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ŻOŁNIERZ ZAWODOWY
Służysz:
1. w korpusie szeregowych – NOWOŚĆ!  stopień starszego szeregowego 

specjalisty i starszego marynarza specjalisty;
2. w korpusie podoficerskim – NOWOŚĆ!  podział na podoficerów 

starszych i młodszych;
3. w korpusie oficerskim.

NOWOŚĆ!  Jeśli byłeś żołnierzem służby kontraktowej, teraz pełnisz służ-
bę jako żołnierz zawodowy służby stałej na czas nieokreślony. 

Zyskujesz:
FINANSE
– wynagrodzenie zasadnicze: szeregowi – od 4960 do 5380 zł, 

podoficerowie – od 5560 do 6650 zł, oficerowie – 6700 
do 10 980 zł, generałowie – od 11 800 do 18 150 zł;

– trzynastą pensję;
– dodatek specjalny, służbowy, kompensacyjny; 
– NOWOŚĆ!  dodatek motywacyjny dla podoficerów i szeregowych 

od 105 zł do 405 zł; 
– dodatek za rozłąkę – w 2023 roku to 810 zł miesięcznie – oraz zwrot 

kosztów przejazdu do rodziny jeden raz w miesiącu;
– NOWOŚĆ!  świadczenie motywacyjne – 1500 zł dla żołnierzy ze 

stażem od 25 do 28 lat i 6 miesięcy oraz 2500 zł dla żołnierzy 
ze stażem powyżej 28 lat i 6 miesięcy;

– NOWOŚĆ!  świadczenie za długoletnią służbę wojskową w wysokości 
5% uposażenia i maksymalnie 15% po 25 latach służby. Świadczenie 
wlicza się do podstawy wymiaru emerytury po 32 latach służby; 
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– zwrot kosztów codziennych przejazdów do miejsca pełnienia służby;
– nagrody uznaniowe;
– nagrody jubileuszowe przyznawane po 20 i więcej latach służby 

(w wysokości od 75% do 300% miesięcznego wynagrodzenia 
wraz ze stałymi dodatkami);

– wynagrodzenie za czasowe pełnienie obowiązków; NOWOŚĆ!  przy-
sługuje już po miesiącu pełnienia obowiązków;

– wynagrodzenie za służbę poza granicami państwa;
– należności za przeniesienie służbowe: 

 ryczałt za przeniesienie w wysokości 2480 zł, 
 zasiłek osiedleniowy – od 2480 zł w przypadku żołnierza, który 

osiedlił się bez rodziny, do 12 400 zł w przypadku żołnierza, który 
przesiedlił się z rodziną, 

 ryczałt na pokrycie kosztów przejazdu, 
 zwrot kosztów przewozu urządzeń domowych; maksymalnie do 

200% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego;
– należności za podróże służbowe;
– prawo do zapomogi w sytuacjach losowych;
– zasiłek na zagospodarowanie w wysokości miesięcznego wynagrodze-

nia wraz ze stałymi dodatkami; UWAGA!  Zasiłek na zagospodarowanie 
przysługuje Ci, jeśli zostałeś powołany do zawodowej służby wojskowej. 
Możesz go dostać tylko raz; 

– odprawę przy zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej; UWAGA!  Po 
roku służby jest to 100% ostatniego wynagrodzenia z dodatkami stały-
mi, po 5 latach – 200%, a po 10 latach – 300%. Jeżeli pełnisz służ-
bę ponad 10 lat, wysokość odprawy wzrasta o 20% z każdym 
kolejnym rokiem. Maksymalnie może to być 600% wynagrodzenia;

– Jeśli studiujesz w wojskowej akademii, od II roku studiów pełnisz 
służbę zawodową. NOWOŚĆ!  Podstawą Twojego wynagrodzenia 



5

będzie najniższa pensja żołnierza zawodowego – 4960 zł. 
W zależności od posiadanego stopnia i roku studiów wynosi ono 
od 100% do 120%. UWAGA!  Studenci wojskowi w czasie studiów 
mogą awansować do stopnia sierżanta. 

UWAGA!  W trakcie pięciu lat studiów wojskowych masz prawo do 
bezpłatnych: zakwaterowania, wyżywienia i umundurowania.

