ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA
Powołanie do zawodowej służby wojskowej następuje:
do służby stałej - na czas nieokreślony;
do służby kontraktowej - na czas określony w kontrakcie.

Żołnierz służby kontraktowej może ją pełnić przez łączny okres nie przekraczający 12 lat.
Do łącznego czasu trwania służby kontraktowej zalicza się okresy odbywania lub pełnienia innych
form czynnej służby wojskowej oraz okresy pełnienia służby w formacjach, o których mowa w art. 17
a "Ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych", powołanie do służby kontraktowej może
nastąpić jednorazowo na okres od 18 miesięcy do 6 lat,
pierwszy kontrakt na pełnienie służby kontraktowej zawiera się na okres 18 miesięcy.
Najpóźniej na 3 miesiące przed dniem upływu okresu, na jaki został zawarty kontrakt, żołnierz służby
kontraktowej może wystąpić z wnioskiem o zawarcie kolejnego kontraktu lub powołanie do służby
stałej. Z inicjatywą zawarcia kolejnego kontraktu albo powołania
do służby stałej może wystąpić
również dowódca jednostki wojskowej,
w której żołnierz służby kontraktowej pełni kontraktową służbę wojskową.

Powołanie do zawodowej służby wojskowej następuje:
do służby stałej - w korpusach oficerów zawodowych i podoficerów zawodowych;
do służby kontraktowej - w korpusach oficerów zawodowych, podoficerów zawodowych i
szeregowych zawodowych.
Stosunek służbowy żołnierza służby stałej powstaje w drodze powołania na podstawie dobrowolnego
zgłoszenia się do tej służby.
Stosunek służbowy żołnierza służby kontraktowej powstaje w drodze powołania na podstawie
kontraktu zawartego między osobą, która dobrowolnie zgłosiła się do tej służby, a właściwym
organem.

Wszelkie informacje dotyczące zasad naboru
do zawodowej służby wojskowej można uzyskać
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach
przy ul. Zawiszy Czarnego 7 i pod nr telefonu (32) 4614758 wew. 218
CA MON 111-758 wew. 219

USTAWA O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY RP
(Dz.U. z 2004 r. Nr 241 poz. 2416 z p.zm)
(określa zasady tworzenia Narodowych Sił Rezerwowych oraz warunki pełnienia służby przez
żołnierzy NSR )

NSR to propozycja dla ochotników którzy zawierać mają odpowiednie kontrakty. Na ich podstawie
żołnierz rezerwy, rekrutujący się spośród osób zwalnianych ze służby – także kontraktowej i
kandydackiej – oraz tych, którzy ukończyli służbę przygotowawczą, otrzyma tzw. przydział kryzysowy.
To oznacza konieczność pełnienia pewnej formy czynnej służby wojskowej lub „dyspozycję do jej
pełnienia”, a zatem gotowość do jej odbycia w razie potrzeby.

W ramach Narodowych Sił Rezerwowych (NSR) tworzone zwarte pododdziały NSR, w pierwszej
kolejności w województwach, w których mogą wystąpić potencjalne zagrożenie militarne oraz
wyznaczone pojedyncze stanowiska w istniejących strukturach Sił Zbrojnych.

Każdy żołnierz rezerwy może ochotniczo zgłosić się do wykonywania obowiązków w ramach NSR, ale
musi spełnić następujące wymagania:

posiadać orzeczenie wojskowej pracowni psychologicznej o braku przeciwwskazań,
•
•
•
•
•

nie może być karany za przestępstwa umyślne
mieć wykształcenie co najmniej gimnazjalne,
uzyskać kwalifikacje przydatne w służbie wojskowej
zaliczyć sprawdzian z wychowania fizycznego
odbyć rozmowę kwalifikacyjną z dowódcą jednostki wojskowej

W przypadku osoby która nie odbyła zasadniczej służby wojskowej aby rozpocząć służbę w ramach
NSR musi przejść przeszkolenie wojskowe w ramach służby przygotowawczej.
Taka forma służby w przyszłości może zaowocować przyjęciem do służby zawodowej.

