
Możliwości kształcenia 
absolwentów szkół średnich

w wojsku

wkuradom.wp.mil.pl email: wkuradom@ron.mil.pl



Wojskowa Akademia 
Techniczna 

w Warszawie 
00-908 Warszawa 49, 
ul. gen. S. Kaliskiego 2

www.wat.edu.pl

Akademia Marynarki 
Wojennej
w Gdyni

81-127 Gdynia, 
ul. inż. J. Śmidowicza 69

www.amw.gdynia.pl

Akademia Wojsk 
Lądowych 

we Wrocławiu
51-150 Wrocław,

ul. Czajkowskiego 109

www.awl.edu.pl

Lotnicza Akademia 
Wojskowa
w Dęblinie 

08-521 Dęblin, 
ul. Dywizjonu 303 nr 12

www.law.mil.pl

SZKOŁY OFICERSKIE
STUDIA STACJONARNE W AKADEMIACH WOJSKOWYCH

Absolwenci szkół średnich posiadający świadectwo dojrzałości mogą rozpocząć naukę na jednej z 
następujących uczelni wojskowych:

Termin składania dokumentów do 31 maja

wkuradom.wp.mil.pl email: wkuradom@ron.mil.pl

do 31 marca

http://www.wat.edu.pl/
http://www.amw.gdynia.pl/
http://www.awl.edu.pl/


Kierunek kształcenia

Limit miejsc do poszczególnych uczelni wojskowych
Wojskowa Akademia 

Techniczna im. Jarosława 

Dąbrowskiego w Warszawie

Akademia Marynarki 

Wojennej im. Bohaterów 

Westerplatte w Gdyni

Akademia Wojsk Lądowych

im. gen. Tadeusza Kościuszki

we Wrocławiu

Lotnicza Akademia Wojskowa

w Dęblinie

Budownictwo 50

Chemia 25

Elektronika i telekomunikacja 222

Geodezja i kartografia 40

Informatyka 107 22 20

Inżynieria bezpieczeństwa 47

Kryptologia i cyberbezpieczeństwo 116

Logistyka 40 30 30

Logistyka ekonomiczna 12

Lotnictwo i kosmonautyka 70 80

Mechanika i budowa maszyn 45 11

Mechatronika 110 16

Nawigacja 44 43

Systemy informacyjne w bezpieczeństwie 42

Dowodzenie/Zarządzanie 253

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW 31 MAJA 2021 31 MARCA 2021

OGÓŁEM

837 135 350 153

1475

LIMIT MIEJSC NA KIERUNKI DLA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH WOJSKOWYCH 
W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Załącznik do rozporządzenia MON
z dnia 26 października 2020 r. (poz. 1945)

wkuradom.wp.mil.pl email: wkuradom@ron.mil.pl



URUCHOMIENIE 
REJESTRACJI NA STRONIE 
INTERNETOWEJ UCZELNI

I                    II                 III                IV                V                VI                VII          VIII            IX

TERMIN SKŁADANIA 
DOKUMENTÓW* –

DO 31 MARCA
DO 31 MAJA

WPP W RADOMIU, 
RWKL W WARSZAWIE

CZAS DLA WKU NA 
PRZESŁANIE ORZECZEŃ 

LEKARSKICH DO 
SZKOŁY

EGZAMINY
W pierwszej połowie lipca

WYNIKI NA STRONIE 
INTERNETOWEJ – OK. 2 
TYG. PO EGZAMINACH

SKIEROWANIE DO 
UCZELNI PRZEZ WKU

ok. 20 sierpnia
MATURA

BADANIAREJESTRACJA

WPP – WOJSKOWA PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA 
RWKL – REJONOWA WOJSKOWA KOMISJA LEKARSKA

SCHEMAT GRAFICZNY 
PROCEDURY POWOŁANIA DO SŁUŻBY KANDYDACKIEJ

*Maturzyści do wniosku dołączają zaświadczenie o pobieraniu nauki w szkole średniej, 
wyniki egzaminu dojrzałości przedstawiają na egzaminie wstępnym do akademii. 

wkuradom.wp.mil.pl email: wkuradom@ron.mil.pl



Badania dla kandydatów na żołnierzy zawodowych

Skierowanie na badania realizowane jest po złożeniu wniosku do Akademii Wojskowej. 
Wojskowy Komendant Uzupełnień kieruje na badania w celu określenia psychologicznej 

i fizycznej zdolności do zawodowej służby wojskowej do:

