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Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej

Zastanawiasz się nad wyborem swojej drogi zawodowej?
Myślisz poważnie o tym, aby związać się z mundurem żołnierza
Wojska Polskiego? Dobrze trafiłeś!
W dniu dzisiejszym pozyskasz wiedzę na temat rekrutacji do wojska, ścieżkach
kariery, wynagrodzeniu, uczelniach i specjalnościach wojskowych.

Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej
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, pasje
... 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.

Specjalności, stanowiska
i funkcje wojskowe. Kim mogę zostać!?

DOWÓDCA DRUŻYNY
Dowódca drużyny jest niezwykle odpowiedzialnym stanowiskiem. To on jest
najbliżej żołnierzy na pierwszej linii walki. Jest pierwszym dowódcą na
najniższym, ale jednym z najważniejszych poziomów dowodzenia. Każdego
dnia służby możesz wykazać się wiedzą ogólnowojskową jednocześnie
zdobywając nowe doświadczenia. Jako dowódca kształtujesz swoje cechy
przywódcze, których wcześniej mogłeś nawet nie dostrzegać.

INFORMATYK
Żołnierze takich specjalności jak m. in. kryptologia, systemy
informatyczne, sieci teleinformatyczne, którzy mają wiedzę, umiejętności i
kompetencje niezbędne do dowodzenia i kierowania zespołami ludzi. Są
również ekspertami w dziedzinie kryptologii, statystyki, analizy
matematycznej czy algebry liniowej.

SPECJALNOŚĆ ZMECHANIZOWANA
Dowódca pododdziału to lider odpowiadający za przygotowanie swoich
żołnierzy do realizacji zadań bojowych. Musi cechować się dużą wiedzą,
charyzmą, szybko podejmować decyzje i dbać o swoich żołnierzy. Jego
zadanie to wyszkolenie, zgranie zespołu i skuteczne dowodzenie w taki
sposób, żeby szybko i bezpiecznie wykonać każde zadanie.

Specjalności, stanowiska
i funkcje wojskowe. Kim mogę zostać!?

NUREK - MINER
Nurkowie i płetwonurkowie przechodzą szkolenie w Ośrodku Szkolenia Nurków
i Płetwonurków WP w Gdyni. W tej specjalności zdobędziesz wiedzę na ten
temat zasad nurkowania, funkcjonowania ludzkiego organizmu, poznasz do
perfekcji obsługę i eksploatację sprzętu nurkowego. Nauczysz się prowadzenia
działań inżynieryjnych pod wodą.
DOWÓDCA OKRĘTU
To specjalność pokładowa przeznaczona dla oficerów Marynarki Wojennej ekspertów w dziedzinie taktyki działań na morzu oraz dowodzenia i
zarządzania okrętem. Posiadanie tej specjalności umożliwia służbę na każdym
okręcie nawodnym wchodzącym w skład naszej floty.
EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ HYDROAKUSTYCZNYCH
To specjalność związana z namierzaniem i zwalczaniem okrętów podwodnych.
Zostaniesz przygotowany do praktycznej obsługi i eksploatacji okrętowych
stacji hydrolokacyjnych oraz bezbłędnego rozpoznawania wykrytych obiektów.
Marynarze w tej specjalności służą na okrętach nawodnych i podwodnych.

Specjalności, stanowiska
i funkcje wojskowe. Kim mogę zostać!?

PILOT ŚMIGŁOWCA
W polskiej armii wszystkie rodzaje Sił Zbrojnych posiadają śmigłowce, począwszy od
maszyn transportowych, poprzez wyspecjalizowane maszyny ratownicze, zwalczania
okrętów podwodnych czy opancerzone śmigłowce szturmowe. Możesz zostać
pilotem jednej z nich, nauczyć się sztuki perfekcyjnego pilotażu i dołączyć do
lotniczej elity.

KONTROLER RUCHU LOTNICZEGO
Kontroler ruchu lotniczego to żołnierz, do którego obowiązków należy obserwowanie
i kontrola ruchu lotniczego odbywającego się na lotnisku oraz w jego bezpośrednim
sąsiedztwie. Odpowiada on za zapewnienie bezpiecznych odległości pomiędzy
statkami powietrznymi oraz przekazywanie załogom niezbędnych informacji
i wskazówek.
METEOROLOG LOTNICZY
Meteorolog lotniczy odpowiada za bezpieczeństwo lotów, analizuje parametry
meteorologiczne z wykorzystaniem radarów, map, zobrazowań satelitarnych itp.
i określa potencjalny wpływ warunków atmosferycznych na wykonanie zadania
lotniczego.
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Jest kilka dróg do wojska:
SŁUŻBA KANDYDACKA
Możesz wybrać służbę kandydacką, czyli podjąć
naukę na jednej z prestiżowych uczelni
wojskowych lub szkół podoficerskich i zostać
oficerem lub podoficerem WP.

