
 

 

 
  

TERYTORIALNA 

SŁUŻBA 

WOJSKOWA 

(TSW) 

Wymagania dla 

kandydatów do TSW  

 

Kobiety i mężczyźni  w wieku od 18 do 55 lat  

(oficerowie i podoficerowie do 63 lat); 

obywatelstwo polskie  

posiadanie zdolność fizyczną i psychiczną do 

pełnienia czynnej służby wojskowej 

(skierowania na badana otrzymasz w WKU) 

niekaralność za przestępstwo umyślne 

kandydaci nie mogą pełnić innego rodzaju 

czynnej służby wojskowej lub posiadać 

nadanego przydziału kryzysowego 

kandydaci nie mogą być przeznaczeni  

do służby zastępczej 

WYKSZTAŁCENIE 

co najmniej wyższe – w przypadku pełnienia służby 

 na stanowisku służbowym w korpusie oficerów, 

co najmniej średnie – w przypadku pełnienia służby 

 na stanowisku służbowym w korpusie podoficerów, 

co najmniej podstawowe – w przypadku pełnienia służby  

na stanowisku służbowym w korpusie szeregowych. 

NIE ZWKLEKAJ Z DECYZJĄ! 

 PODEJMIJ WYZWANIE 

KROK NR 1: 

ZŁÓŻ WNIOSEK O POWOŁANIE  

DO TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ: 

 

osobiście w siedzibie WKU  

email: wkubielskpodlaski@ron.mil.pl 

listownie na adres pocztowy:  

ul. Dubiażyńska 2, 17-100 Bielsk Podlaski 

poprzez platformę ePUAP 

bezpośrednio do 14 batalionu lekkiej 

piechoty w Hajnówce 

wypełnij deklarację na 

zostanzolnierzem.pl określając 

 w preferencjach „służba niezawodowa” 

Wnioski do pobrania dostępne na: 

wkubielskpodlaski.wp.mil.pl 
zakładka POZOSTAŁE/MATERIAŁY DO POBRANIA 

zostanzolnierzem.pl


 

 

KROK NR 3:  

ZREALIZOWANIE SZKOLENIA 

PODSTAWOWEGO LUB WYRÓWNAWCZEGO  

= ZOSTANIE „TERYTORIALSEM”  
 

KROK NR 2: 

PRZEJDŹ UPROSZCZONE  

POSTĘPOWANIE REKUTACYJNE: 

Komisja rekrutacyjna w WKU po której 

otrzymasz formalną rekomendację do 

pełnienia TSW oraz skierowania na badania 
„spokojnie jeżeli spełniasz wszystkie wymagania formalne, 

po zweryfikowaniu złożonych dokumentów nie musisz martwić 

się o wynik postępowania”. 

Badania psychologiczne: 
Realizowane w Wojskowej Pracowni Psychologicznej w 

Białymstoku – termin badania zostanie z Tobą uzgodniony! 

Badania lekarskie 
Realizowane w Rejonowych Wojskowych Komisjach 

lekarskich w Ełku (osoby z powiatu bielskiego, hajnowskiego  

i wysokomazowieckiego) oraz w Warszawie (osoby z powiatu 

siemiatyckiego).  
Uwaga – koszt dojazdu na badania lekarskie zostanie zwrócony!!! 

Na początek ochotnicy realizują odpowiednio: 

16-dniowe szkolenie kierowane do osób bez przysięgi 

wojskowej i przeszkolenia wojskowego 

8-dniowe szkolenie dla żołnierzy rezerwy 
 

Szkolenie obejmuje zajęcia m.in. z taktyki,  

strzelania, udzielania pierwszej pomocy,  

umiejętności przetrwania, regulaminów,  

kształcenia obywatelskiego itp.  
 

Przed rozpoczęciem zasadniczej części szkolenia 

każda osoba otrzyma pełne umundurowanie. 
 

Po odbytym szkoleniu ochotnicy stają się 

pełnoprawnymi żołnierzami służby czynnej - pełnić będą 

Terytorialną Służbę Wojskową w formie szkolenia 

rotacyjnego przeprowadzanego weekendowo  

– tylko 2 dni w miesiącu. 

