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Są 3 możliwości:

1. ŻOŁNIERZ ZAWODOWY  
– SZEREGOWY  
– PODOFICER  
– OFICER 

2. ŻOŁNIERZ TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

3. NOWOŚĆ!  ŻOŁNIERZ 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 – minimum średnie,

 na kurs oficerski – wykształcenie wyższe (tytuł magistra),

 na uczelnie wojskowe – wykształcenie średnie z maturą .

KIM CHCESZ ZOSTAĆ?
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Jeśli zostaniesz żołnierzem zawodowym, zyskasz:

FINANSE
– wynagrodzenie podstawowe: w korpusie szeregowych – od 4960 zł, 

w korpusie podoficerów – od 5560 zł, w korpusie oficerów – 
od 6700  zł;

– prawo do dodatków finansowych: stażowego, specjalnego, 
kompensacyjnego i służbowego; 

– należności finansowe za przeniesienie służbowe, podróże służbowe 
oraz służbę poza granicami kraju;

– dodatek za rozłąkę i zwrot kosztów przejazdu nie częściej niż raz 
w miesiącu do miejsca zamieszkania członka rodziny;

– prawo do świadczeń socjalnych; 
– NOWOŚĆ!  świadczenie motywacyjne: 1500 zł dla żołnierzy ze stażem 

służby wojskowej powyżej 25 lat oraz 2500 zł dla żołnierzy ze stażem 
powyżej 28 lat i 6 miesięcy;

– NOWOŚĆ!  świadczenie za długoletnią służbę wojskową: od 5% pod-
stawy uposażenia po 15 latach służby do 15% podstawy uposażenia 
po 25 latach;

– dodatek motywacyjny dla szeregowych i podoficerów od 105 zł do 
405 zł;

– trzynastą pensję;
– gwarancję zatrudnienia;

ZAKWATEROWANIE
– gwarancję zakwaterowania – NOWOŚĆ!  Wszyscy żołnierze zawo-

dowi mogą wybrać jedną z form zakwaterowania: służbowe mieszka-

ŻOŁNIERZ ZAWODOWY
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nie, miejsce w internacie lub comiesięczne świadczenie mieszkaniowe 
na wynajem lokalu na własną rękę od 480 do 1500 zł;

– NOWOŚĆ!  wyższą odprawę mieszkaniową dla żołnierzy odcho-
dzących z armii, którzy nie wykupili wojskowego mieszkania lub 
nie otrzymali go z Agencji Mienia Wojskowego;

URLOPY
– prawo do urlopów: wypoczynkowego, zdrowotnego, okolicznościo-

wego, nagrodowego i przysługującego honorowym dawcom krwi;
– gratyfikację urlopową oraz dopłatę do wypoczynku w ramach pro-

gramu „Tanie wczasy”, a także prawo do bezpłatnego wypoczynku 
dzieci na koloniach i obozach;

ZDROWIE
– NOWOŚĆ!  prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowot-

nej poza kolejnością w placówkach wojskowych; 
– dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych dzieci;

ROZWÓJ
– możliwość udziału w kursach, szkoleniu i kształceniu na koszt  

armii (kurs prawa jazdy, nauka języków obcych);
– możliwość awansu;
– możliwość udziału w misjach zagranicznych i szkoleniach  

międzynarodowych;

EMERYTURA
– prawo do emerytury już po 25 latach służby;
– możliwość rekonwersji – przed odejściem z armii możesz skorzystać 

np . z doradztwa zawodowego oraz kursów i studiów na koszt wojska . 
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Masz 3 możliwości:

1. PRZEJDŹ KURS PODOFICERSKI DLA CYWILÓW
Szkolenie na kaprala przejdziesz w jednej z wybranych szkół podofi-

cerskich: Wojsk Lądowych w Poznaniu, Sił Powietrznych w Dęblinie,  
Marynarki Wojennej w Ustce oraz „Sonda” w Zegrzu .

