
POMOC REKONWERSYJNA - AKTYWIZACJA ZAWODOWA 

 
 

Podstawa prawna: 

 

1) ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych Dz. U.  

z 2010 r. Nr 90, poz. 593 z późn. zm.), 

2) ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241 poz. 2416 z późn. zm.), 

3) rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie 

pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, 

pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (Dz. U. Nr 134 poz.784), 

4) rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zwolnionych z czynnej 

służby wojskowej, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu 

żołnierzy, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań 

służbowych, z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji, przekwalifikowania, 

doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy (Dz. U. Nr 94 poz. 778). 

 

Pomoc rekonwersyjna z zakresu doradztwa zawodowego, przekwalifikowania  

i pośrednictwa pracy przysługuje bezterminowo małżonkom oraz dzieciom pozostającym na 

utrzymaniu żołnierza, który: 

1) poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, 

2) zmarł w okresie 3 lat po zwolnieniu ze służby w następstwie wypadku lub choroby, 

3) pozostającej w związku z wykonywaniem zadań służbowych. 

 

Pomoc rekonwersyjna obejmuje: 

 

1) Doradztwo zawodowe-  realizowane w trybie indywidualnym przez COAZ i OAZ-y,            

właściwe ze względu zamieszkania uprawnionego. 

2) Przekwalifikowanie zawodowe-  udzielane na podstawie wniosku kierowanego do 

właściwego dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego za pośrednictwem szefa 

wojewódzkiego sztabu wojskowego lub wojskowego komendanta uzupełnień. 

 

Wysokość limitu kosztów wynosi za: 

a) korzystanie z przekwalifikowania zawodowego lub podnoszenia kwalifikacji – 

maksymalnie do wysokości 300% limitu stanowiącego 75% najniższego 

uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu  

1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpił z wnioskiem 

 o udzielenie pomocy w przekwalifikowaniu zawodowym; 

b) przejazdy – równowartość 20 przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka 

szkolenia i z powrotem, których koszt jednostkowy nie przekracza ceny biletu 

jednorazowego w 2 klasie pociągu według taryfy pośpiesznej z uwzględnieniem 

przysługujących ulg, za wyjątkiem biletów na miejsca rezerwowane, sypialne lub 

miejsca do leżenia; 

c) noclegi – równowartość 30 noclegów, których koszt jednostkowy nie przekracza 

300% ryczałtu za nocleg określonego w przepisach w sprawie wysokości oraz 

warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu  

w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży 

służbowej na obszarze kraju. 



 

3) Pośrednictwo pracy- osoby uprawnione składają pisemny wniosek o udzielenie 

pomocy do COAZ lub OAZ. Organ przedstawia oferty pracy na wolnych 

stanowiskach pracy w rejonie miejsca ich zamieszkania, uwzględniając ich potrzeby  

i posiadane kwalifikacje, a także wymagania związane z zatrudnieniem na danym 

stanowisku. W przypadku braku ofert w miejscu zamieszkania uprawnionego, organ 

przedstawia oferty pracy w innych rejonach przez niego wskazanych. 

 


