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3. Ograniczanie czasu trwania służby przygotowawczej 

3.1. Charakter zmiany przepisów 

W wyniku nowelizacji przedmiotowej ustawy w art. 98d dodano ust. 3 w brzmieniu: 

„3.Czas trwania służby przygotowawczej w przypadku absolwentów szkół realizujących 

programy innowacyjne lub eksperymentalne przysposobienia obronnego lub edukacji dla 

bezpieczeństwa oraz członków organizacji pozarządowych, którzy odbyli w tych szkołach 

lub organizacjach pozarządowych szkolenie odpowiadające w określonym zakresie 

programowi kształcenia realizowanemu w ramach służby przygotowawczej, może być 

ograniczony - stosownie do regulaminu kształcenia tej służby - pod warunkiem zawarcia 

porozumienia w tej sprawie przez szkołę lub organizację pozarządową z komendantem 

szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia, 

o których mowa w art. 98b ust. 1. Porozumienie wymaga zatwierdzenia przez Szefa Sztabu 

Generalnego Wojska Polskiego 

3.2. Uwarunkowania 

Przepis art. 98d ust. 3 daje możliwość ograniczenia okresu szkolenia żołnierza służby 

przygotowawczej, natomiast nie obliguje komendantów szkół wojskowych 

i ośrodków szkolenia do zawarcia porozumienia ze szkołami i organizacjami realizującymi 

elementy programu szkolenia wojskowego, nawet, jeśli wykażą one, że ich program 

szkolenia pokrywa się z określonymi elementami programu danej szkoły wojskowej. 

Konstrukcja przepisu daje jedynie możliwość zawarcia wymienionego wyżej porozumienia. 

Przepis uzależnia ponadto dopuszczenie możliwości skrócenia okresu trwania służby 

przygotowawczej przez określone organy od łącznego spełnienia następujących warunków: 

- odbyte szkolenie odpowiada w określonym zakresie programowi kształcenia, 

realizowanemu w ramach służby przygotowawczej w danej szkole wojskowej (ośrodku 

szkolenia); 

- szkoła lub organizacja zawarła stosowne porozumienie w tej sprawie z właściwym 

komendantem danej szkoły wojskowej (ośrodka szkolenia); 

- porozumienie zostało zatwierdzone przez Szefa Sztabu Generalnego WP. 

Z powyższego wynika, że samo ukończenie szkoły realizującej program innowacyjny 

lub eksperymentalny przysposobienia obronnego albo edukacji dla bezpieczeństwa, czy też 

szkolenia dla członków organizacji pozarządowych realizujących takie programy 

przeszkolenia wojskowego, nie uprawnia do ubiegania się 

o skrócenie okresu pełnienia służby przygotowawczej. 

Na podstawie treści założeń do ustawy nowelizującej należy przyjąć, iż wszelkie 

czynności związane z zawieraniem porozumień oraz zakres wynikających z nich 

zobowiązań należy pozostawić w gestii komendantów szkół wojskowych i ośrodków 

szkolenia, jako organów odpowiedzialnych za ich realizację i przebieg szkolenia. 

3.3. Założenia realizacyjne 

Zakłada się, że w okresie pełnienia służby przygotowawczej skrócone zostaną 

wyłącznie elementy szkolenia podstawowego, szkolenie specjalistyczne będzie realizowane 
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w pełnym wymiarze. 

Wobec powyższego podstawę realizacji szkolenia w trybie skróconym przez szkoły 

wojskowe i ośrodki szkolenia realizujące szkolenie w ramach służby przygotowawczej, bez 

względu na profil i rodzaj wojsk, powinien stanowić „Program skróconego szkolenia 

podstawowego służby przygotowawczej’, wydany w formie wydawnictwa szkolnego, 

podobnie jak obowiązujący „Program szkolenia podstawowego Program ten zostałby 

opracowany i wydany centralnie przez komórkę organizacyjną Sztabu Generalnego WP, 

właściwą w sprawach szkolenia, po zasięgnięciu opinii komendantów szkół wojskowych i 

ośrodków szkolenia. 