UPRAWNIENIA  

I NALEŻNOŚCI  

Za realizację każdego dnia szkolenia przysługuje 

dodatkowe, nieopodatkowane świadczenie pieniężne 

w wysokości minimum 117,13 zł za każdy dzień 

odbytego szkolenia oraz dodatkowo 30 zł diety  

za każdą pełną dobę wykonywania zadań  

(w tym przypadku szkolenia) poza stałym miejscem 

pełnienia służby lub miejscem zamieszkania. 

 

Za realizację 16 – dniowego szkolenia 

podstawowego przysługuje około 2700 zł* 

 

Za realizację 8 – dniowego szkolenia 

wyrównawczego przysługuje około 1500 zł* 
 

*Dodatkowo każdy pracownik (umowa o pracę), powołany do TSW 

otrzymuje (jednorazowo – przy powołaniu) od pracodawcy odprawę  

w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia obliczonego według zasad 

określonych dla ustalania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. 
 

 
Po odbytym szkoleniu podstawowym lub 

wyrównawczym, już jako pełnoprawni „Terytorialsi” 

otrzymują należności za realizację  

tzw. szkoleń weekendowych.  
 

W przypadku realizacji 2 dni szkolenia 

w miesiącu, to przysługująca należność  

za dany miesiąc sumarycznie  

(za 2 dni szkoleniowe plus należność  

za tzw. gotowość w danym miesiącu)  

wyniesie 645,27 zł netto. 

 

NAJCZĘŚCIEJ 

ZADAWANE PYTANIA  
Czy mogę pełnić Terytorialną Służbę Wojskową  

jeśli już byłem/am w wojsku? 

Tak. Żołnierze rezerwy są niezwykle potrzebni w strukturach Wojsk 

Obrony Terytorialnej, ponieważ posiadają niezbędne doświadczenie  

i umiejętności, które mogą przekazać osobom bez przeszkolenia 

wojskowego.  

Jakie konsekwencje ponoszę w razie rezygnacji? 

Oczywiście nie zachęcamy do rezygnowania - jeżeli podjąłeś 

wyzwanie i pełnisz TSW to nie rezygnuj tak łatwo. Jeżeli chcesz 

zmienić stanowisko służbowe lub np. miejsce odbywania tzw. szkoleń 

weekendowych – pamiętaj, że wnioski o powyższe zmiany możesz 

zawsze złożyć za pośrednictwem swojego przełożonego.  

Jeżeli podejmiesz decyzję o rezygnacji, nie ponosisz żadnych 

konsekwencji. TSW jest ochotniczą formą służby wojskowej. 

Prawo rezygnacji jest praktycznie na każdym etapie rekrutacji i służby. 

Po złożeniu wniosku, WKU powoła mnie na najbliższe wcielenie 

nie pytając mnie o preferencje? 

Nie, Twój wniosek jest ważny przez rok i to finalnie Ty (po przejściu 

niezbędnych badań i pełnego procesu rekrutacji) decydujesz kiedy 

otrzymasz Kartę Powołania. Jeżeli będziesz już „gotowy/a  

do powołania” (po badaniach) – przedstawiciel WKU skontaktuje  

się z Tobą w celu ustalenia daty wydania karty powołania.  

Finalnie to Ty decydujesz, który termin Ci odpowiada. 

Czy w TSW mogę awansować? 

Tak, w zależności m.in. od posiadanego wykształcenia możesz zostać 

podoficerem, a nawet oficerem w TSW. Kursy są o charakterze 

stacjonarno-zaocznym – dedykowane tylko terytorialsom, nikt spoza 

TSW nie zajmie Ci miejsca. Oczywiście zanim pomyślisz o awansie, 

powinieneś pokazać się z jak najlepszej strony 

TSW jest tylko dla osób młodych i w super "formie"? 

Do terytorialsów dołączyć może praktycznie każda osoba zdrowa 

fizycznie i psychicznie w wieku od 18 do 55 lat (63 podoficerowie  

i oficerowie rezerwy) spełniająca wymagania formalne, nie każdy musi 

być od razu „maratończykiem”. Pamiętaj, że będziesz miał czas  

i możliwości do poprawy swojej formy właśnie pełniąc TSW. 

