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PROCEDURY 

POSTĘPOWANIA W PROCESIE 

KWALIFIKOWANIA OCHOTNIKÓW  

DO NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH 

W 18. PUŁKU ROZPOZNAWCZYM 

 

 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

 

1. Procedury postępowania w procesie kwalifikacji ochotników do Narodowych Sił 

Rezerwowych w 18. pułku rozpoznawczym (zwane dalej procedurami) 

uszczegóławiają zasady przeprowadzania kwalifikacji kandydatów  

do Narodowych Sił Rezerwowych w  18. pułku rozpoznawczym zawarte w niżej 

wymienionych aktach prawnych i dokumentach resortu obrony narodowej: 

 Ustawie z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1430 z późn. zm.);  

 Ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy 

zawodowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 173 t.j.) 

 Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r.  

w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach 

Narodowych Sił Rezerwowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1518);  

 Decyzji Nr 199/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2014 r.  

w sprawie uzupełniania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej żołnierzami 

niezawodowymi w czasie pokoju (Dz. U.MON z 2014 r., poz. 165);  

 Wytycznych Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z dnia 30 września 

2015 r. w sprawie wdrożenia „Koncepcji doskonalenia funkcjonowania 

Narodowych Sił Zbrojnych”; 

 Regulaminie kultury fizycznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej  

Sygn. Szt. Gen. „Szkol. 842/2011”. 

2. Procedury szczegółowo określają: warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego  

oraz sposób przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej. 
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ROZDZIAŁ II 

Zasady tworzenia Narodowych Sił Rezerwowych (NSR) 

1. Uzupełnienie jednostek wojskowych żołnierzami NSR stanowi integralną część 

systemu uzupełnieniowego Sił Zbrojnych w czasie pokoju i polega na 

uzupełnieniu wydzielonych stanowisk służbowych w poszczególnych jednostkach 

wojskowych. 

2. Służba w NSR ma charakter dobrowolny i jest pełniona na podstawie zawartego 

kontraktu na wykonywanie obowiązków służbowych na danych stanowiskach 

służbowych. Efektem tego kontraktu jest nadanie przydziału kryzysowego dla 

żołnierza Narodowych Sił Rezerwowych. 

3. Źródłem naboru do NSR w pierwszej kolejności są żołnierze zwolnieni  

ze służby kandydackiej, służby zawodowej, zasadniczej służby wojskowej, służby 

przygotowawczej oraz wyszkoleni żołnierze rezerwy.  

4. Nabór do NSR powinien mieć charakter terytorialny. Pozyskiwanie kandydatów 

spoza danego województwa jest możliwe szczególnie w wypadkach braku 

specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach w administrowanym obszarze. 

5. W procesie rekrutacji do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych, istotne jest 

pozyskanie żołnierzy rezerwy posiadających szczególne specjalności lub 

umiejętności. (lekarzy, personel medyczny, tłumaczy, prawników, psychologów, 

informatyków, inżynierów itp.). W procedurze postępowania w procesie 

kwalifikowania ochotników do Narodowych Sił Rezerwowych w 18. pułku 

rozpoznawczym będą oni zobligowani do przedstawienia swoich kwalifikacji, 

w celu porównania ich z wymogami na stanowisku przeznaczonym do NSR.  

ROZDZIAŁ III 

Zadania realizowane prze Narodowe Siły Rezerwowe 

1. NSR jako uzupełnienie pod względem osobowym ma tożsame zadania jak Siły 

Zbrojne RP. Do głównych z nich należy zapewnienie suwerenności, 

niepodległości i nienaruszalności granic Państwa Polskiego oraz czuwanie nad 

bezpieczeństwem i pokojem Narodu Polskiego. 

2. Narodowe Sił Rezerwowe jako integralna część Sił Zbrojnych mogą  

brać udział w: 

a) zwalczaniu klęsk żywiołowych; 

b) likwidacji skutków klęsk żywiołowych; 

c) akcjach poszukiwawczych; 

d) działaniach antyterrorystycznych; 

e) ochrony mienia; 
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f) ratowaniu i ochronie życia ludzkiego; 

g) oczyszczaniu terenu z niewybuchów i niewypałów; 

h) wykonywaniu zadań przez Siły Zbrojne poza granicami państwa. 

ROZDZIAŁ IV 

Szkolenie Narodowych Sił Rezerwowych 

1. Proces szkolenia żołnierzy NSR jest realizowany w oparciu o ćwiczenia 

wojskowe: 

a) ćwiczenia jednodniowe; 

b) ćwiczenia krótkotrwałe  – trwające do trzydziestu dni; 

c) ćwiczenia długotrwałe  – trwające do dziewięćdziesięciu dni; 

d) ćwiczenia rotacyjne  – trwające łącznie do trzydziestu dni 

i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku 

kalendarzowego. 