Zakres programowy, do realizacji przez szkoły realizujące programy innowacyjne lub 

eksperymentalne przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz 

organizacji pozarządowych prowadzących szkolenie w takim zakresie, zostałby opracowany 

przez komórkę organizacyjną Sztabu Generalnego WP właściwą do spraw szkolenia, po 

analizie programu szkolenia podstawowego służby przygotowawczej 

i wyodrębnieniu zakresu szkolenia, który mógłby zostać skrócony. Zakres programowy, 

którego realizacja przez wymienione szkoły i organizacje uprawniałaby do ubiegania się 

o zawarcie porozumienia z komendantem szkoły wojskowej (ośrodka szkolenia), zostałby 

opublikowany w formie załącznika do decyzji Ministra Obrony Narodowej. Zakres ten 

powinien być stały i nie podlegać częstym modyfikacjom, co oznacza, że okres pełnienia 

służby przygotowawczej przez absolwentów szkół i członków organizacji mógłby zostać 

skrócony o ściśle określony czas i wyłącznie o elementy określone w tym dokumencie. 

Zakłada się, że pierwsze porozumienia mogłyby być zawierane dopiero po 

udokumentowaniu możliwości realizacji programu nauczania (szkolenia) dostosowanym do 

opublikowanego zakresu programowego, tj. po umożliwieniu komendantom szkół 

wojskowych i ośrodków szkolenia weryfikacji, czy dana szkoła cywilna (organizacja) w 

sposób właściwy dostosowała swój program nauczenia, bądź szkolenia oraz czy posiada 

możliwości jego realizacji na oczekiwanym poziomie. 

Weryfikacja mogłaby się odbywać na podstawie analizy i porównania programu nauki 

(szkolenia) danej szkoły lub organizacji, obowiązującego zakresu programowego oraz 

dokumentów potwierdzających jego realizację. Weryfikacji dokonywałby komendant szkoły 

wojskowej (ośrodka szkolenia) we własnym zakresie, na podstawie dokumentów 

przesłanych (przedłożonych) przez zainteresowany podmiot. Następnie, po podjęciu 

pozytywnej decyzji, zainteresowany podmiot byłby zapraszany do zawarcia porozumienia. 

Po podpisaniu porozumienia, komendant szkoły wojskowej (ośrodka szkolenia) 

przesyłałby je wraz ze wszystkimi materiałami do Szefa Sztabu Generalnego WP w celu 

zatwierdzenia. Szef Sztabu Generalnego WP mógłby przed zatwierdzeniem dokumentu 

dokonać ponownej weryfikacji materiałów, a w przypadku wątpliwości wezwać strony 

porozumienia do ich uzupełnienia, bądź odmówić zatwierdzenia dokumentu. 

Treść porozumienia, jego zakres oraz obowiązki stron powinny być regulowane 

wyłącznie regulaminem kształcenia służby przygotowawczej, programem szkolenia oraz 

ustalonymi dwustronnie warunkami. 

Forma samego porozumienia, terminy i postanowienia konieczne do zamieszczenia 

w nim, powinny zostać określone rozkazem Szefa Sztabu Generalnego WP, który jako 

organ ustawowo uprawniony do zatwierdzenia dokumentu jest właściwy również do 

określenia jego podstawowych wymogów. 

Zakłada się, że rozkaz Szefa Sztabu Generalnego WP regulował będzie kwestie 

jednolitości formy dokumentu, zakresu upoważnienia do zawarcia porozumienia dla 

poszczególnych komendantów szkół wojskowych i ośrodków szkolenia, z którymi 

porozumienie może być zawarte i rodzaje dokumentów potwierdzających spójność 

programową umożliwiającą skrócenie okresu służby przygotowawczej. Rozkaz ten 

zawierałby również wskazanie okresu, na jaki porozumienia mogą być zawierane oraz inne 
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kwestie natury formalnej niezbędne do weryfikacji treści porozumienia pod względem 

zgodności z przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Siłach 

Zbrojnych. Powinna się tam znaleźć m.in. klauzula, że 

0 zawarcie porozumienia mogą ubiegać się wyłącznie szkoły posiadające zgodę kuratora 

oświaty na utworzenie klasy o profilu wojskowym oraz organizacje, których statut został 

uzgodniony z Ministrem Obrony Narodowej. 

Rozkaz powinien również zawierać klauzule zakazane oraz wykaz postanowień nie 

podlegających ustaleniom w drodze porozumienia, np. nadających szczególne uprawnienia 

bądź nakładających na organ zobowiązanie cywilnoprawne, w tym finansowe. 

Porozumienie nie powinno m.in. zawierać zapewnienia o przyjęciu do służby 

przygotowawczej, czasu, o jaki okres pełnienia służby przygotowawczej zostanie skrócony, 

określać organizacji szkolenia dla absolwentów danej szkoły, jak również zawierać 

postanowienia o uznawalności egzaminu z danej dziedziny złożonego poza wojskiem, z 

wyłączeniem uprawnień nabytych na podstawie odrębnych przepisów, uznawanych w Siłach 

Zbrojnych, oraz unormowań innych niż określone w przepisach. Porozumienie nie powinno 

zawierać gwarancji rezerwacji określonej liczby miejsc w danej szkole (ośrodku) z 

przeznaczeniem dla absolwentów danej szkoły, czy członków danej organizacji, jako 

niezgodnej z konstytucyjną zasadą równości obywateli w dostępie do stanowisk publicznych. 

Zasady i tryb rekrutacji określają przepisy ustawy oraz rozporządzenia Ministra 

Obrony Narodowej w sprawie służby przygotowawczej. Rekrutacja odbywa się w trybie 

indywidualnym, gdyż uzależniona jest od indywidualnych warunków zdrowotnych 

1 psychofizycznych kandydatów oraz posiadanego przez nich wykształcenia 

i uprawnień. Wobec powyższego swoista kontraktacja miejsc byłaby bezcelowa przede 

wszystkim ze względów pragmatycznych, bowiem nie można kontraktować miejsca dla 

osoby, o której nie wiadomo, czy spełni warunki zezwalające na powołanie jej do służby 

wojskowej na określonym stanowisku. Kontraktacja taka byłaby także niezgodna z 

przepisami i zasadą równości obywateli w dostępie do funkcji publicznych. 

Porozumienie wskazane w art. 98d ust. 3 ustawy, w zakresie zobowiązania 

komendanta szkoły wojskowej (ośrodka szkolenia), powinno zawierać postanowienia, iż 

objęci porozumieniem absolwenci danej szkoły (członkowie organizacji), po okazaniu 

określonego dokumentu, wystawionego przez szkołę (organizację), zostaną wzięci pod 

uwagę do objęcia odrębnym (skróconym) programem szkolenia, po zakwalifikowaniu się do 

służby przygotowawczej na zasadach ogólnych. Objęcie odrębnym programem nie może 

przy tym zwalniać z obowiązku zdania egzaminu sprawdzającego z danego zakresu 

szkolenia realizowanego w trakcie służby przygotowawczej. 

Zakłada się, że weryfikacja kandydatów do szkolenia w ramach skróconego okresu 

szkolenia służby przygotowawczej odbywać się będzie po zakwalifikowaniu kandydata przez 

wojskowego kandydata uzupełnień do służby przygotowawczej, ale przed wydaniem karty 

powołania do tej służby. Kandydaci będący absolwentami szkół lub członkami organizacji, 

które podpisały porozumienie ze szkołą wojskową lub ośrodkiem szkolenia, składaliby, 

wniosek o powołanie do służby przygotowawczej, przedkładając jednocześnie 

zaświadczenie lub inny ustalony w porozumieniu dokument wystawiony przez szkołę 

(organizację), potwierdzający uprawnienie do ubiegania się oto szkolenie. Wojskowy 

komendant uzupełnień przekazywałby imienny wykaz kandydatów komendantom szkół i 

ośrodków szkolenia. 

Kolejność czynności w ramach procedury skracania czasu trwania służby 

przygotowawczej została zobrazowana w Załączniku Nr 3. 

Zmianą regulacji prawnych niezbędnych do wdrożenia dyspozycji przepisów art. 98d 

ust. 3 ustawy, poza wydaniem omawianego rozkazu Szefa Sztabu Generalnego WP, jest 

korekta postanowień „Regulaminu kształcenia żołnierzy służby przygotowawczej', 

stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie służby 
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przygotowawczej. W regulaminie tym, w części „A. Przepisy ogólne”, należy dodać przepis 

uprawniający komendanta szkoły wojskowej (ośrodka szkolenia) do skrócenia okresów 

kształcenia służby przygotowawczej, w przypadku żołnierzy służby przygotowawczej 

będących absolwentami szkół lub członkami organizacji, z którymi zostały podpisane 

porozumienia. 

