Zmiany w systemie rekrutacji
do Wojska Polskiego
Wchodzi w życie ustawa o obronie Ojczyzny, która wynosi Wojsko
Polskie na nowy poziom rozwoju. Ustawa powołuje do życia nowe
instytucje rekrutacyjne, na nowo definiuje rodzaje służby,
wprowadza nowe, przejrzyste rozwiązania dla przyszłych i
obecnych żołnierzy, porządkuje również w jednym miejscu zapisy
dotychczas publikowane w 14 różnych ustawach z lat 60, 70 i
młodszych.
Z dniem wejścia w życie ustawa powołuje Centralne Wojskowe
Centrum Rekrutacji (CWCR) z 15 zamiejscowymi ośrodkami w
każdym województwie, jak również zakłada przekształcenie
Wojskowych Komend Uzupełnień w Wojskowe Centra Rekrutacji
(WCR), które będą podlegały CWCR.
Głównym celem wprowadzanej ustawy o obronie Ojczyzny jest
zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej do 250 tysięcy żołnierzy zawodowych i 50 tysięcy
żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Kolejnymi są m.in.
wprowadzenie aktywnej rezerwy, dobrowolnej zasadniczej służby
wojskowej, porządkuje przepisy regulujące zasady pełnienia
służby wojskowej, wprowadza dodatkowy stopień starszego
szeregowego specjalisty, ale również wprowadza dodatkowe
regulacje dyscyplinarne, antykorupcyjne, antynepotyczne
i podnosi wydatki na obronność – już od 2023 r. z 2 proc. PKB
do 3 proc. PKB.
Budowana nowoczesna struktura, będzie odpowiedzialna za
zreformowany system rekrutacji. Wychodzimy naprzeciw zmianom
współczesności – dotychczasowe rozwiązania były właściwe w
swoim czasie, dzisiaj potrzebujemy nowych atrakcyjnych
rozwiązań. Dla zwiększenia liczebności Sił Zbrojnych ustawa
m.in. przewiduje trzy rodzaje czynnej służby wojskowej:
zawodową służbę wojskową, terytorialną służbę wojskową,
dobrowolną zasadniczą służbę wojskową oraz dwa rodzaje służby

w rezerwie: aktywną i pasywną rezerwę. Nowością jest
dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, która jest podzielona
na dwa etapy – podstawowy trwający do 28 dni i specjalistyczny
do 11 miesięcy. Osoba decydująca się na tę formę służby
zyskuje wynagrodzenie na poziomie żołnierzy zawodowych od 4560
zł, pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej,
pierwszeństwo zatrudnienia w administracji publicznej, po
spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska, a czas
odbywania dobrowolnej służby zasadniczej wliczany jest do
okresu odbywania służby wojskowej albo okresu zatrudnienia.
Również zmiany ustawowe wpływające na rekrutację dotyczyć będą
studentów uczestniczących w programie Legia Akademicka,
ewentualnych stypendiów, ale również członków organizacji
proobronnych, aktywnej i pasywnej rezerwy czy zasad
kształcenia kandydatów do służby wojskowej oraz żołnierzy.