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA
Możesz bezpośrednio po zakończeniu nauki odbyć
służbę przygotowawczą, która stanowi aktualnie
najkrótszą drogę do zawodowej służby wojskowej.

TERYTORIALNA SŁUŻBA WOJSKOWA
Możesz wstąpić do najmłodszego rodzaju Sił Zbrojnych,
czyli Wojsk Obrony Terytorialnej, która pozwala
pogodzić służbę z życiem zawodowym i prywatnym.

SŁUŻBA KANDYDACKA
STUDIA WOJSKOWE – oferta i podstawowe wymagania
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O przyjęcie na studia w uczelni wojskowej w charakterze kandydata na żołnierza
zawodowego ubiegać się osoba spełniająca warunki:
a) niekarana sądownie;
b) posiadająca obywatelstwo polskie;
c) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby
wojskowej;
d) mająca co najmniej osiemnaście lat;
e) posiadająca świadectwo dojrzałości.

SŁUŻBA KANDYDACKA
STUDIA WOJSKOWE uczelnie-wojskowe.mon.gov.pl

SŁUŻBA KANDYDACKA
STUDIA WOJSKOWE - REKRUTACJA

SŁUŻBA KANDYDACKA

W PODANYCH POWYŻEJ TERMINACH NALEŻY:
1. Dokonaj rejestracji elektronicznej na stronie internetowej wybranej uczelni.
2. Dostarcz do wybranej uczelni (osobiście lub za pośrednictwem poczty):
• wniosek do Rektora-Komendanta o przyjęcie na studia, wraz z kwestionariuszem o
powołanie do służby kandydackiej,
• kserokopię świadectwa dojrzałości, jeśli wydane zostało przed rokiem ubiegania się
o powołanie do służby kandydackiej,
• życiorys,
• odpis skrócony aktu urodzenia (kserokopia).

SŁUŻBA KANDYDACKA
STUDIA WOJSKOWE – DLACZEGO WARTO!?
ZA WYBOREM STUDIÓW WOJSKOWYCH PRZEMAWIAJĄ MOCNE
ARGUMENTY:
• od 1200 zł miesięcznie na I roku - bez podatku - kwota rośnie z kolejnym
rokiem studiów, osiągnięciami, stopniami wojskowymi – do 2600 zł na V
roku,
• bezpłatna nauka, zakwaterowanie i wyżywienie,
• bezpłatna opieka medyczna,
• bezpłatne umundurowanie, książki i pomoce naukowe,
• bezpłatny dostęp do obiektów np. strzelnice, trenażery, symulatory, baseny,
siłownie,
• bezpłatny dostęp do specjalistycznych szkoleń i kursów np. pilota, płetwonurka,
skoczka spadochronowego, SERE,
• wykształcenie niedostępne na rynku cywilnym, certyfikaty, nagrody i stypendia
zagraniczne,
• zniżka 78% na bilet PKP,
• 100% gwarancji zatrudnienia w wojsku.
Na zakończenie studiów otrzymanie patentu oficerskiego
zostanie podporucznikiem Wojska Polskiego !!!

SŁUŻBA KANDYDACKA
STUDIA WOJSKOWE – SZCZEGÓŁY REKRUTACJI
ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA ON-LINE CZ. 2

SŁUŻBA KANDYDACKA
SZKOŁY PODOFICERSKIE – oferta i podstawowe wymagania
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O powołanie do służby kandydackiej w szkole podoficerskiej może ubiegać się
osoba (kandydat, kandydatka) spełniająca warunki:
niekarana sądownie,
posiadająca obywatelstwo polskie,
posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
wiek co najmniej osiemnaście lat,
posiadanie wykształcenia średniego.

