
 

 

2. Nadawanie przydziałów kryzysowych 

2.1. Charakter zmiany przepisów 

W wyniku nowelizacji przedmiotowej ustawy nadano nowe brzmienie art. 59b ust. 1 

„Żołnierzom rezerwy mogą być nadawane w czasie pokoju przydziały kryzysowe na stanowiska 

służbowe, które są określone w etacie jednostki wojskowej, w tym również na stanowiska, 

na które nadano już taki przydział” – należy uwzględnić niżej wymienione uwarunkowania. 

Przepis ten ma za zadanie zwiększyć nabór kandydatów do wykonywania obowiązków w 

ramach NSR, uelastycznia zarządzanie zasobami żołnierzy NSR i ułatwia ich szkolenie. 

2.2. Uwarunkowania 

Zgodnie z uregulowaniami prawnymi żołnierze NSR stanowią w czasie pokoju 

uzupełnienie do pełnej obsady stanowisksłużbowych w poszczególnych jednostkach 

wojskowych. Kwestią szczególnie istotną jest natomiast określenie na poziomie jednostek 

wojskowych stanowisk służbowych, które będą uzupełniane w ramach NSR. 

W celu unormowania przedmiotowego zagadnienia wprowadzono generalną zasadę 

określania liczebności stanowisk służbowych uzupełnianych żołnierzami rezerwy w ramach NSR. 

Liczba stanowisk służbowych
I
, w poszczególnych korpusach kadry, wynika bezpośrednio z 

różnicy pomiędzy stanem etatowym a zaplanowanym stanem ewidencyjnym, którego docelowa 

wielkość na koniec roku została określona w „Harmonogramie zmian w stanach osobowych na 

dany rok kalendarzowy w Siłach Zbrojnych RP’\ zatwierdzanym przez Szefa Sztabu 

Generalnego WP i akceptowanym przez Ministra Obrony Narodowej oraz następnie dzielony 

przez właściwe Dowództwa RSZ (równorzędne) na podległe jednostki wojskowe. 

Podkreślić należy, że typowanie stanowisk służbowych na potrzeby NSR, a także ich 

obsada, należy do kompetencji właściwych dowódców (komendantów, szefów jednostek 

organizacyjnych), stosownie do planowanych i realizowanych zadań, z uwzględnieniem: 

1) wdrażanych zmian organizacyjno-etatowych; 

2) docelowej liczby i struktury wewnętrznej stanowisk służbowych; 

3) liczby stanowisk wakujących w poszczególnych korpusach kadry; 

4) przeznaczenia jednostki wojskowej. 

Powyższe czynniki pozwalają na optymalne wytypowanie jednostek wojskowych, które 

będą zobligowane przez uprawnionego przełożonego do utrzymania określonej ilości stanowisk 

przeznaczonych do NSR, wraz z przyjętym mnożnikiem informującym o ilości żołnierzy 

mogących pozostawać równocześnie na jednym stanowisku służbowym w ramach posiadanego 

przydziału kryzysowego. 

Jednocześnie nowe przepisy w większym stopniu umożliwiają tworzenie zwartych 

pododdziałów NSR. 

Ponadto biorąc pod uwagę fakt, że liczba żołnierzy NSR w poszczególnych korpusach jest 

pochodną wynikającą z liczebności stanów osobowych Sił Zbrojnych, należy rozpatrywać ją 

wyłącznie w kontekście ustaleń zawartych w rządowym „Programie rozwoju SZ RP na lata 2013 

- 2022", zgodnie z którym ewidencyjnie liczebność Sił Zbrojnych RP wyniesie nie więcej niż 120 

tys. żołnierzy służby czynnej i Narodowych Sił 

Rezerwowych. 

W związku z powyższym, typowanie i wskazywanie stanowisk służbowych 

przeznaczonych dla żołnierzy NSR nie może być procesem formalnym, lecz powinno być 

poprzedzone analizą systemową przedmiotowej problematyki na poszczególnych szczeblach 

dowodzenia i uwzględniać wszystkie uwarunkowania (min. organizacyjne, kadrowe, 

uzupełnieniowe). 

Przy realizacji powyższych przedsięwzięć, należy również bezwzględnie przestrzegać 

zasady racjonalności, w tym uwzględniania możliwości ukompletowania wytypowanych 

                     
I X = Et - Hz, gdzie X - liczba stanowisk NSR, Et- stan etatowy stanowisk służbowych, H2 - zaplanowany stan ewidencyjny, 

określony w „Harmonogramie zmian w stanach osobowych ...” 



 

 

stanowisk służbowych żołnierzami 

0 niezbędnych kwalifikacjach, umiejętnościach i predyspozycjach. 

Praktyczna realizacja zapisów ustawowych powinna zapewnić dostosowanie struktury NSR 

do możliwości jej uzupełnienia. 