 

2. Szczegółowy program ćwiczeń wojskowych żołnierzy NSR stanowi kształcenie 

teorii, a także zajęcia praktyczne, organizowane na podstawie programów 

szkolenia funkcjonujących w pułku, zgodnie ze specjalnością wynikającą  

z podpisanego kontraktu. 

 

3. Cykl szkolenia żołnierza NSR przebiega w rocznych etapach: 

a) doskonalenia umiejętności indywidualnych; 

b) szkolenia zgrywającego; 

c) szkolenia doskonalącego. 

 

4. Żołnierz NSR zapoznawany jest z planowanymi terminami ćwiczeń wojskowych 

rotacyjnych za podpisem w terminie 30 dni przed upływem roku kalendarzowego 

poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym będą realizowane ćwiczenia 

wojskowe rotacyjne. 

ROZDZIAŁ V 

Procedury przyjęcia do Narodowych Sił Rezerwowych 

1. O przyjęcie do NSR może ubiegać się osoba, która spełnia  

następujące warunki: 

a) obywatelstwo polskie; 

b) niekarany sądownie; 

c) wykształcenie: 

a. co najmniej gimnazjalne – dla stanowisk szeregowych; 

b. co najmniej średnie – dla stanowisk podoficerskich; 

c. wyższe (co najmniej magister) – dla stanowisk oficerskich; 
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d) kwalifikacje – odpowiednie do wymagań na stanowisku służbowym (np. 

prawo jazdy odpowiedniej kategorii dla stanowiska kierowcy). 

2. Procedurę kwalifikacji do NSR rozpoczyna wniosek o zawarcie kontraktu  

na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, który 

należy złożyć w Wojskowej Komendzie Uzupełnień. Do wniosku załącza się: 

a) odpis, uwierzytelnioną kopię lub, po okazaniu oryginału, kopię dokumentu 

stwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia; 

b) uwierzytelnioną kopię lub, po okazaniu oryginału, kopię posiadanego 

poświadczenia bezpieczeństwa; 

c) odpisy, uwierzytelnione kopie lub, po okazaniu oryginału, kopie innych 

dokumentów mających wpływ na nadanie przydziału kryzysowego, 

w szczególności potwierdzające przygotowanie zawodowe oraz 

kwalifikacje i umiejętności przydatne w Siłach Zbrojnych, w tym certyfikaty 

językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania 

specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu. 

3. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie. 

4. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszych procedur. 

5. Wojskowy Komendant Uzupełnień, po weryfikacji wniosku, umożliwi zapoznanie 

się z przepisami regulującymi problematykę NSR oraz skieruje kandydata  

do pułku  na kwalifikacje. 

6. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza komisja kwalifikacyjna powołana 

rozkazem Dowódcy 18. pułku rozpoznawczego w sprawie organizacji  

i funkcjonowania na dany rok (w razie konieczności zmiany składu komisji  

ze względu na realizację zadań służbowych przez jej członków w rozkazie 

dziennym Dowódcy 18. pułku rozpoznawczego, najpóźniej w przeddzień 

postępowania rekrutacyjnego). 

7. Podstawą przyjęcia kandydata do NSR, stanowi wynik postępowania 

kwalifikacyjnego obejmującego następujące elementy: 

a) sprawdzian sprawności fizycznej; 

b) rozmowę z psychologiem - konsultantem d-cy ds. profilaktyki psychologicznej; 

c) rozmowę kwalifikacyjną z komisją kwalifikacyjną. 

 

8. O zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do pełnienia służby  

wojskowej w ramach NSR orzekają wojskowe komisje lekarskie i wojskowe 

pracownie psychologiczne. 

9. Za każdy element postępowania kwalifikacyjnego kandydat otrzymuje oceny  

i punkty kwalifikacyjne. 
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10. Przy równej ilości ocen i punktów kwalifikacyjnych o przyjęciu decyduje ilość 

punktów uzyskanych przez kandydata ze sprawdzianu sprawności fizycznej,  

a następnie ilość punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej. 

11. Warunkiem koniecznym do przyjęcia kandydata do NSR są pozytywne wyniki 

sprawdzianu sprawności fizycznej, rozmowy kwalifikacyjnej oraz ukończenie 

co najmniej gimnazjum (w przypadku kandydatów do korpusu szeregowych). 

12. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy, z uwzględnieniem limitu 

miejsc. 

13. Konkursowość oznacza pierwszeństwo przyjęcia do NSR tych osób, które 

uzyskały największą ilość punktów kwalifikacyjnych w czasie postępowania 

kwalifikacyjnego.  

14. Przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego wymaga osobistego 

stawiennictwa w 18. pułku rozpoznawczym w dniu, w którym odbędą się 

kwalifikacje do NSR oraz dostarczenie dokumentów, o których mowa 

na stronach internetowych Wojskowych Komendantów Uzupełnień bezpośrednio 

podległych Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku.  

15. Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest złożenie 

przysięgi wojskowej udokumentowane w wojskowym dokumencie tożsamości. 

16. O terminie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną  

poinformowani, co najmniej 7 dni przed terminem postępowania kwalifikacyjnego 

poprzez Wojskowych Komendantów Uzupełnień. 

17. W czasie postępowania kwalifikacyjnego osoby obowiązuje legitymowanie się 

dowodem osobistym lub książeczką wojskową. 

18. Osoby na czas postępowania kwalifikacyjnego powinny posiadać ubiór sportowy, 

obuwie sportowe. 

19. Osoby, które w rażący sposób naruszają ustalony porządek w czasie 

postępowania kwalifikacyjnego nie zostaną dopuszczone do postępowania. 

ROZDZIAŁ VI 

Warunki i sposób przeprowadzenia egzaminu wstępnego  

1. Postępowanie kwalifikacyjne organizuje się w trzech etapach: 

a) etap I  – sprawdzian sprawności fizycznej; 

b) etap II – rozmowa z psychologiem - konsultantem d-cy ds. profilaktyki 

psychologicznej; 

c) etap III – rozmowę kwalifikacyjną z komisją rekrutacyjną. 
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2. Kandydat, który nie otrzyma oceny pozytywnej ze sprawdzianu sprawności  

fizycznej nie zostanie dopuszczony do kolejnych etapów postępowania 

rekrutacyjnego. 

SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ 

1. Sprawdzian sprawności fizycznej obejmuje sprawdzenie:  

a) siły ramion i mięśni brzucha; 

b) szybkości i zwinności; 

c) wytrzymałości. 

2. Kandydaci przystępują do czterech konkurencji sportowych. 

3. Test sprawności fizycznej przeprowadza się w ubiorze sportowym (krótkie 

spodenki gimnastyczne, koszulka odsłaniająca stawy łokciowe, buty sportowe).  

4. Kolejność zdawania konkurencji jest następująca: test siły, test szybkości 

i zwinności, test wytrzymałości. 

5. Konkurencje sportowe oraz ich oceny przedstawiono w załączniku nr 2. 

6. Opis ćwiczeń przedstawiono w załączniku nr 3. 

7. Maksymalna ocena średnia ze sprawdzianu wynosi 5,00. 

ROZMOWA Z PSYCHOLOGIEM - KONSULTANTEM D-CY  

DS. PROFILAKTYKI PSYCHOLOGICZNEJ 

1. Do rozmowy z psychologiem - konsultantem d-cy ds. profilaktyki psychologicznej 

przystępują wszyscy kandydaci, którzy pozytywnie zaliczą sprawdzian 

sprawności fizycznej. 

2. W czasie rozmowy kandydaci zostają wstępnie ocenieni pod względem 

predyspozycji/przeciwwskazań psychologicznych do służby wojskowej 

w charakterze żołnierzy NSR. 

3. W przypadku dużej liczby kandydatów dopuszcza się przeprowadzenie wywiadu 

psychologicznego w formie pisemnej, a następnie przeprowadzenie 

uzupełniającej rozmowy z psychologiem w czasie rozmowy kwalifikacyjnej 

(dokumentacja pisemna przechowywana jest w Psychologicznym Punkcie 

Konsultacyjnym i objęta jest tajemnicą zawodową). 

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA 

1. Do rozmowy kwalifikacyjnej przystępują wszyscy kandydaci, którzy pozytywnie 

zaliczą sprawdzian sprawności fizycznej.  

2. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza komisja kwalifikacyjna. 
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3. Rozmowa kwalifikacyjna ocenia: 

a) predyspozycje do służby w ramach NSR; 

b) predyspozycje do pełnienia służby w ramach NSR w danym korpusie  

osobowym (grupie osobowej); 

c) motywację do pełnienia służby w ramach NSR. 

 

4. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej dostępne są wszystkie dokumenty kandydatów  

oraz wyniki sprawdzianu sprawności fizycznej. 

5. Rozmowę kwalifikacyjną prowadzi się według „Karty rozmowy kwalifikacyjnej”,  

przedstawionej w załączniku nr 4. 

6. Na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej komisja przyznaje kandydatowi od 0 do 10  

punktów. 

7. Rozmowę kwalifikacyjną uważa się za zaliczoną przez kandydata, jeżeli uzyskał  

on nie mniej niż 5 punktów. 

ROZDZIAŁ VII 

Postanowienia końcowe 

1. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są tylko i wyłącznie do użytku służbowego 

Dowódcy 18. pułku rozpoznawczego i komisji kwalifikacyjnej oraz stanowią 

podstawę do przekazania informacji Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień 

o pozytywnie zakończonej kwalifikacji. 

2. Dowódca 18. pułku rozpoznawczego, w przypadku zaakceptowania kandydatury 

składającego wniosek kandydata do służby w ramach NSR: 

a) określa dla niego stanowisko służbowe; 

b) wydaje mu, w razie potrzeby, ankietę bezpieczeństwa osobowego oraz 

poleca przeprowadzenie zwykłego postępowania sprawdzającego albo 

występuje o przeprowadzenie przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego 

poszerzonego postępowania sprawdzającego; 

c) ustala termin rozpoczęcia i zakończenia przez kandydata wykonywania 

obowiązków w ramach NSR; 

d) podpisuje z nim kontrakt (wzór - załącznik nr 5). 

3. W przypadku niezaakceptowania kandydatury składającego wniosek kandydata 

dowódca 18. pułku rozpoznawczego pisemnie zawiadamia go o odmowie 

zawarcia kontraktu i odsyła wniosek wraz z aktami sprawy do właściwego 

Wojskowego Komendanta Uzupełnień. 

4. Na okres trwania kontraktu żołnierz otrzyma przydział kryzysowy, którego 

szczegóły zawiera karta przydziału kryzysowego. Oznacza to, że w czasie 
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trwania kontraktu żołnierz NSR może zostać wezwany do pułku aby realizować 

zadania określone w rozdziale III. 

5. Osoby, które zakończyły kwalifikacje z wynikiem pozytywnym, a nie zostały 

zakwalifikowane z powodu wyczerpania limitu miejsc, stanowią grupę 

rezerwową. W przypadku wystąpienia wakatów osoby te zostaną przyjęte  

z zachowaniem kolejności, wynikającej z ilości uzyskanych punktów. 

6. Od decyzji komisji kwalifikacyjnej kandydatowi przysługuje prawo wniesienia 

odwołania do Dowódcy 18. pułku rozpoznawczego w terminie 7 dni od dnia 

zakończenia kwalifikacji.  Odwołanie wniesione po terminie nie podlega 

rozpoznaniu. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – wzór wniosku; 

Załącznik nr 2   – konkurencje sportowe zaliczane podczas sprawdzianu  

sprawności fizycznej, 

Załącznik nr 3  – opis ćwiczeń, 

Załącznik nr 4  – wzór karty kwalifikacyjnej; 

Załącznik nr 5   – wzór kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach 

Narodowych Sił Rezerwowych  

 

 

UZGODNIONO: 

Szef służby zdrowia – dowódca zzm   ………………………… 

Szef sekcji WF i Sportu     ………………………… 

Starszy podoficer dowództwa pułku   ………………………… 

Psycholog - konsultant d-cy ds. profilaktyki   ………………………… 

psychologicznej  

 

 

 

 

 

 

Wykonano w 1 egz. 
Sporządził: mjr Łukasz MACIUSZKO 
Wykonał: mjr Łukasz MACIUSZKO (tel. 261-398-514) 
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Załącznik nr 1 
..................................................................... 

(miejscowość, data) 
..................................................................... 

(stopień wojskowy, imię i nazwisko) 
legitymujący(-ca) się dowodem osobistym 

serii ................................ nr ....................... 

wydanym dnia ............................................ 

przez ........................................................... 

..................................................................... 
(imię ojca) 

..................................................................... 
(nr PESEL) 

..................................................................... 
(adres) 

WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ 

................................................................ 
(nazwa miejscowości) 

za pośrednictwem: DOWÓDCY1) 

................................................................ 
(nazwa JW) 

 

WNIOSEK 
 

Proszę o zawarcie ze mną kontraktu na wykonywanie obowiązków 
w ramach Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie 

oficerów/podoficerów/szeregowych2). Informuję, że posiadam następujące 
wykształcenie, przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności 

przydatne w Siłach Zbrojnych: 
................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

 

Oświadczam, że posiadam poświadczenie bezpieczeństwa 
uprawniające/nie posiadam poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego2) 

do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą 
.................................................................................................................. 

 
Jednocześnie wyrażam zgodę na przeprowadzenie wobec mnie 

właściwego postępowania sprawdzającego w celu wydania, w razie potrzeby, 
poświadczenia bezpieczeństwa wymaganego do zawarcia kontraktu lub 

nadania przydziału kryzysowego. 
 

Ponadto oświadczam, że: 
1)  nie byłem(-łam) karany(-na) za przestępstwo umyślne; 

2)  jestem zatrudniony(-na) w ................................ od ......................., obecnie 
na stanowisku........................................................................................................ 

 

Wyrażam również zgodę na skierowanie mnie do wojskowej komisji 
lekarskiej oraz wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania 

odpowiednio orzeczenia o zdolności do czynnej służby wojskowej, w tym 
zdolności do służby poza granicami państwa, oraz orzeczenia w zakresie 

braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej, a także na 
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poddanie się badaniom lekarskim oraz badaniom psychologicznym 
niezbędnym do wydania tych orzeczeń. 

