
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.

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.

@WCR_Bielsk_Podl

wcrbielskpodlaski.wp.mil.pl/pl

@WCR.Bielsk.Podlaski

261 398 072


