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       Wstęp
Niemal każdego dnia w prasie, radio i telewizji oraz na portalach internetowych pojawiają się informacje 

o walkach, atakach terrorystycznych, klęskach żywiołowych i zdarzeniach, które zagrażają zarówno 
rodzinom, jak i całym narodom. Dlatego we współczesnym świecie siły zbrojne nie są reliktem minionej 
przeszłości, lecz podstawowym narzędziem państwa w realizacji polityki bezpieczeństwa.

Polska nie jest samotną wyspą, wolną od zagrożeń i kataklizmów. Tę prawdę boleśnie uświadamiają 
choćby powodzie czy inne klęski naturalne. Dotyczy to także zagrożeń o charakterze militarnym. 
Oczekując wsparcia w sytuacji zagrożenia naszego Państwa, jako odpowiedzialny członek Sojuszu 
Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej, dzisiaj udzielamy go innym. Żołnierze Wojska Polskiego służą  
w miejscach, gdzie rodzą się zagrożenia dla światowego bezpieczeństwa i elementarnych praw człowieka.

Realizacji narodowych zadań obronnych służy proces transformacji Sił Zbrojnych. Dokonująca się  
w jego ramach, zgodnie z rządowym Programem Profesjonalizacji, budowa armii w pełni zawodowej, 
opartej wyłącznie na ochotniczej formule pełnienia służby, diametralnie zmienia wojskową rzeczywistość. 

Profesjonalizacja Wojska Polskiego to także odmienny system szkolenia i wykorzystania żołnierzy 
rezerwy. Jego wyrazem jest m.in. budowa Narodowych Sił Rezerwowych (NSR), zapewniających 
możliwości szybkiego wzmocnienia potencjału obronnego państwa, także wówczas, gdy konieczna jest 
pomoc wojska przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych. 

Warunkiem wstąpienia do NSR jest posiadanie statusu żołnierza rezerwy. Jednak w przeszłości nie 
wszyscy pełnili służbę wojskową. Coraz liczniejsze jest także grono osób, które w dorosłość wkroczyły 
niedawno i którym w wyniku kwalifikacji wojskowej określono przydatność do służby, jednak które nigdy 
jej nie pełniły. 

Służba przygotowawcza to oferta dla osób, które dotychczas nie odbyły szkolenia wojskowego  
a chciałyby je odbyć w trybie ochotniczym. Wprowadzenie tej służby wychodzi naprzeciw także 
oczekiwaniom osób, które identyfikują się ze służbą wojskową, jednak nie zamierzają na stałe wiązać się 
z zawodem żołnierza, a widzą swoje miejsce w szeregach żołnierzy rezerwy służących w NSR i łączących 
swoją cywilną aktywność zawodową z obowiązkami żołnierskimi. To nowy element systemu szkolenia 
obywateli w warunkach armii zawodowej, pozwalający na gromadzenie zasobów żołnierzy rezerwy  
na potrzeby NSR. To jednocześnie szansa na osobisty rozwój osób, które myślą nie tylko o sobie, lecz 
także o tym, co ważne dla nas wszystkich. A taką wartością jest bezpieczeństwo.

W tym informatorze znajdziesz odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące służby przygotowawczej. 
Jeśli poszukujesz pomysłu na życie!
Jeśli chcesz się sprawdzić i zyskać nowe kompetencje! 
Jeśli dla Twojego obecnego lub przyszłego pracodawcy „człowiek po wojsku” to kompetentny  

 i zdyscyplinowany pracownik!
Nie czekaj! 

Przeczytaj o nowych możliwościach i zgłoś się do najbliższej Wojskowej Komendy Uzupełnień!

Sztab Generalny Wojska Polskiego
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1. Nowa jakość – twój wybór 
„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. 