Narodowe Siły Rezerwowe w Pytaniach i odpowiedziach
www.wojsko-polskie.pl/articles/view/14726

Wszelkie informacje dotyczące zasad naboru do Narodowych Sił Rezerwowych można uzyskać w
Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach przy ul. Zawiszy Czarnego i pod nr telefonu
- Szef Wydziału Rekrutacji
(32) 4614758 wew. 229, CA MON 111-758 wew. 229
- Oficer Wydziału Rekrutacji
(32) 4614758 wew. 226, CA MON 111-758 wew. 226, 220

NARODOWE SIŁY REZERWOWE
KROK 1. – PODEJMIJ DECYCJE.
Sprawdź naszą ofertę 1000 specjalności. Zrealizuj swoje pasje z nami.
KROK 2. POSZUKAJ NIEZBĘDNYCH INFORMACJI.
Sprawdź akcje promocyjne, strony internetowe ( www.mon.gov.pl , www.sgwp.wp.pl,
www.wojsko-polskie.pl ), stronę internetową swojego WKU), odwiedź punkt informacyjny w
Wojskowej Komendzie Uzupełnień.

KROK 3. ZGROMADŹ NIEZBĘDNE DOKUMENTY.
W razie wątpliwości kontaktuj się z WKU!
KROK 4. ZŁÓŻ DOKUMENTY WE WSKAZANYM MIEJSCU.
•
•
•
•
•

Złóż wniosek o powołanie do NSR oraz pozostałe dokumenty
Zapoznaj się z uwarunkowaniami służby w NSR.
Poznaj procedury wstąpienia do NSR.
Podaj aktualne dane ewidencyjne.
Wybierz wolne stanowisko.

KROK 5. ZGŁOŚ SIĘ WE WSKAZANYM MIEJSCU NA BADANIA I TESTY.
1. Przejdź badanie lekarskie i psychologiczne
2. Zgłoś się na kwalifikacje w jednostce wojskowej:
• sprawdzian ze sprawności fizycznej
• sprawdzian z kwalifikacji zawodowej
• rozmowa kwalifikacyjna

KROK 6. PODPISZ KONTRAKT.
Dowódca jednostki wojskowej po pozytywnym zakończeniu procedury kwalifikacyjnej przygotuje
kontrakt dla Ciebie na wykonanie obowiązków w ramach NSR.
Zapoznaj się z nim i podpisz.
KROK 7. ODBIERZ PRZYDZIAŁ KRYZYSOWY
Odbierz przydział kryzysowy w swojej Wojskowej Komendzie Uzupełnień. Właśnie zostałeś żołnierzem
Narodowych Sił Rezerwowych.
POWOŁANIE
Jeżeli posiadasz polskie obywatelstwo, jesteś żołnierzem rezerwy,( po odbyciu służby zasadniczej),
masz nieposzlakowaną opinię (niekaralność), wykształcenie i kwalifikacje oraz zdolność psychiczną i
fizyczną do pełnienia służby wojskowej, możesz realizować swoje pasje w Narodowych Siłach
Rezerwowych.
Złóż pisemny wniosek o powołanie do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych w swojej
Wojskowej Komendzie Uzupełnień dołączając:
•
•
•
•
•
•
•
•

życiorys;
odpis skrócony aktu urodzenia
odpis lub uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego
wykształcenia oraz zaświadczenie szkoły, w przypadku jeżeli pobierasz naukę;
odpis lub kopię uwierzytelnioną świadectwa pracy;
kopię posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego;
zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu;
inne uwierzytelnione dokumenty mające wpływ na nadanie przydziału kryzysowego, w
szczególności potwierdzające posiadanie przygotowania zawodowego oraz szczególnych
kwalifikacji lub umiejętności, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, kwalifikacjach,
certyfikaty językowe ,itp.
NORMY I ĆWICZENIA SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA OCHOTNIKÓW DO NSR
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SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA
TRWA NABÓR DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