UWAGA!  Musisz mieć co najmniej średnie wykształcenie, aby wziąć 
udział w kursie podoficerskim .

Nabór
– Za pośrednictwem Wojskowego Centrum Rekrutacji złóż wniosek 

do dyrektora Departamentu Kadr MON . 

– W Wojskowym Centrum Rekrutacji przejdź badania lekarskie oceniają-
ce Twoją zdolność fizyczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej 
oraz badania psychologiczne .

– Przystąp do rekrutacji, która obejmuje: analizę ocen ze świadectwa 
ukończenia szkoły średniej, sprawdzian z WF-u, test z języka angiel-
skiego oraz rozmowę kwalifikacyjną .

 PODOFICER

Zgłoś się do wybranej jednostki wojskowej
Jeśli złożyłeś przysięgę wojskową i masz stopień szeregowego lub star-

szego szeregowego rezerwy, ta droga jest właśnie dla Ciebie . Nabór 
obejmuje test sprawnościowy oraz rozmowę kwalifikacyjną .

 SZEREGOWY
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Kurs, w zależności od specjalności, trwa od kilku do kilkunastu 
miesięcy i obejmuje:
– e-learningową część teoretyczną,
– do 28 dni szkolenia podstawowego zakończonego przysięgą wojskową,
– szkolenie na kaprala, tzw . bazowy kurs podoficerski,
– szkolenie specjalistyczne .

UWAGA!  Jeśli masz wykształcenie średnie techniczne, jesteś muzykiem 
lub ratownikiem medycznym, możesz wziąć udział w kursach podoficer-
skich dla cywilów organizowanych z myślą o kształceniu konkretnych 
specjalistów potrzebnych w wojsku .

2. WSTĄP DO LEGII AKADEMICKIEJ
Jeżeli jesteś studentem lub absolwentem uczelni wyższej i chcesz przejść 

szkolenie wojskowe, ten program jest skierowany właśnie do Ciebie .

Szkolenie w Legii Akademickiej obejmuje:
– zajęcia teoretyczne i praktyczne maksymalnie 3 lata,
– egzamin na podoficera .

UWAGA!  W każdej chwili możesz zrezygnować ze szkolenia .

Po szkoleniu w Legii Akademickiej:
– możesz aplikować w szeregi podoficerów zawodowych,
– na swój wniosek możesz wstąpić do aktywnej rezerwy,
– jeśli nie złożysz wniosku lub nie ukończysz pełnego cyklu szkolenia,  

trafisz do pasywnej rezerwy .

3. ZGŁOŚ SIĘ DO WYBRANEJ JEDNOSTKI WOJSKOWEJ
Jeśli jesteś podoficerem rezerwy, ta droga jest właśnie dla Ciebie .
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Masz 4 możliwości:

1. SKOŃCZ STUDIA WOJSKOWE
Podejmij naukę w jednej z 4 wojskowych uczelni: Akademii Wojsk Lądo-

wych we Wrocławiu, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Aka-
demii Marynarki Wojennej w Gdyni i Lotniczej Akademii Wojskowej w Dę-
blinie . Jeśli chcesz podjąć wojskowe studia medyczne, musisz się zareje-
strować na stronie Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi .

Nabór
– NOWOŚĆ!  Złóż wniosek w WCR-ze o powołanie do dobrowolnej za-

sadniczej służby wojskowej – zarejestruj się w portalu rekrutacyjnym WP .

– Przystąp do egzaminów wstępnych obejmujących: test sprawności  
fizycznej, rozmowę kwalifikacyjną i analizę wyników matury .

– Przejdź badania lekarskie oceniające Twoją zdolność fizyczną do peł-
nienia zawodowej służby wojskowej oraz badania psychologiczne .

UWAGA!  We wszystkich uczelniach podczas rozmowy kwalifikacyjnej 
możesz zdobyć dodatkowe punkty, jeśli m .in .: jesteś absolwentem kla-
sy wojskowej lub członkiem organizacji proobronnej, masz osiągnięcia 
w sporcie, a także inne udokumentowane uprawnienia . 

