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WKU WARSZAWA - ŚRÓDMIEŚCIE



Kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie 
przeprowadzona w dniach:

od 7 kwietnia do 23 lipca 2021 r. oraz od 9 sierpnia do 19 listopada 2021r. 
Do stawienia wzywa się mężczyzn urodzonych w 2002 roku oraz w 2001 roku, którzy nie 

posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kategoria A - zdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia 
 
Kategoria B - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, które w okresie do 24 miesięcy od 
dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej w czasie pokoju.
Kategoria D - niezdolny do czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych 
przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej.
Kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej

Celem kwalifikacji wojskowej jest 
ustalenie zdolności do czynnej 
służby wojskowej osób 
podlegających temu obowiązkowi 
oraz osób zgłaszających się 
w trybie ochotniczym do pełnienia 
służby wojskowej, które ukończyły 
18 rok życia.



RODZAJE SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Szkolnictwo wojskowe

Służba przygotowawcza
Terytorialna Służba Wojskowa

Legia Akademicka
Służba zawodowa 



SŁUŻBA KANDYDACKA

LIMIT PRZYJĘĆ 2021r. – 1475 osób

         https://uczelnie-wojskowe.mon.gov.pl/



Krok po kroku…
KROK 1: załóż konto w internetowej rejestracji kandydatów  IRK 
do 31 maja (Medyczne przez WKU) . 

LAW do 31 marca. 
KROK 2: wypełnij wszystkie wymagane pola dotyczące danych osobowych (m.in. 
imię i nazwisko, adres, telefon itd.),

KROK 3: dokonaj wyboru kierunku (lub kierunków) studiów, 
na które chcesz być przyjęty,

KROK 4: po otrzymaniu wyników matury wprowadź 
je na swoim koncie w internetowej rejestracji kandydatów, 

KROK 5: dokonaj opłaty rekrutacyjnej,

KROK 6: czekaj na informację o wstępnym zakwalifikowaniu 
na listę kandydatów (otrzymasz ją na swoje konto w internetowej rejestracji 
kandydatów oraz znajdziesz na stronie internetowej Uczelni),

KROK 7: po złożeniu kompletu dokumentów otrzymasz decyzję 
o przyjęciu na studia.



ETAP I-  ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW

ETAP II- BADANIA LEKARSKIE I PSYCHOLOGICZNE

ETAP III- EGZAMINY:
Analiza ocen ze świadectw dojrzałości, 
egzamin sprawności fizycznej, 
rozmowa kwalifikacyjna 

ETAP IV- SZKOLENIE SELEKCYJNE
Sprawdzenie predyspozycji do pełnienia służby kandydackiej 



WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA 
• Budownictwo;
• Chemia;
• Elektronika i telekomuniakcja;
• Geodezja i kartografia;
• Informatyka;
• Kryptologia i cyberbezpieczeństwo;
• Logistyka;
• Lotnictwo i kosmonautyka;
• Mechanika i budowa maszyn;
• Mechatronika;



AKADEMIA MARYNARKI 
WOJENNEJ 

• Nawigacja;
• Mechanika i budowa maszyn;
• Informatyka;
• Systemy informacyjne w bezpieczeństwie;
• Mechatronika



AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH

• Dowodzenie;

• Logistyka;

• Zarządzanie; 

• Inżynieria bezpieczeństwa



LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA

• Logistyka;
• Lotnictwo i kosmonautyka;
• Nawigacja 



UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI

• Lekarskie; 



Ostatnimi krokami do powołania są:

1) podpisanie umowy;
2) wydanie rozkazu personalnego o powołaniu do  
służby kandydackiej;
3) stawienie się osoby powołanej do pełnienia służby 
kandydackiej;



Stawki uposażenia żołnierzy pełniących służbę kandydacką
zależą od najniższego uposażenia żołnierza zawodowego.

Rozporządzenie MON z dnia 13 lutego 2019. – Dz.U. poz. 367.