Jestem po szkoleniu podstawowym, otrzymałem harmonogram 

szkoleń "weekendowych" - NIE PASUJE MI TERMIN - czy jest 

możliwość zmiany daty szkolenia? 

Oczywiście, że TAK.W sytuacjach w których z ważnych powodów nie 

możesz uczestniczyć w danym szkoleniu – należy zgłosić powyższe 

swojemu dowódcy, będziesz miał możliwość odbyć szkolenie w inny 

weekend w którym szkoli się inna kompania. 

MASZ PYTANIA!?  
Jesteśmy dla was, pokierujemy was na każdym etapie rekrutacji  

i postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania i wątpliwości. 

ZADZWOŃ - tel. 261 398 073 
www.wojsko-polskie.pl/1bot 

wkubielskpodlaski.wp.mil.pl 

     @WKU.Bielsk.Podlaski          @WKU_Bielsk_Podl 

  

 



                                   FERIE  
       W MUNDURZE 

Nie byłaś/eś w wojsku ?  

przed Tobą szkolenie podstawowe  

               w terminach: 

18-19.12.2020 r. – I etap  2 dni   

04–17.01.2021 r. – II etap 14 dni 

                         

 

Jesteś żołnierzem rezerwy ?  

możesz odbyć szkolenie wyrównawcze  

                  w terminach: 

18-19.12.2020 r. – I etap  2 dni   

12–17.01.2021 r. – II etap 6 dni 

 

 

ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM  WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ! 

14 Batalion Lekkiej Piechoty w Hajnówce 

                              ZAPRASZA 
 

do udziału w szkoleniu wojskowym w czasie przerwy zimowej 

MASZ PYTANIA?  

ZADZWOŃ - tel. 261 398 073 

www.wojsko-polskie.pl/1bot  

wkubielskpodlaski.wp.mil.pl 

 
 

      ZŁÓŻ WNIOSEK W WKU W BIELSKU PODLASKIM 

wyślij wniosek na wkubielskpodlaski@ron.mil.pl  

lub na adres siedziby WKU w Bielsku Podlaskim  

      

                 ul. Dubiażyńska 2, 17-100 Bielsk Podlaski 
 



FERIE W MUNDURZE 

 
24 listopada 2020 r. 

 

Zaplanuj „Ferie w Mundurze” już dziś! 

1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej wychodzi z ofertą szkoleniową realizowaną podczas 

ferii zimowych. Jesteś studentem, uczniem, nauczycielem lub po prostu w czasie  

ferii będziesz miał więcej czasu na dodatkową aktywność? Chcesz zostać żołnierzem,  

jednocześnie nie rezygnując z pracy czy nauki? Rozwiązaniem dla Ciebie jest Terytorialna 

Służba Wojskowa (TSW). 

 
OFERTA  
Realizacja szkoleń podczas ferii zimowych nie zmienia systemu szkolenia przyjętego w TSW. 
Ochotnicy, którzy nigdy wcześniej nie byli w wojsku, nie posiadają przeszkolenia wojskowego  
w pierwszym etapie przejdą 16-dniowe szkolenie podstawowe zakończone uroczystą przysięgą. 
Żołnierze rezerwy zrealizują natomiast 8-dniowe szkolenie wyrównawcze. Tegoroczna oferta 
przygotowana została w dwóch wariantach, które dają możliwość zostania „Terytorialsem” jeszcze  
w tym roku i dokończenie zasadniczej części szkolenia podczas ferii zimowych 

Oferta dla osób bez przeszkolenia wojskowego: 

18-19.12.2020 r. (2 dni szkolenia) oraz 04-17.01.2021 r. (14 dni szkolenia) 

 

Oferta dla żołnierzy rezerwy: 

18-19.12.2020 r. (2 dni szkolenia) oraz 12-17.01.2021 r. (6 dni szkolenia) 

 