UWAGA!  Jeśli chcesz aplikować na kierunki: lotnictwo i kosmonautyka 
oraz nawigacja w Lotniczej Akademii Wojskowej, przed egzaminem mu-
sisz przejść specjalistyczne badania w Wojskowym Instytucie Medycyny 
Lotniczej . Jeśli planujesz zostać pilotem wojskowym, czeka Cię jeszcze 
szkolenie sprawdzające Twoje predyspozycje do służby w powietrzu .

 OFICER
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Kształcenie
– Jeśli pomyślnie przejdziesz rekrutację, studia rozpoczniesz jako żołnierz 

dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej . Przejdziesz trwające do 
28 dni szkolenie podstawowe, zakończone egzaminem i przysięgą 
wojskową .

– NOWOŚĆ!  Po I roku studiów trafisz do zawodowej służby wojskowej . Pod-
stawą Twojego wynagrodzenia będzie najniższa pensja żołnierza zawo-
dowego – 4960 zł . W zależności od stopnia wojskowego i roku studiów 
wyniesie ono od 100% do 120% . UWAGA!  Studenci wojskowi po przy-
siędze zaczynają studia od stopnia szeregowego i podczas nauki mogą 
awansować o kolejne stopnie, aż do sierżanta . 

– W trakcie 5 lat studiów wojskowych będziesz miał prawo do bez-
płatnego: zakwaterowania, wyżywienia i umundurowania .

UWAGA!  Po ukończeniu uczelni wojskowej otrzymasz tytuł zawodowy 
magistra inżyniera lub magistra, promocję na stopień podporucznika  
i zostaniesz wyznaczony na stanowisko służbowe .

2. NOWOŚĆ!  SKORZYSTAJ Z PROGRAMU 
STYPENDIALNEGO

Jeśli jesteś studentem uczelni cywilnej na kierunku zapewniającym  
kwalifikacje przydatne wojsku, możesz starać się o stypendium .

Aby otrzymać stypendium, musisz:
– podpisać umowę z MON-em,

UWAGA!  W umowie zobowiązujesz się do:
 nieodpłatnego udziału w ćwiczeniach wojskowych oraz zaję-

ciach w Szkole Legii Akademickiej w trakcie studiów,
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 ukończenia kursu oficerskiego i zdania egzaminu na oficera,
 pełnienia zawodowej służby wojskowej przez minimum 5 lat .

– ukończyć szkolenie podstawowe przed rozpoczęciem drugiego  
roku nauki .

Jeśli jesteś zainteresowany, złóż wniosek o stypendium do szefa  
Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji .

3. SKOŃCZ KURS OFICERSKI
Do wyboru masz:

– 3-miesięczne kursy m .in . w Akademii Wojsk Lądowych – organizowane 
dla kandydatów np . na wojskowych lekarzy, psychologów, ratowników 
medycznych; w Wojskowej Akademii Technicznej dla cywilów zainte-
resowanych służbą w Wojskach Obrony Cyberprzestrzeni;

– 12-miesięczne kursy w Akademii Wojsk Lądowych, Akademii Marynar-
ki Wojennej i Wojskowej Akademii Technicznej w specjalnościach 
m .in .: logistycznej, pancerno-zmechanizowanej, obsługi prawnej,  
ekonomiczno-finansowej i ochrony przeciwpożarowej .

UWAGA!  Aby wziąć udział w kursie oficerskim, musisz mieć wyższe wy-
kształcenie (tytuł magistra), a w przypadku kandydatów do służby w kor-
pusie medycznym w dniu rozpoczęcia szkolenia legitymować się prawem 
wykonywania zawodu .

Nabór
– Za pośrednictwem Wojskowego Centrum Rekrutacji złóż wniosek do 

dyrektora Departamentu Kadr MON . 
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– Przejdź badania lekarskie oceniające Twoją zdolność fizyczną do peł-
nienia zawodowej służby wojskowej oraz badania psychologiczne .

