
Szkoła Legii Akademickiej  

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny ( Dz. U. 

poz. 2305) – program ochotniczego przeszkolenia studentów „Legia Akademicka” przyjmuje 

nową formułę i powołane zostają w Uczelniach Szkoły Legii Akademickiej (SLA). 

 

Szkolenie w ramach Szkoły Legii Akademickiej realizowane jest w następującej formule: 

 

W SLA mogą kształcić się Studenci oraz Absolwenci uczelni (żołnierze rezerwy), którzy chcą 

kontynuować szkolenie w kolejnych modułach, jeżeli szkolenie Legii Akademickiej rozpoczęli 

podczas studiów. 

Od 2023 roku moduł podstawowy (dla studentów po maturze, bez przysięgi wojskowej) 

realizowany będzie w formie Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej (DZSW) 

w czasie do 28 dni. Kandydaci zgłaszają się do dowolnego WCR (Wojskowe Centrum 

Rekrutacji) w celu wyboru jednostki wojskowej, w której realizować będą przeszkolenie 

wojskowe.  

W roku 2023 DZSW w ramach Szkoły Legii Akademickiej realizowana będzie w dwóch 

turnusach: od 17 lipca do 12 sierpnia 2023 oraz od 28 sierpnia do 23 września 2023. 

Po ukończeniu szkolenia podstawowego żołnierz przenoszony jest do rezerwy pasywnej  lub 

na swój wniosek do rezerwy aktywnej. 

Żołnierze rezerwy (szeregowi), posiadający przysięgę wojskową, studenci składają wniosek 

o przyjęcie na szkolenie w module podoficerskim. Zajęcia części teoretycznej odbywają się 

w Uczelni a w części praktycznej odbywają się w Jednostce Wojskowej w czasie wakacji. 

Żołnierze rezerwy (podoficerowie), studenci składają wniosek o przyjęcie na szkolenie 

w module oficerskim do szefów WCR (najlepiej właściwym terytorialnie do miejsca 

zamieszkania lecz nie jest to warunkiem). Zajęcia w module oficerskim (62 dni) w części 



teoretycznej i praktycznej realizuje w czasie wakacji. Po szkoleniu podchorążowie przystąpią 

do egzaminu oficerskiego, a po jego zdaniu i ukończeniu studiów będą mogli zostać mianowani 

do stopnia podporucznika rezerwy. 

Kandydat powinien przesłać lub złożyć (wersja papierowa) w wojskowym centrum rekrutacji 

(najlepiej właściwym terytorialnie do miejsca zamieszkania lecz nie jest to warunkiem), 

następujące 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.). 

Dokumenty należy złożyć do 31 stycznia 2023 !!! 

 

Dodatkowo, ustawa pozostawiła możliwość zdobywania dodatkowych kwalifikacji przez 

uczestników programu. Oficer lub podoficer rezerwy będzie mógł, na swój wniosek, zostać 

skierowany na 21-dniowe szkolenie specjalistyczne m.in. w Żandarmerii Wojskowej 

(szkolenia prewencyjne, dochodzeniowo-śledcze i operacyjno-rozpoznawcze), jednostkach i 

instytucjach podległych Narodowemu Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz 

dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych (szkolenie z planowania i taktyki działań 

specjalnych). 

  



 


