DOŁĄCZ DO WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ
Przyjdź do WKU złóż wniosek o powołanie do TSW !!
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Siedlcach informuje, że prowadzony jest nabór
ochotników do terytorialnej służby wojskowej w celu uzupełnienia stanowisk służbowych
w 53. batalionie lekkiej piechoty w Siedlcach. Wykonywanie obowiązków służbowych będzie
polegać na szkoleniu w jednostce wojskowej (jeden weekend w miesiącu). Dla osób, które
nie zostały jeszcze przeszkolone (nie odbyły służby wojskowej) zostanie zorganizowane
dodatkowe szkolenie w jednostce wojskowej (szkolenie podstawowe 16 dni zakończone
złożeniem przysięgi wojskowej). Żołnierz OT będzie mógł pogodzić pracę zawodową
z obowiązkami służbowymi.
Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej to:
 możliwość wniesienia własnego, obywatelskiego wkładu
w system bezpieczeństwa Polski;
 służba w pobliżu miejsca zamieszkania;
 udział w dynamicznych ćwiczeniach oraz możliwość
wykorzystania najwyższej klasy sprzętu;
 atrakcyjne formy finansowania aktywności (ok. 500 zł.
miesięcznie dla szeregowego za szkolenia weekendowe 1
weekend w miesiącu).
Osoba ubiegająca się o powołanie do służby składa wniosek
do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Siedlcach dołączając
następujące dokumenty:
 wniosek o powołanie do terytorialnej służby wojskowej (do
pobrania ze strony internetowej WKU w Siedlcach lub na
miejscu w siedzibie WKU);
 odpis, uwierzytelnioną kopię albo, po okazaniu oryginału, kopię
dokumentu stwierdzającego posiadane wykształcenie;
 kopię dowodu osobistego, po okazaniu oryginału;
 kopię prawa jazdy, po okazaniu oryginału;
 kopie innych dokumentów (po okazaniu oryginałów) mogących
mieć wpływ na powołanie do służby.
W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszam do Wojskowej Komendy Uzupełnień
w Siedlcach ul. Wałowa 1, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00, gdzie
pracownicy komendy udzielą wyjaśnień, pomogą wypełnić wniosek i przygotować pozostałe
niezbędne dokumenty. Informacje można uzyskać również kontaktując się telefonicznie nr telefonu
261 351 314, 261 351 307 lub 261 351 306. Zapraszamy także na naszą stronę internetową
www.siedlce.wku.wp.mil.pl, na której zamieszczone są niezbędne informacje i wiadomości
dotyczące Wojsk Obrony Terytorialnej. Można nas również znaleźć na Facebooku
@WKUwSiedlcach i Twitterze @WKU_Siedlce gdzie, zamieszczamy najnowsze informacje
dotyczące służby wojskowej.

