
Chcesz wstąpić  do Wojska  Polskiego?  Wybierz swoją  drogę. . .

 

Wojsko to wyzwanie. 

Możesz sprawdzić siłę swojego charakteru oraz realizować plany zawodowe i ambicje. Masz 

niepowtarzalną szansę, by spotkać ludzi myślących tak jak Ty, by poszerzyć wiedzę w wielu 

unikatowych dziedzinach, poznać najnowocześniejszy sprzęt wojskowy oraz zdobyć i rozwijać 

umiejętności, które są niedostępne poza wojskiem. 

Plusów jest więcej 

Jeśli na przykład wybierzesz karierę żołnierza zawodowego to możesz liczyć na stabilne  

i atrakcyjne wynagrodzenie z licznymi dodatkami, kursy i szkolenia specjalistyczne, w tym językowe, 

jasno określoną ścieżkę awansu oraz pewną emeryturę w przyszłości.  

W wojsku możesz wykorzystać swoje kwalifikacje, zdolności, wiedzę i wykształcenie.  

Służba jest także okazją do zdobycia nowych doświadczeń i kwalifikacji. Jeśli jednak nie masz 

specjalistycznych kwalifikacji, droga do wojska nie jest dla Ciebie zamknięta. W armii istnieje spójny 

system umożliwiający podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności. 

Wybierz swoją drogę.. .   

DOBROWOLNA ZASADNICZA SŁUŻBA WOJSKOWA (DZSW)   
Jeżeli nie pełniłeś służby wojskowej, możesz odbyć przeszkolenie wojskowe i w przyszłości zasilić 

rezerwy albo wstąpić do armii zawodowej. 

 



TERYTORIALNA SŁUŻBA WOJSKOWA (TSW)   

TSW daje możliwość połączenia dotychczasowej aktywności w tym pracy czy nauki ze służbą 

ojczyźnie – sprawdź nowe warunki rekrutacji i pełnienia TSW.   

 
Grafiki DWOT 

 

ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA (ZSW)  

ZSW gwarantuje stabilność finansową. Wynagrodzenie zasadnicze wynosi: szeregowi - od 4560 do 

4630 zł, podoficerowie - od 5160 do 6250 zł, oficerowie - od 6300 do 9240 zł. Wojsko Polskie to także 

gwarancja zakwaterowania. Można wybrać mieszkanie służbowe, miejsce w internacie lub 

comiesięczne świadczenie mieszkaniowe w wysokości do 900 zł (od 2023 roku do 1500 zł). 
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JAKIE SĄ WYMAGANIA!?  

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:  

o do korpusu szeregowych – co najmniej podstawowe;  

o do korpusu podoficerów – minimum średnie; 

o na kurs oficerski – wykształcenie wyższe (tytuł magistra);  

o na studia wojskowe – wykształcenie średnie. 

 

JAK ZROBIĆ „1 KROK”?  MASZ PYTANIA?  

Pamiętaj, że "1 KROK", czyli decyzja o dołączeniu do wojska zawsze należy do Ciebie, możesz ją 

wykonać: 

 osobiście w siedzibie Wojskowego Centrum Rekrutacji w Bielsku Podlaskim; 

 online poprzez logowanie i wypełnienie formularza na portalu rekrutacyjnym zostanzolnierzem.pl; 
 

 

MASZ PYTANIA?  

Skontaktuj się z przedstawicielami Wojskowego Centrum Rekrutacji w Bielsku Podlaskim 

 

 
 



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.

@WCR_Bielsk_Podl

wcrbielskpodlaski.wp.mil.pl/pl

@WCR.Bielsk.Podlaski
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