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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 studia wojskowe – wykształcenie średnie

KIM CHCESZ ZOSTAĆ?



4

Jeśli zostaniesz żołnierzem zawodowym, zyskasz:

FINANSE
– wynagrodzenie podstawowe: w korpusie szeregowych – od 4560 zł, 

w korpusie podoficerów – od 5160 zł, w korpusie oficerów – 
od 6300 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 do rodziny 
w przypadku służby poza miejscem zamieszkania;

– 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;

– trzynastą pensję;
– gwarancję zatrudnienia;

ZAKWATEROWANIE
– gwarancję zakwaterowania – NOWOŚĆ!  Wszyscy żołnierze zawo-

dowi mogą wybrać jedną z form zakwaterowania: służbowe mieszka-
nie, miejsce w internacie lub comiesięczne świadczenie mieszkaniowe 
na wynajem lokalu na własną rękę od 360 do 900 zł;

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

ŻOŁNIERZ ZAWODOWY
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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 (np . kurs prawa jazdy, nurkowania, nauka języków obcych);
– możliwość awansu;
– możliwość udziału w misjach zagranicznych i szkoleniach międzynaro-

dowych;

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

np . z doradztwa zawodowego . 

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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Masz 3 możliwości:

1. PRZEJDŹ KURSY PODOFICERSKIE 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 .

Kurs, w zależności od specjalności, trwa od kilku do kilkunastu 
miesięcy i obejmuje:
– e-learningową część teoretyczną,

– 28-dniowe szkolenie podstawowe zakończone przysięgą wojskową,

– szkolenie na kaprala, tzw . bazowy kurs podoficerski,

– szkolenie specjalistyczne .

 PODOFICER
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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. UKOŃCZ 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
– Zarejestruj się na stronie wybranej uczelni i złóż wniosek do rektora- 

-komendanta .

– 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 klasy 
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 28-dniowe 
szkolenie podstawowe, zakończone egzaminem i przysięgą wojskową .

– NOWOŚĆ!  Po I roku studiów trafisz do zawodowej służby wojskowej . 
Twoje wynagrodzenie, w zależności od stopnia wojskowego, będzie 
takie jak pensja żołnierza zawodowego . UWAGA!  Studenci wojskowi 
po przysiędze 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 bezpłat-
nego: zakwaterowania, wyżywienia i umundurowania .

UWAGA!  Po ukończeniu uczelni wojskowej otrzymasz tytuł zawodowy 
magistra inżyniera, promocję na stopień podporucznika i będziesz miał 
zapewnioną pracę w strukturach wojska .

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,
 ukończenia kursu oficerskiego i zdania egzaminu na oficera,
 pełnienia zawodowej służby wojskowej przez minimum 5 lat .
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– ukończyć 28-dniowe 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 w Akademii Wojsk Lądowych – organizowane dla 
kandydatów m .in . na wojskowych lekarzy, psychologów, ratowników 
medycznych, kapelanów i muzyków;

– 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 . 

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

– 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 oraz 
na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy oraz zwolnienia z winy 
pracownika 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 trwania służby otrzymasz mundur, broń oraz wyposa-
żenie żołnierza, a także – w trakcie pełnienia służby w jednostce wojsko-
wej – 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 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 wojsko-
wej albo okresu zatrudnienia .

UWAGA!  Absolwenci certyfikowanych wojskowych klas mundurowych 
oraz oddziałów przygotowania wojskowego mają możliwość odbycia 
skróconej 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 KARTĘ  
POWOŁANIA

PRZYSIĘGA  
WOJSKOWA

NIE SKŁADAŁEŚ 
PRZYSIĘGI  

WOJSKOWEJ

SKŁADAŁEŚ PRZYSIĘGĘ  
WOJSKOWĄ

PRZYSIĘGA  
WOJSKOWA

SZKOLENIE 
PODSTAWOWE

– 28 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 w ciągu maksymalnie dwóch 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 dwóch 
etapów:
– szkolenie podstawowe – 28-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 .
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Po szkoleniu
– 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, możesz dodatkowo  
ubiegać się o powołanie do zawodowej służby wojskowej . 
UWAGA!  Po dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej masz 

pierwszeństwo w naborze do służby zawodowej .



20

SŁOWNICZEK POJĘĆ
Awans liniowy – awans na kolejny stopień wojskowy bez konieczności 

zmiany stanowiska .

Certyfikowane wojskowe klasy mundurowe – program 
Ministerstwa Obrony Narodowej skierowany do uczniów szkół 
średnich, którego celem jest przygotowanie ochotników do służby 
wojskowej . Szkoły biorące udział w programie mogą liczyć na 
dostęp do wojskowych obiektów i sprzętu, wsparcie wojskowych 
instruktorów oraz dofinansowanie z MON-u .

