
       
 
 

 
 
 
 

 
mowbmrpThA al wAtlaltbg  

SŁUŻBY tlgphltbg 
 
 
 

tószukiwarka wolnóch stanowisk dla kandódatów na żołnierzó kpo 
 

 
 

kAolaltb pfŁY obwbotltb EkpoF – to wóselekcjonowanó 
ochotniczó zasób żołnierzó rezerwó, ochotników, którzó na 
podstawie podpisanego kontraktu znajdują się na przódziałach 
krózósowóch w jednostkach wojskowóch, do wókorzóstania w 
przópadku realnóch zagrożeń militarnóch i niemilitarnóch w kraju i 
za granicąK  

 
Żołnierzami rezerwó są osobó, które złożyłó przósięgę wojskową i zostałó przeniesione do 
rezerwó po zwolnieniu z czónnej służbó wojskowej, w tóm z  zawodowej służbó wojskowej lub 
ze służbó kandódackiejK 
 

lsobó wchodzące w skład kpo będą miałó obowiązek raz w roku szkolić się łącznie przez 
miesiąc (w ramach kilkudniowóch ćwiczeń rotacójnóch)K 

Czas ćwiczeń wojsko w pełni zrekompensuje J za ten czas będzie wópłacane uposażenie, 
takie jak każdemu żołnierzowi zawodowemuK tópłata uposażenia ma zrekompensować to, że 
w czasie szkolenia jako żołnierz kpo nie będziesz mógł pracowaćK 

ldpowiednie świadczenie finansowe będzie otrzómówał również pracodawcaK 

 
hoYTbofA f tAorkhfI gAhfb tfkfbk pmbŁkfAĆ lCelTkfh J hAkaYaAT 

handódat winien spełniać ogólne wómagania dotóczące osób powołówanóch do czónnej 
służbó wojskowej (obówatelstwo polskie, odpowiedni wiek żócia oraz zdolność fizóczną  
i psóchiczną do pełnienia czónnej służbó wojskowej)K mowinna to bóć jednak osoba 
posiadająca tótuł żołnierza rezerwó i pełniąca wcześniej czónną służbę wojskowąK 

honieczne do nadania przódziału krózósowego żołnierzowi rezerwó jest uprzednie 
zawarcie kontraktu na wókonówanie obowiązków w ramach kpoK hontrakt natomiast może bóć 
zawartó wółącznie z żołnierzem rezerwó, któró ochotniczo zgłosił się do jego zawarcia, a 
ponadto spełnia – oprócz wóżej wómienionóch – łącznie następujące warunkiW  

http://szukajnsr.wp.mil.pl/stanowisko%20szukaj.php


– posiada orzeczenie wojskowej pracowni psóchologicznej w zakresie braku 
przeciwwskazań do pełnienia czónnej służbó wojskowej;  

– nie bół przeznaczonó do służbó zastępczej;  
– nie bół karanó za przestępstwo umóślne; 
– posiada wókształcenie co najmniej gimnazjalne przewidziane dla stanowisk 

przeznaczonóch dla szeregowóch lub co najmniej średnie przewidziane dla stanowisk 
przeznaczonóch dla podoficerów albo co najmniej wóższe przewidziane dla oficerów; 

– posiada przógotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przódatne w służbie 
wojskowej;  

– zaliczół z oceną pozótówną sprawdzian z wóchowania fizócznego zorganizowanó przez 
dowódcę jednostki wojskowej; 

– pełnił służbę przógotowawczą i zdał egzamin na jej zakończenie, w przópadku żołnierza 
rezerwó, któró wcześniej nie odbówał czónnej służbó wojskowej;  

wawarcie kontraktu może bóć również uzależnione od posiadania przez żołnierza rezerwóW 

– orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o jego zdolności do pełnienia służb poza 
granicami państwa; 

– poświadczenia bezpieczeństwa.  

mrzódział krózósowó można nadać na okres od O do S lat, z możliwością jego ponownego 
nadania, jednak na łącznó okres nie dłuższó niż NR latK 

wApAaY mbŁkfbkfA pŁUŻBY 

 

 

 



GŁÓtkYjf CbiAjf kpo pĄW  

– zwalczanie klęsk żówiołowóch i likwidacja ich 
skutków; 

– działania antóterroróstóczne; 
– ochrona mienia; 
– akcje poszukiwawcze; 
– ratowanie lub ochrona zdrowia i żócia ludzkiego; 
– oczószczanie terenów z materiałów wóbuchowóch i 

niebezpiecznóch pochodzenia wojskowego oraz ich 
unieszkodliwianie;  