Odbycie służby przygotowawczej umożliwia podpisa-
nie kontraktu na pełnienie służby w ramach NSR.  
W pełni ochotnicza formuła pełnienia zarówno służby 
przygotowawczej, jak i służby w ramach NSR oznacza 
jednocześnie, że w przypadku nie podpisania takiego 
kontraktu Siły Zbrojne zyskają wyszkolonego żołnierza 
rezerwy a osoba, która odbyła służbę przygotowawczą 
nowe, cenne umiejętności i kwalifikacje, pożądane  
na wielu cywilnych stanowiskach zawodowych. Te zaledwie kilka miesięcy zdobywania wojskowych 
kompetencji sprzyjać będzie staraniom o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej. 

Decyzja o tym „co dalej?” po zakończeniu służby przygotowawczej zależy wyłącznie od Ciebie. Jeśli 
sprostasz trudom, pokonasz własne ograniczenia i nauczysz się współdziałać w grupie, możesz przeżyć 
w ramach NSR swoją „przygodę z wojskiem” nie rezygnując z cywilnych życiowych aktywności.

2. Na czym „to” polega? 
Służba przygotowawcza to zupełnie nowy rodzaj służby wojskowej, ustanowiony przede wszystkim 

w celu tworzenia zasobów żołnierzy rezerwy na potrzeby NSR, przeznaczony głównie dla ochotników, 
którzy wcześniej nie pełnili jakiegokolwiek rodzaju czynnej służby wojskowej, a zamierzają zostać 
żołnierzami NSR. 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.

Służba przygotowawcza nie trwa długo:
– 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.

Studiujący kandydaci do służby w NSR mają możliwość odbycia służby przygotowawczej jeszcze 
w czasie studiów. Ochotnicy, którzy zdecydują się na pełnienie służby przygotowawczej w czasie 
przerw wakacyjnych, będą kształceni na potrzeby korpusu podoficerów, z uwagi na posiadane średnie 
wykształcenie. 
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Powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach może nastąpić wówczas, gdy czas 
trwania studiów osoby ubiegającej się o powołanie do tej służby gwarantuje możliwość jej ukończenia  
w czasie tych studiów. 

W takim przypadku służba przygotowawcza będzie pełniona w dwóch okresach, trwających odpowiednio 
do trzech i dwóch miesięcy. Aby pełnienie służby przygotowawczej nie utrudniało udziału w zajęciach 
dydaktycznych, przewiduje się jej odbywanie w czasie letnich wakacji, po kolejnych latach studiów. 

3. Podstawy prawne funkcjonowania      
służby przygotowawczej

Przebieg ochotniczej rekrutacji i zasady pełnienia służby przygotowawczej zostały precyzyjnie 
określone w aktach prawnych. 



9

Najważniejsze regulacje odnoszące się do służby przygotowawczej zawarto w znowelizowanej 
ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. 
Uszczegółowieniem przepisów ustawowych są regulacje zawarte w rozporządzeniu Ministra Obrony 
Narodowej z dnia 6 września 2010 r. w sprawie służby przygotowawczej (Dz. U. Nr 170, poz. 1144), 
wydanym na podstawie art. 98g tej ustawy oraz wewnętrzne dokumenty resortowe.

4. 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.

5. 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. 

Po podjęciu decyzji osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek 
do wojskowego komendanta uzupełnień, dołączając do niego następujące dokumenty:

1) odpis świadectwa ukończenia szkoły lub dyplom ukończenia studiów wyższych;
2) życiorys;
3) odpis skrócony aktu urodzenia;
4) informację z Krajowego Rejestru Karnego.
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.

Do wniosku warto dołączyć także inne posiadane dokumenty, mogące mieć pozytywny wpływ 
na jego rozpatrzenie (certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania 
specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu).

6. 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.
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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:

1) wyniki nauczania (w tym ocena z wychowania fizycznego) oraz poziom kwalifikacji (wynikający  
  z analizy przedłożonych świadectw i dokumentów);

2) wynik rozmowy kwalifikacyjnej;
3) 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!

7. Powołanie do służby przygotowawczej
Zakwalifikowanie kandydata do służby stanowi podstawę do wydania przez wojskowego komendanta 

uzupełnień karty powołania do służby przygotowawczej oraz skierowania do odbycia szkolenia. Karta 
powołania zawiera informacje o terminie i miejscu stawienia się do służby, a w przypadku decyzji o jej 
pełnieniu w kilku okresach także pozostałe terminy pełnienia tej służby (ponadto będą wysyłane specjalne 
wezwania do stawienia się do służby w kolejnym okresie).

Warto wiedzieć, że ze względów organizacyjnych terminy powołania do kształcenia w poszczególnych 
korpusach są zróżnicowane. Kształcenie na potrzeby korpusu oficerów rozpoczyna się w miesiącach: 
styczniu, kwietniu lub październiku. Na potrzeby korpusu podoficerów w lutym, maju lub listopadzie,  
a korpusu szeregowych w marcu, czerwcu lub grudniu. Kandydaci, którzy będą pełnili służbę przygotowawczą 
w kilku okresach są do niej powoływani w lipcu.

Karty powołania do pełnienia służby przygotowawczej są doręczane z odpowiednim wyprzedzeniem,  
nawet na 90 dni przed terminem stawienia się do służby. Czasu na przygotowania do rozpoczęcia pełnienia 
tej służby nie powinno zatem zabraknąć! 

Nie należy się też martwić o formalną stronę zawiadomienia pracodawcy czy uczelni. Uczyni to 
wojskowy komendant uzupełnień.
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8. Gdzie pełni się służbę przygotowawczą?
Służba przygotowawcza to ważny wstęp do pełnienia służby wojskowej w ramach NSR, a nawet 

służby zawodowej. 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 korpusu szeregowych jest możliwe 
także w wybranych jednostkach wojskowych.

9. Najtrudniejszy pierwszy krok?
Początki zwykle są najtrudniejsze. Jednak w przypadku służby przygotowawczej nie ma się czego 

obawiać. Pierwszy dzień po stawieniu się do służby przygotowawczej wypełniają niezbędne procedury, 
obowiązujące w szkołach wojskowych lub ośrodkach szkolenia. Obejmują one:

1) potwierdzenie tożsamości;
2) ujęcie w ewidencji;
3) przeprowadzenie badań lekarskich i zabiegów sanitarnohigienicznych;
4) umundurowanie i wyekwipowanie osobiste;
5) określenie specjalności wojskowej;
6) przydzielenie do pododdziału;
7) nadanie stopnia wojskowego i tytułu wojskowego;
8) dopełnienie obowiązku meldunkowego;
9) poinformowanie o możliwości i warunkach zawarcia kontraktu na wykonywanie obowiązków  

  w ramach NSR.

10.  Na czym polega 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. Dlatego obejmuje:

1) kształcenie podstawowe;
2) kształcenie specjalistyczne (w tym praktykę dowódczą w jednostkach wojskowych w przypadku 

  kształcenia na potrzeby korpusu oficerów lub podoficerów).
Szkolenie w pierwszych tygodniach (szkolenie podstawowe) jest jednakowe dla wszystkich. Obejmuje 

teoretyczne i praktyczne zajęcia (m.in. szkolenie strzeleckie, taktyczne, musztrę, zapoznanie z uzbrojeniem 
i wyposażeniem), przygotowując, w stopniu podstawowym, do pełnienia czynnej służby wojskowej.

Ważnym i uroczystym momentem dla żołnierzy, którzy wcześniej nie pełnili czynnej służby wojskowej, 
jest złożenie przysięgi wojskowej. Ta uroczystość odbywa się już po trzech tygodniach od przekroczenia 
bramy koszar.

Kształcenie specjalistyczne kandydatów do korpusu oficerów przygotowuje ich do objęcia obowiązków na 
stanowisku dowódcy plutonu bądź równorzędnym. Kandydaci do korpusu podoficerów przygotowywani są  
na stanowisko dowódcy drużyny, a szeregowi zgodnie z przeznaczeniem do poszczególnych specjalności.
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 11. Egzamin i co dalej?
Szkolenie w ramach służby przygotowawczej kończy egzamin składający się z części teoretycznej  

i praktycznej. Charakter egzaminu zależy od realizowanego programu kształcenia (końcowy, na podoficera, 
na oficera). Podczas egzaminu sprawdza się wiedzę i umiejętności wojskowe żołnierza, wymagane na 

stanowiskach służbowych w jednostkach woj-
skowych, poszczególnych korpusach i grupach 
osobowych oraz specjalnościach wojskowych.

Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu 
to osobista satysfakcja z podołania trudom służby  
i sprawdzenia się w wojskowej rzeczywistości. 
Oznacza także nadanie żołnierzom specjalności 
wojskowych oraz mianowanie żołnierzy, którzy 
zdadzą egzamin na podoficera na stopień star-
szego szeregowego (starszego marynarza). 
Żołnierze, którzy zdali egzamin na oficera, na 

zakończenie służby przygotowawczej są mianowani na stopień kaprala. 
Żołnierzom, którzy ukończyli służbę przygotowawczą z wynikiem pozytywnym i podpiszą kontrakt 

na pełnienie służby w ramach NSR, wojskowi komendanci uzupełnień nadadzą przydziały kryzysowe  
w jednostkach wojskowych, w których będą pełnić służbę. 

Uwaga! 
Składanie wniosków o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR możliwe 

jest już w końcowej fazie kształcenia specjalistycznego!
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Pierwsze stopnie podoficerskie i oficerskie tacy żołnierze NSR będą mogli otrzymać po odbyciu 
dodatkowych ćwiczeń wojskowych. Służba w NSR, nie wymaga rezygnacji z cywilnych marzeń, planów 
i aspiracji, gdyż jest to efektywna formuła zdobywania nowych i doskonalenia posiadanych umiejętności. 
Umożliwia także przechodzenie do wyższych korpusów kadry po uzyskaniu wymaganego poziomu 
wykształcenia i odbyciu specjalnych kursów.

Warto wiedzieć, że uzyskiwanie pozytywnych wyników w szkoleniu i dyscyplinie się opłaca. Przepisy 
dotyczące służby przygotowawczej przewidują np. możliwość mianowania żołnierzy kształconych  
na potrzeby korpusu oficerów na stopień starszego szeregowego (starszego marynarza) już po upływie 
połowy czasu trwania służby przygotowawczej.

Kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach NSR można podpisać z dowódcą jednostki wojskowej 
już podczas służby przygotowawczej.

Żołnierze służby przygotowawczej, którzy nie podpiszą kontraktów na pełnienie służby w ramach NSR zostaną 
po jej zakończeniu przeniesieni do rezerwy, natomiast ci, którzy nie zdadzą egzaminów zostaną przeniesieni do 
rezerwy w stopniu szeregowego (marynarza) lub starszego szeregowego (starszego marynarza).

12.  Świadczenia i uprawnienia żołnierzy   
 służby przygotowawczej

Już w dniu rozpoczęcia pełnienia służby żołnierze służby przygotowawczej otrzymują tytuły 
podchorążego, jeżeli będą kształcili się na oficerów, kadeta, jeżeli będą kształcili się na podoficerów  
lub elewa, jeżeli będą kształcili się na szeregowych. Żołnierze, którzy będą pełnili służbę przygotowawczą  
w kilku okresach, otrzymują tytuł kadeta.

Żołnierze szkoleni w ramach służby przygotowawczej otrzymują świadczenia i nabywają uprawnienia 
porównywalne do posiadanych przez żołnierzy służby kandydackiej, przygotowującej do służby zawodowej. 
Miesięczne uposażenie żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą wynosi 750 zł dla szkolonych na potrzeby 
korpusu szeregowych, 1000 zł dla kadetów i 1500 zł dla podchorążych. Kwoty te podlegają opodatkowaniu.
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Żołnierzom służby przygotowawczej przysługuje także zwrot kosztów przejazdu do i z miejsca 
odbywania tej służby, bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie i wyposażenie.

