Szanowna Pani/Szanowny Panie
Wojskowe Centrum Rekrutacji w Bielsku Podlaskim informuję o prowadzonym naborze
do Terytorialnej Służby Wojskowej (TSW) w 14 batalionie lekkiej piechoty w Hajnówce
oraz 15 batalionie lekkiej piechoty w Dąbrowie-Moczydłach w gminie Szepietowo.
Jeżeli zastanawiasz się na dodatkową aktynowością, która daje jednocześnie
możliwość służby Ojczyźnie – sprawdź nowe warunki rekrutacji i pełnienia TSW.
TERYTORIALNA SŁUŻBA WOJSKOWA – JAKIE SZKOLENIE NA POCZĄTEK!?
Każdy zainteresowany rozpoczyna TSW od szkolenia albo 16-dniowego (osoby bez
przeszkolenia wojskowego) lub 8-dniowego szkolenia wyrównawczego (oferta dla
żołnierzy rezerwy). Po odbytym szkoleniu ochotnicy stają się pełnoprawnymi żołnierzami
służby czynnej – pełniąc TSW dyspozycyjnie oraz w ramach szkolenia rotacyjnego
przeprowadzanego weekendowo – zasadniczo tylko 2 dni w miesiącu.
TERYTORIALNA SŁUŻBA WOJSKOWA – CO SIĘ ZMIENIŁO!?
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Zmianom na korzyść uległy warunki rekrutacji i pełnienia Terytorialnej Służby
Wojskowej:
 nowością jest oczywiście oferta służby w nowym 15 batalionie w gminie Szpietowo;
 korzystne rozwiązania dla pracodawców zatrudniających żołnierzy (pracodawca
przy pierwszym powołaniu do TSW ma prawo zwrotu wypłaconej odprawy
niezależnie czy pracownik jest żołnierzem rezerwy czy nie);
 atrakcyjniejsze uposażenie
o za zrealizowanie 2 dni szkolenia w miesiącu szeregowy otrzyma
715,92 zł, kapral 752,4 zł, sierżant 770,64 zł, podporucznik 839,04 zł (kwoty
netto);
o w skali roku bez uwzględniania innych dodatków (tylko dni szkoleniowe)
pełniący TSW otrzyma odpowiednio: szeregowy 10 150,56 zł, kapral
10 807,2, sierżant 11 135,52, podporucznik 12366,72 zł (kwoty netto);
 możliwości pełnienia TSW przez radnych;
 możliwości pełnienia tej formy służby w korpusie szeregowych do 60 roku życia,
w korpusach podoficerów i oficerów do 63 lat.

TERYTORIALNA SŁUŻBA WOJSKOWA – MOŻE ZAPEWNIĆ WYŻSZĄ EMERYTURĘ!?
Możliwość ponownego przeliczenia posiadanej emerytury to kolejna korzyść z wielu jaką
zapewnić może pełnienie TSW. Zgodnie z ustawą o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy
zawodowych oraz ich rodzin możliwe jest ponowne przeliczenie przyznanej emerytury
z uwzględnieniem terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie. Wówczas
emerytura żołnierza wzrasta o wskaźnik 2,6% dotychczasowej podstawy jej wymiaru
za każdy rok czynnej służby (w tym TSW) lub proporcjonalnie za każdy dzień tej służby
(jeżeli okres służby był krótszy niż rok). Ponowne ustalenie wysokości emerytury
następuje na wniosek zgłoszony nie wcześniej niż po zakończeniu kwartału
kalendarzowego, w którym nastąpiło zwolnienie żołnierza z czynnej służby wojskowej
(zawodowej służby wojskowej).
JAK SIĘ ZGŁOSIĆ!?





osobiście w siedzibie Wojskowego Centrum Rekrutacji w Bielsku Podlaskim;
online poprzez logowanie i wypełnienie formularza na portalu rekrutacyjnym
zostanzolnierzem.pl;
w każdy poniedziałek i środę osobiście w punkcie informacyjnym w Urzędzie Miasta
Wysokie Mazowieckie (pom. nr 22 II piętro);
w każdy poniedziałek i środę rekruter pełniący dyżur w punkcie informacyjnym jest
również dostępny na parterze Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem.

KIEDY REKRUTACJA I SZKOLENIE!?
Terminy poszczególnych etapów rekrutacji uzgodnimy zgodnie z Twoimi
preferencjami. Badania psychologiczne już od 15.09 realizowane będą w siedzibie WCR
w Bielsku Podlaskim lub w ramach organizacji zamiejscowych WCR w Siemiatyczach
(22-23.09.2022 r.) i Wysokiem Mazowieckiem (11-12.10.2022 r.). Ponadto badania
lekarskie od 23.09 będą możliwe w Białymstoku (bez konieczności wyjazdu do Ełku) lub
podczas WCR w Siemiatyczach i w Wysokiem Mazowieckiem (dostępny lekarz i psycholog
oraz możliwość otrzymania decyzji o powołaniu na miejscu!).
NAJBLIŻSZE SZKOLENIA:
 szkolenie wyrównawcze (23-30.10; 26.11-03.12; 17-18.12 i kontynuacja podczas
ferii w 2023 roku).
MASZ




PYTANIA?
skontaktujcie się z przedstawicielami WCR tel. 261 398 073
umówcie się na rozmowę w punkcie informacyjnym tel. 503 586 069
skontaktujcie się z rekruterami WOT poprzez rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl

