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Szanowni Państwo!
Zwracam się do osób, które są obywatelami Polski, nie mieli konfliktu z prawem, mają ukończone
osiemnaście lat, ukończyli co najmniej gimnazjum i mają kategorię zdrowia „A”. Wszystkim, którzy
spełniają te (podstawowe) warunki, proponuję wstąpienie w szeregi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej. Pierwszym krokiem jest odbycie służby przygotowawczej, której ukończenie daje możliwość
ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej, a miłośnikom wojska realizację swojej pasji
w czasie ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy w ramach Narodowych Sił Rezerwowych lub poprzez
służbę w nowo formowanych jednostek Obrony Terytorialnej.
Co to jest służba przygotowawcza?
Służba przygotowawcza jest czynną służbą wojskową trwającą, zależnie od korpusu na potrzeby
którego szkoli się żołnierza, od 4 do 6 miesięcy, na potrzeby korpusu szeregowych służba trwa 4 miesiące.
Służbę tę pełni się w ośrodkach szkolenia lub jednostkach wojskowych, które zapewniają zakwaterowanie,
wyżywienie i wyposażenie w mundury i ekwipunek wojskowy, żołnierz objęty jest bezpłatną opieką
medyczną i ma zapewnione świadczenia zdrowotne i odszkodowawcze. Okres pełnienia służby
przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień
wynikających ze stosunku pracy. W czasie służby na potrzeby korpusu szeregowych żołnierz otrzymuje
uposażenie w wysokości 870 zł miesięcznie. Po zakończeniu służby wypłacana jest odprawa w wysokości
minimalnego wynagrodzenia za płacę, określanego na każdy rok w rozporządzeniu Rady Ministrów
(w 2017 roku 2000zł.)
Jak dostać się do służby przygotowawczej?
Osoba, która chce być powołana do służby przygotowawczej, musi zgłosić się do Wojskowej
Komendy Uzupełnień w celu złożenia wniosku. Do wniosku dołącza się kopię świadectwa (dyplomu)
stwierdzającego wykształcenie oraz (ewentualnie) kserokopie dokumentów stwierdzających inne dodatkowe
kwalifikacje lub uprawnienia. Po złożeniu wniosku, wnioskodawca jest kierowany do Wojskowej Pracowni
Psychologicznej, w celu uzyskania orzeczenia o braku przeciwskazań do pełnienia służby. Uzyskując
pozytywne orzeczenie, można być powołanym do służby w najbliższym terminie rozpoczynającym kolejne
turnusy. Na potrzeby korpusu szeregowych szkolenia rozpoczynają się co rocznie: I turnus – w styczniu,
II turnus – w maju, III turnus – we wrześniu.
Co dalej?
Żyjemy w czasach, kiedy jeszcze występują trudności ze znalezieniem pracy, wojsko daje możliwość
stabilizacji zawodowej oraz perspektywę dalszego rozwoju, a co za tym idzie szansę na pracę i zrobienie
kariery w zawodzie żołnierza. Państwo również możecie skorzystać z tej okazji.

Jak zostać żołnierzem zawodowym?
Aby zostać żołnierzem zawodowym trzeba być zdrowym i sprawnym fizycznie, nie można być
karanym za przestępstwa. Istnieje możliwość pełnienia służby w jednostkach na terenie województwa
mazowieckiego (Warszawa, Mińsk Mazowiecki i inne), ale dużym ułatwieniem jest deklaracja gotowości
do podjęcia służby w garnizonach bardziej oddalonych od miejsca zamieszkania. Ułatwieniem jest także
dyspozycyjność do pełnienia służby poza granicami kraju.
Pragnę zwrócić uwagę na fakt, że każdy żołnierz zawodowy, również szeregowy, to profesjonalista,
specjalista obsługujący co raz to nowocześniejszy sprzęt wojskowy i uzbrojenie oraz nowoczesne, drogie
urządzenia zabezpieczające właściwe funkcjonowanie armii. W związku z tym do służby powoływani są
najlepsi kandydaci, wyłonieni w drodze postępowania kwalifikacyjnego. Niezbędne jest też systematyczne
doskonalenie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji. Armia stwarza takie możliwości.
Czy warto zostać żołnierzem zawodowym?
Pełnienie służby wojskowej daje wymierne korzyści materialne. Uposażenie zasadnicze
szeregowego i starszego szeregowego wynosi
odpowiednio 2900 zł i 2960 zł miesięcznie
(w 2017 r. możliwa podwyżka), po 3 latach wypłacany jest pierwszy dodatek za wysługę w wysokości 3%
uposażenia zasadniczego, który wzrasta proporcjonalnie do przepracowanych lat. Przysługuje dodatkowe
uposażenie roczne („13. pensja”). Za pełnienie służby na misjach zagranicznych otrzymuje się dodatkowe
wynagrodzenie. Istnieje system motywacyjny dający możliwość uzyskiwania - za wzorowo pełnioną służbę
- nagród pieniężnych, urlopów nagrodowych lub innych wyróżnień . Przed urlopem wypoczynkowym
otrzymuje się gratyfikację pieniężną naliczaną na każdego członka rodziny. W ramach opieki socjalnej
można korzystać z tanich wczasów, dopłaty do wypoczynku dzieci, a w razie potrzeby można otrzymać
zapomogę. Każdy żołnierz ma prawo do zakwaterowania w samodzielnej kwaterze lub hotelu (internacie)
albo otrzymywania pieniędzy na wynajęcie kwatery dla siebie i rodziny. Każdemu żołnierzowi przysługuje
urlop wypoczynkowy w wymiarze rocznym 26 dni, a po uzyskaniu uprawnień, także urlop dodatkowy.
Trzeba również zwrócić uwagę na to, że został zniesiony maksymalny dwunastoletni czas pełnienia służby
kontraktowej, więc szeregowym zawodowym można być do pięćdziesiątego roku życia.
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą, proponuję bezzwłocznie złożyć wniosek.
Jeżeli występują jeszcze jakieś wątpliwości lub nasuwają się pytania proszę o kontakt z Wydziałem
Rekrutacji, który jest kompetentny do udzielenia wszelkich wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. Dużo
informacji zawartych jest na naszej stronie internetowej. Chętnie odpowiadamy na listy przesyłane drogą
elektroniczną.
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