ZAKWATEROWANIE
– gwarancję zakwaterowania – NOWOŚĆ!  możesz wybrać mieszkanie 

służbowe, miejsce w internacie lub comiesięczne świadczenie mieszkanio-
we w wysokości od 480 do 1500 zł na wynajem lokalu na własną rękę;

– korzystne zasady obliczania wysokości odprawy mieszkaniowej – sam 
wskazujesz dzień, według którego zostanie naliczona jej wysokość. 
NOWOŚĆ!  Maksymalna wartość odprawy wzrosła z 80% do 100% 

wartości przysługującego Ci lokalu mieszkalnego.
UWAGA!  Małżeństwa! Jeżeli oboje jesteście żołnierzami zawodo-

wymi, możecie – każde osobno – otrzymać odprawę mieszkaniową, ale 
normy na dzieci są uwzględniane tylko w odniesieniu do jednego z was. 
UWAGA!  Jeśli wcześniej byłeś funkcjonariuszem innych służb 

mundurowych, masz prawo do odprawy mieszkaniowej (warunek – 
minimum 10 lat służby w wojsku).

URLOPY
– prawo do urlopów: wypoczynkowego, zdrowotnego, nagrodowego, 

okolicznościowego i przysługującego honorowym dawcom krwi;
– gratyfikację urlopową – co roku 1736 zł na osobę w rodzinie 

(żołnierz, żona/mąż, dzieci). Przysługuje, jeśli żołnierz służył minimum 
6 miesięcy. Jeśli oboje jesteście żołnierzami zawodowymi, gratyfikację 
na wspólne dzieci otrzyma tylko jedno z was;
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– dopłatę do wypoczynku w ramach programu „Tanie wczasy”, a także 
bezpłatny wypoczynek dzieci na koloniach i obozach po spełnieniu 
określonych warunków, a także jeśli służyłeś minimum 60 dni podczas 
ochrony granicy państwowej.

ZDROWIE
– NOWOŚĆ!  prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowot-

nej poza kolejnością w placówkach wojskowych; 
– badania profilaktyczne, szczepienia ochronne, świadczenia  

stomatologiczne;
– dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych dzieci;

UWAGA!  Jeśli zajmujesz stanowisko wymagające szczególnych 
predyspozycji zdrowotnych, np. jesteś pilotem lub nurkiem, masz prawo 
do dodatkowych badań i konsultacji specjalistycznych w sytuacji, gdy 
choroba nie pozwala na wykonywanie zadań służbowych. 
 

EMERYTURA
– prawo do emerytury – po 15 latach służby dla żołnierzy, którzy rozpo-

częli ją przed 31 grudnia 2012 roku, lub po 25 latach dla żołnierzy, 
którzy rozpoczęli służbę po 1 stycznia 2013 roku; 

– prawo do rekonwersji – przed odejściem z armii możesz skorzystać 
np. z doradztwa zawodowego oraz przekwalifikowania zawodowego. 
UWAGA!  Limit dofinansowania na kursy czy szkolenia wynosi obecnie 

2976 zł (60% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego). 
Po 4 latach służby możesz liczyć na 100% limitu, po 10 latach – 200% li-
mitu, a po 15 latach – 300% limitu. Z możliwości przekwalifikowania za-
wodowego możesz korzystać przez 2 lata po odejściu ze służby.
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ROZWÓJ
– możliwość podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych, któ-

rych ukończenie jest wymagane do objęcia wyższych stanowisk. Od 
stopnia majora/komandora podporucznika wzwyż musisz mieć sto-
pień naukowy doktora lub ukończone studia podyplomowe w uczelni 
wojskowej; aby zaś zostać generałem brygady/kontradmirałem – po-
dyplomowe studia polityki obronnej. NOWOŚĆ!  W przypadku studiów 
podyplomowych honorowane są przede wszystkim dyplomy uczelni 
wojskowych. UWAGA!  W niektórych przypadkach, np. medyków czy 
prawników, na równi są traktowane świadectwa lub dyplomy krajo-
wych oraz zagranicznych szkół i uczelni; UWAGA!  Możesz podjąć na-
ukę we własnym zakresie na wybranym kierunku, o ile zajęcia nie będą 
kolidowały z Twoją służbą. Jeśli kierunek nauki jest zbieżny z wymaga-
niami na planowanym lub zajmowanym stanowisku, wojsko może sfi-
nansować koszty nauki, a dowódca przyznać urlop szkoleniowy. 

– możliwość ukończenia na koszt armii kursów kwalifikacyjnych lub 
doskonalących, a także np. kursów prawa jazdy, operatora sprzętu, 
rusznikarza czy języków obcych;

– możliwość ukończenia kursów podoficerskich i oficerskich. 
UWAGA!  Pierwszeństwo mają odpowiednio szeregowi zawodowi 

oraz podoficerowie posiadający tytuł zawodowy magistra. 

