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Legia Akademicka" w Dolnośląskiej Szkole Wyższej  

 

Dolnośląska Szkoła Wyższa przystąpiła do programu Legia Akademicka. Jest to 

projekt szkoleniowy dla studentów, realizowany przez Ministerstwo Obrony 

Narodowej w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji i Nauki. 

 

Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części 

szkolenia. Część teoretyczną realizowaną przez Dolnośląską Szkołę Wyższą zgodnie 

z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym oraz 

część praktyczną (ćwiczenia wojskowe) organizowaną przez Ministra Obrony 

Narodowej. 

 

Zasadniczym założeniem projektu pn. Legia Akademicka jest przeprowadzenie 

przez uczelnię programu szkoleń (części teoretycznej) w obszarze modułu 

podstawowego w wymiarze 15 godzin. 

 

W tym roku planujemy przeprowadzenie teoretycznych zajęć dla kursu podstawowego  

w jednej 20-osobowej grupie. Do projektu mogą przystąpić studenci wszystkich kierunków 

bez względu na tryb studiowania, którzy są obywatelami polskimi i nie przeszli szkolenia 

wojskowego (dla modułu podstawowego).  

Termin zgłoszeń upływa 31 stycznia 2022 r. Zgłoszenia będą przyjmowane mailowo,   

a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Prosimy przesłać na adres legiaakademicka@dsw.edu.pl wypełniony i podpisany 

„Wniosek ochotnika” oraz „Oświadczenie RODO”. 

Po zgłoszeniu osoby zainteresowane zostaną powiadomione mailowo o terminach zajęć. 

 

Organizacja i przeprowadzenie zajęć teoretycznych szkolenia z edukacji wojskowej w module 

podstawowym finansowane jest ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach V edycji 

projektu „Legia Akademicka”.  
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WNIOSEK OCHOTNIKA 

w sprawie przyjęcia na zajęcia w części teoretycznej programu ochotniczego 

szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka” 

 

Ja, niżej podpisany (-a) zwracam się z wnioskiem o przyjęcie mnie na zajęcia w części 

teoretycznej programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia 

Akademicka” 

Imię i nazwisko  

Imię ojca  

Data i miejsce urodzenia  

Nr PESEL  

Adres zameldowania  

Adres do korespondencji  

Adres e-mail  

Tel. kontaktowy  

Wojskowa Komenda Uzupełnień  

Nazwa Uczelni Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we 

Wrocławiu 

Moduł szkolenia Moduł podstawowy 

Kierunek studiów  

Aktualny rok studiów  

Planowany rok ukończenia studiów  

Podlegam kwalifikacji wojskowej tak ☐ 

nie ☐ 

Posiadam dodatkowe kwalifikacje  
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Informacja o karalności Byłem(am) karany(a) za przestępstwo 

umyślne  ☐ 

Nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo 

umyślne ☐ 

Numer albumu  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji 

ochotniczego szkolenia wojskowego studentów w ramach programu „Legia 

Akademicka” (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze sprostowaniami) 

 

 

 

……………………………… ……………………………… 

(miejscowość i data)                                     (podpis wnioskodawcy) 
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Oświadczenie 

 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

ujętych we Wniosku Ochotnika w sprawie przyjęcia na zajęcia w części teoretycznej   

programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka”  oraz  

w załączonych dokumentach w celu rekrutacji do modułu oficerskiego ochotniczego 

szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka”  

 

 

………………………………                                     ……………………………… 

(miejscowość i data)                                     (czytelny podpis) 

 

 

Klauzula informacyjna  

1. Administratorem Państwa danych osobowych, zwanym dalej „ADO” jest Biuro do Spraw 

Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej" z siedzibą w Warszawie 00-909, 

przy ul. Dymińskiej 13, tel. 261 877 707, mail: bdsz.sekretariat@mon.gov.pl.  

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Grzegorz Bobiński, z którym można kontaktować się 

w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem: Biuro do Spraw Programu 

"Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej", ul. Dymińska 13, tel. 261 877 740, e-mail: 

gbobinski@mon.gov.pl.  

3. Dane osobowe Państwa nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  

4. Dane Państwa przechowywane będą przez czas określony w przepisach prawa.  

5. Przekazujący dane osobowe posiada:  

− prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  

− prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;  

− prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem.  

Wycofanie zgody następuje poprzez złożenie oświadczenia woli na piśmie do ADO. 

6. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały 

zebrane.  

8. ADO nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany. 
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