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PRZYGOTOWAWCZA

Przepustka do zawodowej służby wojskowej !

WOJSKO POLSKIE
TWOJA ARMI@

„Żołnierz rezerwy” to tytuł, który nie przysługuje wszystkim, coraz bardziej nobilitujący posiadające go osoby w warunkach
profesjonalnej armii. Służba przygotowawcza to najprostszy sposób, aby zostać żołnierzem rezerwy, to możliwość odbycia szkolenia
wojskowego dla osób, które po przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej trafiają do tzw. zasobów rezerwy, a nie są żołnierzami rezerwy
w rozumieniu prawa, czyli nie odbyły szkolenia wojskowego i nie złożyły przysięgi wojskowej.

1. Na czym to polega ?
Służba przygotowawcza to rodzaj służby wojskowej, przeznaczony głównie
dla ochotników, którzy wcześniej nie pełnili jakiegokolwiek rodzaju czynnej służby
wojskowej, a zamierzają zostać żołnierzami Narodowych Sił Rezerwowych
lub będą ubiegać się o powołanie do zawodowej służby wojskowej.
Służbę przygotowawczą mogą pełnić zarówno kobiety, jak i mężczyźni.
Powołanie do służby przygotowawczej możliwe jest wyłącznie na podstawie
dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby. Ochotnicy, w dniu rozpoczęcia służby
przygotowawczej, stają się żołnierzami w czynnej służbie wojskowej.
Studiujący kandydaci mają możliwość odbycia służby przygotowawczej jeszcze
w czasie studiów. Ochotnicy, którzy zdecydują się na pełnienie służby przygotowawczej
w czasie przerw akacyjnych, będą kształceni na potrzeby korpusu podoficerów, z uwagi na posiadane średnie wykształcenie.

2. Kto może pełnić służbę przygotowawczą ?
Pełnienie służby przygotowawczej możliwe jest wyłącznie w drodze powołania do tej służby, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia
się ochotnika. Do służby przygotowawczej, bez względu na płeć, może być powołana osoba, która nie była karana za przestępstwo
umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
wiek co najmniej osiemnaście lat i wykształcenie odpowiednie do wymogów w danym korpusie.
Wykształcenie co najmniej wyższe jest wymagane w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów, co najmniej średnie
w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów i co najmniej gimnazjalne w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu
szeregowych.

3. Gdzie się zgłosić ?
Osoby zainteresowane pełnieniem służby przygotowawczej powinny udać się do najbliższej wojskowej komendy uzupełnień. Personel
komend jest przygotowany do udzielenia wsparcia i pomocy w odpowiedzi na szczegółowe pytania, dotyczące zarówno służby
przygotowawczej, jak i warunków podpisania kontraktu na pełnienie służby w ramach NSR bądź powołania do zawodowej służby
wojskowej.
Po podjęciu decyzji osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej
składa wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień, dołączając do niego
następujące dokumenty:
- odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię świadectwa ukończenia
gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej
(w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone kształcenie;
- odpis,uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię innych dokumentów
mogących
mieć
wpływ
na
powołanie
do
służby
przygotowawczej,
w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe,
świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych.
W przypadku osoby będącej studentem szkoły wyższej i ubiegającej się o powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w kilku
okresach do wniosku załącza się również zaświadczenie szkoły wyższej.

4. Rekrutacja ochotników do służby przygotowawczej.
Wojskowi komendanci uzupełnień po analizie potrzeb, przydzielonych limitów miejsc oraz możliwości szkoleniowych, wobec osób,
których zdolność do służby wojskowej w procesie kwalifikacji wojskowej określono kategorią „A”, prowadzą postępowanie rekrutacyjne,
powołując w tym celu specjalną komisję.

