
Zostań Żołnierzem RP  

KANDYDAT
KPT. WOJCIECH JANUSZEWSKI-BABLIKOW

WOJSKOWE CENTRUM REKRUTACJI W PŁOCKU
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Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. 

o obronie Ojczyzny 
Dz.U. 2022 poz. 655 z późn. zm.

****************Co zrobić żeby zostać żołnierzem ?****************

 Żołnierzem zawodowym: szeregowy, podoficer, oficer

 Żołnierzem terytorialnej służby wojskowej

 Żołnierzem dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej



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
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• Prawdo do dodatków finansowych

• Dodatek za rozłąkę

• Prawo do świadczeń socjalnych

• Trzynasta pensja

• Gwarancja zatrudnienia

• Zakwaterowanie

• Urlopy

• Emerytura

• Rozwój 
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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.



ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA

 Droga do zostania SZEREGOWYM ZAWODOWYM

Jeśli Złożyłeś przysięgę wojskową, stopień szeregowego rezerwy i 

Posiadasz specjalność wojskową lub stopień starszego szeregowego 

rezerwy, ta droga jest właśnie dla Ciebie.

Zgłoś się do dowolnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Złóż wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskane 

wymagane wykształcenie, oświadczenie o nieprowadzeniu 

postępowania karnego przeciw Tobie, dokument potwierdzający 

posiadany stopień oraz inne uwierzytelnione dokumenty 

potwierdzające Twoje kwalifikacje i umiejętności niezbędne na 

stanowisku służbowym.



ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA

 Droga do zostania SZEREGOWYM ZAWODOWYM

W 2023 r. 

realizowane 

będzie szkolenie 

wojskowe 

kandydatów do 

zawodowej służby 

wojskowej w 

korpusie 

szeregowych

Wstąp do 

terytorialnej służby 

wojskowej i po 

okresie 2 lat służby 

Możesz zostać 

żołnierzem 

zawodowym

Wstąp do 

dobrowolnej 

zasadniczej służby 

wojskowej i po 

okresie12 miesięcy 

służby Możesz 

zostać żołnierzem 

zawodowym

Wstąp do aktywnej 

rezerwy i po okresie 

3 lat służby Możesz 

zostać żołnierzem 

zawodowym



ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA

 Droga do zostania PODOFICEREM 

3 możliwości

SZKOŁY PODOFICERSKIE DLA 

CYWILÓW:

Rozpoczynamy nabór na szkolenie 

wojskowe dla kandydatów w jednej 

z wybranych szkół podoficerskich W 

2023 roku: Wojsk Lądowych w 

Poznaniu, Sił Powietrznych w 

Dęblinie, 

Marynarki Wojennej w Ustce oraz 

„Sonda” w Zegrzu.

WSTĄP DO LEGII AKADEMICKIEJ

- Jeżeli Jesteś lub Planujesz być 

studentem lub absolwentem 

uczelni wyższej i Chcesz przejść 

szkolenie wojskowe, ten 

program jest skierowany 

właśnie do Ciebie.

ZGŁOŚ SIĘ DO

WOJSKOWEGO CENTRUM 

REKRUTACJI

-Jeśli Jesteś 

podoficerem rezerwy, 

ta droga jest właśnie 

dla Ciebie. My 

znajdziemy dla Ciebie 

stanowisko służbowe w 

wybranej JW.



ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA

 Droga do zostania OFICEREM (nr 1)

4 możliwości: 

1. Wstąp na uczelnię wojskową: 

Podejmij naukę w jednej z 4 wojskowych uczelni: Akademii Wojsk Lądowych 

we Wrocławiu, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Akademii 

Marynarki Wojennej w Gdyni i Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Jeśli 

chcesz podjąć wojskowe studia medyczne, musisz się zarejestrować na stronie 

Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.



ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA

 Droga do zostania OFICEREM (nr 2)

2. NOWOŚĆ! SKORZYSTAJ Z PROGRAMU STYPENDIALNEGO

Jeśli jesteś studentem uczelni cywilnej na kierunku zapewniającym

kwalifikacje przydatne wojsku, możesz starać się o stypendium: 2280 zł/m-c.

Aby otrzymać takie stypendium, Musisz:

- złożyć do dnia 31 sierpnia wniosek do WCR,

– podpisać umowę z MON-em.

UWAGA! W umowie Zobowiązujesz się do:

- nieodpłatnego udziału w ćwiczeniach wojskowych oraz zajęciach w Szkole Legii 
Akademickiej w trakcie studiów,

- ukończenia 28-dniowe szkolenia podstawowego przed rozpoczęciem drugiego 
roku nauki,

- ukończenia kursu oficerskiego i zdania egzaminu na oficera,

- pełnienia zawodowej służby wojskowej przez minimum 5 lat.



ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA

 Droga do zostania OFICEREM (nr 3)

3. SKOŃCZ KURS OFICERSKI

Do wyboru Masz: 

– 3-miesięczne kursy w Akademii Wojsk Lądowych oraz w Wojskowej 

Akademii Technicznej (I  i II edycja)

– 12-miesięczne kursy w Akademii Wojsk Lądowych, Akademii 

Marynarki Wojennej i Wojskowej Akademii Technicznej, Lotniczej 

Akademii Wojskowej

- 24-miesięczny kurs w Lotniczej Akademii Wojskowej

UWAGA! Aby wziąć udział w kursie oficerskim, Musisz posiadać wyższe 

wykształcenie (tytuł magistra lub równorzędny), a w przypadku 

kandydatów do służby w korpusie medycznym w dniu rozpoczęcia 
szkolenia legitymować się prawem wykonywania zawodu.



ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA

 Droga do zostania OFICEREM (nr 4)

4. WSTĄP DO LEGII AKADEMICKIEJ 

Szkolenie w Legii Akademickiej obejmuje: 

– zajęcia teoretyczne i praktyczne maksymalnie 3 lata, 

– egzamin na oficera. 

UWAGA! Słuchacze programu po przysiędze wojskowej zyskują tytuł 

podchorążego, który jest używany wraz ze stopniem wojskowym. 

Po szkoleniu w Legii Akademickiej: 

– Zyskujesz możliwość aplikowania w szeregi oficerów zawodowych. 

– Możesz na swój wniosek wstąpić do aktywnej rezerwy.

– Jeśli nie Złożysz wniosku lub nie Ukończysz pełnego cyklu szkolenia, 

Trafisz do pasywnej rezerwy.



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,

 zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby wojskowej,

 niekaralność,

 niepełnienie innego rodzaju służby wojskowej.



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



Serdecznie zapraszamy i czekamy…

WOJSKOWE CENTRUM REKRUTACJI

w PŁOCKU
Al. Kilińskiego 12

09-400 Płock

- W każdy dzień roboczy w godz. od 7.30 do 15.30

- W każdy poniedziałek w godz. od 7.30 do 18.00

- W każdą pierwszą sobotę miesiąca w godz. od 8.00 do 14.00

Wojskowe Centrum Rekrutacji 
otwarte jest dla Ciebie:



Dziękuję za uwagę


