SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA
PIERWSZY KROK DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Siedlcach prowadzi nabór ochotników do służby
przygotowawczej, która umożliwi Ci zdobycie elitarnego zawodu żołnierza, dającego prestiż
i cieszącego się dużym zaufaniem społecznym.
Jeśli masz ukończone 18 lat i nie pełniłeś do tej pory służby wojskowej a chcesz spełnić swoje
aspiracje zawodowe, podejmij wyzwanie i zgłoś się do służby przygotowawczej. W trakcie
szkolenia wzmocnisz swoje cechy osobowe, odwagę, zdecydowanie i poczucie własnej
wartości. Zdobędziesz unikalne kwalifikacje, które pozwolą Ci wykorzystać swój potencjał.
Okres szkolenia żołnierzy służby przygotowawczej wynosi:
 dla żołnierza kształcącego się na oficera do sześciu miesięcy;
 dla żołnierza kształcącego się na podoficera do pięciu miesięcy;
 dla żołnierza kształcącego się na szeregowego do czterech miesięcy.
Żołnierzom służby przygotowawczej przysługują szczególne uprawnienia:

Żołnierzowi służby przygotowawczej, przysługuje uposażenie zasadnicze, w stawce miesięcznej,
określone procentowo od najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego:
 60% - kształconemu na potrzeby korpusu oficerów
(obecnie 1920 zł.);
 40% - kształconemu na potrzeby korpusu podoficerów
(obecnie 1280 zł.);
 30% - kształconemu na potrzeby korpusu szeregowych
(obecnie 960 zł.).




W trakcie pełnienia służby przygotowawczej otrzymasz zwrot kosztów przejazdu do i z miejsca
odbywania tej służby, bezpłatne zakwaterowanie, umundurowanie, wyżywienie oraz bezpłatną
opiekę medyczną i stomatologiczną. Przez cały okres pełnienia służby przygotowawczej
będziesz podlegał ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i zdrowotnemu a po jej zakończeniu
otrzymasz odprawę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą w danym
roku (obecnie 2000 zł.)
Jeżeli posiadasz na wyłącznym utrzymaniu dzieci, rodziców lub niepracującego małżonka,
otrzymasz miesięcznie zasiłek w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego
w grudniu roku poprzedniego (obecnie 1850 zł.)

Terminy powołań do służby przygotowawczej w 2018 r.
na potrzeby korpusu szeregowych:
I turnus: 08.01.2018 – 27.04.2018
II turnus: 07.05.2018 – 31.08.2018
III turnus: 4.09.2018 – 21.12.2018

na potrzeby korpusu podoficerów:
I turnus: 01.02.2018 – 29.06.2018
II turnus: 03.07.2018 –30.11.2018
na potrzeby korpusu oficerów:
I turnus: 08.01.2018 – 06.07.2018

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszam do Wojskowej Komendy
Uzupełnień w Siedlcach ul. Wałowa 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 –
15.00 gdzie nasi pracownicy udzielą wyjaśnień, pomogą wypełnić wniosek i przygotować
pozostałe niezbędne dokumenty. Informacje można uzyskać również kontaktując się
telefonicznie pod nr telefonu 261 351 310 lub 261 351 306, bądź odwiedzając naszą stronę
internetową www.siedlce.wku.wp.mil.pl, możesz nas również znaleźć na Facebooku
@WKUwSiedlcach i Twitterze @WKU_Siedlce gdzie, zamieszczone są najnowsze informacje
dotyczące służby wojskowej.

