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INFORMACJE OGÓLNE
NARODOWE SIŁY REZERWOWE (NSR) – to wyselekcjonowany ochotniczy zasób ■o■nierzy rezerwy,
posiadaj■cych przydzia■y kryzysowe na okre■lone stanowiska s■u■bowe w jednostkach wojskowych,
nadane w wyniku ochotniczo zawartych kontraktów na pe■nienie s■u■by wojskowej w rezerwie i
pozostaj■cych w dyspozycji do wykorzystania w przypadku realnych zagro■e■ militarnych i nie militarnych,
zarówno na terenie kraju, jak i za granic■.
Utworzenie i funkcjonowanie Narodowych Sił Rezerwowych (NSR), reguluj■ przepisy, które wesz■y w ■ycie
z dniem 01 stycznia 2010 r. zawarte w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi■zku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej.

Kandydat do przyjęcia obowiązków w ramach NSR powinien spełniać ogólne wymagania dotyczące osób
powoływanych do czynnej służby wojskowej (obywatelstwo polskie, odpowiedni wiek życia oraz zdolność
fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej). Powinna to być jednak osoba posiadająca tytuł
żołnierza rezerwy i pełniąca wcześniej czynną służbę wojskową.
Warunkiem nadania przydziału kryzysowego jest zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach
Narodowych Sił Rezerwowych, zwanego dalej „kontraktem", między żołnierzem rezerwy, który ochotniczo
zgłosił się do wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych i złożył pisemny wniosek do
wojskowego komendanta uzupełnień o zawarcie kontraktu oraz spełnia warunki jego zawarcia, a dowódcą
jednostki wojskowej, w której ma być nadany ten przydział.

Kontrakt może być zawarty wyłącznie z żołnierzem rezerwy, który ochotniczo zg■osi■ si■ do jego zawarcia,
a ponadto spe■nia ■■cznie nast■puj■ce warunki:
• posiada orzeczenie wojskowej pracowni psychologicznej w zakresie braku przeciwwskaza■ do pe■nienia
czynnej s■u■by wojskowej;
• nie by■ przeznaczony do s■u■by zast■pczej;
• nie by■ karany za przest■pstwo umy■lne;
• posiada wykszta■cenie co najmniej gimnazjalne przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla
szeregowych lub co najmniej ■rednie przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla podoficerów albo co
najmniej wy■sze przewidziane dla oficerów;
• posiada przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiej■tno■ci przydatne w s■u■bie wojskowej;
• zaliczy■ z ocen■ pozytywn■ sprawdzian z wychowania fizycznego zorganizowany przez dowódc■
jednostki wojskowej;
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• pe■ni■ s■u■b■ przygotowawcz■ i zda■ egzamin na jej zako■czenie, w przypadku ■o■nierza rezerwy,
który wcze■niej nie odbywa■ czynnej s■u■by wojskowej.

Zawarcie kontraktu może być również uzależnione od posiadania przez ■o■nierza rezerwy:
• orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o jego zdolno■ci do pe■nienia s■u■b poza granicami pa■stwa;
• po■wiadczenia bezpiecze■stwa.

Kontrakt może być również zawarty z żołnierzem w czynnej s■u■bie wojskowej, który ochotniczo zg■osi■
si■ do wykonywania obowi■zków w ramach Narodowych Si■ Rezerwowych i z■o■y■ pisemny wniosek o
zawarcie kontraktu oraz spe■nia warunki jego zawarcia, i który:

• pe■ni s■u■b■ przygotowawcz■ i zda■ egzamin - nie wcze■niej ni■ na trzy dni przed dniem zwolnienia z
tej s■u■by;
• odbywa ■wiczenia wojskowe - nie wcze■niej ni■ na trzy dni przed dniem zwolnienia z tych ■wicze■;
• pe■ni zawodow■ s■u■b■ wojskow■ lub s■u■b■ kandydack■ - nie wcze■niej ni■ w dniu, w którym
decyzja o jego zwolnieniu z czynnej s■u■by wojskowej sta■a si■ ostateczna.

