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Współczesne wymagania dla kompetencji przywódczych

POLITYKA EKONOMIA

MILITARNE

cyberprzestrzeń

SPOŁECZEŃSTWO

INFORMACJA INFRASTRUKTURA
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DOWODZENIE - PRZEWODZENIE
WIEDZA-ZROZUMIENIE

Ustalenie położenia 

– identyfikacja sytuacji decyzyjnej

Planowanie 

– przygotowanie i podjęcie decyzji

Stawianie zadań 

– stworzenie warunków realizacji decyzji

Kontrola 

– kontrola realizacji działania zgodnie

z zaplanowanym sposobem
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DOWODZENIE = PRZYWÓDZTWO

Podejmowanie decyzji
Myślenie analityczne/krytyczne

Odporność psychofizyczna
Zarzadzanie ryzykiem

Sytuacje trudne/kryzys
Wpływanie na ludzi

Motywowanie‚
Inteligencja emocjonalna

Komunikacja – informacja zwrotna
Budowanie zespołów/proces grupowy
Identyfikowanie wspólnych wartości

Budowanie własnej marki
Autodiagnoza 

postawy

Wiedza i doświadczenie

zachowania

umiejętności



EW
A

LU
A

C
JA

 -
B

A
D

A
N

IA
o

ce
n

a 
e

fe
kt

ó
w

 –
in

n
o

w
ac

je
 

ze
sp

ó
ł b

ad
aw

cz
y

w
ła

sn
e

   
   

   
   

   
   

   
   

   
ze

w
n

ę
tr

zn
e

PODSTAWOWY
kształtowanie 

umiejętności/kompetencji
bazowych

Żołnierz Wojska Polskiego

ZAAWANSOWANY
poznanie 

umiejętności/kompetencji
dowódczych

Instruktor
Praktyka na I roku

PROFESJONALNY
kształtowanie
i doskonalenie 

umiejętności/kompetencji
Przywódczych
Praktyka w JW
PRZYWÓDCA

Dowódca plutonu

K
SZTA

ŁC
EN

IE -
D

O
SK

O
N

A
LEN

IE
u

m
ie

ję
tn

o
ści –

ko
m

p
e

te
n

cje
 

ze
sp

ó
ł d

yd
aktyczn

y
w

łasn
e

                           ze
w

n
ę

trzn
e

I ROK II ROK IV-V ROK

WIEDZA 
profesjonalizm - zasady sztuki wojennej i nowe technologie

w prawdzie żyć i czerpać wiedzę
ZACHOWANIA

poszanowanie godności ludzkiej
z honorem pełnić służbę

POSTAWA PATRIOTYCZNA
ukształtowana w oparciu o wartości chrześcijańskie

z patriotyzmu czerpać siłę do obrony ojczyzny

współpraca – eksperci
psychologowie analitycy inżynierowie lekarze psychiatrzy trenerzy 

dowódcy liderzy biznesu

DOKTRYNA

nowoczesne metody innowacyjność
grupy integracyjne

Repozytorium
baza danych

ZAAWANSOWANY
rozwijanie

umiejętności/kompetencji
dowódczych

Lider

III ROK

AKADEMIA WOJSKOWYCH LIDERÓW
przez prawdę do honoru by z poświęceniem przewodzić obronie ojczyzny

