
Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa – nowa oferta i szansa służby w Wojsku Polskim!  

 

Po wejściu w życie ustawy o obronie Ojczyzny w dniu 23.04.2022 r. oraz opublikowaniu 

rozporządzeń Ministra Obrony Narodowej w sprawie dobrowolnej zasadniczej służby 

wojskowej (Dz. U. 2022 poz. 1078) oraz w sprawie zgłaszania się do dobrowolnej zasadniczej 

służby wojskowej oraz uprawnień i kwalifikacji szczególnie przydatnych w Siłach Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2022 poz. 970) rozpoczął się w pełni proces naboru do 

nowej, ochotniczej formy służby wojskowej.  

CO DAJE DOBROWOLNA ZASADNICZA SŁUŻBA WOJSKOWA (DZSW) OCHOTNIKOWI? 

Zasadniczym celem DZSW jest umożliwienie ochotnikom, w szczególności tym, którzy dotychczas 

nie pełnili służby wojskowej, odbycia podstawowego szkolenia wojskowego oraz zapewnienie,  

w dalszej kolejności, zainteresowanym kandydatom płynne przejście do zawodowej służby 

wojskowej. Po realizacji dwóch etapów szkolenia, praktycznie jedynie od kandydata zależy  

(po spełnieniu wymagań na danym stanowisku służbowym) czy zostanie żołnierzem zawodowym – 

stanowisko będzie miał zarezerwowane.  

 

ETAPY SZKOLENIA W DZSW, A PRZEPUSTKA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY 

WOJSKOWEJ! 

DZSW składa się z dwóch etapów szkolenia: 

Etap 1 - szkolenie podstawowe do 28 dni, realizowane w jednostce wojskowej lub centrum 

szkolenia, zakończonego złożeniem przysięgi wojskowej. Szkolenie dla absolwentów „klas 

mundurowych” może zostać skrócone o 16 dni, w zależności od programu szkolenia. Kandydaci 

zainteresowani realizacją drugiego etapu szkolenia zostaną skierowani do jednostek wojskowych 

zgodnie z ich preferencjami na szkolenie specjalistyczne – najczęściej będą to ich docelowe miejsca 

pełnienia w przyszłości zawodowej służby wojskowej. Żołnierze, którzy nie będą zainteresowani 

pełnieniem zawodowej służby wojskowej mogą złożyć wiosek o powołanie do Terytorialnej Służby 

Wojskowej lub Rezerwy Aktywnej.  

Etap 2 -  szkolenie specjalistyczne trwające do 11 miesięcy, połączone z wykonywaniem 

obowiązków na stanowisku służbowym w jednostce wojskowej. To od Dowódców jednostek 

wojskowych oraz przede wszystkim kandydatów (po spełnieniu wymagań na danym stanowisku) 

zależeć będzie finalne powołania do zawodowej służby wojskowej, które może nastąpić przed 



upływem 11 miesięcy. Warto podkreślić, że kandydaci mają prawo do rezygnacji na każdym etapie 

szkolenia, ponadto mogą powrócić do kontynuacji szkolenia specjalistycznego w kolejnych latach 

(do 3 lat od przerwania szkolenia).  

Jeżeli kandydat złożył przysięgę wojskową i odbył szkolenie wojskowe (jest żołnierzem 

rezerwy) to rozpoczyna szkolenie bezpośrednio od etapu drugiego tj. szkolenia 

specjalistycznego.  

 

WARUNKI PEŁNIENIA DOBROWOLNEJ ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ 

Żołnierzom pełniącym DZSW będzie przysługiwało wynagrodzenie w okresie szkolenia jak 

pensja żołnierza zawodowego – 4560 zł, a także pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby 

wojskowej oraz pierwszeństwo zatrudnienia w administracji publicznej, po spełnieniu wymagań 

określonych dla danego stanowiska. Czas odbywania DZSW wliczany jest do okresu odbywania 

służby wojskowej albo okresu zatrudnienia. Ponadto pełniąc DZSW ochotnicy będą mieli 

zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, mundur, ekwipunek oraz ubezpieczenie oraz prawo do 

urlopu wypoczynkowego. Podczas realizacji szkolenia specjalistycznego żołnierze pełniący DZSW 

będą mieli wybór – nie muszą być „skoszarowani”, mogą pełnić służbę na stanowisku służbowym  

i mieszkać poza jednostką wojskową.  

WARUNKI NABORU DO DOBROWOLNEJ ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ 

Do DZSW może być powołana osoba, która spełnia następujące warunki: posiada obywatelstwo 

polskie, posiada nieposzlakowaną opinię, posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia 

służby wojskowej, posiada wiek co najmniej 18 lat, nie była karana za przestępstwo umyślne, 

posiada wykształcenie co najmniej podstawowe (ukończenie 8 klasowej szkoły podstawowej lub 

szkoły gimnazjalnej).  