Struktura stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy NSR w jednostkach 

wojskowych ze wskazaniem ok. 3 tys. stanowisk dla korpusu oficerów, 6 tys. stanowisk dla 

korpusu podoficerów i 7 tys. stanowisk dla korpusu szeregowych wskazuje na niemożliwość 

pozyskania około 9 tys. specjalistów (żołnierzy rezerwy szczególnie w korpusach oficerów i 

podoficerów). Stanowiska, które nie można uzupełnić specjalistami z rezerwy, należy wyodrębnić 

je i dokonać bilansu tych stanowisk na potrzeby korpusu szeregowych w SW zbliżonych do SW 

stanowisk wytypowanych przez dowódców JW. Umożliwi to zwiększenie stanu ewidencyjnego 

NSR, co będzie skutkowało zwiększeniem ogólnej liczby ewidencyjnej żołnierzy JW do etatu „P” 

(w ramach przyznanego limitu), jak również liczby nadanych przydziałów mobilizacyjnych na 

stanowiska czasu „W”. 

Praktyczna realizacja powyższego będzie polegała, w przypadku jednostki wojskowej na 

właściwym wytypowaniu stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy NSR, zgodnie z 

obowiązującymi uregulowaniami formalno-prawnymi. Następnie dokonanie analizy poziomu 

uzupełnienia stanowisk służbowych w JW 

1 określenie liczby nie uzupełnionych stanowisk służbowych przeznaczonych dla NSR w JW we 

wszystkich korpusach żołnierzy NSR. Liczba ta w zestawieniu z liczbą uzupełnionych stanowisk 

w korpusie szeregowych pozwoli na określenie liczby stanowisk służbowych, na które istnieje 

możliwość nadania kilku przydziałów kryzysowych na jedno stanowisko służbowe. Dowódca JW 

stosując zapisy ustawowe zawarte w art. 59b ust, 1 jest ograniczony etatem „P” swojej JW oraz 

przydzielonymi limitami stanów ewidencyjnych przewidzianymi na dany rok kalendarzowy. 

Dowódca JW po dokonaniu bilansu stanowisk wytypowanych dla NSR określa na które 

stanowiska służbowe zostaną nadane kolejne przydziały kryzysowe, starając się jednocześnie, w 

jak największej mierze tworzyć zwarte pododdziały (np. drużyna, pluton, kompania). Informacje o 

wytypowanych stanowiskach i liczbie możliwych do nadania na nie przydziałów kryzysowych 

przesyła do podmiotów realizujących proces naboru i rekrutacji ochotników zgodnie z 

„Systemem uzupełniania Sił Zbrojnych RP żołnierzami NSR". 

Realizacja tego rozwiązania musi obejmować ponadto: 

• zachowanie utrzymania kosztów zgodnie z limitem do 20 tys. NSR w Siłach 

Zbrojnych; 

• możliwość zagospodarowania żołnierzy NSR z wykazów dodatkowych; 

• nie blokowanie stanowisk żołnierzy zawodowych w jednostkach wojskowych; 

• zagospodarowanie większej liczby ochotników, którzy złożyli wnioski 

o wykonywanie obowiązków w ramach NSR. 

Szkolenie wszystkich żołnierzy posiadających przydział kryzysowy na to samo stanowisko 

służbowe, w zakresie organizacji i planowania pozostaje w kompetencjach dowódcy jednostki 

wojskowej, który decyduje o terminach i formie realizacji szkolenia, z takim jednak założeniem, 

że szkolenie będzie permanentne i obejmowało założenia programowe. 

 
2.3. Założenia realizacyjne 

Uwzględniając przedstawione uwarunkowania, określenie szczegółowych rozwiązań w 

zakresie nadawania przydziałów kryzysowych na stanowiska, na które nadano już takie 

przydziały, powinno być oparte o następujące zasady: 

1. Przydziałów kryzysowych w jednostce wojskowej można nadać tyle, aby łączna liczba 

żołnierzy zawodowych pozostających na ewidencji i liczba żołnierzy z nadanymi 

przydziałami kryzysowymi była równa liczbie etatowych stanowisk służbowych 

występujących w tej jednostce w etacie czasu „P” (po dokonanym bilansie stanowisk 

służbowych przeznaczonych dla NSR). 

2. Dowódca jednostki wojskowej dokonuje typowania stanowisk służbowych 



 

 

w jednostce wojskowej przeznaczonych dla żołnierzy NSR, tworząc w miarę możliwości 

zwarte pododdziały o strukturze drużyny, plutonu, kompanii - 

uwzględniając stanowiska i specjalności możliwe do uzupełnienia. 

3. Dowódca jednostki wojskowej w czasie typowania stanowisk służbowych 

przeznaczonych dla NSR uwzględnia stanowiska nie obsadzone z wszystkich korpusów 

stanowisk służbowych przeznaczonych dla NSR i określa stanowiska na które będzie 

nadawanych kilka przydziałów kryzysowych na jedno stanowisko służbowe. 

4. Nadawanie przydziałów kryzysowych według wyżej określonych reguł nie może 

generować dodatkowych kosztów funkcjonowania jednostki wojskowej, a wydatki na 

funkcjonowanie NSR muszą mieścić się w limitach wydatków określonych w 

dokumentach budżetowych (przydzielonym limitem dla żołnierzy NSR). Stanowiska 

służbowe wytypowane dla żołnierzy NSR, na które będzie nadawane 

kilka przydziałów kryzysowych, powinny być typowane w taki sposób, aby w jak największym 

stopniu tworzyły zwarte pododdziały (np. drużyna, pluton, kompania). Stanowiska te powinny 

mieć specjalności wojskowe możliwe do uzupełnienia żołnierzami rezerwy. 

