
UCHWAŁA Nr 48/VIII/2021 

Senatu Akademii Wojsk Lądowych  

imienia generała Tadeusza Kościuszki  

                                                    z dnia 17 sierpnia 2021 r. 

    

w sprawie: zmian w Uchwale Nr 21/IV/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie: warunków 

i trybu przyjmowania kandydatów - podoficerów zawodowych na szkolenie 

wojskowe zakończone egzaminem na oficera w ramach sześciomiesięcznego 

Studium Oficerskiego w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza 

Kościuszki w 2022 roku 

  

 

   Działając na podstawie § 15 ust. 1 pkt 8 Statutu Akademii Wojsk Lądowych w związku  

z art. 69 ust. 1 pkt 1, art. 70 ust. 1 oraz art. 323 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 478 i 619) oraz na podstawie  

§ 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 października 2020 r. w sprawie  

czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra  

Obrony Narodowej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1828 i z 2021 r. poz. 357), Senat Akademii Wojsk Lądowych, w drodze  

głosowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej w dniach 13-17 sierpnia 2021 r.  

postanawia, co następuje: 

 

§ 1 

 

W załączniku do Uchwały nr 21/IV/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie: warunków  

i trybu przyjmowania kandydatów - podoficerów zawodowych na szkolenie wojskowe 

zakończone egzaminem na oficera w ramach sześciomiesięcznego Studium Oficerskiego  

w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki w 2022 roku wprowadza 

się następujące zmiany: 

 

1) §1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

Podoficerowie zawodowi ubiegający się o przyjęcie na szkolenie wojskowe zakończone 

egzaminem na oficera w ramach sześciomiesięcznego Studium Oficerskiego mają 

obowiązek zarejestrować się na stronie internetowej Akademii oraz złożyć drogą służbową 

do 7 października 2021 roku, poprzez dowódcę macierzystej jednostki wojskowej, 

wniosek wraz z kwestionariuszem osobowym (do pobrania ze strony internetowej po 

zatwierdzeniu kwestionariusza w rejestracji elektronicznej) do Dyrektora Departamentu 

Kadr MON za pośrednictwem Dowódcy Rodzaju Sił Zbrojnych wraz z następującymi 

dokumentami: 

1) dyplom (odpis dyplomu) ukończeniu studiów drugiego stopnia (w przypadku braku 

dyplomu uczelnia honoruje zaświadczenie wydane przez uczelnię o ukończonych 

studiach drugiego stopnia – zawierające ocenę z egzaminu końcowego oraz uzyskany 

tytuł) – dokument może być dołączony najpóźniej w dniu stawiennictwa na egzamin  

w AWL; 



2) życiorys; 

3) odpis skrócony aktu urodzenia (oryginał); 

4) ostatnia opinia służbowa żołnierza zawodowego z oceną wzorową1; 

5) informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) lub elektroniczne 

zaświadczenie z KRK w formacie XML, wydrukowane i zapisane na 

informatycznym nośniku danych – wystawiona nie wcześniej niż 30 dni przed 

dniem stawiennictwa na egzamin wstępny w AWL ; 

6) potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej – w wysokości 100 zł, wpłaty należy 

dokonać na indywidualny numer konta przydzielony podczas rejestracji elektronicznej 

(wysokość opłaty rekrutacyjnej ustalona na podstawie § 6 pkt 1 rozporządzenia 

Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie służby wojskowej 

kandydatów na żołnierzy zawodowych w związku z § 38 pkt 2 rozporządzenia Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 661). Oryginał dokumentu można dostarczyć najpóźniej w dniu 

stawiennictwa na postępowanie rekrutacyjne (egzamin) w AWL. Opłata rekrutacyjna 

nie podlega zwrotowi; 

ponadto w dniu stawiennictwa na egzamin wstępny w AWL należy przedstawić: 

7) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności rozpatrywane 

w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej np.: świadectwa znajomości języków obcych, 

świadectwa ukończenia kursów, szkoleń, dokumenty potwierdzające uprawnienia 

instruktorskie, itp. 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY SENATU 

 

 

gen. bryg. prof. dr hab. inż. Dariusz SKORUPKA 

 

                                                 
1 Art. 28 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. 