– Przystąp do rekrutacji . Obejmuje ona m .in . sprawdzian z WF-u, test 
z języka angielskiego oraz rozmowę kwalifikacyjną .

UWAGA!  Bez względu na rodzaj kursu szkolenie zaczniesz 
od teoretycznego etapu e-learningowego, następnie trwającego do 
28 dni szkolenia podstawowego .

4. WSTĄP DO LEGII AKADEMICKIEJ
Jeżeli jesteś studentem lub absolwentem uczelni wyższej i chcesz przejść 

szkolenie wojskowe, ten program skierowany jest właśnie do Ciebie .

Szkolenie w Legii Akademickiej obejmuje:
– zajęcia teoretyczne i praktyczne maksymalnie 3 lata;

– egzamin na oficera .

UWAGA!  W każdej chwili możesz zrezygnować ze szkolenia .

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 .
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Jeśli zostaniesz żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej, 
zyskasz: 

– dwuskładnikowe wynagrodzenie: dodatek za gotowość bojową 
w wysokości 496 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;

– w sytuacjach losowych prawo do zapomogi finansowej;

– NOWOŚĆ!  prawo do skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej 
w placówkach wojskowych poza kolejnością – na podobnych zasa-
dach jak żołnierze zawodowi;

– prawo do urlopów: wypoczynkowego, dodatkowego, zdrowotnego, 
okolicznościowego, nagrodowego i wynikające z uprawnień honoro-
wego dawcy krwi;

– prawo do wliczenia okresu służby wojskowej do okresu zatrudnienia 
z zachowaniem ciągłości pracy;

ŻOŁNIERZ TERYTORIALNEJ 
SŁUŻBY WOJSKOWEJ 
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– możliwość łączenia pracy zawodowej ze służbą wojskową;

– gwarancję zatrudnienia (z wyjątkiem umowy na okres próbny i na 
czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy oraz zwolnienia z winy pra-
cownika bez wypowiedzenia, a także w sytuacji, gdy dochodzi 
do zwolnień grupowych);

– możliwość przejścia do służby zawodowej .

Musisz spełnić następujące wymagania:

– wiek minimum 18 lat,

– polskie obywatelstwo,

– zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia służby wojskowej,

– niekaralność,

– niepełnienie innego rodzaju służby wojskowej . 

Nabór

– Wejdź na rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl lub zostanzolnierzem.pl,  
wypełnij dane i czekaj na kontakt od wojskowych rekruterów .

NOWOŚĆ!  Wniosek o powołanie możesz też złożyć podczas kwalifi-
kacji wojskowej oraz w dowolnym Wojskowym Centrum Rekrutacji . 

– Przejdź postępowanie rekrutacyjne obejmujące analizę dokumen-
tów, rozmowę kwalifikacyjną i badania mające ocenić Twoją zdol-
ność fizyczną do pełnienia czynnej służby wojskowej oraz badania 
psychologiczne . 

– Rozpocznij e-learningowe szkolenie teoretyczne .
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Szkolenie

– Jeśli dotąd nie miałeś kontaktu z wojskiem, musisz przejść 16-dniowe 
szkolenie wstępne, tzw . szesnastkę . UWAGA!  Szkolenie możesz odbyć 
jednorazowo lub okresowo w dniach wolnych od pracy (weekendy) .

– Jeśli jesteś już po przysiędze wojskowej, czeka Cię ośmiodniowe szko-
lenie wyrównawcze . UWAGA!  Szkolenie odbywa się w trybie ciągłym 
lub weekendowym i obejmuje 4 dwudniowe szkolenia . 

Służba

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 służby otrzymasz mundur, broń (deponowaną w jed-
nostce)  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 .