Wojskowej Pracowni Psychologicznej

Os. Sadków 9

26-600 Radom

Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej

ul. Koszykowa 78

00-909 Warszawa

wkuradom.wp.mil.pl email: wkuradom@ron.mil.pl



Na studia wojskowe może być przyjęta osoba, która:

posiada obywatelstwo 
polskie

nie jest karana sądownie
posiada wiek co najmniej 

18 lat

posiada świadectwo 
dojrzałości 

posiada odpowiednią 
zdolność fizyczną i 

psychiczną stwierdzoną 
przez wojskową komisję 

lekarską i pracownię 
psychologiczną

wkuradom.wp.mil.pl email: wkuradom@ron.mil.pl



Elementy rekrutacji na studia wojskowe:

rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu określenie predyspozycji do studiów oraz motywacji do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

test znajomości języka angielskiego, jeśli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego;

analiza ocen na świadectwie dojrzałości;

sprawdzian sprawności fizycznej przeprowadzany w Akademii;

badania lekarskie i badania psychologiczne mające na celu określenie zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej –skierowania 
wydaje Wojskowa Komenda Uzupełnień;

złożenie wniosku o powołanie do służby kandydackiej;

rejestracja w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) 

wkuradom.wp.mil.pl email: wkuradom@ron.mil.pl



Kandydaci na żołnierzy zawodowych (podchorążowie) kształceni są na stacjonarnych
studiach wyższych-po ukończeniu studiów I i II stopnia otrzymują tytuł zawodowy magister
inżynier i mianowani są na stopień podporucznika.

W okresie studiów, podchorążowie mają zapewnione bezpłatne wyżywienie,
zakwaterowanie i umundurowanie oraz otrzymują uposażenie finansowe określone
przepisami wojskowymi (Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lutego
2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 367),w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy
pełniących służbę kandydacką). Kandydaci na żołnierzy zawodowych pełnią czynną służbę
wojskową jako służbę kandydacką.

Z kandydatem na żołnierza zawodowego, w dniu stawienia się w Akademii, jest
podpisywany kontrakt na pełnienie służby kandydackiej oraz umowa dotycząca warunków
zwrotu kosztów poniesionych przez resort obrony narodowej z tytułu odbywania przez
kandydata służby kandydackiej, w przypadku przerwania studiów lub zwolnienia ze służby
kandydackiej z przyczyn określonych w przepisach wojskowych.
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Dla podchorążego uczelni wojskowej uposażenie 
zależy od roku nauki i wynosi:

Posiadany 
stopień wojskowy

pierwszy rok nauki drugi rok nauki trzeci rok nauki czwarty rok nauki piąty rok nauki

szeregowy 

(marynarz)
1 200 zł 1 300 zł 1 500 zł 1 600 zł 1 800 zł

starszy szeregowy 

(starszy marynarz)
1 400 zł 1 500 zł 1 600 zł 1 800 zł 2 000 zł

kapral 

(mat)
1 500 zł 1 600 zł 1 800 zł 2 000 zł 2 100 zł

starszy kapral 

(starszy mat)
1 800 zł 2 000 zł 2 100 zł 2 300 zł

plutonowy 

(bosmanmat)
2 100 zł 2 300 zł 2 400 zł

sierżant 

(bosman)
2 400 zł 2 600 zł

•Podane kwoty są kwotami brutto
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 367), w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką.
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SZKOŁY PODOFICERSKIE
Absolwenci szkół średnich posiadający świadectwo ukończenia szkoły średniej mogą rozpocząć 

naukę w jednej z następujących szkół podoficerskich:

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
w Poznaniu

60-628 Poznań,
ul. Wojska Polskiego 86

www.spwl.wp.mil.pl

Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych 
w Dęblinie

08-521 Dęblin,
ul. 2 Pułku Kraków 5,

www.spsp.wp.mil.pl

Szkoła Podoficerska Marynarki 
Wojennej w Ustce

ul. Lędowo 1N,
76-271 Ustka 

www.spmw.wp.mil.pl

Szkoła Podoficerska Żandarmerii 
Wojskowej 

ul. Warszawska 267, 
05-300 Mińsk Mazowiecki 

www.cszw.wp.mil.pl

Szkoła Podoficerska SONDA 
w Zegrzu i Toruniu

ul. Juzistek 2 
05-131 Zegrze

Szkoła Podoficerska Logistyki 
w Grupie 

ul. Dworcowa 6 A 
86-134 Grupa

wkuradom.wp.mil.pl email: wkuradom@ron.mil.pl

http://www.spwl.wp.mil.pl/
http://www.spsp.wp.mil.pl/
http://www.spmw.wp.mil.pl/


Zestawienie limitu miejsc 
na szkolenie wojskowe

zakończone egzaminem na 
podoficera, przygotowujące 

do pełnienia służby 
wojskowej w określonych 

korpusach osobowych 
(grupach osobowych)

Wymagane wykształcenie 

średnie 
(matura nie jest wymagana)

Załącznik do decyzji Nr 139/MON z dnia 8 października 
2020 r. (Dz.U. poz. 162)

TERMIN SKŁADANIA 
DOKUMENTÓW 

05.04.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA 
DOKUMENTÓW 

29.10.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA 
DOKUMENTÓW 

04.06.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA 
DOKUMENTÓW 

04.06.2021 r.



