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ZESTAWIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW REALIZOWANYCH
w AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH
Lp.

Kod

Nazwa

Uczestnicy

Czas
trwania

KURSY KWALIFIKACYJNE

8250001

Oficerowie przewidywani do wyznaczenia
na stanowiska dowódców kompanii (baterii),
równorzędnych zaszeregowanych do stopnia
etatowego kapitana w korpusie osobowym:
Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowiska - WL GO pancerno-zmechanizowanej;
- WL GO rakietowej i artylerii;
dowódców kompanii
- ŁiI GO eksploatacji systemów łączności;
Pion funkcjonalny: dowódczy
- RiWE GO rozpoznania ogólnego;
(na stanowiska o STE. kapitan)
- Plot GO artylerii przeciwlotniczej;
- IW GO saperskiej;
- OPBMR GO rozpoznania i likwidacji skażeń;
- Logistyki.

2,5 miesiąca

2

8250002

Oficerowie przewidywani do wyznaczenia
na stanowiska sztabowe w oddziałach i związkach
taktycznych zaszeregowane do stopnia etatowego
kapitana w korpusie osobowym:
Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowiska - WL GO pancerno-zmechanizowanej;
- WL GO rakietowej i artylerii;
sztabowe
- ŁiI GO eksploatacji systemów łączności;
Pion funkcjonalny: sztabowy
- RiWE GO rozpoznania ogólnego;
(na stanowiska o STE. kapitan)
- Plot GO artylerii przeciwlotniczej;
- IW GO saperskiej;
- OPBMR GO rozpoznania i likwidacji skażeń;
- Logistyki.

2,5 miesiąca

3

8250003

Pion funkcjonalny: zabezpieczenia
(na stanowiska o STE. kapitan)

Oficerowie przewidywani do wyznaczenia na
stanowiska związane z wszechstronnym
zabezpieczeniem procesu dowodzenia, szkolenia i
działań bojowych

2 miesiące

8250004

Pion funkcjonalny: szczególny
(na stanowiska o STE. kapitan)

Oficerowie przewidywani do wyznaczenia na
stanowiska służbowe dla których wymagane są
szczególne kwalifikacje zawodowe. Kurs przewidziany
dla KO: wychowawczego, sprawiedliwości i obsługi
prawnej, duszpasterstwa, finansowego i ogólnego.

1 miesiąc

1

4

5

8250005

6

8250006

7

8250007

Oficerowie przewidywani do wyznaczenia
na stanowiska zastępców dowódców kompanii (baterii),
równorzędnych zaszeregowane do stopnia etatowego
porucznika w korpusie osobowym:
Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowiska - WL GO pancerno-zmechanizowanej;
- WL GO rakietowej i artylerii;
zastępców dowódców kompanii
- ŁiI GO eksploatacji systemów łączności;
Pion funkcjonalny: dowódczy
- RiWE GO rozpoznania ogólnego;
(na stanowiska o STE. porucznik)
- Plot GO artylerii przeciwlotniczej;
- IW GO saperskiej;
- OPBMR GO rozpoznania i likwidacji skażeń;
- Logistyki.
Oficerowie przewidywani do wyznaczenia
na stanowiska sztabowe zaszeregowane do stopnia
etatowego porucznika w pododdziałach, oddziałach i
związkach taktycznych Sił Zbrojnych RP w korpusie
Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowiska w osobowym:
sztabach pododdziałów, oddziałów oraz innych
- WL GO pancerno-zmechanizowanej;
komórkach organizacyjnych występujących w
- WL GO rakietowej i artylerii;
strukturach Sił Zbrojnych RP
- ŁiI GO eksploatacji systemów łączności;
Pion funkcjonalny: sztabowy
- RiWE GO rozpoznania ogólnego;
(na stanowiska o STE. porucznik)
- Plot GO artylerii przeciwlotniczej;
- IW GO saperskiej;
- OPBMR GO rozpoznania i likwidacji skażeń;
- Logistyki.

