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Chcesz pracować w wojsku? 

Marzysz o pracy w służbie mundurowej,  

ale nie wiesz, jak się do niej dostać? 

Przeczytaj nasz poradnik! 
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Charakterystyka Sił Zbrojnych RP 

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą ochronie niepodległości państwa i niepodzielności jego 
terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic. Najwyższym 
zwierzchnikiem Sił Zbrojnych RP jest Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. W czasie pokoju sprawuje 
on zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej. Swoje 
zadania minister wykonuje przy pomocy Ministerstwa Obrony Narodowej, w którego skład wchodzi 
Sztab Generalny Wojska Polskiego. 

Z jakich jednostek składa się wojsko? 

W skład Sił Zbrojnych RP wchodzą: 

 Wojska Lądowe,  
 Siły Powietrzne,  
 Marynarka Wojenna,  
 Wojska Specjalne,  
 . 

Wojska Lądowe 

Stanowią trzon Sił Zbrojnych RP. 

Wojska Lądowe składają się z następujących rodzajów wojsk: 

 wojsk pancernych i zmechanizowanych, 
 wojsk aeromobilnych, 
 ,  
 wojsk rakietowych i artylerii,  
 wojsk obrony przeciwlotniczej,  
 wojsk inżynieryjnych,  
 wojsk chemicznych,  
 wojsk łączności i informatyki, 
 oddziałów i pododdziałów rozpoznania i walki elektronicznej oraz logistycznych. 

Siły Powietrzne 

Siły Powietrzne są rodzajem sił zbrojnych przeznaczonym głównie do obrony przestrzeni powietrznej 
kraju, prowadzenia operacji mających na celu utrzymanie przewagi w powietrzu oraz wspierania 
innych rodzajów wojsk w operacjach połączonych. Ponadto odpowiadają za polski wkład do 
zintegrowanego systemu obrony powietrznej NATO - NATINADS.  

Siły Powietrzne składają się z trzech głównych rodzajów wojsk:  

 Wojsk Lotniczych,  

 Wojsk Obrony Przeciwlotniczej, 

 Wojsk Radiotechnicznych. 

Marynarka Wojenna  

Marynarka Wojenna przeznaczona jest do obrony interesów państwa na polskich obszarach 
morskich, morskiej obrony wybrzeża oraz udziału w lądowej obronie wybrzeża we współdziałaniu z 
innymi rodzajami sił zbrojnych w ramach strategicznej operacji obronnej. 
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Trzon struktury Marynarki Wojennej tworzą: 

 flotylle okrętów (3 Flotylla Okrętów i 8 Flotylla Obrony Wybrzeża), 

 Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej, 

 brzegowe jednostki wsparcia i zabezpieczenia działań oraz ośrodki szkolne. 

Wojska Specjalne 

Wojska Specjalne są przeznaczone do prowadzenia operacji specjalnych zarówno w kraju, jak i poza 
jego granicami w okresie pokoju, kryzysu i wojny. Prowadzone we współdziałaniu z siłami 
konwencjonalnymi lub samodzielnie zadania, mogą mieć znaczenie strategiczne lub operacyjne. 

W strukturze Wojsk Specjalnych funkcjonują:  

 Dowództwo Wojsk Specjalnych (Kraków), 

 Jednostka Wojskowa GROM (Warszawa), 

 Jednostka Wojskowa Komandosów (Lubliniec), 

 Jednostka Wojskowa Formoza (Gdynia), 

 Jednostka Wojskowa Agat (Gliwice), 

 Jednostka Wojskowa Nil (Kraków), 

 7 Eskadra Działań Specjalnych. 

 Jednostka Wojskowa GROM,  
 1. Pułk Specjalny Komandosów,  
 Morska Jednostka Działań Specjalnych FORMOZA,  
 Jednostka Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych. 

PAMIĘTAJ! 

Zastanów się, jaka jednostka Cię interesuje! 
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Jakie są zasady zatrudnienia w wojsku? 

Żołnierze zawodowi pełnią czynną służbę wojskową w postaci służby stałej albo służby kontraktowej. 
Mogą ją pełnić zarówno mężczyźni, jak i kobiety.  

Żołnierze zawodowi tworzą trzy korpusy: korpus oficerów zawodowych, korpus podoficerów 
zawodowych oraz korpus szeregowych zawodowych. Z kolei korpusy osobowe dzielą się na grupy 
osobowe, w których występuje podział na specjalności wojskowe. 

Przyjęcie do służby wojskowej odbywa się w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego 
zgłoszenia się do jej pełnienia. Osobę, która wyraziła chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej, 
wojskowy komendant uzupełnień kieruje do pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia 
psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia służby.  

Przyjęcie do służby kontraktowej następuje w korpusie oficerów zawodowych, podoficerów 
zawodowych i szeregowych zawodowych na podstawie umowy zwanej „kontraktem”. Powołanie do 
służby kontraktowej może nastąpić jednorazowo na okres od 2 do 6 lat. Do łącznego czasu trwania 
służby kontraktowej zalicza się okresy odbywania lub pełnienia innych form czynnej służby wojskowej 
oraz okresy pełnienia służby w formacjach: Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, 
Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony 
Państwa. Najpóźniej na 3 miesiące przed dniem upływu okresu, na jaki zawarty został 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 pełni kontraktową służbę 
wojskową. Przyjęcie do służby stałej – w korpusach oficerów zawodowych i podoficerów 
zawodowych – następuje na czas nieokreślony. 
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Jakie wymagania trzeba spełnić, aby pracować w 

wojsku? 