VERITAS

HONOR

PATRIA

PRZYWÓDZTWO
poznawać – kształtować – rozwijać - doskonalić

kształcenie akademickie
tradycje patriotyczne

kultura organizacyjna AWL
życie w pododdziale

doskonalenie kursowe



KOMPETENCJE I ROK II ROK III ROK IV ROK V ROK

BAZOWE MODUŁ KIERUNKOWY Kształtowanie postaw 
patriotycznych

Trening samorozwoju

Weryfikacja i analiza 
kompetencji przywódzczych

Zautomatyzowane systemy 
dowodzenia

Zarządzanie strategiczne

system wartości Etyka
Informatyczne wspomaganie 

decyzji
Zarządzanie różnorodnością 

w organizacji
Zarządzanie kryzysowe

osobiste Informatyka w dowodzeniu
Autonomiczne platformy w 

dowodzeniu

Zarządzanie kapitałem 
ludzkim

Zarządzanie kompetencjami 
w organizacji

Zarządzanie ryzykiem

Podstawy zarządzania
Wybrane elementy prawa 

wojskowego
Podejmowanie decyzji w 

sytuacjach trudnych
Protokół dyplomatyczny

PROFESJONALNE
Teoria bezpieczeństwa i 

klasyfikacja zagrożeń
Zarządzanie jakością 

Trening potencjału 
dowódczego Przywództwo w sytuacjach w 

kryzysowych

Negocjacje w przywództwie

techniczne
Metody i techniki rozwoju 

osobistego
Psychologia dowodzenia

Trening technik 
motywacyjnych

Zarządzanie innowacjami 

specjalistyczne Matematyka Trening budowania zespołu
Strategie wygrywania 

konfliktów
Metodologia badań w 

zarządzaniu
Wizerunek organizacji

dowodzenie Logika Statystyka w dowodzeniu
Optymalizacja procesu 

dowodzenia
Podejmowanie decyzji w 

sytuacjach trudnych
Zrównoważony rozwój i 

społeczna odpowiedzialność 

MODUŁ WOJSKOWY Historia Polski - wybrane 
aspekty

Działalność wychowawcza w 
wojsku

Wychowanie fizyczne
Działalność wychowawcza w 

wojsku
Wychowanie fizyczne

SPOŁECZNE Wychowanie fizyczne
Podstawy eksploatacji 
sprzętu wojskowego

Obrona przed bronią 
masowego rażenia

Wychowanie fizyczne MPHKZ

interpersonalne Topografia wojskowa Wsparcie inżynieryjne
Metodyka szkolenia 

ogniowego

Język angielski
Gotowość mobilizacyjna i 

bojowa 

przywódcze Teoria i praktyka strzelań
Działalność szkoleniowa w 

wojsku
Metodyka szkolenia 

ogniowego
Wsparcie wojsk 

sojuszniczych (HNS)

Taktyka ogólna Przywództwo w dowodzeniu
Metodyka szkolenia 

ogniowego

Działalność szkoleniowa w 
wojsku

Współpraca cywilno-
wojskowa (CIMIC)

Podstawy dowodzenia Historia sztuki wojennej
Działalność szkoleniowa w 

wojsku
Działania pokojowe i 

stabilizacyjne

KONCEPTUALNE
MODUŁ 

SPECJALISTYCZNY
Dowodzenie pododdziałami Dowodzenie pododdziałami Dowodzenie pododdziałami

Dowodzenie pododdziałami 
czołgów

tworzenie misji
Rozpoznanie wojskowe i 
armie innych państw II

Dowodzenie pododdziałami Dowodzenie pododdziałami
Dowodzenie pododdziałami 

czołgów

abstrakcyjne myślenie Teoria i praktyka strzelań II Szkolenie podwodne Teoria i praktyka strzelań II
Kurs Close Combat Attack 

(CCA)

ocena skutków decyzji
Obrona przed bronią 
masowego rażenia II

Kurs walki w bliskim 
kontakcie

Szkolenie aeromobilno-
spadochronowe

Strzelanie i kierowanie 
ogniem

Terenoznawstwo Wsparcie ogniowe II Podstawy dowodzenia II Zabezpieczenie inżynieryjne

Dowodzenie pododdziałami Dowodzenie pododdziałami Dowodzenie pododdziałami Dowodzenie pododdziałami

Dowodzenie pododdziałami Dowodzenie pododdziałami Dowodzenie pododdziałami Dowodzenie pododdziałami
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III semestr II rok

Przywództwo w dowodzeniu

Działalność wychowawcza w wojsku

II semestr I rok

Etyka

Protokół dyplomatyczny

Bezpieczeństwo osobiste i kulturowe

Podstawy dowodzenia 

I semestr I rok

Metody i techniki rozwoju osobistego

Kształtowanie postaw patriotycznych

Komunikacja społeczna

Podstawy pedagogiki

IV semestr II rok

Psychologia dowodzenia

Fakultet doskonalenia osobistego:

Trening samorozwoju

Trening budowania zespołu

Dowodzenie pododdziałami

VII semestr IV rok

Fakultet podejmowania decyzji:

Podejmowanie decyzji w 

sytuacjach trudnych

Przywództwo w sytuacjach 

kryzysowych

Podstawy dowodzenia II

VI semestr III rok

Fakultet kształtowania 

umiejętności przywódczych:

Weryfikacja i analiza kompetencji 

przywódczych

Identyfikacja i ocena kompetencji 

zawodowych w zespole

Zarządzanie kapitałem ludzkim

V semestr III rok

Fakultet kompetencji dowódczo –

menedżerskich:

Trening technik motywacyjnych

Trening potencjału dowódczego

Dowodzenie pododdziałami

VIII semestr IV rok

Dowodzenie pododdziałami

X semestr V rok

Dowodzenie pododdziałami

Negocjacje w przywództwie

Protokół dyplomatyczny

IX semestr V rok

Dowodzenie pododdziałami

osobisty

osobisty

instruktor

instruktor

lider

lider
dowódca

dowódca

dowódca

Korelacja przedmiotowa związana 
z kształtowaniem cech przywódczych na studiach wojskowych
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EFEKTY
Absolwenci AWL 

ROZWÓJ

Edukacja + Szkolenie + Inspirowanie + Przewodzenie 

Dowódcy zdolni do wpływania na innych w celu skutecznego wypełniania 
misji i osiągania celów.

PRZYWÓDZTWO ETYCZNE i SKUTECZNE

Charakter

• Moralny: pokazuj uczciwość i honor 

• Obywatelski: miej empatię i rób więcej niż tylko udział 

• Praktyczny: osiągaj cele i bądź odporny psychofizycznie

• Społeczny: bądź spójny na poziomie deklaracji, postaw i zachowań 

• Przywódczy: pozytywnie wpływaj na innych 


