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Musisz spełnić następujące 

wymagania: 

 wiek minimum 18 lat

 polskie obywatelstwo

 nieposzlakowana opinia

 zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia służby wojskowej

 niekaralność za przestępstwo umyślne

 odpowiednie wykształcenie:

✓ do korpusu szeregowych – co najmniej podstawowe

✓ do korpusu podoficerów – ukończenie szkoły ponadpodstawowej albo 
szkoły ponadgimnazjalnej

✓ na kurs oficerski – wykształcenie wyższe (tytuł magistra)

✓ na studia wojskowe – wykształcenie średnie



Zarobki w zależności od 

korpusu osobowego

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

szeregowy podoficer oficer

uposażenie

zarobki

d
o

 4
5

6
0
 z

ł.

• Prawdo do dodatków finansowych

• Dodatek za rozłąkę

• Prawo do świadczeń socjalnych

• Trzynasta pensja

• Gwarancja zatrudnienia

• Zakwaterowanie

• Urlopy

• Emerytura
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Dobrowolna Zasadnicza 

Służba Wojskowa

 Jest nowym  rodzajem służby wojskowej, która stanowi wstęp do 

ubiegania się o powołanie do innych form służby wojskowej, w tym 

do zawodowej służby wojskowej.

 Jako żołnierz dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej Zyskasz: 

– wynagrodzenie na poziomie żołnierzy zawodowych od 4560 zł, 

– pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej, 

– pierwszeństwo zatrudnienia w administracji publicznej, po spełnieniu    

wymagań określonych dla danego stanowiska, 

– czas odbywania DZSW wliczany do okresu odbywania służby 
wojskowej albo okresu zatrudnienia.



Dobrowolna Zasadnicza Służba 

Wojskowa – proces szkolenia



Po szkoleniu  DZSW

 Jeśli Przejdziesz wyłącznie 28-dniowe szkolenie podstawowe, Możesz 

wstąpić do WOT-u lub po złożeniu wniosku pełnić służbę w rezerwie 

aktywnej. W przypadku braku wniosku Zostaniesz przeniesiony 
do rezerwy pasywnej. UWAGA! W terminie 3 lat od dnia 

przeniesienia do rezerwy Możesz złożyć wniosek o powołanie 

do DZSW, by kontynuować szkolenie. 

 Jeśli Przejdziesz pełny cykl szkolenia (tj. 28 dni i do 11 m-cy), Możesz 

dodatkowo ubiegać się o powołanie do zawodowej służby 

wojskowej.

 UWAGA! Po dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej Masz 
pierwszeństwo w naborze do służby zawodowej.



Portal rekrutacyjny Zostań 

Żołnierzem – proces rekrutacji 

do DZSW

 Nabór 

– NOWOŚĆ! Wejdź na portal rekrutacyjny

zostanzolnierzem.pl i Podaj niezbędne dane.

Wniosek o powołanie Możesz też złożyć

podczas trwania kwalifikacji wojskowej oraz

w dowolnym Wojskowym Centrum Rekrutacji

w całej Polsce.



Legia Akademicka

DOKUMENTY NORMATYWNE:

▪ Ustawa z dnia 11 marca 2022r. o obronie Ojczyzny

▪ Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2022 r.

▪ Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 kwietnia 2022 r.
w sprawie wykazu uczelni, centrów szkolenia i ośrodków szkolenia,
w których jest realizowane ochotnicze szkolenie wojskowe studentów
i absolwentów studiów

▪ Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie
stypendiów dla kandydatów na żołnierzy

▪ Decyzja Nr 178/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2022 r. w
sprawie sposobu realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego studentów i
absolwentów uczelni wyższych w Szkołach Legii Akademickiej



„Legia Akademicka” to ochotnicze szkolenie wojskowe

studentów i absolwentów uczelni wyższych, które w znaczący sposób pozwala wspomóc proces

uzupełnienia zasobów osobowych Sił Zbrojnych.

Jest to program skierowany do studentów, zarówno kobiet jak i mężczyzn, którzy chcą odbyć
szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy i myślą o przyszłej służbie zawodowej.

To realizacja własnych pasji i szansa na zdobycie dodatkowych kwalifikacji.

