowiązku obrony PRL 

 

„Zarządzenie Ministrów Oświaty i Wychowania oraz Obrony Narodowej  z 17.08.1973 

w sprawie liceum przy Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej im.J.Krasickiego” 

powstało na podstawie art.28 i art.37, ust.3  ustawy z dnia 15.07.1961 roku o rozwoju 

systemu oświaty i wychowania, oraz zgody MON na utworzenie szkoły 

eksperymentalnej (pismo Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 3 sierpnia 1972 roku)  



Definicja „szkoła wojskowa dla małoletnich”  

                „Zarządzenie nr 8/MON z 05.02.1971 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na 

żołnierzy zawodowych”; 

 

„Zarządzenie nr 61/MON z 06.09.1989 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na 

żołnierzy zawodowych”; 

 

 §1 - Służbę wojskową w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych pełnią: 

słuchacze (uczniowie) : 

a/ akademii wojskowych, 

b/ wyższych szkół oficerskich, 

c/ szkół chorążych zawodowych, 

d/ Podoficerskiej Szkoły Zawodowej MW, 

e/ orkiestr wojskowych i szkół wojskowych dla małoletnich – od dnia  

    powołania ich do tej służby po ukończeniu 17 lat życia, 

f/ kursów wojskowych kształcących kandydatów na żołnierzy zawodowych; 

żołnierze skierowani na studia lub naukę do szkół niewojskowych  

 

§3 – Użyte w dalszych przepisach określenia: 

1) „szkoła wojskowa” lub „szkoła”: 

a/ akademię wojskową, 

b/ wyższa szkołę oficerską, 

c/ szkołę chorążych zawodowych, 

d/ Podoficerską Szkołę Zawodową MW, 

e/ orkiestrę wojskową i szkołę wojskową dla małoletnich, w której odbywają 

     naukę uczniowie wymienieni w §1, pkt.1, lit.e, 

 

   

 



Definicja „szkoła wojskowa dla małoletnich”  

                §1, pkt.14, lit.a - Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Obrony Narodowej -  Dz.Ust. 1996, nr 94, poz.426 

 

§ 1. Do zakresu działania Ministra Obrony Narodowej należy w szczególności:  

14)  w dziedzinie wykonywania czynności, określonych w odrębnych przepisach i na 

zasadach ustalonych w tych przepisach, w stosunku do szkół wojskowych, 

wojskowych jednostek badawczo-rozwojowych, przedsiębiorstw państwowych, dla 

których Minister Obrony Narodowej jest organem założycielskim, wojskowych 

zakładów opieki zdrowotnej, agencji i fundacji, a także wykonywania uprawnień 

naczelnego organu administracji państwowej w stosunku do terenowych organów 

administracji wojskowej i innych organów wojskowych: 

a)  przygotowywanie projektów rozwiązań w zakresie tworzenia, przekształcania i 

znoszenia wyższych szkół wojskowych, a także tworzenie, przekształcanie i 

znoszenie szkół chorążych zawodowych, podoficerskich szkół zawodowych oraz 

liceów wojskowych, 

 

OLW i LL  posiadały: 

1. wojskowy etat pokojowy nr XX/YYY/ZZ 

2. wojskowy identyfikator (nr 7-mio cyfrowy) 

3. nr jednostki wg układu zadaniowego MON (nr 3-y cyfrowy) 

4. wykazy dodatkowe do etatów w jednostkach patronackich 

5. zadania mobilizacyjne w zestawieniu działań mobilizacyjnych SZRP  

6. zaklasyfikowane były w zestawieniu działań mobilizacyjnych SZRP  

    jako jednostki szkolne w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej Kraju 

 



Definicja „szkoła wojskowa dla małoletnich”  



Definicja „szkoła wojskowa dla małoletnich”  



Definicja „szkoła wojskowa dla małoletnich”  



Przysposobienie Wojskowe 
                 Podstawia art.63 „Ustawy o powszechnym obowiązku obrony PRL z 21.11.1967”  

(Dz.Ust 1984, nr 7, poz.31, Dz.Ust.1988, nr 30, poz.207); 

                 W w/w programu nauczania w LW realizowano przedmiotu „Przysposobienia 

Wojskowego” w wymiarze 620 godz., a dla porównania w „zwykłych” Liceach 

Ogólnokształcących, w tym czasie w ramach „Przysposobienia Obronnego” uczniowie 

mieli tylko około 80 godz. zajęć lekcyjnych w czasie 2-ch pierwszych lat nauki. 