W czasie pełnienia służby przygotowawczej żołnierze podlegają również ubezpieczeniu emerytalnemu 
i rentowemu oraz zdrowotnemu.

Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie 
wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

Kandydaci powoływani do służby przygotowawczej otrzymują od pracodawcy odprawę w wysokości 
dwutygodniowego uposażenia. Wszyscy żołnierze zwalniani ze służby przygotowawczej po jej zakończeniu 
otrzymują też z budżetu armii odprawę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego 
na dany rok. 

Jednocześnie, w przypadku zwolnienia z pełnienia służby przygotowawczej (w tym na własną prośbę) 
lub odmowy przyjęcia przydziału kryzysowego, żołnierze, którzy ochotniczo zgłosili się do jej pełnienia nie 
są zobowiązani do zwrotu kosztów szkolenia. 

13.  Ochrona stosunku pracy?
Kierując się nadrzędnością potrzeb obronnych państwa przyjęto ustawowe rozwiązania prawne, 

zapewniające równowagę praw i obowiązków pracodawców i ich pracowników – żołnierzy czynnej służby 
wojskowej. W rezultacie ochroną stosunku pracy objęto także żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą, 
wypełniających ważne z punktu widzenia interesu społecznego zadania.

Powodzenia!!!
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Ochrona stosunku pracy żołnierza służby przygotowawczej polega na ograniczeniu możliwości 
rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę. Pracodawca jest zobowiązany zatrudnić żołnierza, jeżeli 
w ciągu 30 dni od zwolnienia ze służby przygotowawczej zgłosi się on do zakładu pracy w celu podjęcia 
obowiązków. 

Ten mechanizm nie ma jednak zastosowania do umów o pracę zawartych na czas określony lub na 
czas wykonywania określonej pracy. Ponadto, w przypadku gdy pracodawca może rozwiązać umowę  
o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika oraz w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu 
pracy, rozwiązanie stosunku pracy następuje na zasadach ogólnych. 

14.  Jak dowiedzieć się czegoś więcej?
Dodatkowe informacje na temat NSR oraz możliwości pełnienia służby przygotowawczej dostępne są 

m.in. w następujących serwisach www resortu Obrony Narodowej:
Części informacyjnej portalu internetowego MON: www.mon.gov.pl
Części promocyjnej portalu internetowego MON: www.wojsko-polskie.pl
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego: www.sgwp.wp.mil.pl
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych: www.iwspsz.wp.mil.pl
Aby dowiedzieć się czegoś więcej o możliwościach pełnienia służby przygotowawczej i w ramach NSR 

w regionie i najbliższej okolicy, warto także odwiedzić serwisy www wojewódzkich sztabów wojskowych:
WSzW Białystok: www.wszwbialystok.pow.mil.pl
WSzW Bydgoszcz: www.wszwbydgoszcz.wp.mil.pl
WSzW Gdańsk: www.wszwgdansk.mil.pl
WSzW Katowice: www.wszwkatowice.wp.mil.pl
WSzW Kielce: www.wszwkielce.sow.mil.pl
WSzW Kraków: www.wszwkrakow.sow.mil.pl
WSzW Lublin: www.wszwlublin.wp.mil.pl
WSzW Łódź: www.wszwlodz.sow.mil.pl
WSzW Olsztyn: www.wszwolsztyn.pow.mil.pl
WSzW Opole: www.wszwopole.sow.mil.pl
WSzW Poznań: www.wszwpoznan.wp.mil.pl
WSzW Rzeszów: www.wszwrzeszow.sow.mil.pl
WSzW Szczecin: www.wszwszczecin.wp.mil.pl
WSzW Warszawa: www.wszwwarszawa.wp.mil.pl
WSzW Wrocław: www.wszwwroclaw.sow.mil.pl
WSzW Zielona Góra: www.wszwzielg.sow.mil.pl

Uwaga! 
W serwisach www wojewódzkich sztabów wojskowych dostępne są linki do serwisów www 

wojskowych komend uzupełnień. 
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