Każdy z żołnierzy NSR powinien mieć nadany przydział mobilizacyjny na przewidziane 

dla niego docelowe stanowisko czasu „P/W” (na to samo lub inne stanowisko służbowe). 

Uwzględniając możliwości szkoleniowe oraz potrzebę zgrywania podpodziałów - liczba 

przydziałów na jednym stanowisku służbowym powinna być co do zasady ograniczona do 

dwóch lub w wyjątkowych przypadkach do trzech w zależności od przeznaczenia jednostki 

wojskowej. 

Jednocześnie żołnierze NSR z korpusu szeregowych posiadający nadane przydziały 

mobilizacyjne, będą mogli być przeszkalani w ramach ćwiczeń długotrwałych na pierwszy 

stopień podoficerski w specjalnościach występujących w danej jednostce wojskowej, a nie 

możliwe do uzupełnienia żołnierzami z rezerwy. Po mianowaniu, żołnierz ten będzie mógł być 

wyznaczony na stanowisko w korpusie podoficerów w ramach stanowisk przeznaczonych dla 

NSR w danej JW. Takie rozwiązanie otworzy możliwość przygotowania 

i rozwoju służbowego żołnierzy NSR, co wpisuje się w założenia zmian funkcjonowania NSR a 

jednocześnie będzie stanowiło nowy element motywacyjny dla żołnierzy NSR. 

Schemat nadawania kilku przydziałów kryzysowych na jedno stanowisko służbowe 

przedstawiony został w Załączniku Nr 2. 

Praktyczne aspekty nadawania przydziałów kryzysowych, w tym procedury, organy 

odpowiedzialne oraz wzory dokumentów powinny zostać uregulowane w znowelizowanym 

opracowaniu pt. „System uzupełniania Sił Zbrojnych RP żołnierzami Narodowych Sił 

Rezerwowych", wprowadzonym do użytku służbowego rozkazem Nr416/SG/P1 Szefa Sztabu 

Generalnego WP z dnia 8 czerwca 2010 r. oraz w wytycznych Szefa Sztabu Generalnego WP w 

sprawie organizacji i funkcjonowania Narodowych Sił Rezerwowych. 

Prowadzenie ewidencji w proponowanym rozwiązaniu będzie wymagało wykazania na 

danym stanowisku służbowym wszystkich żołnierzy posiadających nadany na nie 

przydział kryzysowy. 

Stanowiska przeznaczone dla żołnierzy NSR i ich obsada kadrowa będzie 

wprowadzana przez dowódcę jednostki wojskowej do sieciowego Systemu Ewidencji 

Wojskowej „SEW on-line”, po jego dostosowaniu, co umożliwi bieżącą kontrolę 

kształtowania się stanu ewidencyjnego Sił Zbrojnych RP. 

Wnioski 

1. Przydziały kryzysowe w liczbie większej niż jeden na stanowisko służbowe można nadawać, 

gdy nie utrudnia to organizacji szkolenia NSR i nie generuje dodatkowych kosztów; 

2. Liczba przydziałów kryzysowych nadawanych na jednym stanowisku służbowym, co do 

zasady powinna być ograniczona do 2, tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych 

potrzebami Sił Zbrojnych RP do 3; 

3. Liczba żołnierzy z nadanymi przydziałami kryzysowymi w jednostce wojskowej powinna być 



 

 

określona tak, aby łączna liczba żołnierzy zawodowych oraz żołnierzy NSR była równa liczbie 

stanowisk służbowych występujących w etacie jednostki wojskowej czasu „P”; 

4. Struktura specjalności wojskowych, na które nadano przydziały kryzysowe powinna być, co 

do zasady tożsama ze strukturą specjalności określoną w etacie jednostki wojskowej; 

5. Organizację szkolenia NSR należy dostosować do wymogu szkolenia żołnierzy rezerwy z 

przydziałami kryzysowymi na jednym stanowisku; 

6. Znowelizować opracowanie pt. „System uzupełniania Sił Zbrojnych RP żołnierzami 

Narodowych Sił Rezerwowych" oraz opracować wytyczne Szefa Sztabu Generalnego WP w 

sprawie organizacji i funkcjonowania Narodowych Sił Rezerwowych; 

7. Dokonać zmian we wzorach dokumentów ewidencji wojskowej, uwzględniając stanowiska, na 

które nadano przydziały kryzysowe i przydziały mobilizacyjne oraz stanowiska. Należy 

również dostosować właściwości sieciowego Systemu Ewidencji Wojskowej „SEW on-line” do 

nowych wymagań; 

8. Z uwagi na konieczność dostosowania aktów wykonawczych do nowych regulacji nadawanie 

kolejnych przydziałów kryzysowych na to samo stanowisko służbowe realizować od I kwartału 

2015 r., uwzględniając czas trwania procesu legislacyjnego 


