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NOWY SYSTEM REKRUTACJI DO WOJSKA
POLSKIEGO. JEST SPECJALNY PORTAL
Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak ogłosił nowe zasady pozyskiwania kandydatów do
wojska. Ma być łatwiej i przejrzyściej dla kandydatów, dzięki czemu zostanie ułatwiona rozbudowa
liczebna Sił Zbrojnych RP.
Wojsko Polskie rozwija się liczebnie „z roku na rok” - powiedział minister. Przypomniał też, że o ile w
2015 roku Wojska Operacyjne liczyły 95 tys. żołnierzy, to obecnie jest ich już 108 tys. plus ponad 25
tys. żołnierzy Obrony Terytorialnej. Jak jednak ocenił, to "wciąż jeszcze zbyt mało żeby Wojsko Polskie
było silne i mogło stać na straży bezpieczeństwa naszej ojczyzny”.
Błaszczak przypomniał, że w 2018 roku rozpoczęła się kampania „Zostań żołnierzem Rzeczpospolitej”,
która ma ułatwić i zachęcić do wstępowania do służby wojskowej. „Zależy mi przede wszystkim na
tym, żeby młodzi ludzie, którzy decydują się na to żeby służyć w Wojsku Polskim, nie byli zniechęcani
przez długotrwały proces rekrutacji” – wyjaśniał.
Czytaj też: OT i Prooboronni w strukturach Biura ds. Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej
Obecne nowe zasady rekrutacji to uproszczenie całego procesu. Minister przywołał historię kandydata
do wojska z Będzina, który najpierw dwukrotnie musiał odwiedzać WKU w swoim mieście, potem trzy
dni spędził w Krakowie żeby przejść badania lekarskie, a następnie dwa dni w Sosnowcu żeby przejść
rozmowę z psychologiem.
„To wszystko zabierało czas i powodowało, że byli kandydaci, których ta skomplikowana procedura po
prostu zniechęcała do przystąpienia do Wojska Polskiego” - tłumaczył Błaszczak. „Uruchamiamy, dziś
już funkcjonuje, portal rekrutacyjny zostanzolnierzem.pl. Na nim każdy kto będzie chciał
kandydować, będzie mógł to zrobić. Kandydat zarejestruje się na portalu, zostanie poinformowany
gdzie i kiedy ma się zgłosić.” – opisywał nowy projekt.
Ponadto każdy kandydat będzie odbywał rozmowy kwaliﬁkacyjne w miejscu maksymalnie zbliżonym
do miejsca, z którego pochodzi. Rekrutację będą prowadziły nowe jednostki - wojskowe centra
rekrutacyjne – organizowane doraźnie w miejscu, w którym będzie najbliżej do największej grupy
kandydatów. W takim miejscu rekrutacyjnym w ciągu 1-2 dni odbędzie się rozmowa kwaliﬁkacyjna,
badanie lekarskie i rozmowa z psychologiem.
„A więc zmiana podejścia, ﬁlozoﬁi polegająca na tym, że wszystkie te działania będą skoncentrowane
w jednym miejscu” – podsumował minister.
Zintensyﬁkowane ma zostać także szkolenie podstawowe żołnierzy. Ma ono trwać zaledwie 28 dni,

przy maksymalnym wykorzystaniu tego czasu. Zajęć ma być więcej i mają być organizowane także w
soboty. Wszelkie przedmioty nie wymagające ćwiczeń praktycznych, takie jak np. na temat
regulaminów wojskowych, mają być przyswajane przez kandydatów do służby zawodowej
samodzielnie przy pomocy e-learningu.

