
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 9 maja 2022 r.

Poz. 970 970

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie zgłaszania się do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz uprawnień i kwalifikacji szczególnie 
przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) tryb postępowania w sprawach zgłaszania się do odbycia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej;

2) wzór wniosku o powołanie do służby wojskowej, o którym mowa w art. 80 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. 
o obronie Ojczyzny, zwanej dalej „ustawą”;

3) wykaz uprawnień i kwalifikacji szczególnie przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej:

a) które można nabyć w ramach pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej,

b) których nabycie na uczelni wyższej innej niż uczelnia wojskowa może spowodować skierowanie absolwenta tej 
uczelni na kurs oficerski;

4) elementy umowy, o której mowa w art. 80 ust. 3 ustawy.

§ 2. 1. Osoba ubiegająca się o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, zwana dalej „ochotnikiem”, 
składa wniosek, o którym mowa w art. 79 ustawy, do dowolnie wybranego szefa wojskowego centrum rekrutacji, określo-
nego w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy.

2. Wzór wniosku o powołanie do służby wojskowej jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Do wniosku, o którym mowa w § 2, załącza się następujące dokumenty:

1) kopię dokumentu tożsamości;

2) kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie;

3) kopie innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, 
w szczególności potwierdzających posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, 
kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, a także posiadane 
uprawnienia do kierowania pojazdami.

2. Ochotnik według własnego uznania może dołączyć kopie innych dokumentów mających wpływ na pełnienie dobro-
wolnej zasadniczej służby wojskowej.

3. W celu aktualizacji ewidencji wojskowej szef wojskowego centrum rekrutacji może wezwać w zakreślonym termi-
nie osobę ubiegającą się o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej do przedstawienia wymaganych do-
kumentów.
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§ 4. 1. Szef wojskowego centrum rekrutacji powiadamia ochotnika o możliwości powołania do dobrowolnej zasadniczej 
służby wojskowej w określonym terminie i miejscu.

2. Szef wojskowego centrum rekrutacji może złożyć ochotnikowi propozycję odbywania szkolenia w innym miejscu niż 
wskazane we wniosku – w zależności od potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i posiadanych przez ochotnika 
kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

3. W przypadku braku zgody ochotnika na pełnienie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w  terminie i miejscu 
wskazanych przez szefa wojskowego centrum rekrutacji, odstępuje się od dalszego prowadzenia postępowania w sprawie 
powołania do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

§ 5. 1. W przypadku stwierdzenia, że ochotnik nie spełnia wymogów powołania do dobrowolnej zasadniczej służby 
wojskowej, szef wojskowego centrum rekrutacji odstępuje od dalszego prowadzenia postępowania w sprawie powołania do 
dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i pozostawia wniosek bez rozpoznania z podaniem przyczyny.

2. W przypadku rezygnacji ochotnika odstępuje się od dalszego prowadzenia postępowania w sprawie powołania do 
dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

§ 6. 1. Uprawnienia i kwalifikacje szczególnie przydatne w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej:

1) które można nabyć w ramach pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej,

2) których nabycie na uczelni wyższej innej niż uczelnia wojskowa może spowodować skierowanie absolwenta tej uczelni 
na kurs oficerski

– są zawarte w wykazie określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, ogłasza się w formie papierowej w siedzibie wojskowych centrów rekrutacji oraz 
w wersji elektronicznej na stronie internetowej wojskowych centrów rekrutacji.

§ 7. Umowa, o której mowa w art. 80 ust. 3 ustawy, zawiera:

1) datę i miejsce zawarcia;

2) strony umowy;

3) zobowiązanie do kształcenia osoby ubiegającej się o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w celu 
nabycia uprawnień lub kwalifikacji;

4) sposób zwrotu kosztów nabycia uprawnień lub kwalifikacji w przypadku zakończenia służby przed upływem okresu, 
na jaki nastąpiło powołanie do tej służby;

5) podpisy stron umowy.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 29 kwietnia 2022 r. (poz. 970)

Załącznik nr 1

WZÓR

1) Należy wybrać spośród uprawnień i kwalifikacji określonych w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2022 r. 
w sprawie zgłaszania się do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz uprawnień i kwalifikacji szczególnie przydatnych w Siłach 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 970).