NOWOŚĆ!  Jako szeregowy lub podoficer możesz korzystać 
ze wszystkich form kształcenia, aby podnieść kwalifikacje, 
mimo że przepisy nie wymagają od żołnierzy tych korpusów 
posiadania tytułu licencjata/inżyniera lub magistra.
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NOWOŚĆ!  ZMIANY, KTÓRE CIĘ DOTYCZĄ:

SŁUŻBA
– Jako oficer, podoficer lub szeregowy pełnisz służbę na czas nieokreślo-

ny. UWAGA!  Nie dotyczy to szefa Sztabu Generalnego WP oraz do-
wódców: rodzajów sił zbrojnych, wojsk i jednostek wojskowych, którzy 
obejmują stanowiska na jedną lub więcej kadencji. 

– Pojawiły się nowe stopnie: starszy szeregowy specjalista i starszy  
marynarz specjalista. To zachęta do zdobywania wyższych kwalifikacji.

– UWAGA!  Nadanie stopnia następuje w drodze mianowania. Wyjąt-
kiem jest stopień szeregowego, który otrzymuje się na kwalifikacji woj-
skowej albo w trakcie rekrutacji do służby.

– Jeśli jesteś podoficerem lub oficerem młodszym, masz możliwość awansu 
na kolejny stopień wojskowy bez konieczności zmiany stanowiska.

– Jeśli jesteś oficerem młodszym, podoficerem lub szeregowym i zajmu-
jesz stanowisko przypisane do kilku stopni wojskowych, możesz 
otrzymać wyższy stopień po spełnieniu określonych wymagań 
(ocena bardzo dobra z opiniowania i staż służby – NOWOŚĆ!  3 la-
ta dla wszystkich korpusów osobowych: szeregowych, podoficerów 
i oficerów).

– NOWOŚĆ!  wprowadzono kursy kwalifikacyjne dla podoficerów 
(od sierżanta do młodszego chorążego), potrzebne do objęcia stano-
wiska dowódcy plutonu o stopniu etatowym podoficer starszy;

– Przy zmianie korpusu w przypadku mianowania kaprala na podporucz-
nika wymagana jest nieposzlakowana opinia i minimum ocena bardzo 
dobra z opiniowania. Jeśli jesteś szeregowym i po ukończeniu kursu pod-
oficerskiego masz zostać mianowany na stopień kaprala, musisz mieć 
nieposzlakowaną opinię oraz ocenę bardzo dobrą z opiniowania. 
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– Podczas opiniowania służbowego oceniane są: wywiązywanie się 
z obowiązków służbowych, kompetencje, predyspozycje, w tym 
UWAGA!  zachowanie poza godzinami służby.

– Jeśli jesteś oficerem w stopniu od podporucznika do podpułkownika, 
za wyznaczanie Cię na stanowiska służbowe i zwalnianie z nich odpo-
wiada kierownik komórki właściwej do spraw kadr, a w przypadku 
podoficerów oraz szeregowych – dowódca.

– FUNKCJONARIUSZU INNYCH SŁUŻB Jeśli na własną prośbę 
zostaniesz przeniesiony do dalszego pełnienia służby w ra-
mach zawodowej służby wojskowej, do okresu zawodowej służ-
by wojskowej (od którego uzależniony jest awans), wlicza się okres 
służby w innej formacji w równorzędnym stopniu oraz na równorzęd-
nym stanowisku.

DYSPOZYCJA ZAMIAST REZERWY KADROWEJ
Zamiast, jak dotychczas, przejść do rezerwy kadrowej, będziesz 

pozostawał w dyspozycji.
Stanie się tak m.in. wtedy, gdy:

– zostaniesz skierowany na studia, kursy i szkolenia, 
– podejmiesz służbę poza granicami państwa, np. w organizacjach 

międzynarodowych, 
– będziesz na urlopie wychowawczym dłużej niż 12 miesięcy,
– otrzymasz decyzję o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej. 

UWAGA!  Dyspozycja nie może być jednorazowo dłuższa niż 2 lata.

Jeśli jesteś w dyspozycji, na wniosek instytucji krajowej lub zagranicznej 
minister obrony narodowej może, za Twoją zgodą, oddelegować Cię 
do pełnienia służby w kraju lub za granicą.
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STRZEŻ ŻOŁNIERSKIEGO HONORU

NOWOŚĆ!  Jeśli wszczęte będzie przeciwko Tobie postępowanie karne 
za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe umyślne, przełożony zawiesi 
Cię w czynnościach służbowych na czas nie dłuższy niż 3 miesiące. 

Za przestępstwo nieumyślne, ścigane także w ramach postępowania 
dyscyplinarnego, możesz zostać zawieszony na czas nie dłuższy niż 
12 miesięcy. 

UWAGA!  W okresie zawieszenia możesz zostać zwolniony ze 
stanowiska i przeniesiony do dyspozycji. Nie będą Ci wypłacane połowa 
Twojego wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatki stałe.