 
W miarę możliwości proszę o zawarcie kontraktu w zakresie dotyczącym 

następującego rodzaju stanowisk służbowych, jednostek wojskowych, 
rodzajów wojsk i służb: 
................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

 

Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na nadanie mi przydziału 
kryzysowego i pełnienie z tego tytułu czynnej służby wojskowej, w tym poza 

granicami państwa. 

 
Ponadto zwracam się z prośbą o skierowanie mnie do3): 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

 

UZASADNIENIE WNIOSKU 

 
................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

 
Załączniki: 
................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

 

 

.................................................................................. 
(podpis żołnierza rezerwy lub żołnierza w czynnej służbie wojskowej) 

 
Złożenie tego wniosku nie powoduje obowiązku zawarcia kontraktu 

na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

__________ 
1)  Wypełnia się w przypadku wniosku składanego przez żołnierza w czynnej służbie wojskowej. 
2)  Niepotrzebne skreślić. 
3)  W przypadku preferowania miejsca pełnienia służby lub jednostki wojskowej podać nazwę jednostki i/lub 

nazwę miejscowości. 
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Załącznik nr 2 

KONKURENCJE SPORTOWE ZALICZANE PODCZAS  

SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ 

- ćwiczenia realizować zgodnie z opisem ćwiczeń zawartych w regulaminie kultury 

fizycznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - sygn. Szt. Gen. „Szkol. 842/2011” 

MĘŻCZYŹNI 

Motor

yka 

Nazwa  

ćwiczenia 

Jednost

ka miary 

Grupa wiekowa do 25 lat 
Grupa wiekowa  

26 – 30 lat 

Grupa wiekowa  

 powyżej 30 lat 

5 4 3 5 4 3 5 4 3 

Wytrzy

małoś

ć 

Marszobieg  

na 3000 m 
min/sek. 12,15 13,15 14,30 12,30 13,30 14,45 13,00 14,00 15,10 

Siła 

Podciąganie 

się na drążku 

wysokim 
ilość 

14 12 10 12 10 8 11 9 7 

Skłony tułowia  

w przód w 

czasie 2 min. 

70 65 60 65 60 55 60 55 50 

Szybk

ość 

Bieg 

wahadłowy  

10 x 10 m 

sek. 29,2 30,2 31,2 29,5 30,5 31,5 29,8 30,8 31,8 

 

 

KOBIETY 

Motor

yka 

Nazwa  

ćwiczenia 

Jednost

ka miary 

Grupa wiekowa do 25 lat 
Grupa wiekowa  

26 – 30 lat 

Grupa wiekowa  

 powyżej 30 lat 

5 4 3 5 4 3 5 4 3 

Wytrzy

małoś

ć 

Bieg na  

1000 m min/sek. 
4,15 4,45 5,30 4,30 5,00 5,45 4,45 5,15 6,00 

Siła 

Uginanie i 

prostowanie 

ramion w 

podporze leżąc 

przodem na 

ławeczce ilość 

33 28 23 30 25 20 27 22 17 

Skłony tułowia  

w przód w 

czasie 2 min. 

42 37 32 40 35 30 38 33 28 

Szybk

ość 

Bieg 

zygzakiem 

„koperta” 
sek. 

26,0 27,0 28,5 26,5 27,5 30,0 27,0 28,0 29,5 
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Załącznik nr 3 
OPIS ĆWICZEŃ: 

MĘŻCZYŹNI 
 

a) Marszobieg na 3000m - odbywa się w stroju sportowym na bieżni lekkoatletycznej, drodze 

lub terenie o równej i twardej nawierzchni (o równej sumie spadków i wzniesień terenowych). 

Sposób prowadzenia: seriami (grupami) na czas, grupa powinna liczyć do 30 kandydatów. 

Na komendę "Start" lub sygnał grupa kandydatów rozpoczyna bieg. Czas mierzy się 

z dokładnością do 1 sekundy od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety. 

b) Podciąganie się na drążku wysokim - odbywa się w stroju sportowym. Minimalna 

wysokość drążka wysokiego do wykonania ćwiczenia - 220cm. Na komendę "Gotów" 

kontrolowany kandydat wykonuje zwis nachwytem o ramionach wyprostowanych w stawach 

łokciowych - pozycja wyjściowa. Na komendę "Ćwicz" podciąga się tak, aby broda znalazła 

się powyżej prężnika drążka wysokiego i wraca do pozycji wyjściowej, następnie ponawia 

ćwiczenie. Oceniający (kontrolujący) głośno podaje ilość zaliczonych podciągnięć. Jeżeli 

kontrolowany nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np. nie podciągnie się do wymaganej 

pozycji lub nie wróci do zwisu o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych, 

oceniający (kontrolujący) powtarza ostatnią liczbę wykonanych prawidłowo podciągnięć. 

c) Skłony tułowia w przód w czasie 2 minut - odbywa się w stroju sportowym. Na komendę 

