
 

 

 

 

ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM  

 

SŁUŻBA KANDYDACKA  

 

 

UCZELNIE WOJSKOWE 

  

 Jeśli myślisz o studiach wojskowych, to zainteresuj się ofertą i złóż wniosek do 

Rektora – Komendanta Uczelni:  

 

 Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie – do 30 kwietnia 2020 r. 

 

 Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu – do 30 kwietnia 2020 r. 

 

 Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie – do 31 marca 2020 r. 

 

 Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni – do 31 maja 2020 r. 

 

 Wydziału Wojskowo – Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – do 15 maja 

(wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Wojskowego 

Komendanta Uzupełnień). 

 

 

O przyjęcie na studia w Uczelni Wojskowej w charakterze kandydata na żołnierza 

zawodowego ubiegać się może osoba: posiadająca świadectwo dojrzałości, obywatelstwo 

polskie, niekarana sądownie, zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby 

wojskowej, mająca co najmniej osiemnaście lat. 



                       

Osoby zainteresowane pełnieniem służby kandydackiej dokonują rejestracji 

elektronicznej na stronie wybranej Uczelni i składają wniosek do Rektora Komendanta. 

Do wniosku należy dołączyć:  

 świadectwo dojrzałości,  

 życiorys, 

 odpis skrócony aktu urodzenia (oryginał), 

 informację z Krajowego Rejestru Karnego (z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed 

dniem postępowania kwalifikacyjnego), 

 potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych (100 zł), 

 zdjęcie legitymacyjne, 

 inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.  

STUDIUM OFICERSKIE 

 

Jeśli posiadasz tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, posiadasz obywatelstwo 

polskie, zaświadczenie o niekaralności, zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej 

służby wojskowej, zgłoś się na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach: 

 

 3-miesięczego Studium Oficerskiego AWL we Wrocławiu – 

do 24 stycznia 2020 r. 

 12-miesięcznego Studium Oficerskiego AWL we Wrocławiu –  

do 29 maja 2020 r. 

 

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na szkolenie wojskowe ma obowiązek: 

 dokonać rejestracji elektronicznej na stronie Akademii w okresie  

od 3 stycznia do 29 maja 2020 r. 

 dostarczyć do Dyrektora Departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej 

właściwego ds. Kadr za pośrednictwem WKU wniosku wraz 

z kwestionariuszem, dyplom ukończenia studiów magisterskich (równorzędnych), 

życiorys, odpis skrócony aktu urodzenia (oryginał), potwierdzenie dokonania 

opłaty rekrutacyjnej (100 zł), zdjęcie legitymacyjne (podpisane), informację 

z Krajowego Rejestru Karnego (z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem 

postępowania kwalifikacyjnego), inne dokumenty, certyfikaty. 



SZKOŁY PODOFICERSKIE 

 O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie  

co najmniej średnie lub średnie branżowe, niekarane sądownie, posiadające obywatelstwo 

polskie, zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej, wiek co najmniej 

osiemnaście lat. W 2020 roku nabór do szkół prowadzą: 

 Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu – do 1 czerwca 2020 r. 

 Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie – do 13 lipca 2020 r. 

Osoby zainteresowane szkoleniem wojskowym w Szkole Podoficerskiej składają 

wnioski wraz z kwestionariuszem osobowym do: 

 Dyrektora Departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego 

ds. Kadr za pośrednictwem właściwego Wojskowego Komendanta Uzupełnień 

– do wniosku należy dołączyć świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 

(szkoły średniej), życiorys, odpis skrócony aktu urodzenia (oryginał), 

potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (50 zł), informację z Krajowego 

Rejestru Karnego (z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem postępowania 

kwalifikacyjnego), inne dokumenty, certyfikaty. 

OŚRODKI SZKOLENIA 

Do służby kandydackiej pełnionej w Ośrodku Szkolenia może być powołana osoba, 

która posiada świadectwo ukończenia co najmniej gimnazjum (lub równorzędne), 

obywatelstwo polskie, niekarana sądownie, ukończyła 18 lat.  

Zainteresowane osoby składają wniosek i kwestionariusz osobowy do 31 marca  

2020 r. do: 

 Dyrektora Departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego  

ds. Kadr za pośrednictwem WKU – do wniosku należy dołączyć świadectwo 

ukończenia szkoły, życiorys, odpis skrócony aktu urodzenia (oryginał), informację 

z Krajowego Rejestru Karnego (z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem 

postępowania kwalifikacyjnego), inne dokumenty, certyfikaty. 

 

                               



Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Uczelni Wojskowej, Studium Oficerskiego, 

Szkoły Podoficerskiej lub Ośrodka Szkolenia składają egzaminy wstępne. 

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje: 

 egzamin wstępny (test znajomości języka angielskiego, sprawdzian sprawności 

fizycznej, sprawdzian wiedzy ogólnej),  

 rozmowę kwalifikacyjną, 

 analizę ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły. 

  Żołnierzom pełniącym służbę kandydacką przysługuje: 

 uposażenie zasadnicze, 

 dodatki do uposażenia, 

 inne należności pieniężne, 

 bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, wyekwipowanie wojskowe, 

 bezpłatna opieka medyczna i stomatologiczna, 

 ulgowe przejazdy, 

 urlopy w czasie jej pełnienia, w tym wypoczynkowy, okolicznościowy, 

zdrowotny, z tytułu honorowego krwiodawstwa, nagrodowy. 

 

SŁUŻBA KANDYDACKA TRWA DO DNIA POWOŁANIA KANDYDATA 

DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ. 

NIE CZEKAJ, WSTĄP DO WOJSKA 

TRWA NABÓR DO UCZELNI WOJSKOWYCH, STUDIUM OFICERSKIEGO, 

SZKÓŁ PODOFICERSKICH, OŚRODKA SZKOLENIA W LUBLIŃCU. 

 

ZGŁOŚ SIĘ DO WKU W SUWAŁKACH 

ul. Wojska Polskiego 21a, 16-400 Suwałki (tel. 261-347-357)  

www.wkusuwalki.wp.mil.pl   fb – suwalkiwku 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wkusuwalki.wp.mil.pl/