SŁUŻBA KANDYDACKA
SZKOŁY
PODOFICERSKIE
oferta i podstawowe
wymagania
CHCESZ ZŁOŻYĆ WNIOSEK? UDAJ SIĘ DO WKU Z PONIŻSZYMI DOKUMENTAMI !
 świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 życiorys,
 skrócony odpis aktu urodzenia,
 informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania
rekrutacyjnego,
 potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych,

W TERMINIE:
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu – do dnia 4 czerwca
Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie – do dnia 29 października
Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce – do dnia 5 kwietnia
Szkoła Podoficerskiej SONDA w Zegrzu i Toruniu – do dnia 4 czerwca

SŁUŻBA KANDYDACKA
SZKOŁA PODOFICERSKA– DLACZEGO WARTO!?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

żołd w wysokości 1200 zł miesięcznie;
bezpłatna nauka, zakwaterowanie i wyżywienie,
bezpłatna opieka medyczna,
bezpłatne umundurowanie, książki i pomoce naukowe,
bezpłatny dostęp do obiektów np. strzelnice, symulatory, baseny, siłownie,
bezpłatny dostęp do specjalistycznych szkoleń i kursów;
wykształcenie niedostępne na rynku cywilnym,
zniżka 78% na bilet PKP,
100% gwarancji zatrudnienia w wojsku.
KSZTAŁCENIE TRWA OKOŁO 13 MIESIĘCY
Po ukończeniu szkoły podoficerskiej absolwenci mianowani są na
pierwszy stopień podoficerski - kaprala i powoływani do zawodowej
służby wojskowej – dwuletniej służby kontraktowej w korpusie
podoficerów
zawodowych.

SŁUŻBA KANDYDACKA
SZKOŁY PODOFICERSKIE– SZCZEGÓŁY REKRUTACJI
ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA ON-LINE CZ. 2
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ZRÓB TRZY KROKI DO
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SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA
OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM
ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
już podczas realizacji szkolenia możliwość
uzyskania skierowania na badania pod
kątem zawodowej służby wojskowej
otrzymania propozycji wolnych
stanowisk w wojsku

OD OCHOTNIKA ZALEŻY CZY PRZYJME PROPOZYCJE
NIE MA TAKIEJ KONIECZNOŚCI

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

05 lipca
02 sierpnia
30 sierpnia
27 września
15 listopada
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TERYTORIALNA
SŁUŻBA WOJSKOWA
TERMIN SZKOLENIA

WAKACJE !!!

TERYTORIALNA
SŁUŻBA WOJSKOWA
 Doświadczenie zawodowe (równolegle z realizacją studiów)–stanowiska kierownicze –CV
 Ciągłość służby wojskowej – stały kontakt = stały rozwój
 Pierwszeństwo powołania do zawodowej służby wojskowej oraz służby kandydackiej
(dodatkowe punkty rekrutacyjne)
 Kursy wykorzystywane, również w środowisku cywilnym
 Nauka umiejętności pracy w zespole – doświadczenie w dowodzeniu – kierowaniu –
zarządzaniu zespołem
 Szkolenia w międzynarodowym środowisku (wyjazdy zagraniczne)
 Poświadczenie bezpieczeństwa
 Zawodowa służba wojskowa w JW. WOT

fot. DWOT

TERYTORIALNA
SŁUŻBA WOJSKOWA
 NAUKA NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI
 MOŻLIWOŚĆ SPRAWDZENIA SIĘ
 MOŻLIWOŚĆ POZNANIA
NOWYCH OSÓB - ŚRODOWISKA
 E-LEARNING
 NAUKA PRACY W ZESPOLE
 SPECJALNOŚĆ WOJSKOWA ZGODNIE Z
ZAJMOWANYM STANOWISKIEM
 REGULARNE STRZELANIA
 SKOKI SPADOCHRONOWE
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TERYTORIALNA
SŁUŻBA WOJSKOWA
POMOC LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI
W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

FOTO WOT
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Jest kilka dróg do wojska:
SŁUŻBA KANDYDACKA
Możesz wybrać służbę kandydacką, czyli podjąć
naukę na jednej z prestiżowych uczelni
wojskowych i szkół podoficerskich i zostać
uczelnia – rejestracja on-line
oficerem lub podoficerem WP.
lub WKU

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA
Możesz bezpośrednio po zakończeniu nauki odbyć
służbę przygotowawczą, która stanowi aktualnie
najkrótszą drogę do zawodowej służby wojskowej.
zostanzolnierzem.pl lub WKU
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pogodzić służbę z życiem zawodowym i prywatnym.
zostanzolnierzem.pl lub WKU

