Służba przygotowawcza
Rodzaj ochotniczej s■u■by wojskowej, ustanowiony dla tworzenia zasobów ■o■nierzy rezerwy, g■ównie na
potrzeby NSR, Obrony Terytorialnej oraz zawodowej s■u■by wojskowej. Przeznaczony jest dla ochotników,
którzy wcze■niej nie pe■nili ■adnej formy czynnej s■u■by wojskowej, zamierzaj■ zosta■ ■o■nierzami
NSR, OT a w dalszej perspektywie planuj■ podj■■ zawodow■ s■u■b■ wojskow■.
Do s■u■by przygotowawczej mo■e by■ powo■ana osoba niekarna s■downie za przest■pstwa umy■lne,
posiadaj■ca obywatelstwo polskie, odpowiedni■ zdolno■■ fizyczn■ i psychiczn■ do pe■nienia czynnej
s■u■by wojskowej, wiek co najmniej osiemnastu lat i wykszta■cenie:
co najmniej gimnazjalne – w przypadku kszta■cenia na potrzeby korpusu szeregowych;
co najmniej ■rednie – w przypadku kszta■cenia na potrzeby korpusu podoficerów;
co najmniej wy■sze – w przypadku kszta■cenia na potrzeby korpusu oficerów.

Czas trwania s■u■by przygotowawczej wynosi:
dla ■o■nierza kszta■c■cego si■ na oficera – do sze■ciu miesi■cy;
dla ■o■nierza kszta■c■cego si■ na podoficera – do pi■ciu miesi■cy;
dla ■o■nierza kszta■c■cego si■ na szeregowego – do czterech miesi■cy.

Do s■u■by przygotowawczej mo■e zg■osi■ si■ ka■dy ochotnik, bez wzgl■du na p■e■.
Warunki przeznaczenia do s■u■by przygotowawczej:
zdolno■■ fizyczna i psychiczna do pe■nienia czynnej s■u■by wojskowej,
niekaralno■■,
posiadanie wymaganego wykszta■cenia i kwalifikacji zawodowych.

Ochotnik do s■u■by przygotowawczej sk■ada w Wojskowej Komendzie Uzupe■nie■ wniosek o powo■anie
za■■czaj■c:
dokument potwierdzaj■cy wykszta■cenie i kwalifikacje zawodowe (np. prawo jazdy, kursy kwalifikacyjne,
certyfikaty)

Limity szkoleniowe oraz terminy szkolenia okre■la Minister Obrony Narodowej. O zakwalifikowaniu ochotnika
do s■u■by przygotowawczej decyduje komisja kwalifikacyjna, powo■ywana przez Wojskowego Komendanta
Uzupe■nie■.

Strona 1

S■u■ba przygotowawcza sk■ada si■ z dwóch etapów:
szkolenie podstawowe,
szkolenie specjalistyczne.

Na zako■czenie szkolenia ■o■nierz sk■ada przed komisj■ egzamin ko■cowy. Po jego zdaniu ■o■nierz
otrzymuje specjalno■■ wojskow■ i mo■e ubiega■ si■ o przyj■cie do NSR, a w dalszej perspektywie do
zawodowej s■u■by wojskowej.
Z dniem 2 stycznia 2014r. ujednolicono zasady rekrutacji do s■u■by przygotowawczej poprzez
wprowadzenie "Regulaminu rekrutacji ...". Dokument ten precyzuje sposób oceny poszczególnych ochotników
oraz rekomendowania wojskowemu komendantowi uzupe■nie■ kandydatów do powo■ania na poszczególne
turnusy. Regulamin rekrutacji ..." dost■pny jest do wgl■du poni■ej.
Wszelkich informacji - ch■tnym do wymienionych form s■u■by wojskowej - udzielaj■ w WKU w Rybniku
lub telefonicznie pod nr 261 124 732 lub 261 124 747 pani Edyta SZYMURA oraz pani Katarzyna GRODECKA.

Pobierz niezb■dne dokumenty:
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