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Legia Akademicka
Ochotnicze szkolenie wojskowe studentów. 

Realizuje się je w ramach części teoretycznej 

i praktycznej w celu gromadzenia wyszkolonych 

zasobów żołnierzy rezerwy na potrzeby uzupełnień 

osobowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 

w korpusach: szeregowych, podoficerów i oficerów.



Do programu mogą przystąpić osoby, 

które:

• są studentami lub absolwentami 

uczelni wyższych publicznych oraz 

niepublicznych (studia dzienne, 

zaoczne I oraz II stopnia),

• posiadają obywatelstwo polskie,

• nie byli karani za 

przestępstwa umyślne,

• oraz posiadają zdolność fizyczną i 

psychiczną do pełnienia służby 

wojskowej.



Sposób kształcenia w 
Szkołach Legii Akademickiej

Ochotnicze szkolenie wojskowe studentów „Legia 

Akademicka”, realizuje się w 3 modułach:

• Podstawowy = DZSW (zgłoszenia do WCR)

• Podoficerski

• Etap teoretyczny

• Etap praktyczny

• Oficerski

• Etap praktyczny i teoretyczny

Uwaga!

Szkolenie możesz przerwać w dowolnym momencie, 

niezależnie od modułu. Zwolnienie ze szkolenia 

następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni 

roboczych od dnia wpływu wniosku.



Etap 1 – podstawowy
Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa

Jest to szkolenie trwające 28 dni, w systemie 

koszarowym, podczas którego ochotnicy zapoznają się 

z musztrą, regulaminami wojskowymi oraz obsługą 

wyposażenia osobistego i złożą przysięgę wojskową, 

stając się żołnierzami w stopniu szeregowego.

Ochotnik podczas tego etapu otrzyma pensję 

w wysokości najniższego uposażenia żołnierza 

zawodowego – młodzi do 26 roku życia zwolnieni są 

z podatku.

Uwaga!

Jeżeli składałeś już przysięgę, ten etap cię nie dotyczy.



Etap 1 – podstawowy
Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa

Zainteresowany składa wniosek do

Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Powołanie na szkolenie podstawowe następuje przez 

dostarczenie ochotnikowi karty powołania wydawanej 

przez Szefa WCR po przejściu całej procedury - badań 

lekarskich i psychologicznych.



Etap 2 – podoficerski
Szkolenie teoretyczne i praktyczne

Student, który ukończył szkolenie podstawowe i został 

szeregowym rezerwy (lub jest szeregowym), będzie mógł 

realizować kształcenie w module podoficerskim w Szkole 

Legii Akademickiej – to szkolenie teoretyczne (15h) oraz 

szkolenie praktyczne trwające 21 dni realizowane w 

ramach ćwiczeń wojskowych w centrach szkolenia, 

ośrodkach szkolenia lub w jednostkach wojskowych.

Po jego ukończeniu i zdaniu egzaminu na podoficera 

żołnierz zostanie mianowany do stopnia kaprala.



Etap 2 – podoficerski
Szkolenie teoretyczne i praktyczne

Szkolenie teoretyczne w module podoficerskim ochotnik 

odbywa na wniosek złożony do rektora uczelni, 

w której realizowane jest to szkolenie, po ukończeniu 

szkolenia podstawowego.

Po pozytywnym zdaniu egzaminu ochotnik przedstawia 

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia teoretycznego 

Szefowi WCR. Ten powołuje go na etap praktyczny.

W skierowaniu podaje się termin i miejsce odbywania 

szkolenia praktycznego.

Egzamin na podoficera przeprowadza komendant szkoły 

podoficerskiej po zakończeniu szkolenia praktycznego.



Etap 3 – oficerski
Szkolenie teoretyczne i praktyczne

Kształcenie w module oficerskim jest realizowane 

w ramach ćwiczeń wojskowych w uczelni 

wojskowej i trwa łącznie nie mniej niż 62 dni.

Po jego ukończeniu i zdaniu egzaminu na oficera 

zostanie mianowany do stopnia podporucznika.

Egzamin przeprowadza rektor-komendant uczelni 

wojskowej, w której był realizowany moduł 

oficerski.

Zgłoszenia do 31.01.2023 r.



Wymagane dokumenty:

• wniosek w sprawie przystąpienia do realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego w ramach 
Szkoły Legii Akademickiej (załącznik nr 1 do decyzji nr 178/MON);

• wniosek o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych w module 
oficerskim ochotniczego szkolenia wojskowego w Szkołach Legii Akademickiej (załącznik nr 
3 do decyzji nr 178/MON);

• potwierdzenie posiadania stopnia podoficera rezerwy (kopia stron książeczki wojskowej lub 
dyplomu mianowania na podoficera);

• potwierdzenie przeniesienia żołnierza do rezerwy (kopia stron książeczki wojskowej z 
wpisem dotyczącym przeniesienia do rezerwy);

• potwierdzenie posiadania statusu studenta (nie dotyczy absolwentów - uczestników IV-V 
edycji LA);

• kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji (kopie dyplomów, 
świadectw, certyfikatów, kursów itp.