– realizacja zadań z zakresu zarządzania 
krózósowego;  

– pełnienie służbó poza granicami krajuK  
 
 

wostając Żołnierzem karodowóch pił oezerwowóch zóskaszW 
– pierwszeństwo podczas kwalifikacji do zawodowej służbó wojskowej; 
– gwarancję stabilności zawodowej (ochronę zatrudnienia, urlopowanie na czas służbó w 

kpo przó zachowaniu praw do awansu, nagród, urlopów, ochronó socjalnej, itpK);  
– wliczanie do wósługi pracowniczej czasu służbó;  
– doliczanie emerótom wojskowóm, któróch emerótura jest niższa od górnej granicó (7R%) 

podstaw jej wómiaru, czasu czónnej służbó w kpo do tej podstawó;  
– opłacanie składek z tótułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w okresie pełnienia 

czónnej służbó wojskowej;  
– możliwość skierowania, w czasie służbó wojskowej, do udziału w różnorodnóch formach 

szkolenia i kształcenia na koszt wojska, w celu zapewnienia ich rozwoju służbowego;  
– prawo do wóstępowania do dowódcó jednostki wojskowej z wnioskami o skierowanie na 

różnorodne formó szkolenia kursowego;  
– możliwość dofinansowania kosztów studiów lub nauki, stażu, kursu, albo specjalizacji w 

specjalnościach wojskowóch wómagającóch podwóższonóch kwalifikacji, na zasadach 
przewidzianóch dla żołnierzó zawodowóch;  

– w czasie czónnej służbó na zasadach dotóczącóch żołnierzó zawodowóch (opieka 
medóczna i stomatologiczna, zaopatrzenie w produktó lecznicze i świadczenia 
zdrowotne);  

– bezpłatne badania i szczepienia profilaktóczne, w związku z pełnieniem czónnej służbó 
wojskowej;  

– turnusó leczniczo J profilaktóczne po powrocie ze służbó poza granicami;  
– uposażenie za każdó dzień faktócznej służbó (odbówania ćwiczeń wojskowóch, pełnienia 

okresowej służbó wojskowej;  
– zwrot kosztów dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia czónnej służbó 

wojskowej i z powrotem;  
– dodatek motówacójnó za uzóskanie odpowiedniej klasó specjalistó przó posiadaniu co 

najmniej ocenó dobrej w opinii służbowej;  
– prawo do nagród z tótułu wzorowej realizacji zadań służbowóch;  



– zwrot różnicó pomiędzó wónagrodzeniem z tótułu zatrudnienia, a uposażeniem w czasie 
czónnej służbó wojskowej, jeżeli otrzómówane uposażenie wópłacane jest w niższej 
wósokościK  

– bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe;  
– bezpłatne umundurowanie i wóekwipowanie wojskowe lub równoważnik pieniężnó;  
– bezpłatne wóżówienie lub równoważnik pieniężnó;  
– uwzględnienie czasu służbó w kpo jako preferencji przó ubieganiu się o stanowiska w 

administracji państwowej i publicznej oraz szkolnictwie;  
– prawo do wóróżnień za wzorową służbę (dóplomó, certófikató udziału w ćwiczeniach, 

odznaki);  
– prawo do odznaczeń za wzorową i długoletnią służbę w kpo oraz przewidzianóch dla 

żołnierzó zawodowóch odznaczeń państwowóch i resortowóch;  
– prawo do publicznego wóstępowania w mundurze kpo, indówidualnie na zasadach 

określonóch w oddzielnóch przepisach;  
– prawo do honorowóch tótułów żołnierza, podoficera i oficera J rezerwistó oraz noszenia 

zawiązanóch z nimi odznak po zakończeniu nienagannej służbóK  

                         
               

oAtA f lBltfĄwhf moAClaAtCÓtW  

– obowiązuje zasada urlopowania pracownika będącego jednocześnie żołnierzem kpo na 
czas czónnej służbó wojskowej;  

– w okresie pozostawania na przódziale krózósowóm przez żołnierza rezerwó, będącego 
pracownikiem stosunek pracó nie może bóć przez pracodawcę wópowiedzianó ani 
rozwiązanóK geżeli okres dokonanego przez pracodawcę wópowiedzenia stosunku pracó 
upłówa w dniu nadania pracownikowi przódziału krózósowego, wópowiedzenie staje się 
bezskuteczne;  

– pracodawcó będzie przósługiwało świadczenie pieniężne, za okres odbówania ćwiczeń 
wojskowóch lub pełnienia okresowej służbó wojskowej przez takiego żołnierza rezerwóK  

                      



eonor, wózwanie, braterstwo. 
oób to co kochasz. Żój z pasją. 

 
tstąp do karodowóch pił oezerwowóch! 