Jeżeli chcesz zostać żołnierzem zawodowym, powinieneś: 

 posiadać polskie obywatelstwo, 
 mieć odpowiednie kwalifikacje, 
 mieć nieposzlakowaną opinię, 
 posiadać zdolność  fizyczną i psychiczną – sprawdzi to wojskowa komisja lekarska. 

O szczegóły można pytać w wojskowej komendzie uzupełnień albo w jednostce wojskowej. 

PAMIĘTAJ! 

To, jaki stopień wojskowy osiągniesz, zależy od Twojego wykształcenia! 
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Jakie są etapy procedury przyjęcia do zawodowej 

służby wojskowej? 

Znalezienie wolnego stanowiska  

Aby znaleźć wolny etat, powinieneś stawić się do macierzystej wojskowej komendy uzupełnień, która 
dysponuje listą wolnych stanowisk w jednostkach wojskowych. Osoba odpowiedzialna za rekrutację 
przedstawi Ci przepisy normujące przebieg służby wojskowej, a także skieruje do konkretnej jednostki 
wojskowej w celu odbycia rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminu z wychowania fizycznego. 

Etapy procedury przyjęcia do zawodowej służby wojskowej: 

 Rozmowa kwalifikacyjna 

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej zweryfikowane zostaną informacje dotyczące: stosunku kandydata 
do służby wojskowej, jego wykształcenia oraz posiadanych kwalifikacji, które mogłyby być przydatne 
w pełnionej służbie. Jak również kategoria zdrowia, karalność.  

 Egzamin z wychowania fizycznego 

Egzamin z wychowania fizycznego odbywa się w jednostce wojskowej. Ocenie podlega sprawność 
fizyczna kandydata – będzie on musiał wykonać odpowiednie ćwiczenia, m.in. podciąganie na drążku, 
bieg wahadłowy. 

 Kompletowanie dokumentów 

Wojskowa komenda uzupełnień powiadomi Cię o otrzymaniu dokumentów kwalifikacyjnych 
z jednostki wojskowej. Twoim obowiązkiem będzie dostarczenie do dowódcy jednostki wojskowej 
wniosku o powołanie do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych. 

Wojskowy komendant uzupełnień dołączy opinię o Tobie, sporządzoną na podstawie dokumentów 
zgromadzonych w wojskowej komendzie uzupełnień. 

 Badania lekarskie 

Po rozmowie kwalifikacyjnej i egzaminie z wychowania fizycznego wojskowa komenda uzupełnień 
skieruje Cię na badania lekarskie do terenowej wojskowej komisji lekarskiej. Otrzymasz tam kartę 
obiegową z badaniami do wykonania. Na podstawie opinii lekarskich na karcie obiegowej terenowa 
wojskowa komisja lekarska sporządza orzeczenia lekarskie Przesłanie kompletu dokumentów do 
dowódcy jednostki wojskowej 

WKU przesyła dokumenty w celu powołania do zawodowej służby wojskowej. 

 Powołanie do korpusu szeregowych zawodowych 

Powołanie do zawodowej służby wojskowej następuje na podstawie rozkazu personalnego dowódcy 
jednostki.  

 Podpisanie kontraktu 

Dowódca jednostki podpisze z Tobą kontrakt, w którym określi datę rozpoczęcia służby. 

 Stawiennictwo w jednostce wojskowej 

Na podstawie kopii kontraktu wojskowa komenda uzupełnień wystawi kartę powołania, z którą 
stawisz się w jednostce wojskowej, gdzie rozpoczniesz służbę. Karta powołania to dokument 
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zawierający wezwanie do stawiennictwa w konkretnej jednostce wojskowej w nakazanym terminie 
m.in. w celu rozpoczęcia zawodowej służby wojskowej. 

PAMIĘTAJ! 

Żeby zostać zawodowym wojskowym, musisz przejść wszystkie etapy! 
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Coś więcej? 

Poniżej przedstawiamy źródła, z których korzystaliśmy i do których możesz się odwołać. 

Informacje na temat rekrutacji: 
http://www.profesjonalizacja.wp.mil.pl/ 
http://www.jednostki-wojskowe.pl/ 
http://www.wojskowe.info/ 

Marynarka Wojenna Rzeczypospolitej Polskiej 
http://www.mw.mil.pl/ 

Żandarmeria Wojskowa 
http://www.zw.wp.mil.pl/ 

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
http://www.abw.gov.pl/ 

Agencja Wywiadu 
http://www.aw.gov.pl/ 

Centralne Biuro Antykorupcyjne 
http://www.cba.gov.pl/ 

Służba Kontrwywiadu Wojskowego 
http://www.skw.gov.pl/ 

Służba Wywiadu Wojskowego 
http://www.sww.gov.pl/ 

POWODZENIA!!!

http://www.profesjonalizacja.wp.mil.pl/
http://www.jednostki-wojskowe.pl/
http://www.wojskowe.info/
http://www.mw.mil.pl/
http://www.zw.wp.mil.pl/
http://www.abw.gov.pl/
http://www.aw.gov.pl/
http://www.cba.gov.pl/
http://www.skw.gov.pl/
http://www.sww.gov.pl/
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