Czynna służba wojskowa – forma służby wojskowej obejmująca 
służby: zawodową, zasadniczą, terytorialną, ćwiczenia wojskowe, 
szkolenie wojskowe studentów, a także służbę pełnioną w razie 
ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny . 

Ćwiczenia rotacyjne – ćwiczenia organizowane dla żołnierzy 
rezerwy . Odbywają się w określonych dniach w ciągu danego roku 
kalendarzowego . Mogą trwać łącznie do 30 dni .

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa – rodzaj służby dla 
ochotników, którzy nie pełnili służby wojskowej . Składa się 
z 2 etapów: 28-dniowego szkolenia podstawowego zakończonego 
przysięgą wojskową oraz maksymalnie 11-miesięcznego szkolenia 
specjalistycznego . Ukończenie wyłącznie szkolenia podstawowego 
daje możliwość aplikowania w szeregi WOT-u lub po złożeniu 
wniosku – służby w rezerwie aktywnej . Przejście pełnego cyklu 
szkolenia pozwala dodatkowo ubiegać się o powołanie do 
zawodowej służby wojskowej . 



21

Gratyfikacja urlopowa – dodatek przysługujący co roku żołnierzowi 
zawodowemu, naliczany jest na żołnierza oraz każdego członka 
jego rodziny (żołnierz, żona/mąż, dzieci), to minimum 35% 
najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego 
– prawie 1600 zł na osobę .

Kwalifikacja wojskowa – stawienie się przed komisją wojskową 
w celu określenia zdolności do pełnienia służby wojskowej . Każdego 
roku obowiązek ten dotyczy głównie 19-latków . W ramach 
kwalifikacji można otrzymać kategorie: A – zdolny do czynnej służby 
wojskowej, B – czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej,  
D – niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, 
z wyjątkiem niektórych stanowisk, E – trwale i całkowicie niezdolny 
do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju i w czasie wojny .

Legia Akademicka – program Ministerstwa Obrony Narodowej 
skierowany do studentów cywilnych, mający na celu przeszkolenie 
wojskowe ochotników, a w efekcie także wzmocnienie potencjału 
rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP . 

Mobilizacja – proces przygotowania państwa, w tym sił zbrojnych, 
do osiągnięcia gotowości do przeciwdziałania bezpośredniemu 
zewnętrznemu zagrożeniu bezpieczeństwa . Obejmuje: przejście sił 
zbrojnych państwa z organizacji czasu pokoju na organizację czasu 
wojny, przekształcenie gospodarki pokojowej w wojenną oraz 
dostosowanie administracji państwowej do potrzeb wojennych .
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Oddziały przygotowania wojskowego – nowa formuła klas 
wojskowych, których tworzenie w każdej szkole ponadpodstawowej 
umożliwiła ustawa – Prawo oświatowe . Oddziały powstają w miejsce 
wygaszanych stopniowo certyfikowanych wojskowych klas 
mundurowych .

Odprawa mieszkaniowa – świadczenie przysługujące żołnierzom 
odchodzącym z wojska, np . tym, którzy nie wykupili wojskowego 
mieszkania . Przy obliczaniu jej wysokości bierze się pod uwagę 
m .in . wskaźnik ceny metra kwadratowego powierzchni użytkowej 
budynku, określony w komunikacie prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego, a także liczbę członków rodziny żołnierza . 

Oficer – żołnierz służby czynnej lub żołnierz rezerwy, posiadający 
stopień wojskowy co najmniej podporucznika . Przynależy do korpusu 
oficerskiego składającego się z oficerów młodszych, oficerów 
starszych oraz generałów i admirałów .

Organizacja proobronna – działająca głównie na rzecz obronności 
państwowej i obrony cywilnej organizacja pozarządowa, z którą 
minister obrony narodowej zawarł partnerską umowę proobronną .

Pierwszeństwo zatrudnienia w administracji publicznej – 
dotyczy żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, którzy 
po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska, łatwiej 
znajdą pracę w administracji publicznej, np . na stanowiskach 
związanych z obronnością kraju .

Podoficer – żołnierz służby czynnej lub żołnierz rezerwy posiadający 
stopień wojskowy co najmniej kaprala . Przynależy do korpusu 
podoficerów składającego się z dwóch grup: podoficerów młodszych 
i podoficerów starszych .
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Przydział mobilizacyjny – wyznaczenie żołnierza zawodowego 
lub rezerwisty na stanowisko służbowe określone etatem czasu 
wojennego . Przydział następuje zgodnie z wymaganiami 
kwalifikacyjnymi oraz predyspozycjami określonymi dla tego 
stanowiska .