Kształcenie w ramach Szkól Legii Akademickiej obejmuje:

1. Szkolenie podstawowe – realizowane w jednostkach wojskowych,

2. Szkolenie teoretyczne – realizowane w uczelni wojskowej, która bierze udział w tym
programie

3. Szkolenie praktyczne – w uczelni wojskowej lub jednostce wojskowej

Szkolenia podstawowego nie realizuje ochotnik, który odbył już to szkolenie przed
przystąpieniem do kształcenia w szkole Legii Akademickiej.

Przystąpienie ochotnika do poszczególnych etapów kształcenia jest dobrowolne i odbywa się
na jego wniosek.



KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU 

„LEGIA AKADEMICKA”?

Studenci ochotnicy:

- studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych;

- uczelni publicznych i niepublicznych;

- kobiety i mężczyźni zdolni do czynnej służby wojskowej (kat. A);

- od pierwszego do ostatniego rocznika studiów;

- szeregowi rezerwy, w tym po odbyciu ubiegłorocznego modułu 

podstawowego Legii Akademickiej;

- osoby nieskazane za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;

- studiów I i II stopnia.



WARUNKI FORMALNE PRZYSTĄPIENIA DO 

PROGRAMU 

„LEGIA AKADEMICKA”

Aby przystąpić do programu kandydat musi spełnić kilka warunków formalnych:

- posiadać obywatelstwo polskie;

- być studentem lub studentką uczelni publicznej lub niepublicznej, również

studenci ostatniego roku studiów;

- za pośrednictwem uczelni złożyć wniosek o przystąpienie do programu;

- posiadać kategorię zdrowia A;

- być niekaranym za przestępstwa umyślne.



Szkolenie podstawowe:

- 28 dni ćwiczeń wojskowych, które odbywają się w Ośrodkach Szkolenia, Centrach Szkoleń, 
Jednostkach  Wojskowych

- wniosek składa się do dobrowolnie wybranego szefa wojskowego centrum rekrutacji

- wynagrodzenie za udział w szkoleniu podstawowym wynosi 4 560,- zł brutto

Powołanie na szkolenie podstawowe następuje przez dostarczenie ochotnikowi karty powołania 
wydawanej przez Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji.

W karcie powołania podaje się termin i miejsce stawiennictwa na szkolenie.

Szkolenie będzie realizowane w przerwie międzysemestralnej w terminach:  

 17.07.2023 r. - 12.08.2023 r.

 28.08.2023 r. - 23.09.2023 r.

Jeżeli nic nie stoi na przeszkodzie, student może odbyć szkolenie również w innym terminie, 
zgłaszając chęć odbycia takiego szkolenia w Wojskowym Centrum Rekrutacji.



Kształcenie na podoficera (moduł podoficerski):

- 15 godz. na uczelni (13 godz. teoria + 2 godz. egzamin), kształcenie trwa do 

końca  maja danego roku kalendarzowego i kończy się egzaminem na 

podoficera

- 21 dni ćwiczeń wojskowych w JW., Ośrodkach Szkolenia, Centrach Szkolenia

- wniosek składa się za pośrednictwem uczelni, w której będzie realizowane 

szkolenie

- 21 dni ćwiczeń wojskowych -wynagrodzenie 2 729,16 zł 

- 15 dni ćwiczeń wojskowych (szkolenie specjalistyczne) 

- wynagrodzenie 1 949,40 zł



Kształcenie na oficera (moduł oficerski):

- odbywa się w uczelni wojskowej i kończy się egzaminem na oficera;

- 62 dni ćwiczeń wojskowych – wynagrodzenie 9 188,40 zł;

- 15 dni ćwiczeń wojskowych (szkolenie specjalistyczne) - wynagrodzenie 

2 223,- zł;

- wniosek składa się do uczelni wojskowej.

Moduł oficerski przygotowany jest dla studentów, którzy w poprzednich edycjach
ukończyli moduł podoficerski. Mogą się do niego zapisać również studenci, którzy
nie uczestniczyli dotychczas w programie, ale są podoficerami rezerwy.

Kandydaci na oficerów kształceni są wyłącznie w uczelniach wojskowych
podczas letniej przerwy międzysemestralnej.



ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA
Korpus szeregowych

 Posiada przeszkolenie wojskowe (ZSW/ Służba Przygotowawcza)

 Posiada min. wykształcenie gimnazjalne

 Posiada zdolność psychiczną i fizyczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej

Korpus podoficerów

 podoficer rezerwy lub osoba która ukończyła szkołę podoficerską

 Posiada min. wykształcenie średnie

 Posiada zdolność psychiczną i fizyczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej

Korpus oficerów

 oficer rezerwy lub osoba, która odbyła służbę kandydacką w uczelni wojskowej lub, 
ukończyła studium oficerskie bądź służbę przygotowawczą)

 Posiada min. Wykształcenie wyższe

 Posiada zdolność psychiczną i fizyczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej



Korzyści Żołnierza Zawodowego:

 Bycie żołnierzem to prestiż i służba ojczyźnie;

 Możliwość łączenia pracy z pasją;

 Wynagrodzenie podstawowe brutto od 4560zł;

 Dodatkowa 13 pensja;

 Dodatek mieszkaniowy;

 Wysoka emerytura po 25 latach służby;

 Możliwość uzyskania dodatkowego urlopu oraz dodatku 
finansowego.



ŻOŁNIERZ TERYTORIALNEJ SŁUŻBY 

WOJSKOWEJ 

Nabór 

– Wejdź na rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl lub zostanzolnierzem.pl, 

Wypełnij dane i Czekaj na kontakt od wojskowych rekruterów. 

Wniosek o powołanie do TSW możesz też złożyć podczas trwania 

kwalifikacji wojskowej oraz w dowolnym Wojskowym Centrum 

Rekrutacji. 

– Przejdź postępowanie rekrutacyjne obejmujące analizę 
dokumentów, rozmowę kwalifikacyjną i badania mające ocenić 

Twoją zdolność fizyczną do pełnienia czynnej służby wojskowej oraz 

badania psychologiczne. 

– Rozpocznij e-learningowe szkolenie teoretyczne.



Musisz spełnić następujące 

wymagania:

 wiek minimum 18 lat,

 polskie obywatelstwo,

 kat. zdrowia A

 zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby wojskowej,

 niekaralność,



Szkolenie w WOT

– Jeśli dotąd nie Miałeś kontaktu z wojskiem, Musisz przejść 16-dniowe 

szkolenie wstępne, tzw. „szesnastkę”.

UWAGA! Szkolenie realizowane jest w trybie ciągłym, Jesteś 

skoszarowany w jednostce wojskowej.

– Jeśli Jesteś już po przysiędze wojskowej, czeka Cię ośmiodniowe 

szkolenie wyrównawcze.

UWAGA! Szkolenie realizowane jest w trybie ciągłym, również Jesteś 

skoszarowany w jednostce wojskowej.



Służba w WOT

 Jako żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej Będziesz pełnić służbę: 

– rotacyjnie – w jednostce wojskowej: co najmniej raz w miesiącu przez 
2 dni w czasie wolnym od pracy (w weekendy)

– dyspozycyjnie – poza jednostką wojskową; nie Rezygnujesz ze swoich 
codziennych zajęć (praca, dom), ale Pozostajesz w gotowości do 
działania w sytuacjach kryzysowych. 

UWAGA! Na czas trwania służby Otrzymasz mundur, broń oraz 
wyposażenie żołnierza, a także – w trakcie pełnienia służby 
w jednostce wojskowej – bezpłatne wyżywienie (lub ekwiwalent) oraz 
ubezpieczenie. 

UWAGA! Służba terytorialna może trwać od roku do 6 lat. Możesz 
wystąpić o jej przedłużenie.



Jeśli Zostaniesz żołnierzem Wojsk 

Obrony Terytorialnej, Zyskasz:

 dwuskładnikowe wynagrodzenie: dodatek za gotowość bojową 

w wysokości 456 zł miesięcznie oraz należności finansowe za każdy 

dzień udziału w ćwiczeniach i szkoleniach, zależne od stopnia 

wojskowego;

 dodatki do wynagrodzenia, np. desantowy, za służbę w patrolu 

rozminowania, za prace podwodne;

 dofinansowanie kursów i nauki;

 na koszt wojska Możesz ukończyć m.in. kursy: uprawniające do 

obsługi maszyn inżynieryjnych, prawa jazdy, kwalifikowanej pierwszej 

pomocy oraz ratownictwa pola walki, a także kursy z dowodzenia 
i zarządzania



Dziękuję za uwagę
por. Piotr BEZA

Szef Sekcji Rekrutacji i Kwalifikacji Wojskowej

tel. 261-124-630;  kom. 502-957-280