Wojsko może Cię zwolnić w przypadku, gdy: 
– zostaniesz skazany prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia lub 

ograniczenia wolności albo aresztu wojskowego,
– NOWOŚĆ!  Twoja postawa i zachowanie naruszą godność lub honor 

żołnierza lub nie będą licować z powagą służby oraz ugodzą w dobre 
imię lub interes sił zbrojnych,

– upłynie 12 miesięcy zawieszenia i nie ustały przyczyny, dla których 
zostałeś zawieszony,

– nie zostaniesz wyznaczony na stanowisko służbowe, a jesteś 
w dyspozycji,

– zostaniesz skreślony z listy kształconych w trakcie nauki na studiach 
i w szkołach wojskowych, w centrach i ośrodkach szkolenia, jeśli 
nie spełniłeś wymogów określonych w regulaminie nauki lub studiów.
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Służysz:
– rotacyjnie – w jednostce wojskowej co najmniej raz w miesiącu przez 

2 dni w czasie wolnym od pracy (w weekendy);

– dyspozycyjnie – poza jednostką wojskową; nie rezygnujesz ze swoich 
codziennych zajęć (praca, dom), ale pozostajesz w gotowości do 
działania w sytuacjach kryzysowych.

UWAGA!  Służba terytorialna może trwać od roku do 6 lat. Możesz 
wystąpić o jej przedłużenie.

Zyskujesz:

FINANSE
– za służbę dyspozycyjną – miesięczny dodatek za gotowość – 496 zł;

– za służbę rotacyjną – stawka dzienna za każdy dzień jej pełnienia;

– zwrot kosztów przejazdu na ćwiczenia i z powrotem;

– dodatki do wynagrodzenia, np.: desantowy, za służbę na granicy, 
w patrolu rozminowania, w trudnych warunkach, za prace podwodne;

– świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie – poza przy-
padkiem, gdy pełnisz służbę rotacyjną w czasie wolnym od pracy; 

ŻOŁNIERZ 
TERYTORIALNEJ 
SŁUŻBY WOJSKOWEJ 
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– wypłacaną przez pracodawcę odprawę (w wysokości 
dwutygodniowego wynagrodzenia obliczonego tak jak ekwiwalent 
za urlop wypoczynkowy), jeśli zostałeś powołany do terytorialnej 
służby wojskowej; UWAGA!  Odprawa nie przysługuje w razie 
ponownego powołania do tej samej służby.

– prawo do zapomogi w sytuacjach losowych.

URLOPY
– prawo do urlopu wypoczynkowego, dodatkowego, zdrowotnego, 

okolicznościowego, nagrodowego i przysługującego honorowym 
dawcom krwi, udzielanego przez dowódcę jednostki w czasie służby 
rotacyjnej; 

– prawo do urlopu bezpłatnego od pracodawcy na okres trwania 
służby rotacyjnej, z wyjątkiem służby pełnionej jednorazowo w czasie 
wolnym od pracy. UWAGA!  Pracodawca udziela urlopu na Twój 
wniosek, a w przypadku wezwania w trybie natychmiastowego 
stawiennictwa – urlop jest udzielany na podstawie zawiadomienia 
szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji. UWAGA!  W czasie trwania 
urlopu bezpłatnego zachowujesz wszystkie uprawnienia wynikające 
ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

ZDROWIE
– NOWOŚĆ!  prawo do skorzystania ze świadczeń opieki 

zdrowotnej w placówkach wojskowych poza kolejnością – 
na podobnych zasadach jak żołnierze zawodowi.
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ROZWÓJ
– dofinansowanie kursów i nauki – na koszt wojska możesz ukończyć 

m.in. kursy uprawniające do obsługi maszyn inżynieryjnych, prawa 
jazdy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz ratownictwa pola walki;

– możliwość udziału w kursach dowódczych organizowanych na 
wojskowych uczelniach wyższych;

– prawo do wliczenia służby wojskowej do okresu zatrudnienia 
z zachowaniem ciągłości pracy;

– możliwość przejścia do służby zawodowej; UWAGA!  Po 2 latach 
służby masz pierwszeństwo w naborze do armii zawodowej.

– prawo do rekonwersji, w tym przekwalifikowania, doradztwa 
zawodowego i pośrednictwa pracy; NOWOŚĆ!  Także w sytuacji, 
gdy wojskowa komisja lekarska ustali trwałą lub czasową niezdolność 
do służby wojskowej na skutek wypadku lub choroby pozostających 
w związku z pełnieniem służby wojskowej.

Dodatkowo zyskujesz ochronę przed zwolnieniem z pracy z wyjątkiem 
umowy na okres próbny i na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy 
oraz jeżeli zostaniesz zwolniony z własnej winy bez wypowiedzenia, 
a także w przypadku zwolnień grupowych.