Informacje o służbie w WOT uzyskasz na stronie  
rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl, infolinia tel .: 800 696 077 .
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Jeżeli nie pełniłeś służby wojskowej, możesz odbyć przeszkolenie wojsko-
we i w przyszłości zasilić rezerwy albo wstąpić do armii zawodowej .

Jako żołnierz dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej 
zyskasz:
– wynagrodzenie na poziomie żołnierzy zawodowych od 4960 zł już 

od pierwszego dnia służby,

– 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 wojsko-
wej albo okresu zatrudnienia .

UWAGA!  Absolwenci certyfikowanych wojskowych klas mundurowych 
oraz oddziałów przygotowania wojskowego mają możliwość odbycia 
skróconego szkolenia podstawowego dobrowolnej zasadniczej służby 
wojskowej .

UWAGA!  Dobrowolną zasadniczą służbę wojskową można przerwać 
w dowolnym momencie .

NOWOŚĆ!   ŻOŁNIERZ 
DOBROWOLNEJ 
ZASADNICZEJ SŁUŻBY 
WOJSKOWEJ

15
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NABÓR
Złóż wniosek . 

Czekaj na kontakt z rekruterem .
Przejdź rekrutację .

Odbierz kartę powołania .
Więcej informacji na stronie 

zostanzolnierzem .pl  
i w Wojskowych Centrach 

Rekrutacji .

MASZ DECYZJĘ 
O POWOŁANIU

PRZYSIĘGA  
WOJSKOWA

NIE SKŁADAŁEŚ 
PRZYSIĘGI  

WOJSKOWEJ

SKŁADAŁEŚ PRZYSIĘGĘ  
WOJSKOWĄ

PRZYSIĘGA  
WOJSKOWA

SZKOLENIE 
PODSTAWOWE

– 27 dni –

etap I
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PRZYSIĘGA  
WOJSKOWA

Możesz wstąpić do WOT-u.
Możesz pełnić służbę 
w rezerwie aktywnej

Możesz zostać 
żołnierzem 

zawodowym

SZKOLENIE 
SPECJALISTYCZNE

– do 11 miesięcy –

połączone z wykonywaniem 
obowiązków na stanowisku 

służbowym w jednostce 
wojskowej

etap II

DOBROWOLNA 
ZASADNICZA SŁUŻBA 
WOJSKOWA
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Nabór
– NOWOŚĆ!  Wejdź na portal rekrutacyjny zostanzolnierzem.pl i podaj 

niezbędne dane . Wniosek o powołanie możesz też złożyć podczas 
kwalifikacji wojskowej oraz w dowolnym Wojskowym Centrum 
Rekrutacji w całej Polsce . 

– Czekaj na kontakt od wojskowych rekruterów – poinformują Cię 
o terminie i miejscu stawienia się w Wojskowym Centrum Rekrutacji .

– W WCR-ze w ciągu maksymalnie 2 dni przejdziesz niezbędne 
procedury naboru, w tym rozmowę kwalifikacyjną, rozmowę 
z psychologiem oraz badanie lekarskie .

– Jeśli pomyślnie ukończysz ten etap, otrzymasz kartę powołania na 
szkolenie w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej .

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa składa się 
z 2 etapów:
– szkolenie podstawowe – 27-dniowe . UWAGA!  Jeśli składałeś już 

przysięgę wojskową, ten etap Cię nie dotyczy .

– szkolenie specjalistyczne połączone z wykonywaniem obowiązków 
na stanowisku służbowym w jednostce wojskowej – trwające do 
11 miesięcy .

