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MON TWORZY NOWY SYSTEM NABORU DO WOJSKA
W piątek we Wrocławiu odbyła się promocja absolwentów Akademii Wojsk Lądowych, którzy ukończyli
m.in. studia stacjonarne na wydziale lekarsko – wojskowym. Absolwentami zostało 215 studentów,
którzy już za kilka dni rozpoczną służbę w jednostkach wojskowych. Prymus ppor Maja Forjasz
pierwsza otrzymała stopień podporucznika.

Potrzebujemy najlepszych oﬁcerów, ale też najlepszych żołnierzy. Nie
możemy stracić ani jednego kandydata na żołnierza z powodów
proceduralnych. Podjąłem decyzję o zmianie systemu powoływania do
zawodowej służby wojskowej. Chcemy, aby procedury były uproszczone,
a ścieżka decyzyjna krótsza
Mariusz Błaszczak - Minister Obrony

Szef MON podziękował nowym oﬁcerom za ich deklarację służenia wiernie Ojczyźnie. Jak podkreślał
złożenie przysięgi wojskowej to szczególne zobowiązanie w życiu Polaka, w życiu każdego żołnierza. –
Dzień promocji to ważna data. Macie ten zaszczyt, że otrzymaliście promocję w roku szczególnym, w
roku stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. To niewątpliwie wyróżnienie, ale to także
zobowiązanie. Jesteście ludźmi, którzy od dziś będą ponosili odpowiedzialność za swoich
podwładnych, którzy będą stanowić dla nich wzór – mówił minister.
Mariusz Błaszczak zwrócił uwagę na nowe rozwiązania przygotowane przez resort obrony, a dotyczące
naboru do Wojska Polskiego. Zgodnie z założeniami powstanie jedna baza z informacjami o wolnych
stanowiskach w Wojsku Polskim. Nowością będzie to, że znajdą się w nich stanowiska aktualnie wolne
oraz te, które będą zwolnione w najbliższych 6 miesiącach. Drugim bardzo ważnym rozwiązaniem jest
wprowadzenie jednego postępowania kwaliﬁkacyjnego na różne stanowiska.
Potrzebujemy więcej żołnierzy, potrzebujemy więcej oﬁcerów. W związku z tym przygotowaliśmy
właśnie nowe rozporządzenia dotyczące powołania do zawodowej służby wojskowej. Celem tych
działań jest doprowadzenie do tego, żeby Wojsko Polskie było liczniejsze, żeby było wyposażone w
nowoczesny sprzęt i aby było silniej osadzone w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego, Musimy
pamiętać, że te wszystkie elementy są gwarancją bezpieczeństwa Polski i Polaków – mówił Mariusz
Błaszczak.
Minister skierował także słowa podziękowania do wykładowców i dowódców, którzy pomagali nowym
oﬁcerom zdobywać wiedzę i nabywać nowe umiejętności. Rodzinom szef MON podziękował za
nieocenione wsparcie w codziennej służbie, bez którego żołnierze nie uzyskaliby na pewno tak

dobrych wyników.
Uroczystość we Wrocławiu zakończyła prezentacja działania pododdziału piechoty zmotoryzowanej we
współdziałaniu z żołnierzami obrony terytorialnej oraz tradycyjna deﬁlada nowopromowanych
oﬁcerów.
Akademia Wojsk Lądowych jest jedną z uczelni wojskowych kształcących oﬁcerów na potrzeby Wojska
Polskiego. Uczelnia kształci głownie studentów wojskowych. Studia gwarantują słuchaczom zdobycie
wiedzy specjalistycznej i umiejętności niezbędnych do objęcia pierwszych stanowisk służbowych
przewidzianych dla podporuczników w określonym korpusie osobowym.