2,5 miesiąca

2,5 miesiąca

Pion funkcjonalny: zabezpieczenia
(na stanowiska o STE. porucznik)

Oficerowie przewidywani do wyznaczenia na
stanowiska związane z wszechstronnym
zabezpieczeniem szkolenia i działań bojowych

2 miesiące

Pion funkcjonalny: szczególny
(na stanowiska o STE. porucznik)

Oficerowie przewidywani do wyznaczenia na
stanowiska służbowe dla których wymagane są
szczególne kwalifikacje zawodowe. Kurs przewidziany
dla KO: wychowawczego, sprawiedliwości i obsługi
prawnej, duszpasterstwa, finansowego i ogólnego.

1 miesiąc

Podoficerowie ze stanowisk etatowych starszy chorąży
wszystkich korpusów osobowych

2 miesiące

8

8250008

9

8250009 etatowego starszy chorąży sztabowy (starszy chorąży

Na stanowiska służbowe zaszeregowane do stopnia
sztabowy marynarki)
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8250029

Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowiska
zaszeregowane do STE. kapitan
w Żandarmerii Wojskowej (dowódczy)

11

8250030

Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowiska
zaszeregowane do STE. kapitan
w Żandarmerii Wojskowej (sztabowy)

Oficerowie przewidywani do wyznaczenia na
stanowiska służbowe zaszeregowane do STE. kapitan
w grupie osobowej: prewencyjnej, dochodzeniowośledczej, operacyjno-rozpoznawczej i administracyjnologistyczno-technicznej

2 tyg. w AWL
2 tyg. w CS ŻW

12

8250031

Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowiska
zaszeregowane do STE. porucznik
w Żandarmerii Wojskowej (dowódczy)

Oficerowie przewidywani do wyznaczenia na
stanowiska służbowe zaszeregowane do STE.
porucznik w Oddziałach Manewrowych ŻW

1 m-c w AWL
1 m-c w CS ŻW

13

8250032

Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowiska
zaszeregowane do STE. porucznik
w Żandarmerii Wojskowej (sztabowy)

Oficerowie przewidywani do wyznaczenia na
stanowiska służbowe zaszeregowane do STE.
porucznik w grupie osobowej: prewencyjnej,
dochodzeniowo-śledczej, operacyjno-rozpoznawczej i
administracyjno-logistyczno-technicznej

2 tyg. w AWL
2 tyg. w CS ŻW

14

8250033 zaszeregowane do STE. starszy chorąży sztabowy w

Podoficerowie ze stanowisk etatowych starszy chorąży
korpusu osobowego Żandarmerii Wojskowej

1 m-c w AWL
1 m-c w CS ŻW

Uczestnicy
KURSY KWALIFIKACYJNE
Oficerowie przewidywani do wyznaczenia na

10

Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowiska
Żandarmerii Wojskowej

stanowiska służbowe zaszeregowane do STE. kapitan
w Oddziałach Manewrowych ŻW oraz dla dowódców
kompanii w oddziałach ŻW

1 m-c w AWL
1 m-c w CS ŻW
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Oficerowie posiadający wykształcenie II stopnia
przewidziani do objęcia stanowisk w administracji
wojskowej (WSzW, WKU) w KO ogólnym oraz
żołnierze zawodowi zajmujący się problematyką
zarządzania kryzysowego w jednostce wojskowej na
zajmowanym stanowisku

2 semestry
(trzy dni w
miesiącu piątek niedziela)

Nazwa
KURSY KWALIFIKACYJNE
FORMY
DOSKONALĄCE
STUDIA PODYPLOMOWE

15

1250001

"Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa
państwa"
(niestacjonarne)

KURSY
Dowódcy drużyn i plutonów pododdziałów
Przygotowanie metodyczne dla dowódców drużyn i
ogólnowojskowych i rodzajów wojsk oraz żołnierze
plutonów oraz instruktorów jednostek szkolnictwa
zawodowi pełniący obowiązki na stanowisku instruktora
wojskowego
w jednostkach szkolnictwa wojskowego

16

8000041

17

8041032

Organizacja zabezpieczenia materiałowego

Żołnierze zawodowi z korpusu osobowego logistyki
grupy osobowej materiałowej

1 miesiąc

18

8250010

Kurs dla dowódców kompanii rozpoznawczych

Oficerowie służący na stanowiskach dowódcy kompanii
lub zastępcy dowódcy kompanii rozpoznawczej i
dalekiego rozpoznania

1 miesiąc

19

8250011

Taktyczny Kurs Działań Psychologicznych w SZ RP

Podoficerowie przewidziani do pracy na stanowisku
szefa Taktycznego Zespołu Działań Psychologicznych
i szefa Sekcji Rozpowszechniania Działań
Psychologicznych

4 tygodnie:
AWL - 3 tyg.;
CGDP - 1 tydz.