UWAGA!  Na czas służby masz zapewnione wyżywienie, broń 
(deponowaną w jednostce), mundur i ekwipunek oraz ubezpieczenie . 
Masz wybór – nie musisz być skoszarowany, możesz pełnić służbę 
i mieszkać poza jednostką .
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Po szkoleniu
– Jeśli przejdziesz wyłącznie 27-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, możesz dodatkowo  
ubiegać się o powołanie do zawodowej służby wojskowej . 
UWAGA!  Po dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej masz 

pierwszeństwo w naborze do służby zawodowej .
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ZNAJDŹ SWOJE WCR:
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
WCR CIECHANÓW
ul . Wojska Polskiego 54
06-400 Ciechanów 
tel . 261 341 350

WCR RADOM
ul . 1905 Roku 30
26-600 Radom 
tel . 261 511 135

WCR GARWOLIN
ul . Kościuszki 28
08-400 Garwolin 
tel . 261 518 943

WCR SIEDLCE
ul . Wałowa 1
08-110 Siedlce 
tel . 261 351 320

WCR MIŃSK MAZOWIECKI
ul . Piękna 3
05-300 Mińsk Mazowiecki 
tel . 261 353 440

WCR WYSZKÓW
ul . Serocka 5
07-200 Wyszków 
tel . 261 865 930

WCR OSTROŁĘKA
ul . Sienkiewicza 45
07-409 Ostrołęka
tel . 261 384 419

WCR WARSZAWA-MOKOTÓW
ul . Winnicka 1
02-095 Warszawa 
tel . 261 871 743

WCR PŁOCK
ul . Al . Jana Kilińskiego 12
09-402 Płock 
tel . 261 441 005

WCR WARSZAWA-OCHOTA
ul . Sękocińska 8
02-313 Warszawa 
tel . 261 826 806

WCR WARSZAWA-PRAGA
ul . Brechta 16
00-987 Warszawa 
tel . 261 872 452

WCR WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE
ul . Mierosławskiego 22
01-558 Warszawa 
tel . 261 840 157
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WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
WCR BIAŁYSTOK
ul . Lipowa 35
15-428 Białystok 
tel . 693 296 566

WCR ŁOMŻA
ul . Polowa 12
18-400 Łomża 
tel . 261 385 787

WCR BIELSK PODLASKI
ul . Dubiażyńska 2
17-100 Bielsk Podlaski 
tel . 261 398 065

WCR SUWAŁKI
ul . Wojska Polskiego 21a
16-400 Suwałki 
tel . 261 347 244

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
WCR TORUŃ
ul . Wały gen . Sikorskiego 21
87-100 Toruń 
tel . 261 432 360

WCR GRUDZIĄDZ
ul . Legionów 48A
86-300 Grudziądz 
tel . 261 482 097

WCR BRODNICA
ul . Królowej Jadwigi 4
87-300 Brodnica 
tel . 607 973 342

WCR INOWROCŁAW
ul . Dworcowa 27
88-100 Inowrocław 
tel . 607 973 840

WCR BYDGOSZCZ
ul . Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz 
tel . 261 413 537

WCR WŁOCŁAWEK
ul . Okrężna 25A
87-800 Włocławek 
tel . 261 441 040
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WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
WCR GDAŃSK
ul . Trakt św . Wojciecha 253
80-018 Gdańsk 
tel . 261 213 330

WCR MALBORK
ul . Plac 3-go Maja 4
82-200 Malbork 
tel . 261 536 171

WCR GDYNIA
ul . Pułaskiego 7
81-368 Gdynia 
tel . 261 263 524

WCR CZŁUCHÓW
ul . Al . Wojska Polskiego 11
77-300 Człuchów 
tel . 261 415 401

WCR SŁUPSK
ul . Bohaterów Westerplatte 8
76-200 Słupsk 
tel . 261 458 822

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
WCR BĘDZIN
ul . Kościuszki 32
42-500 Będzin 
tel . 261 124 636, 261 124 633

WCR BIELSKO-BIAŁA
ul . Piastowska 14
43-300 Bielsko-Biała 
tel . 261 123 547

WCR CHORZÓW
ul . 75 Pułku Piechoty 3
41-500 Chorzów 
tel . 261 124 558

WCR KATOWICE
ul . Francuska 30
40-028 Katowice 
tel . 261 124 835
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WCR CZĘSTOCHOWA
ul . Legionów 20
42-202 Częstochowa 
tel . 261 101 608