Przysięga wojskowa – uroczyste ślubowanie, składane przez 
żołnierza po ukończeniu szkolenia podstawowego . Przysięga jest 
najwyższym zobowiązaniem żołnierza wobec państwa i narodu .

Rezerwa aktywna – tworzą ją osoby po przeszkoleniu wojskowym 
i przysiędze wojskowej, które nie ukończyły 55 lat bądź w przypadku 
osób posiadających stopień podoficerski lub oficerski – 63 lat . 
Służba w aktywnej rezerwie jest pełniona na podstawie powołania 
na czas nieokreślony .

Rezerwa pasywna – tworzą ją osoby zakwalifikowane do rezerwy 
bez złożonej przysięgi (np . po kwalifikacji wojskowej) oraz ci, którzy 
złożyli przysięgę, ale nie są zainteresowani służbą w wojsku .

Rezerwista – to osoba, która ma kategorię zdolności do pełnienia 
służby wojskowej i otrzymała stopień szeregowego, ale nie odbyła 
czynnej służby wojskowej i nie składała przysięgi wojskowej .

Szkolenie podstawowe – 28-dniowe szkolenie dla osób, które 
nie miały do czynienia ze służbą wojskową . Kandydaci uczą się 
podstaw wojskowego rzemiosła, w tym regulaminów, musztry, zasad 
posługiwania się bronią i innym sprzętem wojskowym . Szkolenie 
kończy się złożeniem przysięgi wojskowej .
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Szkolenie 16-dniowe, tzw. szesnastka – szkolenie wstępne, które 
przechodzą ochotnicy do terytorialnej służby wojskowej . Obejmuje 
podstawowe umiejętności taktyczne i strzeleckie . Przed „szesnastką” 
ochotnik jest zobowiązany do zaliczenia podstaw teoretycznych . 

Szkolenie wyrównawcze – odpowiednik szkolenia podstawowego 
dla ochotników, ale adresowany wyłącznie do żołnierzy rezerwy, 
którzy chcą podjąć służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej . 
Realizowane jest w trybie weekendowym, obejmuje 4 dwudniowe 
szkolenia . Ma na celu odświeżenie wiedzy i umiejętności rezerwistów 
z zakresu szkolenia podstawowego oraz zapoznanie ich 
z elementami szkolenia taktycznego właściwego dla lekkiej piechoty .

Świadczenie motywacyjne – dodatek finansowy dla żołnierzy 
z długim stażem . Żołnierze z wysługą od 25 lat do 28 lat i 6 miesięcy 
otrzymują co miesiąc 1500 zł, a ci, którzy służą dłużej niż 28 lat 
i 6 miesięcy, mogą liczyć na 2500 zł miesięcznie .

Świadczenie mieszkaniowe – dodatek mieszkaniowy jest jedną 
z form gwarancji zakwaterowania . Wypłacany jest żołnierzom 
zawodowym, którzy chcą np . wynająć mieszkanie na rynku cywilnym 
albo spłacać kredyt na kupione mieszkanie . 

Terytorialna służba wojskowa (TSW) – rodzaj ochotniczej czynnej 
służby wojskowej w Siłach Zbrojnych RP (w Wojskach Obrony 
Terytorialnej), pełnionej w formie rotacyjnej – żołnierz pełni ją 
w jednostce wojskowej w czasie wyznaczonym przez dowódcę, 
lub dyspozycyjnej – poza jednostką, kiedy żołnierz pozostaje 
w gotowości do wykonywania zadań . TSW trwa od roku do 6 lat, 
z możliwością przedłużenia o kolejny okres .
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Wojskowe Centra Rekrutacji – powstały w miejsce wojskowych 
komend uzupełnień . W WCR kandydaci do wojska (do korpusu 
szeregowych lub terytorialnej służby wojskowej) w ciągu 
maksymalnie 2 dni przechodzą niezbędne procedury naboru 
do armii . 

Żołnierz – osoba pełniąca czynną służbę wojskową, służbę w aktywnej 
rezerwie w dniach tej służby oraz osoba, która odbywa ćwiczenia 
wojskowe w ramach służby w rezerwie pasywnej .

Żołnierz rezerwy – osoba, która złożyła przysięgę wojskową i została 
przeniesiona do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, 
w tym z zawodowej służby wojskowej lub kandydackiej, jeżeli 
w dalszym ciągu podlega obowiązkowi służby wojskowej . 
Żołnierzami rezerwy są np . byli żołnierze zawodowi, osoby 
po służbie przygotowawczej, ale też byli żołnierze Wojsk Obrony 
Terytorialnej i absolwenci programu przeszkolenia wojskowego 
„Legia Akademicka” .
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