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PROCES REKRUTACYJNY
NA STUDIA WOJSKOWE
Kto może być przyjęty?

1) niekarani sądownie;
2) posiadający obywatelstwo polskie;
3) posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej
służby wojskowej;
4) w wieku co najmniej 18 lat, w dniu powołania do służby kandydackiej;
5) posiadający dokumenty uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na 
studia, np.: świadectwo dojrzałości.

Podstawę przyjęcia na studia stanowią punkty kwalifikacyjne obejmujące 
wyniki pisemnego egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów:

Kandydaci, którzy nie zdawali języka angielskiego na egzaminie matu-
ralnym, zdają test znajomości języka angielskiego. Wyniki testu są pod-
stawą do naliczenia punktów kwalifikacyjnych za język.

matematyka/informatyka/
fizyka/chemia/historia

język
angielski1. 2.



Dokonaj rejestracji elektronicznej na stronie internetowej AWL. 
Dostęp do systemu IRK znajduje się w zakładce DLA KANDYDATA.
(www.wojsko-polskie.pl/awl/rejestracja-online)

Dostarcz do Akademii (osobiście lub za pośrednictwem poczty):
• wniosek do Rektora-Komendanta o przyjęcie na studia,

   wraz z kwestionariuszem o powołanie do służby kandydackiej,

• kserokopię świadectwa dojrzałości, jeśli wydane zostało przed

   rokiem ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej,

• życiorys,

• odpis skrócony aktu urodzenia (kserokopia).

TERMIN SKŁADANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW OKREŚLA ZARZĄDZENIE MINISTRA 
OBRONY NARODOWEJ  W SPRAWIE USTALENIA WARUNKÓW I TRYBU REKRUTACJI NA 
STUDIA DLA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH DO UCZELNI WOJSKOWYCH
W DANYM ROKU AKADEMICKIM.

PROCES REKRUTACYJNY:
CO DALEJ?



W dniu stawiennictwa kandydaci składają:
• kopię świadectwa dojrzałości – oryginał, odpis lub kserokopię

   poświadczoną notarialnie – do wglądu, celem poświadczenia

   kopii przez uczelnię,

• informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego lub elektro-

   niczne zaświadczenie z KRK w formacie XML,

• potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej,

• zaświadczenie lekarskie o zdolności do przystąpienia do egza-

   minu sprawnościowego,

• inne potwierdzenia kwalifikacji i umiejętności.

Następnie:
• TEST ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ANGIELSKIEGO (jeżeli nie był przed-

   miotem egzaminu maturalnego): Poziom B1 z elementami B2.

POSTĘPOWANIE
REKRUTACYJNE



SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
KOBIETY:     MĘŻCZYŹNI:
• zwis na ugiętych ramionach  • podciąganie na drążku

• bieg zygzakiem – „koperta”  • bieg wahadłowy 10 x 10

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
Oceni predyspozycje do pełnienia zawodowej służby wojskowej 
w danym korpusie osobowym (grupie osobowej) oraz motywację 
do pełnienia zawodowej służby wojskowej. Do rozmowy kwalifika-
cyjnej przystępują tylko kandydaci, którzy osiągnęli wymaganą 
minimalną liczbę punktów rekrutacyjnych ze znajomości języka 
angielskiego oraz sprawdzianu sprawności fizycznej.

KOLEJNE
ETAPY:

Szczegóły dotyczące procesu rekrutacyjnego na studia wojskowe znajdują 
się w Zarządzeniu Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków i trybu 
rekrutacji na studia kandydatow na żołnierzy zawodowych do uczelni wojsko-
wych, a także w sekcji DLA KANDYDATA na stronie www AWL.



AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH
imienia generała Tadeusza Kościuszki
Czajkowskiego 109
51-147 Wrocław
wojsko-polskie.pl/awl

SEKCJA REKRUTACJI
tel. 261 658 - 576
tel./fax 261 658 - 151
rekrutacja@awl.edu.pl
rekrutacja2@awl.edu.p