  

Dział III –Przysposobienie wojskowe 

od art.55 do art..63 

Dział IV – Służba wojskowa 

Dział V– Zastępcza służba poborowych 

Dział VI – Obrona cywilna od art..149 



Przysposobienie Obronne 

                 Dział VI „Ustawy o powszechnym obowiązku obrony PRL z 21.11.1967”  

(Dz.Ust 1984, nr 7, poz.31, Dz.Ust.1988, nr 30, poz.207); 



Przysposobienie Wojskowe 

                 Zgodnie z Rozkazem nr PF71 Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego z dnia 

11.05.1987roku (oraz 83 z 06.06.1988) w sprawie zabezpieczenia i organizacji 

obozów przysposobienia wojskowego dla liceów wojskowych 

 

„rozkazuję w liceach wojskowych na czas szkolenia obozowego zorganizować 

kompanie składające się z plutonów i drużyn. Stanowiska funkcyjne szefów kompanii, 

pomocników dowódców plutonów i dowódców drużyn obsadzić uczniami” 



Przysposobienie Wojskowe 



Program  

Przysposobienia Wojskowego 



Program  

Przysposobienia Wojskowego 



Umundurowanie 



Struktura organizacyjna 
Dyrektor  

Liceum Wojskowego 

Główny  

Księgowy 



Teczka Akt Personalnych 



Teczka Akt Personalnych 



Informator dla uczniów  

Szkół Podstawowych 



Informator dla uczniów  

Szkół Podstawowych 



Informator dla uczniów  

Szkół Podstawowych 



Potrzeby Sił Zbrojnych 
Koncepcja Organizacyjno-Funkcjonalna LW  - MON 1985r. 



Potrzeby Sił Zbrojnych 



 tzw. „licea wojskowe”  

                 Aktualnie pojęcie „liceum wojskowe” funkcjonuje jako określenie  klasy o 

rozszerzonym programie przysposobienia obronnego, które prowadzone 

są obecnie w wielu „ogólniakach”.  

 

Podstawowa różnica jest taka, że Licea Wojskowe (typu LL i OLW) 

stworzyło Ministerstwo Obrony Narodowej i powstały one „na potrzeby Sił 

Zbrojnych RP”, a tzw.„klasy wojskowe” to element składowy szkoły 

cywilnej powstały z inicjatywy  dyrektorów poszczególnych szkół mający na 

celu uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej danej szkoły i tym samy poprawę 

jej kondycji finansowej.  

 

Podstawą prawną istnienia takich klas jest „Aneks nr 2  (01.09.1999) do 

„Porozumienia o współpracy między MON i MEN z 26.05.1994 r. w 

zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej, naukowo-badawczej i 

organizacyjno-logistycznej”, określający zasady tworzenia i likwidacji klas o 

profilu wojskowych w szkołach średnich (Dz.Roz. MON 1999, poz.81) 

- który mówi że w ramach prowadzenia eksperymentalnych programów 

pilotażowych z zakresu edukacji obronnej młodzieży tworzy się w/w klasy. 
 



tzw. „licea wojskowe”  

                 

Podstawowa różnica jest taka, że  

             w przypadku „klas wojskowych” 

 

§ 2  - Dz.Roz. MON 1999, poz.81  

1. Klasy tworzy się na podstawie porozumienia zawartego między organem 

prowadzącym szkołę a dowódcą rodzaju sił zbrojnych. 

2. Z wnioskiem o utworzenie klasy dyrektor szkoły lub d-ca o którym mowa w  pkt.1, 

występuje do organu prowadzącego szkołę, powiadamiając o tym właściwego 

kuratora oświaty. 

3. O zawarciu porozumienia zawiadamia się właściwego szefa Wojewódzkiego 

Sztabu Wojskowego        

 

            a  Licea Wojskowe powstały na podstawie 

 

"Decyzji Ministra Obrony Narodowej z dnia 25.03.1985 r. o organizacji i 

funkcjonowaniu Wojskowych Liceów Ogólnokształcących"  i "Decyzji Ministra Obrony 

Narodowej z dnia 30.03.1985 r. akceptującej  formy i zasady powoływania i 

funkcjonowania liceów wojskowych oraz harmonogram zasadniczych przedsięwzięć 

związanych z utworzeniem tych szkół"  

§2 - Dz.Roz.MON 1985,  poz.26 

1.Licea tworzą właściwi wojewodowie (prezydenci miast stopnia wojewódzkiego) na 

wniosek dowódcy okręgu wojskowego lub dowódcy rodzaju sił zbrojnych. 

2. Nadzór pedagogiczny nad liceami sprawują właściwi kuratorzy oświaty i 

wychowania, natomiast ich działalność wychowawczo-obronna oraz administracyjno-

gospodarczą nadzorują dowódcy właściwych okręgów wojskowych (rodzajów sił 

zbrojnych). 

3. Licea pozostają pod patronatem wyznaczonych jednostek wojskowych. 

 



tzw. „licea wojskowe”  

       „Klasy wojskowe” to nie przekształcona wersja  Ogólnokształcących Liceów Wojskowych.  



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