"Gotów" kontrolowany przyjmuje pozycję: leżąc tyłem z palcami rąk splecionymi i ułożonymi 

z tyłu na głowie, ramiona dotykają materaca, nogi ugięte w stawach kolanowych 

(maksymalnie do kąta prostego), stopy rozstawione na szerokość bioder, które mogą być 

przytrzymywane przez współćwiczącego lub zaczepione o dolny szczebel drabinki. Na 

komendę "Ćwicz!" wykonuje skłon tułowia w przód z jednoczesnym dotknięciem łokciami 

kolan i natychmiast powraca do leżenia, tak aby splecione palce na głowie dotknęły podłoża 

(pierwsze powtórzenie). Oceniający (kontrolujący) głośno wymienia kolejno ilość prawidłowo 

wykonanych powtórzeń. Jeżeli kontrolowany nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np. 

nie dotknie łokciami kolan lub w pozycji wyjściowej do ponowienia ćwiczenia nie dotknie 

powierzchni materaca obiema łopatkami oraz splecionymi i ułożonymi z tyłu na głowie 

palcami rąk, oceniający (kontrolujący) powtarza ostatnią liczbę wykonanych prawidłowo 

skłonów. 

d) Bieg wahadłowy 10 x 10 m - odbywa się w stroju sportowym. Na komendę "Start" (sygnał 

dźwiękowy) kandydat rozpoczyna bieg w kierunku przeciwległej chorągiewki, obiega ją, 

wraca do chorągiewki na linii startu, obiega ją i pokonuje tę trasę pięciokrotnie. 

Przewrócenie chorągiewki powoduje powtórzenie próby, która jest próbą ostateczną. Czas 

mierzy się z dokładnością do 0,1 sekundy, od sygnału startu do momentu przekroczenia linii 

mety. Do ćwiczenia wykorzystywane są chorągiewki o parametrach: wysokość, co najmniej 

160cm, średnica podstawy nieprzekraczająca 30cm i wadze do 3,5kg. 
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OPIS ĆWICZEŃ: 

       KOBIETY 

a) Bieg na 1000 m - odbywa się w stroju sportowym na bieżni lekkoatletycznej, drodze lub 

terenie o równej i twardej nawierzchni (o równej sumie spadków i wzniesień terenowych). 

Sposób prowadzenia: seriami (grupami) na czas, grupa powinna liczyć do 15 kandydatek. 

Na komendę "Start" lub sygnał grupa kandydatek rozpoczyna bieg. Czas mierzy się z 

dokładnością do 1 sekundy od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety. 

b) Uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce gimnastycznej 

– odbywa się w stroju sportowym.Na komendę "Gotów" kontrolowana wykonuje podpór 

leżąc przodem na ławeczce, nogi złączone lub w lekkim rozkroku - maksymalnie na 

szerokość bioder. Na komendę "Ćwicz" ugina ramiona tak, aby stawy barkowe znalazły się 

poniżej stawów łokciowych (sylwetka wyprostowana - tzn. barki, biodra i kostki stóp stanowią 

linię prostą), następnie wraca do podporu i ponawia ćwiczenia. Ćwiczenie wykonuje się 

w jednym ciągu (bez przerw między kolejnymi powtórzeniami). Oceniający (kontrolujący) 

głośno odlicza ilość wykonanych prawidłowo powtórzeń. Jeżeli kontrolowana wykona 

ćwiczenie niezgodnie z opisem, np. nie ugnie ramion lub ich całkowicie nie wyprostuje, 

zatrzyma się, nie utrzyma całego ciała w linii prostej, oceniający (kontrolujący) podaje 

ostatnią liczbę wykonanych prawidłowo powtórzeń. 

c) Skłony tułowia w przód w czasie 2 minut - odbywa się w stroju sportowym. Na komendę 

"Gotów" kandydatka przyjmuje pozycję: leżąc tyłem z palcami rąk splecionymi i ułożonymi 

z tyłu na głowie, ramiona dotykają materaca, nogi ugięte w stawach kolanowych 

(maksymalnie do kąta prostego), stopy rozstawione na szerokość bioder, które mogą być 

przytrzymywane przez współćwiczącego lub zaczepione o dolny szczebel drabinki. Na 

komendę "Ćwicz!" wykonuje skłon tułowia w przód z jednoczesnym dotknięciem łokciami 

kolan i natychmiast powraca do leżenia, tak aby splecione palce na głowie dotknęły podłoża 

(pierwsze powtórzenie). Oceniający (kontrolujący) głośno wymienia kolejno ilość prawidłowo 

wykonanych powtórzeń. Jeżeli kontrolowana nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np. 

nie dotknie łokciami kolan lub w pozycji wyjściowej do ponowienia ćwiczenia nie dotknie 

powierzchni materaca obiema łopatkami oraz splecionymi i ułożonymi z tyłu na głowie 

palcami rąk, oceniający (kontrolujący) powtarza ostatnią liczbę wykonanych prawidłowo 

skłonów  

d) Bieg zygzakiem „koperta” – odbywa się w stroju sportowym w miejscu, gdzie na podłożu 

oznacza się kredą lub farbą punkty prostokąta ABCD o bokach 3 x 5m i środek przekątnych 

E, jak również strzałki wskazujące trasę biegu. Na punktach ustawia się chorągiewki 

o parametrach: wysokość co najmniej 160cm, średnica podstawy nieprzekraczająca 30cm 

i wadze do 3,5kg. 