 

 

 
Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej 

z dnia 29 kwietnia 2022 r. (poz. ….) 
 

Załącznik nr 1 

WZÓR 

Miejscowość .......................................... 

Data .......................................... 

WNIOSEK 
O POWOŁANIE DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ 

 

Ja, niżej podpisany(-na) ...................................................................................................................., 
(imię i nazwisko, imię ojca) 
 

urodzony(-na) ..................................................................................................................................., 
(data i miejsce urodzenia, numer ewidencyjny PESEL) 
 

zamieszkały(-ła) ................................................................................................................................, 
(dokładny adres zamieszkania, kod pocztowy) 

 

nr telefonu …………………………………, e-mail …………………………………….……......, 
 
zwracam się do Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w ………………………………………. 

(siedziba WCR) 
o powołanie do pełnienia: 
 

RODZAJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ: 
 

…………………………………………..…………………………………………………………... 
(wskazać rodzaj służby wojskowej, której pełnieniem jest zainteresowana osoba ubiegająca się o powołanie) 

 

Preferowane miejsce odbywania dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej: 
 
………………………………………………………………..……………………………………... 

(miejsce dyslokacji oraz nazwa jednostki wojskowej) 
 

Preferowana uczelnia wojskowa, na której osoba ubiegająca się o powołanie do służby wojskowej 
chce podjąć kształcenie: 
 
…………………………………………..………………………………………………….……….. 

(nazwa uczelni wojskowej) 
 

Chęć odbycia kursu oficerskiego – w przypadku absolwenta uczelni wyższej innej niż uczelnia 
wojskowa na kierunku zapewniającym nabycie uprawnień i kwalifikacji szczególnie przydatnych 
w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej: 
 

 TAK      NIE 
 
Uprawnienia lub kwalifikacje, których nabyciem jest zainteresowana osoba zgłaszająca się do 

odbycia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej1): 

.…….…………………………………………………………………………..……………………. 
(wskazać uprawnienia lub kwalifikacje) 

 
....................................................... 

(podpis wnioskodawcy) 
                                                            

1) Należy wybrać spośród uprawnień i kwalifikacji określonych w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 
…. 2022 r. w sprawie zgłaszania się do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz uprawnień i kwalifikacji 
szczególnie przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. …). 
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Załącznik nr 2

WYKAZ UPRAWNIEŃ I KWALIFIKACJI SZCZEGÓLNIE PRZYDATNYCH W SIŁACH ZBROJNYCH 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Uprawnienia i kwalifikacje, które można nabyć w ramach pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej:

1) kierowcy o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów – prawo jazdy kat. „C”;

2) kierowcy o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów – prawo jazdy kat. „C+E”;

3) kierowcy o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów – prawo jazdy kat. „D”;

4) operatora sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych;

5) operatora maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych;

6) nurka;

7) skoczka spadochronowego;

8) kucharza;

9) w zakresie obsługi sprzętu inżynieryjnego, koparki, spycharki, spycharki-ładowarki;

10) w zakresie obsługi elektrowni polowych i mobilnych zespołów spalinowo-elektrycznych;

11) spawacza.

2. Uprawnienia i kwalifikacje, których nabycie na uczelni wyższej innej niż uczelnia wojskowa może spowodować skie-
rowanie absolwenta tej uczelni na kurs oficerski:

1) prawo wykonywania zawodów medycznych;

2) prawo wykonywania zawodów łącznościowych i informatycznych, kryptologii i cyberbezpieczeństwa;

3) prawo wykonywania zawodów z zakresu finansów;

4) prawo wykonywania zawodów prawniczych;

5) lingwistyka stosowana.
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