Przykładowe brzmienie przepisu części „A. Przepisy ogólne” ust. 8-10: 

„8. W przypadku żołnierzy służby przygotowawczej będących absolwentami szkół 

realizujących programy innowacyjne lub eksperymentalne przysposobienia obronnego lub 

edukacji dla bezpieczeństwa oraz członków organizacji pozarządowych, którzy odbyli w tych 

szkołach lub organizacjach pozarządowych szkolenie odpowiadające zakresowi 

programowemu określonemu przez Ministra Obrony Narodowej, komendant szkoły 

wojskowej lub ośrodka szkolenia może ustalić odrębny plan szkolenia. 

1. W celu realizacji skróconych planów szkolenia, o których mowa w ust. 8, 

komendanci szkół wojskowych i ośrodków szkolenia mogą tworzyć odmienne cykle 

szkoleniowe i dodatkowe grupy szkoleniowe 

Proponuje się, aby całość procedury wdrożenia przepisu art. 98d ust. 3 ustawy 

została określona odrębną decyzją Ministra Obrony Narodowej. 

Ocenia się, że uruchomienie procedury mogłoby nastąpić w drugiej połowie 

2014 r. Okres roku niezbędny jest do opracowania i opublikowania wymienionych wyżej 

wydawnictw i dokumentów normatywnych oraz do implikacji zakresu programowego 

szkolenia służby przygotowawczej przez zainteresowane szkoły i organizacje, ale przede 

wszystkim do realizacji pierwszej edycji tego programu (Harmonogram w Załączniku Nr 4). 
 

Wnioski 

1) Przepis ustawy w nowym brzmieniu nie obliguje organów wojskowych do automatycznego 

skracania okresu pełnienia służby przygotowawczej, lecz uzależnia postępowanie w tej 

sprawie od zgodności kształcenia pozawojskowego z programem kształcenia w służbie 

przygotowawczej i od zawarcia porozumienia z komendantem szkoły wojskowej (ośrodka 

szkolenia) w tej sprawie, zatwierdzonego przez Szefa Sztabu Generalnego WP; 

2) Wymagana jest zmiana przepisów rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie 

służby przygotowawczej, dotycząca postanowień „Regulaminu kształcenia żołnierzy 

służby przygotowawczej'', 

3) W celu ustalenia względnie trwałego zakresu programowego, uprawniającego szkoły i 

organizacje do ubiegania się o zawarcie porozumienia z komendantem szkoły wojskowej 

(ośrodka szkolenia), należy wydać stosowną decyzję Ministra Obrony Narodowej; 

4) Należy ustalić na mocy odrębnej decyzji Ministra Obrony Narodowej procedury wdrożenia 

przepisu, w tym przede wszystkim warunki i tryb zawierania porozumień oraz sposób 

weryfikacji przygotowania absolwentów szkół i członków organizacji pozarządowych. 

5) Należy opracować i wydać rozkaz Szefa Sztabu Generalnego WP w sprawie formy, 

wymogów formalnych, terminów i zawartości porozumienia szkoły lub organizacji z 

komendantem szkoły wojskowej (ośrodka szkolenia); 

6) Należy opracować i wydać w formie wydawnictwa „Program skróconego szkolenia 

podstawowego służby przygotowawczej' stanowiący podstawę realizacji szkolenia w trybie 

skróconym; 

7) Ukończenie szkolenia zgodnego z programem szkolenia służby przygotowawczej nie 

może być wyłączną podstawą powołania kandydata do służby przygotowawczej, jego 

przyjęcie może nastąpić po spełnieniu wymogów zdrowotnych i psychofizycznych oraz 
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udokumentowaniu wymaganego wykształcenia i posiadanych uprawnień; 

8) Ze względu na konieczność poczynienia przygotowań do wdrożenia przepisu, pierwsze 

powołania do służby przygotowawczej w trybie skróconym mogą być dokonane w drugiej 

połowie 2015 r. 
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