Stopień 
wojskowy

Wysokość uposażenia w zależności od roku nauki 

Pierwszy rok 
studiów

Drugi rok 
studiów

Trzeci rok 
studiów

Czwarty rok 
studiów

Piąty rok 
studiów

szeregowy 1200 1300 1500 1600 1800

st. szeregowy 1400 1500 1600 1800 2000

kapral

1500

1600 1800 2000 2100

st. kapral 

1800

2000 2100 2300

plutonowy 

2100
2300 2400

sierżant 2400 2600



Ukończenie Uczelni Wojskowej to gwarancja:

- Otrzymania stopnia podporucznika WP 
oraz uzyskania tytułu magistra;

- Pracy w wybranej jednostce lub instytucji 
wojskowej;

- Wysokiego i stałego uposażenia;

- Otrzymania mieszkania służbowego; 

- I co najważniejsze: 
CZYNNEGO UDZIAŁU W DZIAŁANIACH NA 
RZECZ OBRONNOŚCI RP.



SZKOŁY PODOFICERSKIE



Kto może ubiegać się o przyjęcie do 
szkoły podoficerskiej??

- Osoba legitymująca się wyłącznie polskim 
obywatelstwem;

- Która ma co najmniej 18 lat;
- Posiada odpowiednią zdolność psychiczną i fizyczną 

do pełnienia zawodowej służby wojskowej;
- Nie jest karana sądownie;
- Posiada wykształcenie średnie; 



6 KROKÓW ABY ZOSTAĆ PODOFICEREM 
ZAWODOWYM 

1. Podejmij decyzję !

2. Poszukaj niezbędnych informacji. Zgłoś się do swojej Wojskowej 
Komendy Uzupełnień i wybierz swoją szkołę podoficerską.

3. Złóż wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami 
do Dyrektora Departamentu Kadr poprzez Wojskowego Komendanta 
Uzupełnień.

4. Zgłoś się do wskazanej przez WKU Wojskowej Komisji Lekarskiej oraz 
Pracowni Psychologicznej w celu określenia zdolności do zawodowej 
służby wojskowej.

5.  Zgłoś się we wskazanym miejscu na rozmowę kwalifikacyjną 
(egzamin).

6. Zgłoś się we wskazanym  czasie w szkole podoficerskiej! Rozpocznij 
szkolenie a następnie zawodową służbę wojskową. 



Terminy składania dokumentów

• Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych 
w Poznaniu: do 4 czerwca 2021r. 

• Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych
 w Dęblinie – do 29 października 2021r. 

• Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej 
w Ustce – do 5 kwietnia 2021r.

• Szkoła Podoficerska SONDA w Zegrzu 
i Toruniu – do 4 czerwca 2021r. 





LIMIT PRZYJĘĆ DO SZKÓŁ 
PODOFICERSKICH W 

ROKU 2021 
WYNOSI 428 MIEJSC.





SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA



SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA - to rodzaj czynnej służby wojskowej dla ochotników 
posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także innych osób niepodlegających 
obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.

Powołanie do tej służby powstaje w drodze 
dobrowolnego zgłoszenia się do jej pełnienia. 

Szkolenie podstawowe w służbie przygotowawczej 
w korpusie szeregowych trwa tylko 28 dni 



ZASADY REKRUTACJI:

Złożenie wniosku przez 
ochotnika:

Osoba ubiegająca się 
o powołanie do służby 

przygotowawczej składa wniosek 
bezpośrednio w Wojskowej 

Komendzie Uzupełnień 

lub poprzez Resortowy Portal 
Rekrutacyjny  

www.zostanzolnierzem.pl  
składa deklarację o chęci 

pełnienia służby 
przygotowawczej.

Do wniosku załącza się 
następujące dokumenty:

1) ksero kopię świadectwa 
ukończenia gimnazjum, szkoły 
średniej lub dyplomu ukończenia 
studiów wyższych;

2)kserokopię dowodu osobistego;

3) inne dokumenty 
potwierdzające posiadane 
kwalifikacje, w tym certyfikaty 
językowe, kursów lub uzyskania 
specjalizacji zawodowych, 
zaświadczenia 
o prawie wykonywania zawodu.



POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Wojskowy Komendant Uzupełnień, rozpoczyna postepowanie 
rekrutacyjne w stosunku do osoby, która złożyła wniosek (deklarację). 
Dokonuje wstępnego sprawdzenia wniosku (deklaracji) pod względem 
spełnienia wymogów formalnych, oraz niezwłocznie, nie później jednak 
niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (deklaracji), informuje 
kandydata o wyniku przeprowadzonego wstępnego sprawdzenia. 
W przypadku pozytywnego wyniku ustala z wnioskodawcą miejsce
i termin stawienia się  do Wojskowego Centrum Rekrutacyjnego 
(WCR).



E-LEARNING

Powołani do służby przygotowawczej nie później niż na 10 przed 
terminem stawienia się w jednostce wojskowej, otrzymują na swoją 
pocztę e-mailową materiały do szkolenia  zdalnego - w wymiarze 44 

godzin.

Żołnierze służby przygotowawczej, z dniem 
rozpoczęcia szkolenia, otrzymują tytuł elewa.



PRZEBIEG SŁUŻBY PRZYGOTWAWCZEJ W KORPUSIE 
SZEREGOWYCH

Szkolenie w ramach służby 
przygotowawczej w korpusie 
szeregowych, odbywa się  ośrodkach 
szkolenia lub jednostkach 
wojskowych i trwa 28 dni:
• wcielenie 1 – 2 dni;
• szkolenie zapoznawcze 1 dzień;
• szkolenie programowe 17 dni;
• egzamin 1 dzień;
• przysięga wojskowa 1 dzień;
• dyspozycja dowódcy JW. – 3 dni;
• urlop 3 dni.



Służba przygotowawcza

Żołnierz nie ponosi kosztów związanych
 z przebiegiem służby przygotowawczej.

Okres pełnienia służby przygotowawczej 
wlicza się pracownikowi 
do okresu zatrudnienia 

w zakresie wszystkich uprawnień 
wynikających ze stosunku pracy.

Uposażenie żołnierza pełniącego służbę 
przygotowawczą wynosi 1233 zł 

miesięcznie.

Po zakończeniu szkolenia na potrzeby 
korpusu szeregowych w 2021 r. żołnierz 
otrzymuje odprawę w wysokości 2250 zł.



UPRAWNIENIA ŻOŁNIERZA PEŁNIĄCEGO SŁUŻBĘ 
PRZYGOTOWAWCZĄ

Żołnierzowi pełniącemu służbę 
przygotowawczą przysługują wszystkie 
uprawnienia żołnierza odbywającego
czynną służbę wojskową, wyszczególnione 
w ustawie o powszechnym obowiązku obrony 
a w szczególności:

– bezpłatne wyżywienie lub 
równoważnik za wyżywienie;

– umundurowanie i wyekwipowanie 
wojskowe w naturze lub równoważnik 
pieniężny;

– bezpłatne zaopatrzenie w produkty 
lecznicze i wyroby medyczne, inne niż 
oznaczone znakiem „Rp”;

– prawo do urlopów;
– ubezpieczenie zdrowotne

 i inne świadczenia zdrowotne 
na zasadach określonych 
w ustawie o świadczeniach 
opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków 
publicznych;

– do bezpłatnego 
zakwaterowania, 



Terminy szkolenia w ramach służby 
przygotowawczej w 2021 roku:

 Szkolenie ochotników w ramach służby 
przygotowawczej, w korpusie 

szeregowych

- 11 stycznia do 06 lutego 2021r.;

- 08 lutego do 06 marca 2021r.;

- 08 marca do 02 kwietnia 2021r.;

- 06 kwietnia do 01 maja 2021r.;

- 04 maja do 29 maja 2021r.;
- 07 czerwca do 03 lipca 2021r.;

- 05 lipca do 31 lipca 2021r.;

- 02 sierpnia do 28 sierpnia 2021r.;
- 30 sierpnia do 25 września 2021r.;

- 27 września do 23 października 2021r.;
- 15 listopada do 11 grudnia 2021r.

Szkolenie ochotników w ramach służby 
przygotowawczej, w korpusie 

podoficerów

- 01 lutego do 27 lutego 2021r. - szkolenie 
podstawowe;

- od 01 marca 2021r.** - szkolenie 
specjalistyczne;

- 05 lipca do 31 lipca 2021r. - szkolenie 
podstawowe;

- od 02 sierpnia 2021r.** - szkolenie 
specjalistyczne.