Szkolenia podstawowe i wyrównawcze to dopiero początek drogi, cały cykl szkolenia podzielony  
jest na 3 zasadnicze etapy tj. indywidualny, specjalistyczny i zgrywający i trwa 3 lata.  
W tym czasie dużo łatwiej jest połączyć dotychczasową aktywność zawodową, naukę z pełnieniem 
TSW ponieważ kolejne szkolenia organizowane są w systemie rotacyjnym, w dni wolne od pracy. 
Ochotnicy, którzy skorzystają z oferty „Ferii w Mundurze” zrealizują zajęcia z zakresu 
ratownictwa, taktyki ogólnej, łączności i topografii oraz m.in. szkolenie strzeleckie i ćwiczenia  
z zasad przetrwania w trudnych zimowych warunkach.  

 



 

DLA KOGO? 
Oferta skierowana jest głównie do wszystkich pełnoletnich uczniów, studentów, nauczycieli.  
Szkolenia w okresie ferii to również bardzo dobra okazja dla tych którzy właśnie  
w tym okresie maję więcej czasu i możliwości zaangażowania się w dodatkową aktywność.  
W poprzednich edycjach „Ferii w Mundurze” zauważalny był wzrost zainteresowania wśród osób 
pracujących w rolnictwie, dla których okres ferii jest jednym z niewielu w roku pozwalającym na 
realizację szkolenia. Organizacja specjalnej edycji szkoleń w okresie ferii zimowych jest wyjściem 
naprzeciw oczekiwaniom ochotników. W kolejnym etapie realizacja tzw. szkoleń weekendowych,  
2 dni w miesiącu, pozwoli połączyć naukę czy pracę z pełnieniem TSW. 14 Batalion Lekkiej 
Piechoty w Hajnówce (14 blp) zaprasza na szkolenia zarówno osoby bez przeszkolenia wojskowego 
jak również osoby, które już jakiś czas temu odbyły służbę wojskową. Kobiety i mężczyźni w wieku 
od 18 do 55 lat (podoficerowie i oficerowie do 63 lat), którzy chcą wnieść swój wkład w system 
bezpieczeństwa Polski, wspierać lokalną społeczność w sytuacjach kryzysowych są mile widziani  
w strukturach 14 blp.   

 
GDZIE SIĘ ZGŁASZAĆ? 
Wszystkie osoby zainteresowane projektem „Ferie w Mundurze” oraz spełniające wymagania 
formalne tj. pełnoletność, niekaralność za przestępstwa umyślne, posiadanie obywatelstwa 
polskiego, minimum wykształcenie podstawowe, powinny w najbliższym czasie złożyć wniosek  
do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Bielsku Podlaskim o powołanie do TSW.  

 

Wnioski można składać: 

 osobiście w siedzibie WKU w Bielsku Podlaskim;  

 na adres email: wkubielskpodlaski@ron.mil.pl; 

 listownie na adres: ul. Dubiażyńska 2, 17-100 Bielsk Podlaski; 

 poprzez platformę ePUAP; 

 wypełniając deklarację na zostanzolnierzem.pl   

(określając w preferencjach „służba niezawodowa”) ; 

 osoby mieszkające w pobliżu jednostki wojskowej wnioski mogą również 
dostarczyć bezpośrednio do 14 batalionu lekkiej piechoty w Hajnówce;  

Wnioski do pobrania dostępne są na wkubielskpodlaski.wp.mil.pl w zakładce 
POZOSTAŁE/MATERIAŁY DO POBRANIA. 

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI UZYSKASZ: 
 

14 Batalion Lekkiej Piechoty w Hajnówce 

17-200 Hajnówka 

tel: 261 397 107 

https://www.facebook.com/Terytorialsi/ 

https://twitter.com/terytorialsi 

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim 

ul. Dubiażyńska 2, 17-100 Bielsk Podlaski 

tel: 261 398 073  
www.facebook.com/WKUBielskPodl 

twitter.com/WKU_Bielsk_Podl 

Godziny pracy: w poniedziałek od 7.30 – 18.00; od wtorku do piątku 7.30 – 15.30 

https://www.facebook.com/Terytorialsi/
https://twitter.com/terytorialsi
http://www.facebook.com/WKUBielskPodl
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