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje analizę złożonych dokumentów i danych zawartych w ewidencji wojskowej oraz rozmowę
kwalifikacyjną. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenia się motywacje do pełnienia służby przygotowawczej oraz do wykonywania
obowiązków w ramach NSR, a także predyspozycje kandydata do kształcenia na potrzeby określonego korpusu.
To postępowanie ma charakter konkursowy, a podstawę podjęcia decyzji o powołaniu kandydata do służby przygotowawczej stanowią:
a) wyniki nauczania (w tym ocena z wychowania fizycznego) oraz poziom kwalifikacji (wynikający z analizy przedłożonych
świadectw i dokumentów);
b) wynik rozmowy kwalifikacyjnej;
c) potrzeby rekrutacyjne Sił Zbrojnych (m.in. limit powołań do służby przygotowawczej).
Kandydatów, którzy otrzymali pozytywne rekomendacje komisji, a dotychczas nie podlegali
kwalifikacji wojskowej i nie posiadają orzeczonej zdolności do czynnej służby wojskowej,
wojskowy komendant uzupełnień może skierować do:
1. wojskowej komisji lekarskiej (w celu wydania orzeczenia o ich zdolności do pełnienia
czynnej służby wojskowej lub zdolności do służby;
2. wojskowej pracowni psychologicznej (w celu wydania orzeczenia psychologicznego
w zakresie braku przeciwwskazań do odbycia czynnej służby wojskowej).
Po uzyskaniu pozytywnych orzeczeń droga do służby przygotowawczej jest otwarta!

5. Powołanie do służby przygotowawczej.
Zakwalifikowanie kandydata do służby stanowi podstawę do wydania przez wojskowego
komendanta uzupełnień karty powołania do służby przygotowawczej.
Warto wiedzieć, że ze względów organizacyjnych terminy powołania do kształcenia w poszczególnych korpusach są zróżnicowane.
Kształcenie na potrzeby korpusu oficerów rozpoczyna się w miesiącu styczniu, na potrzeby korpusu podoficerów w lutym i w lipcu,
a na potrzeby korpusu szeregowych w styczniu, maju i we wrześniu.
Karty powołania do pełnienia służby przygotowawczej są doręczane z odpowiednim wyprzedzeniem, nawet na 90 dni przed terminem
stawienia się do służby.

6. Gdzie pełni się służbę przygotowawczą ?
Służba przygotowawcza to ważny wstęp do pełnienia służby wojskowej w ramach NSR i zawodowej służby wojskowej.
Dlatego kształcenie w jej ramach jest realizowane wyłącznie w odpowiednio do tego przygotowanych miejscach. Kształcenie żołnierzy
służby przygotowawczej na potrzeby korpusu oficerów jest realizowane w uczelniach wojskowych, podoficerów w szkołach
podoficerskich, a szeregowych w ośrodkach szkolenia. Kształcenie żołnierzy służby przygotowawczej jest możliwe także
w jednostkach wojskowych.

7. Szkolenie w ramach służby przygotowawczej.
Program kształcenia w ramach służby przygotowawczej zawiera treści, których opanowanie
jest niezbędne do objęcia pierwszych stanowisk w poszczególnych korpusach kadry.
Czas trwania szkolenia żolnierzy służby przygotowawczej wynosi:


do 4 miesięcy w korpusie szeregowych (do 3 miesięcy szkolenie podstawowe
i do 1 miesiąca specjalistyczne);
do 5 miesięcy w korpusie podoficerów (do 3 miesięcy szkolenie podstawowe
i do 2 miesięcy specjalistyczne);
do 6 miesięcy w korpusie oficerów (do 3 miesięcy szkolenie podstawowe
i do 3 miesięcy specjalistyczne);




8. Świadczenie i uprawnienia.
Żołnierze szkoleni w ramach służby przygotowawczej otrzymują świadczenia i nabywają uprawnienia porównywalne do posiadanych
przez żołnierzy służby kandydackiej, przygotowującej do służby zawodowej: uposażenie miesięczne, zwrot kosztów przejazdu
do i z miejsca odbywania tej służby, bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie wyposażenie. W czasie pełnienia służby
przygotowawczej żołnierze podlegają również ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu oraz zdrowotnemu.

9. Gdzie można uzyskać informacje o służbie przygotowawczej ?
Informacje o służbie przygotowawczej można uzyskać w punktach informacyjnych wojskowych komend uzupełnień oraz w jednostkach
wojskowych, a także serwisach resortu Obrony Narodowej: www.wojsko-polskie.pl, www.mon.gov.pl.




Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kielcach, tel. 261 174 712, www.kielce.wku.wp.mil.pl
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Busku Zdroju, tel. 261 174 764, www.buskozdroj.wku.wp.mil.pl
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu, tel. 261 514 797, www.sandomierz.wku.wp.mil.pl

Materiał promocyjny nieprzeznaczony do sprzedaży.
Zdjęcia: archiwum Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych,
Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Ministerstwa Obrony Narodowej.