WCR RYBNIK
ul . Piłsudskiego 2
44-200 Rybnik 
tel . 261 124 728

WCR GLIWICE
ul . Zawiszy Czarnego 7
44-121 Gliwice 
tel . 261 124 658

WCR TYCHY
ul . Cyganerii 51
43-100 Tychy 
tel . 261 124 758

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
WCR KIELCE
ul . Wesoła 29
25-353 Kielce 
tel . 261 174 717

WCR BUSKO-ZDRÓJ
ul . Bohaterów Warszawy 10
28-100 Busko-Zdrój 
tel . 261 174 750

WCR SANDOMIERZ
ul . Puławiaków 12
27-600 Sandomierz 
tel . 261 515 820

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
WCR KRAKÓW
ul . Rydla 19
30-901Kraków 
tel . 261 134 342

WCR OŚWIĘCIM
ul . Elizy Orzeszkowej 9
32-600 Oświęcim
tel . 261 137 374
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WCR NOWY TARG
ul . os . Bór 10
34-400 Nowy Targ
tel . 261 138 763

WCR TARNÓW
ul . Jarosława Dąbrowskiego 11
33-100 Tarnów
tel . 261 138 651

WCR NOWY SĄCZ
ul . Czarnieckiego 13
33-300 Nowy Sącz
tel . 261 138 701

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
WCR CHEŁM
ul . Koszarowa 1B
22-100 Chełm
tel . 601 676 110

WCR LUBLIN
ul . Spadochroniarzy 5
20-043 Lublin
tel . 695 670 681

WCR BIAŁA PODLASKA
ul . Al . Tysiąclecia 28
21-500 Biała Podlaska
tel . 261 352 440

WCR PUŁAWY
ul . Piłsudskiego 93
24-100 Puławy 
tel . 261 519 855

WCR ZAMOŚĆ
ul . Koszary 52
22-400 Zamość
tel . 609 924 245
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WOJEWÓDZTWO ŁODZKIE
WCR ŁÓDŹ
ul . Źródłowa 52
91-735 Łódź
tel . 261 444 450

WCR SIERADZ
ul . WOJSKA POLSKIEGO 78
98-200 Sieradz
tel . 261 611 233

WCR SKIERNIEWICE
ul . Stefana Batorego 64
96-100 Skierniewice
tel . 261 442 300

WCR TOMASZÓW MAZOWIECKI
ul . P .O .W . 9
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel . 261 167 224

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
WCR EŁK
ul . Tadeusza Kościuszki 30 bud . 17
19-300 Ełk
tel . 261 332 210

WCR GIŻYCKO
ul . Moniuszki 7 
11-500 Giżycko
tel . 261 335 573

WCR ELBLĄG
ul . Królewiecka 169
82-300 Elbląg
tel . 261 313 480

WCR LIDZBARK WARMIŃSKI
ul . Spółdzielców 24
11-100 Lidzbark Warmiński
tel . 261 317 465

WCR OLSZTYN
ul . Aleja Warszawska 96
10-702 Olsztyn
tel . 261 322 650

WCR OSTRÓDA
ul . Jana III Sobieskiego 2
14-100 Ostróda
tel . 261 326 570
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WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
WCR OPOLE
ul . Niemodlińska 90
45-865 Opole
tel . 661 916 819

WCR KĘDZIERZYN-KOŹLE
ul . Łukasiewicza 11
47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel . 601 637 350

WCR BRZEG
ul . Bolesława Chrobrego 21
49-300 Brzeg
tel . 609 046 067

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
WCR KALISZ
ul . Pl . Św . Józefa 5
62-800 Kalisz
tel . 261 572 760