20

8250012

Kurs dla oficerów dywizjonów artylerii

Szefowie sekcji S-2, S-3 dywizjonu,
oficerowie S-2, S-3 dywizjonu

3 tygodnie

21

8250013

Kurs dla oficerów sekcji szkolenia brygad

Oficerowie przewidziani objęcia stanowiska oficera
sekcji szkolenia brygady

2 tygodnie

22

8250014

Kurs dla oficerów sekcji sztabów batalionów

Oficerowie w stopniu porucznika przewidziani do
objęcia stanowiska oficera sekcji S-3 batalionu

1 miesiąc

23

8250015

Kurs dla oficerów sekcji sztabów brygad

Oficerowie w stopniu kapitana przewidziani do objęcia
stanowiska oficera sekcji S-3 brygady

1 miesiąc

24

8250016

Pedagogiczny kurs kwalifikacyjny dla kadry
dydaktycznej jednostek szkolnictwa wojskowego

Starsi wykładowcy, wykładowcy i instruktorzy wyższych
szkół wojskowych oraz centrów i ośrodków szkolenia, a
także kadra dowódcza pododdziałów. Dotyczy
posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych.

2 miesiące

25

8250017

Kurs dla szefów sztabów dywizjonów
przeciwlotniczych

Szefowie sztabów dywizjonów przeciwlotniczych

3 tygodnie

26

8250018

Kurs dla dowódców baterii przeciwlotniczych

Dowódcy baterii przeciwlotniczych (rakietowych)

3 tygodnie

27

8250019

Kurs dla szefów sekcji S2 i S3 dywizjonu
przeciwlotniczego

Szefowie sekcji S-2 i S-3 dywizjonów przeciwlotniczych

3 tygodnie

28

8250020

Kurs dla oficerów sekcji S2 i S3 dywizjonu
przeciwlotniczego

Oficerowie sekcji S-2 i S-3 dywizjonów
przeciwlotniczych

3 tygodnie

3 tygodnie
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Kurs dla szefów sztabów dywizjonów artylerii

Szefowie sztabów dywizjonów wojsk rakietowych
i artylerii

3 tygodnie

8250023

Koordynacja wsparcia ogniowego na szczeblu
kompanii (plutonu)

Dowódcy kompanii, zastępcy dowódców kompanii i
dowódcy plutonów ogólnowojskowych

3 tygodnie

31

8250024

Logistyczny system meldunkowy NATO

Oficerowie przewidziani na stanowiska, na których
wykorzystuje się system meldunkowy LOGREP

2 tygodnie

32

8250025

Organizacja transportu wojskowego

Żołnierze zawodowi zajmujący się problematyką
transportu i ruchu wojsk w jednostkach wojskowych

4 tygodnie

33

8250027

Funkcjonowanie Krajowego Systemu Zarządzania
Kryzysowego

Żołnierze zawodowi zajmujący problematyką
zarządzania kryzysowego w jednostce wojskowej

2 tygodnie

34

8250034

Realizacja zadań zabezpieczenia geograficznego

Podoficerowie i szeregowi zajmujący stanowiska
w specjalnościach geograficznych

4 tygodnie

35

8250035

Przygotowanie metodyczne dla dowódców kompanii
(baterii)

Dowódcy kompanii i kandydaci na stanowisko

2 tygodnie

36

8250036 Przygotowanie metodyczne dla dowódców plutonów

Dowódcy plutonów i kandydaci na stanowisko

2 tygodnie

37

8250037

Organizacja kierowania ruchem wojsk

Dowódcy pododdziałów regulacji ruchu żołnierze
zawodowi z sekcji KRW Wojskowych Komend
Transportu

