
OFERTA DLA RODZICÓW i PRACOWNIKÓW MEN 

Musisz zmienić swoje plany lub swojego dziecka ze względów finansowych, brakuje Ci 
środków na bieżące potrzeby, bierzesz udział w akcjach wolontariatu, szukasz czegoś 
co możesz robić całą rodziną, a jednocześnie masz dobry stan zdrowia i energię na 
coś więcej niż tylko 8 godzin dziennie przeczytaj naszą ofertę. 

Epidemia koronawirusa, z jaką przyszło nam się zmierzyć zmienia nasze otoczenie i realia 

życia codziennego. Wpływa nie tylko na gospodarkę kraju, ale również na budżet każdej 

rodziny. Wychodząc naprzeciw zaistniałej sytuacji pragniemy przedstawić ofertę dla tych, 

którzy nie boją się wyzwań i wesprzeć domowe budżety w tym trudnym czasie. 

„Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” – to popularne ostatnio hasło nabiera zupełnie innego 

znaczenia w dobie kryzysu, związanego z COVID-19. To sposób na samorealizację  

i gwarancja otrzymywania dodatkowych środków finansowych. To również możliwość 

pełnienia służby wojskowej razem ze swoimi dziećmi w ramach Terytorialnej Służby 

Wojskowej, pozwalająca na scementowanie więzi rodzinnych. 

Oferujemy następujące formy czynnej służby wojskowej: 

1. możesz odbyć służbę przygotowawczą – trwające do 4 miesięcy przeszkolenie,  

po ukończeniu którego możesz ubiegać się o powołanie do każdego rodzaju służby 

wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej; w trakcie służby przygotowawczej 

jej uczestnicy otrzymują zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę 

medyczną, ubezpieczenie, ochronę stosunku pracy, ulgowe przejazdy  

oraz comiesięczne wynagrodzenie (około 2000 zł); 

2. możesz zostać żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej w ramach terytorialnej 

służby wojskowej – to służba w systemie rotacyjnym (jeden weekend w miesiącu), 

pozwalająca na łączenie życia prywatnego z pełnieniem służby wojskowej jako 

doskonały sposób na samorealizację, rozwój osobisty, zdobywanie nowych 

doświadczeń i umiejętności; żołnierze terytorialnej służby wojskowej otrzymują  

co miesiąc dodatek za gotowość do podjęcia działań oraz należności za każdy dzień 

realizowania zadań (przy dwóch dniach ćwiczeń w miesiącu to należności  

w wysokości około 600 zł, za każdy następny dzień około 140 zł); po odbyciu 

terytorialnej służby wojskowej uzyskuje się pierwszeństwo w powołaniu  

do służby zawodowej a w jej trakcie tworzone są warunki do rozwoju (kursy  

i przeszkolenia) oraz wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji, w szczególności  

dla personelu medycznego, dodatkowo żołnierze OT uzyskują wiele zniżek, takich jak 

np.: na przejazdy komunikacją publiczną czy obecnie nawet na tankowanie 

pojazdów. 

Jeśli jesteś zainteresowany którąkolwiek z przedstawionych propozycji napisz do nas  

lub zadzwoń! Odpowiemy na każde pytanie i udzielimy stosownych wyjaśnień.  

Sprawdzimy, czy spełniasz wymagania i przedstawimy Ci dalszy sposób postepowania. 
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