UWAGA!  Na czas służby otrzymasz mundur, broń (deponowaną 
w jednostce)  oraz wyposażenie żołnierza, a także – w trakcie pełnienia 
służby w jednostce wojskowej – bezpłatne wyżywienie (lub 
ekwiwalent) oraz ubezpieczenie.
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Możesz przejść 2 etapy służby:

1. 27 dni szkolenia podstawowego w jednostce wojskowej lub centrum 
szkolenia, zakończonego przysięgą; UWAGA!  Jeśli składałeś już 
przysięgę wojskową, ten etap Cię nie dotyczy.

2. do 11 miesięcy szkolenia specjalistycznego w jednostce wojskowej 
połączonego z wykonywaniem obowiązków na stanowisku służbowym 
w jednostce wojskowej.

Zyskujesz:

– wynagrodzenie w okresie szkolenia w wysokości najniższej pensji 
żołnierza zawodowego – 4960 zł;

– prawo do urlopu wypoczynkowego – 2 dni za każdy okres pełnienia 
służby wynoszący łącznie 30 dni;

– możliwość wstąpienia do rezerwy aktywnej lub Wojsk Obrony 
Terytorialnej – po ukończeniu 27-dniowego szkolenia podstawowego 
w roku 2023. Jeśli nie złożysz wniosku o powołanie do rezerwy 
aktywnej, zostaniesz przeniesiony do rezerwy pasywnej; 

NOWOŚĆ!   ŻOŁNIERZ 
DOBROWOLNEJ 
ZASADNICZEJ SŁUŻBY 
WOJSKOWEJ

14
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UWAGA!  W terminie 3 lat od dnia przeniesienia do rezerwy możesz 
złożyć wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby 
wojskowej, by kontynuować szkolenie. 

– prawo ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej 
i pierwszeństwo w naborze – po maksymalnie 11-miesięcznym 
szkoleniu specjalistycznym;

– pierwszeństwo w zatrudnieniu w administracji publicznej – po 
spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska.

UWAGA!  
– Możesz wliczyć czas szkolenia do okresu odbywania służby wojskowej 

albo okresu zatrudnienia.

– Na czas służby masz zapewnione wyżywienie, broń (deponowaną 
w jednostce), mundur i ekwipunek oraz ubezpieczenie. UWAGA!  Masz 
wybór – nie musisz być skoszarowany, możesz pełnić służbę 
i mieszkać poza jednostką.

– Absolwenci certyfikowanych wojskowych klas mundurowych oraz 
oddziałów przygotowania wojskowego mają możliwość odbycia 
skróconej dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

– Dobrowolną zasadniczą służbę wojskową możesz przerwać 
w dowolnym momencie. 

15
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UWAGA! Jeżeli składałeś przysięgę 
wojskową, nie musisz przechodzić etapu I.

PRZYSIĘGA  
WOJSKOWA

PRZYSIĘGA  
WOJSKOWA

SZKOLENIE 
PODSTAWOWE

– 27 dni –

etap I

DOBROWOLNA 
ZASADNICZA SŁUŻBA 

WOJSKOWA
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PRZYSIĘGA  
WOJSKOWA

Możesz wstąpić do WOT-u.
Możesz pełnić służbę 
w rezerwie aktywnej

Możesz zostać 
żołnierzem 

zawodowym

SZKOLENIE 
SPECJALISTYCZNE

– do 11 miesięcy –

połączone z wykonywaniem 
obowiązków na stanowisku 

służbowym w jednostce 
wojskowej

etap II
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WETERAN

18

Możesz starać się o status weterana, jeśli jesteś lub byłeś żołnierzem, 
funkcjonariuszem Służby Wywiadu/ Kontrwywiadu Wojskowego bądź 
pracownikiem wojska i brałeś udział w: misji zagranicznej pokojowej, 
stabilizacyjnej, zapewniania bezpieczeństwa państwa – na podstawie 
skierowania: 

– nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 60 dni,
– łącznie przez 90 dni.
Jeśli doznałeś uszczerbku na zdrowiu i zostały Ci przyznane świadcze-

nia odszkodowawcze, możesz ubiegać się także o status weterana 
poszkodowanego. 

UWAGA!  Status weterana i weterana poszkodowanego gwarantuje licz-
ne uprawnienia. Aby uzyskać taki status, musisz wypełnić wniosek i wraz 
z nim złożyć do MON-u wymagane dokumenty dodatkowe. 