 
 
 
 

geśli się wahasz lub jesteś zdecódowanó przójdź do 

tojskowej homendó rzupełnień w płupsku 
ulK Bohaterów testerplatte U 

lub zadzwoń pod nr telK R9 U4JRUJUMO lub R9 U4JRUJUOR 
eJmailW wwwKwkuslupskKpowKmilKpl 

 
mrzójmowanie interesantów odbówa sięW 
poniedziałekI wtorekI piątekW godzK UKMM – NRKMM 
środaW UKMM – NSKPM 
czwartekW tólko osobó wzówane 

 
 
 

pzczegółowe informacje na temat karodowóch pił oezerwowóch pozóskasz 
pobierając dokumentó w formacie macW  
karodowe piłó oezerwowe w pótaniach i odpowiedziach 
moradnik dla kandódata do karodowóch pił oezerwowóch 

 
 
 
 
 
 

tYgAŚkfbkfbI kfbhTÓoYCe mlgĘĆ  

lCelTkfh J osoba posiadająca obówatelstwo polskie, zdolna ze względu na wiek i stan 
zdrowia oraz kwalifikacje do pełnienia służbó wojskowej, która dobrowolnie zgłosiła się do 
pełnienia służbó wojskowejK 

ŻOŁkfbowbj obwbotY jest osoba (kobieta, mężczózna), która złożyła przósięgę wojskową  
i została przeniesiona do rezerwó po zwolnieniu z czónnej służbó wojskowej, w tóm z 
zawodowej służbó wojskowej lub ze służbó kandódackiej, jeżeli w dalszóm ciągu podlega 
obowiązkowi służbó wojskowejK 

wAplBY lplBltb kA mlTowbBY kAolaltYCe pfŁ obwbotltYCe tworzą osobó 
podlegające obowiązkowi służbó wojskowej będące żołnierzami rezerwó i zdolne do czónnej 
służbó wojskowej, w tóm do zawodowej służbó wojskowej, do końca roku kalendarzowego,  

http://www.wkuslupsk.pow.mil.pl/


w któróm kończą pięćdziesiąt lat żócia, a posiadające stopień podoficerski lub oficerski J 
sześćdziesiąt lat żóciaK 

kAolaltb pfŁY obwbotltb EkpoF – wóselekcjonowanó ochotniczó zasób żołnierzó 
rezerwó, posiadającóch przódziałó krózósowe na określone stanowiska służbowe w gtK, 
nadane w wóniku ochotniczo zawartóch kontraktów na pełnienie służbó wojskowej w rezerwie  
i pozostającóch w dóspozócji do wókorzóstania w przópadku realnóch zagrożeń militarnóch  
i niemilitarnóch, zarówno na terenie kraju, jak i za granicąK 

mowYawfAŁ hoYwYpltY ma charakter stosunku administracójnoJprawnego powstałego w 
wóniku jego nadania za pomocą kartó przódziału krózósowego, stanowiącej decózję 
administracójnąK ao nadania przódziału krózósowego uprawnionó jest wółącznie organ 
administracji publicznej, któróm jest wojskowó komendant uzupełnieńK kadanie przódziału 
krózósowego jest dwuinstancójneK 

SŁUŻBA tlgphltA t obwbotfb – pełnienie określonego rodzaju czónnej służbó 
wojskowej przewidzianej dla żołnierzó rezerwó posiadającóch nadanó przódział krózósowó w 
ramach karodowóch pił oezerwowóch, którómi są ćwiczenia wojskoweK ala żołnierzó rezerwó 
posiadającóch nadanó przódział krózósowó służba w rezerwie oznacza również ich gotowość 
(dóspozócję) do natóchmiastowego rozpoczęcia pełnienia czónnej służbó wojskowej w 
przópadku wóstąpienia takich potrzebK 

SŁUŻBA mowYdlTltAtCwA – rodzaj czónnej służbó wojskowej dla ochotników nie 
będącóch żołnierzami rezerwó lub nie pełniącóch dotóchczas żadnego innego jej rodzaju, na 
potrzebó gromadzenia zasobów osobowóch karodowóch pił oezerwowóchK 

lhobpltA pŁUŻBA tlgphltA – rodzaj czónnej służbó wojskowej dla żołnierzó rezerwó, 
pełnionej w ramach karodowóch pił oezerwowóch przez czas określonó, w razie zagrożenia 
krózósowego lub na potrzebó wókonówania przez gtK zadań poza granicami omK 

 

 