• jeśli kandydat zmiana macierzysty WCR dodatkowo oświadczenie o zmianie miejsca 
zamieszkania, można je pozostać na naszej stronie internetowej.



Legia Akademicka
szkolenie specjalistyczne

Student, który chciałby w ramach posiadanego 

już stopnia:

• kaprala (po 2 etapie) 

• podporucznika (po 3 etapie) 

kształcić się na szkoleniu specjalistycznym, 

może zgłosić się na 15 dni ćwiczeń 

wojskowych, za które otrzyma uposażenie 

zgodnie z posiadanym stopniem.



Legia Akademicka
informacje ogólne



Co daje ukończenie Legii 
Akademickiej?

Po ukończeniu dowolnego etapu, możesz ubiegać
się o powołanie do:

• Zawodowej służby wojskowej

• Terytorialnej służby wojskowej

• Rezerwy aktywnej

• Rezerwy pasywnej

Ty wybierasz, gdzie i jak chcesz służyć.

Służyć możesz do 63 roku życia - korpus oficerów i
podoficerów

Oraz do 60 roku życia - korpus szeregowych

Rezerwa do 55 roku życia - korpus szeregowych



Co daje ukończenie Legii 
Akademickiej?
Wojsko zawodowe

• Pełnisz służbę stałą, na czas nieokreślony

• Trzynasta pensja,

• Rozwój: udział w kursach, szkoleniach i kształceniu na koszt armii

• Dodatki stażowe, specjalne, kompensacyjne i służbowe,

• Możliwość awansu,

• Prawo do emerytury już po 25 latach służby

• Jeśli służysz poza miejscem zamieszkania – dodatek za rozłąkę i zwrot 

kosztów dojazdu do rodziny,

• Możliwość udziału w misjach zagranicznych,

• Świadczenia motywacyjne,

•Gwarancję zakwaterowania lub comiesięczne świadczenie mieszkaniowe,

• Urlopy:

•Wypoczynkowy

•Zdrowotny,

•Okolicznościowy,

•Nagrodowy,

•Dla honorowych dawców krwi.



Co daje ukończenie Legii 
Akademickiej?
Wojska obrony terytorialnej

• Możesz połączyć służbę z życiem zawodowym,

• Pełnisz ją rotacyjnie, w dni wolne od pracy, 2 razy w

miesiącu,

• Dwuskładnikowe wynagrodzenie:

• Dodatek za gotowość,

• Należności finansowe za dzień służby uzależnione

od stopnia.

• Wiele kursów i szkoleń - na koszt wojska możesz

ukończyć m.in.:

• Prawo jazdy,

• Ratownictwo pola walki,

• Kwalifikowana pierwsza pomoc,

• Kurs płetwonurka,

• Prawo do urlopów.

• Możliwość przejścia do służby zawodowej





Co daje ukończenie Legii 
Akademickiej?
Aktywna rezerwa

• Służbę pełnisz na podstawie powołania na czas

nieokreślony,

• Musisz stawić się w koszarach raz na kwartał na co

najmniej 2 dni wolne od pracy, oraz jednorazowo

na 14 dni co najmniej raz na 3 lata,

• Podczas ćwiczeń wojskowych otrzymasz:

• Mundur,

• Ekwipunek,

• Wyżywienie,

• Zakwaterowanie,

• Wynagrodzenie,

• Ubezpieczenie.

• Po minimum 3 latach służby możesz ubiegać

się o powołanie do służby zawodowej.



Co daje ukończenie Legii 
Akademickiej?
Pasywna rezerwa

• We wskazanym czasie bierzesz udział w ćwiczeniach 

wojskowych. Mogą być:

• Jednodniowe,

• Krótkotrwałe - do 30 dni bez przerwy,

• Długotrwałe - do 90 dni bez przerwy.

• Rotacyjne - łącznie 30 dni, odbywane z przerwami.

Te trwające do 24 godzin nie mogą odbywać się częściej 

niż 3 razy w roku, a pozostałe - raz w roku.

• Ćwiczenia możesz odbyć, biorąc udział w zwalczaniu 

klęsk żywiołowych, w akcjach poszukiwawczych oraz 

ratowania życia



Gdzie możesz odbyć szkolenie?

Uczelnie wojskowe:

• Akademia Sztuki Wojennej,

• Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie,

• Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni,

• Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu,

• Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie.

Najbliższe uczelnie cywilne:

• Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu imienia

Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni,

• Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Gdańsku

• Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

• Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

• Akademia Pomorska w Słupsku

• Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Toruniu



Gdzie możesz odbyć szkolenie?

Centra szkolenia i ośrodki szkolenia:

• Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu;

• Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych 

we Wrocławiu;

• Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu;

• Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie;

• Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie;

• Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce;

• Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku 

Mazowieckim;

• Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu.



Masz wątpliwości?
Zapraszamy!

Wojskowe Centrum Rekrutacji w 
Gdańsku 
ul. TRAKT ŚW WOJCIECHA 253 Gdańsk 
tel. 261213330
wcrgdansk@ron.mil.pl