Sposób prowadzenia: na komendę "Start" (sygnał dźwiękowy) kontrolowana rozpoczyna 

bieg zgodny z oznaczonym kierunkiem, omijając chorągiewki od strony zewnętrznej. Trasę 

przebiega trzykrotnie. Po każdym okrążeniu oceniający (kontrolujący) informuje o liczbie 

powtórzeń, np. "jeszcze dwa razy", "jeszcze raz". Przewrócenie chorągiewki powoduje 

powtórzenie próby, która jest próbą ostateczną. 
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Załącznik nr 4 

Białystok dn. ………………….. 
 

KARTA KWALIFIKACYJNA 
 
…………………………………………………………………………………………………… 

(stopień imię i nazwisko, imię ojca, PESEL) 
 

z WKU    ………………………………………………….. 
 
 

I. Egzamin ze sprawności fizycznej (miejsce: hala sportowa). 
 

Konkurencja wynik ocena podpis 
ocena 
średnia 

uwagi 

Marszobieg na 3000 m / 1000 m*    

 

 

Skłony tułowia w przód w ciągu 2 min.     

Podciąganie się na drążku / Uginanie 
i prostowanie ramion w podporze 
leżąc przodem na ławeczce * 

    

Bieg wahadłowy 10x10 m / Bieg 
zygzakiem „koperta” * 

    

      * - dotyczy kobiet 
 

II. Wstępna ocena sprawności psychologicznej (miejsce: sala 108, bud. 2). 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………..… 
(podpis psychoprofilaktyka) 

III. Rozmowa kwalifikacyjna (miejsce: sala 108, bud. 2). 
Wnioski komisji: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

Skład komisji: 
       Przewodniczący:   …………………… 
       Członkowie:         …..………….……… 

    ……………………… 
    ……………………… 
    ……………………… 
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1) Przebieg niezawodowej służby wojskowej lub służba przygotowawcza (jaka JW w 
jakim okresie, stanowisko, Nr specjalności): 
 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
 

2) Przydział do NSR (gdzie i na jakim stanowisku): 
 

…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
3) Czy odbyte ćwiczenia rotacyjne (termin od - do): 

TAK/NIE 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
4) Wykształcenie (jaka szkoła i rok ukończenia, uzyskany tytuł): 

 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
5) Czy posiada prawo jazdy (jakie kategorie): 

 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
6) Dokładny adres do korespondencji i nr telefonu: 

 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
tel. kontaktowy: ..………………………………………………………………………….…… 
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Załącznik nr 5 

…………………………………… 
 
 

 
 

KONTRAKT NA WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW  

W RAMACH NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH 

Seria ……… /Nr ………….. 

 

 
W dniu ………………. w ……………………. 

pomiędzy: 

1) dowódcą jednostki wojskowej …………………………., 

zwanym dalej „dowódcą jednostki wojskowej”, reprezentowanym przez 

 

…………………………………………………………………………………….. 

a 

2) Panem/Panią  ……………………………………… s./c. …………………. 

- urodzonym(ą) ………………………………. 

- zamieszkałym(ą) ………………………………………. 

- legitymującym(ą) się dowodem osobistym serii ……… nr …………. 

wydanym dnia …………………………… przez ………………………… 

- nr PESEL ……………………………………….. 

 

spełniającym(ą) warunki do nadania przydziału kryzysowego, zwanym(ą) dalej „żołnierzem”, został 

zawarty kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych następującej 

treści: 

 

§ 1. Żołnierz wykonuje obowiązki w ramach Narodowych Sił Rezerwowych przez okres ………. , 

to jest od dnia ……………… do dnia ……………………….. . 

§ 2. Żołnierz zobowiązuje się wykonywać zadania wynikające z obowiązków w ramach Narodowych Sił 

Rezerwowych na stanowiskach służbowych  

 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….  

 

 

w jednostce wojskowej – ……………………………………………………., 

w tym w szczególności pełnienia czynnej służby wojskowej.  