WCR LESZNO
ul . Zamenhofa 32
64-100 Leszno
tel . 261 677 210

WCR KONIN
ul . Hurtowa 1
62-510 Konin
tel . 261 573 930

WCR NOWY TOMYŚL
ul . 3-go Stycznia 3
64-300 Nowy Tomyśl 
tel . 261 573 850

WCR PIŁA
ul . Wojciecha Kossaka16
64-920 Piła 
tel . 261 522 000/01

WCR POZNAŃ
ul . Rolna 51/53
61-487 Poznań
tel . 261 573 714
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WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
WCR JAROSŁAW
ul . Głęboka 4
37-500 Jarosław
tel . 695 670 751

WCR NISKO
ul . Kościuszki 2
37-400 Nisko
tel . 693 567 320

WCR JASŁO
ul . Kościuszki 24
38-200 Jasło
tel . 691 677 335

WCR RZESZÓW
ul . Konopnickiej 5
35-211 Rzeszów
tel . 603 951 086

WCR MIELEC
ul . Legionów 25
39-300 Mielec
tel . 261 156 555

WCR SANOK
ul . Przemyska 1
38-500 Sanok
tel . 605 490 523

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
WCR SZCZECIN
ul . Kopernika 17a
70-241 Szczecin
tel . 261 452 424

WCR STARGARD
ul . 11 Listopada 3a
73-110 Stargard
tel . 261 451 231

WCR ŚWINOUJŚCIE
ul . Kadm . W . Steyera 30
72-600 Świnoujście
tel . 261 243 183

WCR KOSZALIN
ul . Zwycięstwa 202
75-901 Koszalin
tel . 261 456 444
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WCR SZCZECINEK
ul . Kościuszki 55
78-400 Szczecinek
tel . 261 474 740

WCR KOŁOBRZEG
ul . Koszalińska 76
78-100 Kołobrzeg  
tel . 261 223 140

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
WCR WROCŁAW
ul . Gajowicka 118-120
53-407 Wrocław
tel . 261 656 136

WCR GŁOGÓW
ul . Wojska Polskiego 58
67-200 Głogów
tel . 261 678 155

WCR BOLESŁAWIEC
ul . Al . Wojska Polskiego 54
59-700 Bolesławiec
tel . 261 646 843

WCR KŁODZKO
ul . Walecznych 61
57-300 Kłodzko
tel . 261 647 422

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
WCR ŻAGAŃ
ul . Żarska 19
68-100 Żagań
tel . 261 689 270

WCR ZIELONA GÓRA
ul . Urszuli 8
65-147 Zielona Góra
tel . 604 970 154

WCR GORZÓW WIELKOPOLSKI
ul . Stanisława Wyspiańskiego 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel . 261 676 727
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ZNAJDŹ SWOJĄ UCZELNIĘ:

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH
im . gen . Tadeusza Kościuszki
ul . Piotra Czajkowskiego 109
51-147 Wrocław
 
LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA
ul . Dywizjonu 303 nr 35
08-521 Dęblin 

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
im . Bohaterów Westerplatte
ul . Śmidowicza 69
81-127 Gdynia

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
im . Jarosława Dąbrowskiego
ul . gen . Sylwestra Kaliskiego 2
00 -908 Warszawa 46

UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI
Wydział Wojskowo-Lekarski
Strefa Obsługi Studenta 
pl . Hallera 1, budynek IB, parter 
90-647 Łódź
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Portal Rekrutacyjny Wojska Polskiego w prosty i czytelny sposób, bez 
wychodzenia z domu i przez 24 godziny na dobę umożliwia zrobienie 
pierwszego kroku do związania się z mundurem żołnierza . Wystarczy na 
stronie www .zostanzolnierzem .pl założyć konto, podając niezbędne dane . 
Można zaznaczyć preferowany przez siebie rodzaj służby wojskowej:
– zawodową służbę wojskową
– terytorialną służbę wojskową
– dobrowolną zasadniczą służbę wojskową
– aktywną rezerwę

Po wszystkim wystarczy oczekiwać na kontakt od rekrutera . Po przejściu 
wstępnej weryfikacji ochotnik otrzyma informację o wyznaczonym terminie 
wizyty w WCR-ze .
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NOTATKI
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