Informacje oraz wsparcie możesz uzyskać w Centrum Weterana Działań 
poza Granicami Państwa, ul. Puławska 6A, 00-909 Warszawa, 
tel. 261 842 237, 261 842 234, 261 842 149. „Poradnik Weterana”:  
https://www.wojsko polskie.pl/weterani/poradnik_weterana/

Masz prawo do:
– dodatkowego urlopu wypoczynkowego do 5 dni – jeśli pracujesz 

na etacie i nie jesteś uprawniony do urlopu przekraczającego 26 dni 
w roku;

– wliczenia udziału w działaniach poza granicami państwa do okresu 
zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze;

– zapomogi – jeśli jesteś w trudnej sytuacji materialnej i ukończyłeś 
65 lat; 
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– udziału w turnusie leczniczo-profilaktycznym – uprawnienie 
przyznawane tylko na czas trwania służby/pracy w resorcie obrony 
narodowej; 

– bezpłatnej pomocy psychologicznej – jeśli problemy zdrowotne są 
związane z działaniami poza granicami państwa;

– skorzystania z miejsca np. w internacie Agencji Mienia Wojskowego 
poza miejscem zamieszkania;

– przyjęcia do Domu Weterana poza kolejnością;
– bezpłatnego wstępu do obiektów sportowych, w tym hal sportowych, 

siłowni i basenów jednostek samorządu terytorialnego;
– bezpłatnego wstępu do wybranych muzeów państwowych. 

WETERAN POSZKODOWANY

UWAGA!  Jeśli jesteś żołnierzem poszkodowanym, mimo niepełnej spraw-
ności możesz dalej służyć w wojsku – na stanowiskach dla żołnierzy 
z kategorią „zdolny z ograniczeniami”. Tworzone są one najczęściej 
w sztabach, administracji, komórkach kadrowych i uwzględniają nie tylko 
Twoje kwalifikacje, lecz także stan zdrowia. 

Masz ponadto prawo do: 
– dodatku finansowego – jeśli pobierasz emeryturę lub rentę inwalidzką. 

UWAGA!  Wysokość dodatku jest uzależniona od Twojego uszczerbku 
na zdrowiu. Podstawę wymiaru dodatku stanowi najniższa emerytura. 
Najniższy dodatek to 5% podstawy wymiaru – przyznawany za 
uszczerbek od 1 do 9% , najwyższy, czyli 130% podstawy wymiaru – 
przysługuje powyżej 90% uszczerbku na zdrowiu;

– zapomogi – bez względu na wiek;

19
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– dofinansowania nauki, w tym studiów magisterskich lub podyplomo-
wych – do wysokości 400% najniższej emerytury na każdy rok szkol-
ny lub akademicki. UWAGA!  Jeśli jesteś weteranem poszkodowanym-
-żołnierzem z uszczerbkiem na zdrowiu minimum 30%, dostaniesz  
pomoc finansową na 2 wybrane formy kształcenia; 

– pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach cywilnych 
w instytucjach podległych MON-owi pod warunkiem posiadania 
kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku;

– udziału w bezpłatnych turnusach readaptacyjno-kondycyjnych – gdy masz 
co najmniej 30% uszczerbku na zdrowiu. UWAGA!  W takim turnusie mo-
żesz uczestniczyć razem z najbliższym, pełnoletnim członkiem rodziny; 

– ulg komunikacyjnych w transporcie publicznym – 50% przy przejaz-
dach środkami komunikacji miejskiej oraz 37% przy zakupie biletów 
jednorazowych na pociągi i autobusy publicznej komunikacji krajowej;

– uprawnień związanych ze świadczeniami opieki zdrowotnej, takich jak:
 leczenie poza kolejnością urazów i chorób nabytych podczas 

wykonywania zadań poza granicami państwa,
 bezpłatne leki na czas leczenia urazów lub chorób nabytych 

podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, a jeśli 
masz minimum 30% uszczerbku na zdrowiu – pełna refundacja za-
kupu leków przepisywanych przez lekarzy,

 prawo do korzystania bez skierowania z ambulatoryjnych świad-
czeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych (je-
śli masz minimum 30% uszczerbku na zdrowiu); 

– wybranych uprawnień inwalidów wojennych i wojskowych, np. pobytu 
w sanatorium co najmniej raz na 3 lata, pierwszeństwa pobytu w domu 
kombatanta lub w domu pomocy społecznej (jeśli wymagasz szczegól-
nej opieki), zwolnienia z opłat abonamentowych za radio i telewizję.
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POWINIENEŚ ZNAĆ

ROTA PRZYSIĘGI WOJSKOWEJ

Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam
służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej,
bronić jej niepodległości i granic.
Stać na straży Konstytucji,
strzec honoru żołnierza polskiego,
sztandaru wojskowego bronić.
Za sprawę mojej Ojczyzny,
w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić.
Tak mi dopomóż Bóg.
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HYMN PAŃSTWOWY

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.
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Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany 
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.
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MARSZ PIERWSZEJ BRYGADY

Legiony to żołnierska nuta,
Legiony to ofiarny stos,
Legiony to żołnierska buta,
Legiony to straceńców los.

