Jeśli myślisz o studiach wojskowych, złóż wniosek do
Rektora-Komendanta wybranej uczelni wojskowej :
➢ Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu
➢ Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
➢ Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
➢ Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie
➢ Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi – wnioski do Dyrektora Departamentu
Kadr za pośrednictwem właściwego WKU.

O przyjęcia na studia w charakterze kandydata na
żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba:

✓ Pełnoletnia
✓ Posiadająca polskie obywatelstwo
✓ Niekarana sądownie
✓ Posiadająca zdolność psychofizyczną do pełnienia służby
wojskowej
✓ Posiadająca świadectwo dojrzałości

Osoby zainteresowane pełnieniem służby kandydackiej
rejestrują się na stronie wybranej uczelni i składają
wniosek w formie elektronicznej.
Do wniosku należy dołączyć:
✓ Świadectwo dojrzałości
✓ Życiorys
✓ Odpis skróconego aktu urodzenia
✓ Informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego – ważna
30 dni od daty wystawienia – przed dniem rozpoczęcia
postępowania rekrutacyjnego
✓ Potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów
wstępnych
✓ Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje

Akty prawne:
➢Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dn. 17
listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej
kandydatów na żołnierzy zawodowych:
•https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennikustaw/sluzba-wojskowa-zolnierzy-zawodowych17056528/roz-8
➢Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z
dn. 13.02.2019 r. w sprawie stawek uposażenia
zasadniczego żołnierzy pełniących służbę
kandydacką:
•http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/
WDU20190000367/O/D20190367.pdf
➢ Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej
z dn. 26.10.2020r . W sprawie limitu przyjęć
na studia na określonym kierunku dla
kandydatów na żołnierzy zawodowych w
poszczególnych uczelniach wojskowych:
• https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.x
sp?id=WDU20200001945

Jeśli posiadasz tytuł zawodowy magistra lub
równorzędny zgłoś się na szkolenie wojskowe
kandydatów na oficerów na:

➢Akademię Wojsk Lądowych :
•W ramach 12-miesięcznego szkolenia: do dnia 31.05.2021 r.
•W ramach 3-miesięcznego szkolenia: do dnia 22 .01.2021 r. –
oferta skierowana dla osób chcących się szkolić w korpusie
osobowym medycznym i duchowieństwa.
➢Lotniczą Akademię Wojskową:
•W ramach 24-miesięcznego szkolenia: do dnia 31 .05.2021 r
Osoby zainteresowane szkoleniem wojskowym
kandydatów na oficerów składają wnioski do Dyrektora
Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego
WKU
Do wniosku należy dołączyć:
• Kwestionariusz
• Dyplom magisterski (równorzędny)
• Odpis skróconego aktu urodzenia
• Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
• Informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego –
ważna 30 dni od daty wystawienia - przed dniem
rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego
• Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

Akty prawne :
➢Szczegółowe zasady procesu rekrutacji, limity, tryb
odbywania egzaminów wstępnych oraz korpusy
osobowe i grupy osobowe, do których prowadzony jest
nabór zamieszczone są w Decyzji Nr 117/MON z dnia 18
sierpnia 2020 r. w sprawie naboru na szkolenie
wojskowe kandydatów na oficerów w 2021 r. oraz w
Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 17
listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej
kandydatów na żołnierzy zawodowych.
•http://www.dz.urz.mon.gov.pl/zasoby/dziennik/pozycj
e/tresc-aktow/pdf/2020/08/Poz._138_dec._117-sig.pdf
•https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennikustaw/sluzba-wojskowa-zolnierzy-zawodowych17056528/roz-8

Jeśli posiadasz wykształcenie co najmniej średnie zgłoś
się na szkolenie w jednej ze szkół podoficerskich:
➢ Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu :
do dnia 4 czerwca 2021 r.
➢ Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie :
do dnia 29 października 2021 r.
➢Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce :
do dnia 5 kwietnia 2021 r.
➢Szkoła Podoficerska SONDA w Zegrzu i Toruniu :
do dnia 4 czerwca 2021 r.
Osoby zainteresowane szkoleniem wojskowym zakończonym
egzaminem na podoficera składają wniosek do Dyrektora
Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego WKU
Do wniosku należy dołączyć:
✓ Świadectwo ukończenia szkoły średniej
✓ Życiorys
✓ Odpis skróconego aktu urodzenia
✓ Informacje o osobie z Krajowego Rejestru Karnego – ważna
30 dni od daty wystawienia
✓ Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje

Akty prawne:
➢Decyzja nr 171/MON Ministra Obrony Narodowej z
dn. 11 grudnia 2020 r. W sprawie naboru do Szkół
Podoficerskich w 2021 r. na szkolenie wojskowe
zakończone egzaminem na podoficera.

Do służby kandydackiej pełnionej w Centrum Szkolenia
Wojsk Specjalnych może być powołana osoba:
✓ Pełnoletnia
✓ Posiadająca obywatelstwo polskie,
✓ Niekarana sądownie,
✓ Posiada zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej
służby wojskowej,
✓ Posiada świadectwo ukończenia gimnazjum.
✓ Osoby posiadające uregulowany stosunek do służby
wojskowej, niebędące żołnierzami zawodowymi i posiadające
stopień nie wyższy niż starszy szeregowy, a także inne osoby
niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby
wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.
Zainteresowane osoby składają wniosek do Dyrektora
Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego WKU
do 31 marca danego roku.
Szczegółowe informacje na temat postępowania
rekrutacyjnego dostępne są na stronie internetowej
CSWS w zakładce rekrutacja.

jwk.wp.mil.pl

Akty prawne:
➢Decyzja nr 167/MON Ministra Obrony Narodowej z
dn. 3 grudnia 2020 w sprawie naboru kandydatów na
żołnierzy zawodowych w korpusie osobowym wojsk
specjalnych w 2021 r.
https://www.infor.pl/aktprawny/U23.2020.098.0000193,decyzja-nr-167monministra-obrony-narodowej-w-sprawie-naborukandydatow-na-zolnierzy-zawodowych-w-korpusieosobowym-wojsk-specjalnych-w-2021-r.html

Żołnierzom pełniącym służbę
kandydacką przysługują:
➢ Uposażenie – zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Obrony Narodowej z dn. 13.02.2019 r. w sprawie stawek
uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę
kandydacką.
➢Zakwaterowanie, umundurowanie, wyekwipowanie
➢ Urlop wypoczynkowy, okolicznościowy
➢ Ulgowe przejazdy – 78% zniżki
➢Opieka medyczna i stomatologiczna
Służba kandydacka trwa do czasu powołania
kandydata do służby zawodowej.

Akademia Wojsk Lądowych :
https://www.wojsko-polskie.pl/awl/

Lotnicza Akademia Wojskowa:
https://www.wojsko-polskie.pl/law/

Akademia Marynarki Wojennej:
https://www.amw.gdynia.pl/

Wojskowa Akademia Techniczna:
https://www.wat.edu.pl/
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych:
https://spwl.wp.mil.pl/pl/
Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych:
https://spsp.wp.mil.pl/pl/
Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej:
https://spmw.wp.mil.pl/pl/