Służba przygotowawcza

wkuradom.wp.mil.pl email: wkuradom@ron.mil.pl

Służba przygotowawcza to ochotnicza forma służby wojskowej przygotowująca osoby bez wyszkolenia wojskowego.

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana
za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie,
odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej
służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnastu lat oraz odpowiednie
wykształcenie:

• w przypadku kształcenia na potrzeby 
korpusu szeregowych

Co najmniej 
gimnazjalne

• w przypadku kształcenia na potrzeby 
korpusu podoficerów

Co najmniej 
średnie

• w przypadku kształcenia na potrzeby 
korpusu oficerów

Co najmniej 
wyższe

Powołanie na potrzeby korpusu szeregowych odbywa 
się raz w miesiącu, a czas trwania szkolenia to 28 dni.

Powołanie na potrzeby korpusu podoficerów odbywa 
się 2 razy w roku – w lutym i lipcu.

Powołanie na potrzeby korpusu oficerów obydwa się 
1 raz w roku – w styczniu.

Miesięczne uposażenie w poszczególnych korpusach osobowych:

• 1233 złKształcący się na szeregowego

• 1644 złKształcący się na podoficera

• 2466 złKształcący się na oficera

Pozostałe formy szkolenia, które otwierają drogę do służby zawodowej:



Terytorialna Służba Wojskowa

wkuradom.wp.mil.pl email: wkuradom@ron.mil.pl

Terytorialna służba wojskowa (TSW) jest to rodzaj czynnej służby wojskowej, pełnionej w jednostkach wojskowych 
i związkach organizacyjnych WOT oraz w Dowództwie OT. Odbywana jest w formie służby rotacyjnej i dyspozycyjnej.

• Rodzaj służby pełniony przez żołnierza TSW
w terminach i miejscach określonych przez dowódcę
jednostki wojskowej

Służba rotacyjna

• Rodzaj służby (w ramach TSW) pełniony przez
żołnierza OT poza jednostką wojskową. Żołnierz
znajduje się w gotowości do stawienia się do służby
rotacyjnej w terminie i miejscu nakazanym przez
dowódcę jednostki wojskowej. Wezwanie do
stawienia się może nastąpić w trzech przypadkach:

• W celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej
i bojowej jednostki

• W celu zwalczania klęsk żywiołowych lub ich
skutków, w działaniach antyterrorystycznych, itp.

• W celu przeciwdziałania zagrożeniom państwa
wspólnie z innymi rodzajami sił zbrojnych.

Służba dyspozycyjna

OSOBA BEZ PRZESZKOLENIA ŻOŁNIERZ REZERWY

PRZYSIĘGA WOJSKOWA

16 DNI SZKOLENIA 
PODSTAWOWEGO

8 DNI SZKOLENIA 
WYRÓWNAWCZEGO

SZKOLENIA ROTACYJNE
(2 DNI W MIESIĄCU)

Uposażenie za dzień ćwiczeń dla żołnierza TSW w stopniu szeregowego wynosi 117 zł.

W przypadku szkolenia rotacyjnego (2 dni w miesiącu) otrzymuje się dodatkowo dodatek za
gotowość bojową wysokości 411 zł, więc za dwa dni ćwiczeń szeregowy otrzyma 234 zł
powiększone o kwotę 411 zł, co daje 645 zł.

Pozostałe formy szkolenia, które otwierają drogę do służby zawodowej:



Chcesz wiedzieć więcej? 
Skontaktuj się z nami!

wkuradom.wp.mil.pl email: wkuradom@ron.mil.pl

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Radomiu
Ul. 1905 Roku 30

26-600 Radom

• Pokój nr 16

• 261-511-073
W sprawie szkolnictwa 

wojskowego:

• Pokój nr 16

• 261-511-074
W sprawie służby 
przygotowawczej:

• Pokój nr 4A

• 261-511-075

• 261-511-077

W sprawie terytorialnej 
służby wojskowej:

Szef Wydziału Rekrutacji
mjr Artur ŁĘCKI