My, Pierwsza Brygada,
Strzelecka gromada,
Na stos – rzuciliśmy swój życia los,
Na stos, na stos.

Mówili, żeśmy stumanieni,
Nie wierząc nam, że chcieć to móc!
Laliśmy krew osamotnieni,
A z nami był nasz drogi Wódz!

My, Pierwsza Brygada,
Strzelecka gromada,
Na stos – rzuciliśmy swój życia los,
Na stos, na stos.

Nie chcemy dziś od was uznania,
Ni waszych mów, ni waszych łez.
Skończyły się dni kołatania
Do waszych dusz, do waszych serc!

My, Pierwsza Brygada,
Strzelecka gromada,
Na stos – rzuciliśmy swój życia los,
Na stos, na stos.
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CREDO PODOFICERA

Jestem podoficerem wojsk lądowych, profesjonalistą, przywódcą 
żołnierzy. Dążę, jako dumny członek korpusu podoficerów, do chluby 
tego korpusu, wojsk lądowych i dobra polskiego narodu, bez względu na 
sytuację, w jakiej się znajdę. Nigdy nie wykorzystam mojego stopnia lub 
stanowiska do osiągnięcia własnej korzyści czy też osobistego 
bezpieczeństwa.

Kompetencja jest moją myślą przewodnią. Moim celem jest techniczna 
oraz taktyczna biegłość i doskonałość. Wykonanie zadania, gotowość, 
wyszkolenie oraz dobro moich żołnierzy są dla mnie najważniejsze. 
Wszyscy żołnierze zasługują na najlepszej jakości przywództwo i ja im to 
zapewnię. Moi podwładni zobligowani są wykonywać moje zgodne 
z prawem rozkazy, dlatego biorę odpowiedzialność za ich czyny.

Jestem profesjonalistą, nikt za mnie nie musi wykonywać moich 
obowiązków. Będę zawsze lojalny, zdobędę szacunek i zaufanie tych, 
z którymi służę: przełożonych, kolegów i podwładnych. Będę przejawiał 
inicjatywę, działając odpowiednio w przypadku braku rozkazów. Moja 
prawość moralna i odwaga nie znają kompromisów. Nigdy nie zapomnę 
i nie pozwolę zapomnieć moim kolegom, że jesteśmy podoficerami, 
profesjonalistami, przywódcami.
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PRAWO UŻYCIA BRONI

Broni palnej można użyć, gdy zaistnieje co najmniej jeden 
z następujących przypadków:
1) konieczność odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na:
a) życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby, albo 

konieczność przeciwdziałania czynnościom zmierzającym 
bezpośrednio do takiego zamachu,

b) ważne obiekty, urządzenia lub obszary, albo konieczność 
przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do takiego 
zamachu,

c) mienie, który stwarza jednocześnie bezpośrednie zagrożenie dla 
życia, zdrowia lub wolności uprawnionego lub innej osoby, albo 
konieczność przeciwdziałania czynnościom zmierzającym 
bezpośrednio do takiego zamachu,

d) nienaruszalność granicy państwowej przez osobę, która wymusza 
przekroczenie granicy państwowej przy użyciu pojazdu, broni palnej 
lub innego niebezpiecznego przedmiotu,

e) bezpieczeństwo konwoju lub doprowadzenia;

2) konieczność przeciwstawienia się osobie:
a) niepodporządkowującej się wezwaniu do natychmiastowego 

porzucenia broni, materiału wybuchowego lub innego 
niebezpiecznego przedmiotu, którego użycie może zagrozić życiu, 
zdrowiu lub wolności uprawnionego lub innej osoby,

POWINIENEŚ WIEDZIEĆ
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b) która usiłuje bezprawnie odebrać broń palną uprawnionemu lub innej 
osobie uprawnionej do jej posiadania;

3) bezpośredni pościg za osobą, wobec której:
a) użycie broni palnej było dopuszczalne w przypadkach:

– konieczności odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na 
życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby, albo 
konieczności przeciwdziałania czynnościom zmierzającym 
bezpośrednio do takiego zamachu,

– zamachu na ważne obiekty, urządzenia lub obszary, albo 
konieczność przeciwdziałania czynnościom zmierzającym 
bezpośrednio do takiego zamachu,

– zamachu na mienie, który stwarza jednocześnie bezpośrednie 
zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności uprawnionego lub innej 
osoby, albo konieczność przeciwdziałania czynnościom 
zmierzającym bezpośrednio do takiego zamachu,

