POWOŁANIE I PEŁNIENIE

- rodzaj czynnej s■u■by wojskowej dla ■o■nierzy rezerwy,
pe■nionej przez okre■lony czas, w razie realnego zagro■enia kryzysowego lub
potrzeby wykonywania przez jednostk■ wojskow■ misji pokojowej za granic■.
Okresowa służba wojskowa

Okresow■ s■u■b■ wojskow■ pe■ni si■ w przypadkach uzasadnionych potrzebami
obrony pa■stwa, potrzebami si■ zbrojnych lub zarz■dzania kryzysowego. Mo■e by■
uruchamiana tak■e do zwalczania kl■sk ■ywio■owych i likwidacji ich skutków,
dzia■a■ antyterrorystycznych, ochrony mienia, akcji poszukiwawczych oraz ratowania
lub ochrony zdrowia i ■ycia ludzkiego, oczyszczania terenów z materia■ów
wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwiania, a
tak■e wykonywania zada■ przez Si■y Zbrojne poza granicami pa■stwa.
Okresow■ s■u■b■ wojskow■ pe■ni si■ w jednostkach wojskowych. W ramach
okresowej s■u■by wojskowej ■o■nierz rezerwy mo■e by■ wyznaczony lub
skierowany do pe■nienia tej s■u■by poza granicami pa■stwa.
Czas trwania okresowej służby wojskowej w okresie posiadania przez ■o■nierza rezerwy przydzia■u
kryzysowego nie mo■e przekracza■ ■■cznie dwudziestu czterech miesięcy, jednak■e mo■e zosta■
wyd■u■ony za zgod■ ■o■nierza rezerwy ■■cznie nie d■u■ej ni■ do czterdziestu ośmiu miesięcy przez:

•

dowódcę jednostki wojskowej - w trakcie pełnienia tej służby;

•

wojskowego komendanta uzupełnień - przed powołaniem do tej służby.

■o■nierzom rezerwy pe■ni■cym okresow■ s■u■b■ wojskow■ przys■uguj■,
odpowiednio do posiadanego stopnia wojskowego, uprawnienia ■o■nierzy pe■ni■cych
kontraktow■ zawodow■ s■u■b■ wojskow■, o której mowa w
Do okresowej s■u■by wojskowej mog■ by■ powo■ywani ■o■nierze rezerwy, którym
nadano przydzia■y kryzysowe oraz ■o■nierze rezerwy nieposiadaj■cy przydzia■ów
kryzysowych, którzy z■o■■ do w■a■ciwego wojskowego komendanta uzupe■nie■
wniosek o powo■anie do tej s■u■b wraz z kwestionariuszem osobowym kandydata do
pe■nienia okresowej s■u■by wojskowej.
Potrzeby w zakresie uzupe■niania stanowisk w ramach okresowej s■u■by wojskowej okre■laj■:

•

Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych, w porozumieniu z dowódcą Rodzaju Sił
Zbrojnych w przypadku zadań realizowanych poza granicami państwa, w ramach
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Polskich Kontyngentów Wojskowych (PKW);
•

dowódcy Rodzajów Sił Zbrojnych w pozostałych przypadkach określonych w

Podstawa prawna:
•

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi■zku obrony RP

• Rozporz■dzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie pe■nienia okresowej
s■u■by wojskowej

Szczegó■owe informacje dotycz■ce okresowej s■u■by wojskowej mo■na uzyska■ w
Wojskowej Komendzie Uzupe■nie■ w Toruniu w pokoju nr 6 lub pod nr telefonu 261
43 21 69.
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