 
 

 

(pieczęć nagłówkowa jednostki wojskowej) 

(data) (miejscowość) 

(oznaczenie jednostki wojskowej) 

(stopień wojskowy, imię nazwisko), 

(data i miejsce urodzenia) 

(adres zameldowania) 

(stopień wojskowy, imię i nazwisko dowódcy jednostki wojskowej lub osoby przez niego upoważnionej, w tym jej stanowisko służbowe) 

(określenie rodzaju stanowisk służbowych, na których może być pełniona czynna służba wojskowa, z jednoczesnym wskazaniem pierwszego stanowiska służbowego) 

(imię ojca) 
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§ 3. Żołnierz oświadcza, że zapoznał się z przepisami normującymi służbę w ramach Narodowych Sił 

Rezerwowych zamieszczonymi w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 

obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 173, z późn. zm.) oraz w innych ustawach 

określających prawa i obowiązki żołnierzy rezerwy i czynnej służby wojskowej, a także w aktach 

wykonawczych do tych ustaw. 

§ 4. Dowódca jednostki wojskowej będzie, nie później niż na trzydzieści dni przed upływem roku 

kalendarzowego poprzedzający rok kalendarzowy, w którym będą odbywane ćwiczenia wojskowe 

rotacyjne, będzie informował żołnierza o terminach odbywania tych ćwiczeń,  

w przypadku ćwiczeń długotrwałych – co najmniej przed rozpoczęciem kolejnego okresu 

szkoleniowego, jednak nie później niż na sześć miesięcy przed przewidywanym terminem powołania 

na te ćwiczenia, a w pozostałych przypadkach – co najmniej na dziewięćdziesiąt dni przed dniem ich 

rozpoczęcia. Obowiązek uprzedniego powiadomienia nie dotyczy ćwiczeń wojskowych 

prowadzonych w trybie natychmiastowego stawiennictwa. 

§5. Żołnierz zobowiązuje się, począwszy od dnia podpisania kontraktu, do przyjęcia przydziału 

kryzysowego w dniu wezwania go w tej sprawie przez wojskowego komendanta uzupełnień  

w trybie art. 52  ustawy z dnia  21 listopada 1967r. o powszechnym  obowiązku obrony 

Rzeczpospolitej Polskiej, a w przypadku odbywania ćwiczeń wojskowych- nie później niż  

w ostatnim dniu odbywania tych ćwiczeń. Nieprzyjęcie karty przydziału kryzysowego lub 

niestawienie się na wezwanie w celu jej odebrania , a także brak nadania przydziału kryzysowego w 

przypadku wystąpienia okoliczności wyłączających to nadanie, skutkuje wygaśnięciem kontraktu. 

§6. Żołnierz może zrezygnować z zawartego kontraktu, składając pisemną rezygnację w tej sprawie,  

jednak nie później niż do dnia, w którym decyzja o nadaniu przydziału kryzysowego stanie się  

ostateczna. Złożenie tej rezygnacji skutkuje wygaśnięciem kontraktu. 

§7. Żołnierz zobowiązuje się do odbycia ćwiczeń wojskowych przygotowujących do nadania  

przydziału kryzysowego i ćwiczeń wojskowych odbywanych w ramach tego przydziału,  

w tym ćwiczeń wojskowych rotacyjnych. 

§8. Żołnierz zobowiązuje się do pełnienia okresowej służby wojskowej, w tym poza granicami  

państwa, oraz oświadcza, że znane mu są zasady pełnienia tej służby. 

§9. Powołanie żołnierza do czynnej służby wojskowej następuje w drodze karty powołania wydanej  

przez wojskowego komendanta uzupełnień. 

§10. Żołnierz ma obowiązek stawienia się do czynnej służby wojskowej i jej pełnienia w przypadku  

powołania do niej. 

§11. Żołnierz w czynnej służbie wojskowej ma obowiązek przestrzegać przepisów dotyczących  

pełnienia służby wojskowej oraz regulaminów wojskowych. 

§12. Żołnierz ma obowiązek powiadamiania dowódcy jednostki wojskowej, w sposób ustalony z tym  

dowódcą, o aktualnym adresie korespondencyjnym lub sposobie jego zawiadamiania  

w sprawach związanych  z nadanym przydziałem kryzysowym . Na wezwanie dowódcy jednostki  

wojskowej żołnierz zobowiązany jest stawić się w jednostce wojskowej. 

§13. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących  uchyleniem przydziału kryzysowego  

żołnierz niezwłocznie zawiadamia o tych okolicznościach dowódcę jednostki wojskowej  

lub wojskowego komendanta uzupełnień. 

§14. Zmiana treści kontraktu lub jego rozwiązanie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

Kontrakt sporządzono w ……. jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron  

oraz Wojskowego Komendanta Uzupełnień …………………….. .  

 
 

mp. 

 

 

……………………………………………                      .………………………………………… 
     ( podpis żołnierza rezerwy lub żołnierza w czynnej służbie wojskowej )                                                                  ( pieczęć imienna i podpis dowódcy jednostki wojskowej 

                                                                                                                                                                                              lub osoby przez niego upoważnionej) 

 

 