– zamachu na nienaruszalność granicy państwowej przez osobę, która 
wymusza przekroczenie granicy państwowej przy użyciu pojazdu, 
broni palnej lub innego niebezpiecznego przedmiotu,

– konieczności przeciwstawienia się osobie niepodporządkowującej się 
wezwaniu do natychmiastowego porzucenia broni, materiału 
wybuchowego lub innego niebezpiecznego przedmiotu, którego 
użycie może zagrozić życiu, zdrowiu lub wolności uprawnionego lub 
innej osoby oraz osobie, która usiłuje bezprawnie odebrać broń palną 
uprawnionemu lub innej osobie uprawnionej do jej posiadania;

b) istnieje uzasadnione podejrzenie, że popełniła przestępstwo 
o charakterze:
– terrorystycznym,
– zabójstwa,
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– spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
– sprowadzenie zdarzenia lub niebezpieczeństwa zdarzenia 

zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób, albo mieniu w wielkich 
rozmiarach,

– zgwałcenia,
– wzięcia lub przetrzymywania zakładnika,
– rozboju, kradzieży rozbójniczej lub wymuszenia rozbójniczego;

4) konieczność ujęcia osoby:
a) która dokonała zamachu na:

– życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby, albo 
konieczność przeciwdziałania czynnościom zmierzającym 
bezpośrednio do takiego zamachu,

– ważne obiekty, urządzenia lub obszary albo konieczność 
przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do 
takiego zamachu,

– mienie, który stwarza jednocześnie bezpośrednie zagrożenie życia, 
zdrowia lub wolności uprawnionego lub innej osoby, albo 
konieczność przeciwdziałania czynnościom zmierzającym 
bezpośrednio do takiego zamachu,

– nienaruszalność granicy państwowej przez osobę, która wymusza 
przekroczenie granicy państwowej przy użyciu pojazdu, broni 
palnej lub innego niebezpiecznego przedmiotu;

b) niepodporządkowującej się wezwaniu do natychmiastowego 
porzucenia broni, materiału wybuchowego lub innego 
niebezpiecznego przedmiotu, którego użycie może zagrozić życiu, 
zdrowiu lub wolności uprawnionego, lub innej osoby;
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c) która usiłuje bezprawnie odebrać broń palną uprawnionemu lub innej 
osobie uprawnionej do jej posiadania;

d) wobec której istnieje uzasadnione podejrzenie, że popełniła 
przestępstwo wskazane w pkt 3 lit. b;

5) konieczność ujęcia lub udaremnienia ucieczki osoby zatrzymanej, 
tymczasowo aresztowanej lub odbywającej karę pozbawienia 
wolności, jeżeli:
– ucieczka tej osoby stwarza zagrożenie życia lub zdrowia 

uprawnionego lub innej osoby,
– istnieje uzasadnione podejrzenie, że osoba ta może użyć materiałów 

wybuchowych, broni palnej lub innego niebezpiecznego 
przedmiotu,

– pozbawienie wolności nastąpiło w związku z uzasadnionym 
podejrzeniem lub stwierdzeniem popełnienia przestępstwa, o którym 
mowa w pkt 3 lit. b.

Ponadto broń palna może być wykorzystana, a przez wykorzystanie 
broni należy rozumieć oddanie strzału z zastosowaniem amunicji 
penetracyjnej, w kierunku zwierzęcia, przedmiotu lub w innym kierunku 
niestwarzającym zagrożenia dla osoby w przypadku konieczności 
podjęcia co najmniej jednego z następujących działań:

1) zatrzymanie pojazdu, jeżeli jego działanie zagraża życiu lub zdrowiu 
uprawnionego lub innej osoby, lub stwarza zagrożenie dla ważnych 
obiektów, urządzeń lub obszarów;



30

2) pokonanie przeszkody:
a) uniemożliwiającej lub utrudniającej ujęcie osoby albo ratowanie życia 

lub zdrowia uprawnionego, innej osoby lub ratowanie mienia,
b) w przypadku naruszenia porządku lub bezpieczeństwa publicznego 

przez osobę pozbawioną wolności, zatrzymaną lub umieszczoną 
w strzeżonym ośrodku albo areszcie w celu wydalenia;

3) zaalarmowanie lub wezwanie pomocy;

4) unieszkodliwienie zwierzęcia, którego zachowanie zagraża 
bezpośrednio życiu lub zdrowiu uprawnionego lub innej osoby;

5) oddanie strzału ostrzegawczego.
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APLIKACJA ŻOŁNIERZ RP

Aplikacja do pobrania w App Store oraz Google Play
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