Złożenie formalnego wniosku lub akcesu do DZSW jest bardzo proste i możliwe: 

 osobiście w siedzibie Wojskowego Centrum Rekrutacji (dowolnie wybrane); 

 poprzez logowanie i wypełnienie formularza na portalu rekrutacyjnym zostanzolnierzem.pl  

W kolejnym etapie wojskowi rekruterzy kontaktują się z kandydatem i umawiają (do 14 dni) termin 

i miejsce stawienia się w Wojskowym Centrum Rekrutacji w którym w ciągu maksymalnie 2 dni 

kandydaci przechodzą niezbędne procedury naboru, w tym rozmowę kwalifikacyjną, rozmowę  

z psychologiem oraz badanie lekarskie (jeżeli konieczne). Po otrzymaniu pozytywnych wyników 

rozmów i badań kandydaci otrzymują powołania do wybranych jednostek wojskowych oraz  

w preferowanych terminach wcieleń. 

 

WOJSKOWE CENTRUM REKRUTACJI W BIELSKU PODLASKIM 

WCR w Bielsku Podlaskim prowadzi nabór ochotników do różnych form służby wojskowej  

na terenie obejmującym powiaty: bielski, hajnowski, siemiatycki oraz wysokomazowiecki. 

Zapraszamy do kontaktu z wojskowymi rekruterami. Z tygodnia na tydzień będziemy informować  

o kolejnych możliwościach, które kierujemy od młodzieży po wszystkich starszych 

zainteresowanych mundurem żołnierza Wojska Polskiego. 

WIĘCEJ INFORMACJI UZYSKASZ: 

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Bielsku Podlaskim 

ul. Dubiażyńska 2, 17-100 Bielsk Podlaski 

tel.: 261 398 065  

e-mail: wcrbielskpodlaski@ron.mil.pl  

https://wcrbielskpodlaski.wp.mil.pl  

https://www.facebook.com/WCR.Bielsk.Podlaski 

https://twitter.com/WCR_Bielsk_Podl 
Godziny pracy: w poniedziałek od 7.30 – 18.00; od wtorku do piątku 7.30 – 15.30, pierwsza sobota miesiąca 8.00-14.00. 
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Zarejestruj się na www.zostanzolnierzem.pl
 

Skontaktuj się z Wojskowym Centrum Rekrutacji 
w Bielsku Podlaskim ul. Dubiaży�ska 2, tel. 261 398 072

DOBROWOLNA ZASADNICZA SŁUŻBA WOJSKOWA

SKŁADAŁE� PRZYSIĘGĘ WOJSKOWĄ
Przejd� szkolenie specjalistyczne

NIE SKŁADAŁE� PRZYSIĘGI WOJSKOWEJ
Przejd� szkolenie podstawowe

Możesz pełni� służbę w REZERWIE AKTYWNEJ
Możesz wstąpi� do WOT -u

Przejd� szkolenie specjalistyczne

MOŻESZ ZOSTA�
ŻOŁNIERZEM ZAWODOWYM

Jako żołnierz dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej zyskasz wynagrodzenie
na poziomie żołnierzy zawodowych od 4560 zł!

Szkolenie specjalistyczne - po szkoleniu podstawowym WCR zaproponuje i zarezerwuje Ci miejsce odbywania
szkolenia specjalistycznego - to będzie docelowe miejsce Twojej służby zawodowej. Trwa do 11 miesięcy,
połączone jest z wykonywaniem obowiązk�w na stanowisku służbowym w jednostce wojskowej. 
Szkolenie podstawowe - trwa 28 dni, zako�czone złożeniem przysięgi wojskowej.

JE�LI ZOSTANIESZ ŻOŁNIERZEM ZAWODOWYM, ZYSKASZ:

FINANSE
– wynagrodzenie podstawowe: w korpusie szeregowych od 4560 zł, w korpusie podoficer�w od 5160 zł, w korpusie oficer�w od 6300 zł;
– prawo do dodatk�w finansowych: stażowego, specjalnego, kompensacyjnego i służbowego;
– należno�ci finansowe za przeniesienie służbowe, podr�że służbowe oraz służbę poza granicami kraju;
– dodatek za rozłąkę i zwrot koszt�w przejazdu do rodziny w przypadku służby poza miejscem zamieszkania;
– prawo do �wiadcze� socjalnych;
– NOWO��! �wiadczenie 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;
ZAKWATEROWANIE
– gwarancję zakwaterowania – NOWO��! Wszyscy żołnierze zawodowi mogą wybra� jedną z form zakwaterowania: służbowe
mieszkanie, miejsce w internacie lub comiesięczne �wiadczenie mieszkaniowe na wynajem lokalu na własną rękę od 360 do 900 zł;
– NOWO��! wyższą odprawę mieszkaniową dla żołnierzy odchodzących z armii, kt�rzy nie wykupili wojskowego mieszkania   
lub nie otrzymali go z Agencji Mienia Wojskowego;
ROZW�J
– możliwo�� udziału w kursach, szkoleniu i kształceniu na koszt armii (np. kurs prawa jazdy, nurkowania, nauka język�w obcych);
– możliwo�� udziału w misjach zagranicznych i szkoleniach międzynarodowych;
EMERYTURA
– prawo do emerytury już po 25 latach służby;
– możliwo�� rekonwersji – przed odej�ciem z armii możesz skorzysta� np. z doradztwa zawodowego.
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