Szkolenia w ramach Narodowych Sił Rezerwowych
Żołnierze rezerwy posiadający nadane przydziały kryzysowe:
• odbywaj■ corocznie ■wiczenia wojskowe rotacyjne (trwaj■ce ■■cznie do 30 dni i odbywane z przerwami
w okre■lonych dniach w ci■gu danego roku kalendarzowego);
• mog■ odbywa■ ■wiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa, nie cz■■ciej jednak ni■
jeden raz w ci■gu roku kalendarzowego, a w razie powo■ania na te ■wiczenia odbyty ich okres zalicza
si■ do czasu trwania ■wicze■ wojskowych rotacyjnych;
• mog■ zosta■ zobowi■zani do odbycia, w okresie obowi■zywania przydzia■u kryzysowego, ■wicze■
wojskowych krótkotrwa■ych (trwaj■cych nieprzerwanie do 30 dni);
• na ich wniosek lub za ich zgod■ mog■ odbywa■ ■wiczenia wojskowe krótkotrwa■e i d■ugotrwa■e
(trwaj■cych nieprzerwanie do 90 dni), je■eli takie s■ potrzeby Si■ Zbrojnych.
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Żołnierze rezerwy posiadający nadane przydziały kryzysowe mog■ zosta■ powo■ani do okresowej s■u■by
wojskowej, któr■ pe■ni si■ w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony pa■stwa, potrzebami Si■
Zbrojnych lub zarz■dzania kryzysowego, 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.
Czas trwania okresowej s■u■by wojskowej w okresie posiadania przez ■o■nierza rezerwy przydzia■u
kryzysowego nie mo■e przekroczy■ ■■cznie 24 miesi■cy i mo■e byc wyd■u■ony za zgod■ ■o■nierza
rezerwy ■■cznie nie d■u■ej ni■ do 48 miesi■cy.

Korzystne zmiany dla ■o■nierzy NSR i pracodawców od 01.08.2014 roku
a. Wi■cej pieni■dzy za wojskowe ■wiczenia, pisemne aneksowanie kontraktów, mo■liwo■■ kszta■cenia
si■ na koszt armii i udogodnienia dla pracodawców - to jedynie kilka zmian w ustawie o powszechnym
obowi■zku obrony. Przepisy, które maj■ uatrakcyjni■ s■u■b■ w Narodowych Si■ach Rezerwowych
wesz■y w ■ycie;
b. Przewiduj■ one m.in. mo■liwo■■ pisemnego aneksowania kontraktów i zmiany ich tre■ci, bez potrzeby
zawierania nowego kontraktu i wymaganego dotychczas ponownego sprawdzenia kandydata. Dzi■ki
temu, gdy wojskowy znajdzie si■ w innej jednostce lub na innym stanowisku, nie b■dzie musia■ tak jak
dotychczas kolejny raz przechodzi■ procedury zwi■zanej z zawarciem umowy. W przypadku kobiet
■o■nierzy NSR przydzia■ kryzysowy b■dzie zawieszony na czas ci■■y i odwieszany po porodzie, bez
ponownej procedury przyznawania;
c. Zamiast maksymalnego okresu 15 lat przebywania na tzw. przydziale kryzysowym, teraz ■o■nierze NSR
mog■ s■u■y■ w wojsku bez ogranicze■ czasowych. Jedyn■ barier■ pozostaje wiek ochotnika
odpowiedni dla stopnia wojskowego - 50 lat dla szeregowych i 60 lat dla podoficerów i oficerów;
d. Na korzy■■ ■o■nierzy zmieniono zasady zap■aty za udzia■ w ■wiczeniach. Ich wysoko■■ wynosi
teraz 1/21 kwoty miesi■cznego wynagrodzenia lub dochodu (a nie jak dotychczas 1/30) pomno■ona przez
liczb■ dni odbytych ■wicze■ wojskowych;
e. Nowe rozwi■zania przewiduj■ te■ u■atwienia dla pracodawców zatrudniaj■cych ■o■nierzy NSR.
Dotyczy to m.in. informowania ich o planowanych ■wiczeniach zatrudnionego rezerwisty oraz
wyd■u■enia okresu na z■o■enie wniosku o rekompensat■ za nieobecno■■ pracownika. Pracodawca
zamiast 30 dni b■dzie mia■ 90 dni na przedstawienie wymaganych dokumentów;
f. Korzystne zmiany w ustawie, dotycz■ równie■ uprawnie■ i ■wiadcze■ dla ■o■nierzy wyznaczonych do
pe■nienia okresowej s■u■by wojskowej poza granicami pa■stwa - art. 132e.
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