** - termin zakończenia szkolenia 
uzależniony od specjalności wojskowej.



WOJSKA 
OBRONY 

TERYTORIALNEJ

https://terytorialsi.wp.mil.pl/

„zawsze gotowi, zawsze blisko” 



ZADANIA

prowadzenie działań 
militarnych 

we współdziałaniu 
z wojskami operacyjnymi  

(w przypadku wybuchu 
konfliktu). 

ochrona ludności 
przed skutkami 

klęsk żywiołowych, 
likwidacja ich 

skutków, ochrona 
mienia, akcje 

poszukiwawcze oraz 
ratownicze

ochrona społeczności 
lokalnych przed 

skutkami destabilizacji 
i dezinformacji.

współpraca 
z elementami systemu 
obronnego państwa, 
w tym szczególnie 

z wojewodami 
i organami samorządu 

terytorialnego.

ochrona społeczności 
lokalnych przed skutkami 

ataków w cyberprzestrzeni.

szerzenie 
w społeczeństwie idei 

wychowania patriotycznego.





SYSTEM SZKOLENIA

Pełniona rotacyjnie
co najmniej dwa dni w miesiącu w jednostce wojskowej.

Pełniona rotacyjnie
co najmniej dwa dni w miesiącu w jednostce wojskowej.

Pełniona dyspozycyjnie
poza jednostką wojskową, w gotowości do stawienia się do służby rotacyjnej.

Pełniona dyspozycyjnie
poza jednostką wojskową, w gotowości do stawienia się do służby rotacyjnej.



SYSTEM SZKOLENIA

Kandydat 
bez przeszkolenia wojskowego

Kandydat 
bez przeszkolenia wojskowego Żołnierz rezerwyŻołnierz rezerwy

16 dni szkolenia i złożenie przysięgi 
wojskowej

8 dni szkolenia wyrównawczego8 dni szkolenia wyrównawczego



LP. STOPIEŃ WOJSKOWY 1 DZIEŃ 
ĆWICZEŃ (ZŁ)

2 DNI ĆWICZEŃ 
(ZŁ)

DODATEK ZA 
GOTOWOŚĆ BOJOWĄ 

(ZŁ)
MIESIĄC (ZŁ)

1. szeregowy (marynarz) 117,14 234,28 411,00 645,28

3. kapral (mat) 133,58 267,16
411,00 678,16

6. sierżant (bosman) 141,80 283,60 411,00 694,60

9. chorąży (chorąży marynarki) 152, 07 304,14 411,00 715, 14

12.
podporucznik (podporucznik 

marynarki)
172,62 345, 24

411,00 756,24

13.
porucznik (porucznik 

marynarki)
174,68 349,36 411,00 760,36

Otrzymane przez żołnierza TSW uposażenie i dodatek są 
ZWOLNIONE Z PODATKU DOCHODOWEGO.



LEGIA AKADEMICKA

https://www.wojsko-polskie.pl/legia-akademicka/



Kto może wziąć udział w programie LA?

• Mieć obywatelstwo polskie;
• Być studentem uczelni;
• Posiadać kwalifikacje wojskowe

 (kat. Zdrowia A);
•  być nie karanym.





SZKOLENIE TEORETYCZNE

Obejmuje około 30 h lekcyjnych 
w formie wykładów. Po zaliczeniu części 
teoretycznej składasz pisemny wniosek 
o powołanie na ćwiczenia wojskowe
 (czyt. Szkolenia praktyczne)



SZKOLENIE PRAKTYCZNE



LEGIA AKADEMICKA 2021

NOWOŚĆ



STUDIA WOJSKOWE        261- 877 – 131 

WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ    261 – 877 – 172

LEGIA AKADEMICKA        261- 877 – 131 

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA       261 – 877 – 057 

ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA      261 – 877 – 857 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA    261 – 877 – 045  

https://wkuwarszawa-srodmiescie.wp.mil.pl/pl/

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa – Śródmieście 
 

ul. Mierosławskiego 22 
01 – 558 Warszawa  
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