Służba Przygotowawcza - to rodzaj czynnej służby wojskowej dla ochotników posiadających
uregulowany stosunek do służby wojskowej (stawił się do kwalifikacji wojskowej) , a także innych
osób nie podlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia
wojskowego. Powołanie do tej służby powstaje w drodze, dobrowolnego zgłoszenia się do jej
pełnienia.
Utworzenie nowego rodzaju czynnej służby wojskowej - służby przygotowawczej, regulują przepisy,
które weszły w życie z dniem 01 stycznia 2010 r. zawarte w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o
powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r., Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.).
Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:
nie karana za przestępstwo umyślne,
posiadająca obywatelstwo polskie,
odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
wiek co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie:
co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej żołnierze służby przygotowawczej otrzymują
bez szczególnego nadania tytuł:
podchorążego - jeżeli kształcą się na oficera,
kadeta - jeżeli kształcą się na podoficera,
elewa - jeżeli kształcą się na szeregowego.

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:
dla żołnierza kształcącego się na oficera – do sześciu miesięcy;
dla żołnierza kształcącego się na podoficera – do pięciu miesięcy;
dla żołnierza kształcącego się na szeregowego – do czterech miesięcy.
Służba przygotowawcza w przypadku studentów uczelni wyższych może być pełniona w kilku okresach
w czasie letnich przerw wakacyjnych.
Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie
wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

Wszelkie informacje dotyczące zasad naboru
do zawodowej służby wojskowej można uzyskać
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach
przy ul. Zawiszy Czarnego i pod nr telefonu (32) 4614758 wew. 242, 220

SZKOLNICTWO WOJSKOWE

System szkolnictwa wojskowego obejmuję uczelnie wojskowe ( trzy akademie wojskowo – cywilne i
dwie wyższe szkoły oficerskie oraz osiem szkół podoficerskich ).
Przygotowanie przyszłych kadr oficerskich realizowane jest w ramach trzech modeli:
•
•
•

absolwenci szkół ponadgminazjalnych, posiadających maturę, są kształceni jako kandydaci na
żołnierzy zawodowych na studiach.;
cywilni absolwenci uczelni wyższych, posiadający tytuł zawodowy co najmniej licencjat,
przygotowywani są w ramach studium oficerskiego w wyższych szkołach oficerskich;
Akademia Obrony Narodowej, Wojskowa Akademia Techniczna oraz Akademia Marynarki
Wojennej kształcą ponad to studentów cywilnych na studiach I i II stopnia (magisterskich,
inżynierskich, licencjackich). Studenci i absolwenci cywilni tych uczelni mogą być kandydatami
na żołnierzy zawodowych.

Podoficerowie zawodowi – szkolenie kandydatów trwa od 3 do 11 miesięcy w zależności od statusu
kandydata.

O powołanie do służby kandydackiej może ubiegać się osoba:
- posiadająca obywatelstwo polskie;
- nie karana sądownie;
- posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
- posiadająca wiek co najmniej 18 lat;
- posiadająca wykształcenie średnie lub co najmniej licencjat w przypadku ubiegania się o przyjęcie na
szkolenie wojskowe w ramach szkolenia oficerskiego.

Osoby zainteresowane karierą wojskową składają wniosek o przyjęcie do szkoły wojskowej
bezpośrednio do komendanta szkoły – osobiście, przez inną osobę albo za pośrednictwem poczty lub
Internetu.
Kandydaci kierowani są na badania lekarskie (kandydaci na pilotów przechodzą dodatkowe badania
specjalistyczne) oraz do wojskowych pracowni psychologicznych w celu określenia zdolności do
zawodowej służby wojskowej .