3 tygodnie

38

8250038

Ocena przeciwnika powietrznego

Oficerowie i podoficerowie realizujący zadania na
stanowiskach w sekcjach S2 sztabu pułku i dplot

4 tygodnie

39

8250039

Koordynacja działań w przestrzeni powietrznej

Oficerowie i podoficerowie realizujący zadania na
stanowiskach w sekcjach S2/S3 sztabu pułku i dplot
oraz dowódcy pododdziałów

4 tygodnie

40

8250040

Zasady strzelania i kierowania ogniem pododdziałów
Wojsk OPL WL

Oficerowie na stanowiskach dowódców SD, oficerowie
SD, oficerowie S2/S3 sztabu pułku o dplot oraz
dowódcy baterii

4 tygodnie

41

8250041

Realizacja zadań ogniowych na szczeblu plutonu
(baterii) artylerii

Dowódcy plutonu (baterii)

3 tygodnie

42

8250042

Doskonalenie procesu kształcenia i szkolenia
kandydatów na oficerów

Przedstawiciele departamentów, zarządów i uczelni
wojskowych odpowiedzialni za proces szkolenia

1 tydzień

43

8250043

Organizacja i prowadzenie działań rozpoznawczych

Dowódcy kompanii i plutonów pododdziałów
rozpoznawczych

4 tygodnie

44

8250044

Użytkowanie systemów VoIP/VTC i SI ARCUS

Żołnierze zawodowi

3 dni

45

8250045

Metodyka przygotowania i prowadzenia ćwiczenia
taktycznego wspartego systemem symulacji
taktycznej

Zastępcy dowódców batalionów, szefowie sztabów oraz
szefowie sekcji batalionów zmotoryzowanych,
zmechanizowanych i czołgów

2 tygodnie

46

8250046

Kurs szefów służb materiałowych w oddziałach
gospodarczych

Szefowie służb materiałowych

8 tygodni:
AWL - 4 tyg.
CSL - 4 tyg.

Lp.

Kod

Nazwa

29

8250022

30

KURSY KWALIFIKACYJNE
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47

8250047

Przygotowanie i prowadzenie zajęćKURSY
taktycznych
z
KWALIFIKACYJNE
pododdziałem zmotoryzowanym, wyposażonym w
Dowódcy i osoby funkcyjne (pdf i szer.) z etatowego
KTO ROSOMAK,
pododdziału zmotoryzowanego
z wykorzystaniem symulatora taktycznego plutonu
zmotoryzowanego

48

8250048

Przygotowanie metodyczne do prowadzernia zajęć z Oficerowie pełniący obowiązki dowódców pododdziałów
lub inni wyznaczeni na stanowiska instruktorów WF w
wychowania ficycznego i sportu
JW i innych instytucjach
w resorcie obrony narodowej

49

8250049

Działania wysokogórskie w niskich temperaturach

Dowódcy plutonów i drużyn pododdziałów
rozpoznawczych, specjalnych, aeromobilnych,
zmechanizowanych i zmotoryzowanych

2 tygodnie

50

8250050

Kurs instruktorsko-metodyczny z zakresu działań w
terenie górzystym

Instruktorzy i kandydaci na instruktorów
z pododdziałów rozpoznawczych, specjalnych,
aeromobilnych, zmechanizowanych
i zmotoryzowanych

2 tygodnie

51

8250051

Zabezpieczenie inżynieryjne działań taktycznych

Dowódcy plutonów pododdziałów ogólnowojskowych

2 tygodnie

52

8250052

Przygotowanie i prowadzenie zajęć taktycznych z
pododdziałem zmechanizowanym (czołgów)
z wykorzystaniem symulatora VBS

Dowódcy i osoby funkcyjne (pdf i szer.) z etatowego
pododdziału zmechanizowanego (czołgów)

1 tydzień

53

8250053

Oficerowie i podoficerowie wyznaczeni lub planowani
Przygotowanie specjalistyczne dowódców zespołów
do wyznaczenia do składu sekcji kierowania OPBMR w
OPBMR
zespołach OPBMR

1 tydzień

1 miesiąc

2 tygodnie

