PODSTAWOWE WYMAGANIA
O przyjęcie do służby kandydackiej w Szkole Podoficerskiej może ubiegać się osoba:
• nie karana sądownie;
• posiadająca obywatelstwo polskie;
• posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
• ukończone 18 lat;
• wykształcenie wymagane do przyjęcia do szkoły podoficerskiej - wykształcenie średnie.

Sposób pierwszy
Przed powołaniem do korpusu podoficerów kandydat do służby musi odbyć służbę kandydacką w Szkole
Podoficerskiej
Żołnierz rezerwy lub osoba zainteresowana ze środowiska cywilnego ubiegająca się o powołanie do służby
kandydackiej w Szkole Podoficerskiej składa pisemny wniosek do Dyrektora Departamentu Ministerstwa
Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr, za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień w
terminie do dnia 31 marca danego roku. Dotyczy to osoby cywilnej, która nie odbyła zasadniczej służby
wojskowej lub żołnierza rezerwy posiadającego stopień wojskowy szeregowego lub starszego szeregowego.
Wykaz wymaganych dokumentów, czasookres szkolenia oraz wzór wniosku można znaleźć na stronie
internetowej Szkoły Podoficerskiej.

Sposób drugi
Do korpusu podoficerów może być powołany podoficer rezerwy, który posiada ukończoną szkołę średnią oraz
stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma
być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.
Podoficer z rezerwy zainteresowany pełnieniem zawodowej służby wojskowej zgłasza się do wojskowego
komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3
miesiące, który ustala, czy żołnierz rezerwy, spełnia warunki do powołania do służby w korpusie podoficerów,
oraz umożliwia zainteresowanemu zapoznanie się z przepisami normującymi przebieg zawodowej służby
wojskowej. Następnie podoficer rezerwy kierowany jest do jednostki wojskowej w celu odbycia rozmowy
kwalifikacyjnej, zdania egzaminu z wychowania fizycznego. Po zdaniu egzaminu z wychowania fizycznego,
uzyskaniu pozytywnej opinii psychologa, określeniu przez komisję zgodności posiadanych kwalifikacji,
wykształcenia, umiejętności zgodnych z proponowanym stanowiskiem służbowym w jednostce wojskowej oraz
po uzyskaniu pozytywnej oceny przez komisje kwalifikacyjną jednostka wojskowa występuje do dyrektora
departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr o wyrażenie zgody na powołanie do
zawodowej służby wojskowej. Dopiero po uzyskaniu zgody Dyrektora Departamentu Kadr uruchamiana jest
procedura administracyjna związana z powołaniem do zawodowej służby wojskowej.
Powołanie może nastąpić na stanowisko odpowiadające stopniowi wojskowemu żołnierza lub na stanowisko
służbowe o jeden stopień wyższe z uwzględnieniem wyszkolenia posiadanego przez żołnierza oraz wyszkolenia
wymaganego na proponowanym stanowisku służbowym).
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Sposób trzeci
Biorąc pod uwagę zadania i cele stawiane 7BOW główny nacisk na pozyskanie przyszłych podoficerów
skierowano w stronę szeregowych zawodowych, którzy obecnie pełnią służbę w strukturach Brygady. Przede
wszystkim oni stanowią najbardziej pożądany w Brygadzie zasób osobowy, który w przyszłości zapewni
pozyskanie najbardziej wartościowych podoficerów. Korpus szeregowych zawodowych został przygotowany,
wyszkolony i sprawdzony zarówno w warunkach poligonowych oraz podczas misji bojowych poza granicami
kraju.
W Brygadzie opracowano schemat doboru kandydatów z korpusu szeregowych zawodowych na egzamin na
podoficera. Algorytm ten ma zapewnić, aby na egzamin na podoficera dobierano przede wszystkim żołnierzy
szczególnie wyróżniających się w służbie dyscypliną, zaangażowaniem, dyspozycyjnością, bardzo dobrymi
ocenami z wyszkolenia indywidualnego, posiadających doświadczenie zdobyte podczas misji poza granicami
kraju. Nadzór nad realizacją algorytmu sprawuje pomocnik dowódcy ds. podoficerów i realizuje go wspólnie z
podoficerami wchodzącymi w skład „podoficerskiego łańcucha wsparcia dowodzenia” oraz pełniącymi służbę w
strukturach pododdziału. Pomocnik ds. podoficerów pełniąc funkcje doradcy dowódcy jednostki wojskowej w
sprawach korpusu podoficerskiego stoi na straży, aby szeregowi zawodowi uzyskujący pozytywną opinię w
pododdziale spełniali oprócz formalnych wymogów ustawowych, kryteria które zostały określone powyżej.

Szeregowy zawodowy może ubiegać się o zakwalifikowanie na egzamin na podoficera. W tym celu musi
wystąpić z pisemnym wnioskiem drogą służbową do Dyrektora Departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej
właściwego do spraw kadr, który to podejmuje decyzje o zakwalifikowaniu szeregowego zawodowego na
egzamin na podoficera. Pierwszeństwo przyjęcia do szkół podoficerskich mają szeregowi zawodowi, którzy
pełnili zawodową służbę wojskową przez co najmniej pięć lat oraz posiadają bardzo dobrą ocenę w ostatniej
opinii służbowej. Szeregowych zawodowych pobierających naukę w szkołach podoficerskich oraz szeregowych
zawodowych i podoficerów zawodowych odbywających szkolenie w uczelni wojskowej nie powołuje się do
służby kandydackiej.
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Materiał opracowany na podstawie następujących aktów prawnych :
• ustawa z dnia 11 września 2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych /Dz. U. z 2010 r. Nr 90 poz. 593
– tekst jednolity/
• rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia z dnia 9 marca 2010r. w sprawie powoływania do
zawodowej służby wojskowej /Dz. U. z 2010 r. Nr 45 poz. 265/.
• rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie nauki żołnierzy
zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych /Dz. U. z 2010 r. Nr 121 poz. 813/.
• rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia z dnia 6 sierpnia 2010r. w sprawie szkół podoficerskich
/Dz. U. z 2010 r. Nr 152 poz. 1025/.
• rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie trybu wyznaczania
żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk /Dz. U. z 2009 r. Nr 218 poz.
1699/.
Wykaz niezbędnego sprzętu i wyposażenia na zajęcia dla kursów realizowanych
w SPWLąd Poznań
Na zajęcia z wychowania fizycznego:
strój sportowy (dres - wojskowy),
strój sportowy na halę (spodenki gimnastyczne, koszulka z krótkim rękawem),
strój na basen (kąpielówki, czepek klapki kąpielowe),
torba (plecak) na wyposażenie, do przenoszenia stroju sportowego (celem ujednolicenia wyglądu) - wzór
wojskowy.
Na zajęcia ze szkolenia ogniowego i zajęcia z taktyki:
ochraniacze słuchu,
hełm,
maska MP-4 lub MP-5,
OP-1,
busola (kompas,
kamizelka taktyczna,
farba maskująca,
pas żołnierski.
Ponadto:
dwa mundury polowe wz. 93 lub dwa mundury polowe letnie + (według potrzeb:ubranie ochronne, czapka
zimowa, czapka futrzana, beret, obuwie na zmianę).
torba podoficerska
środki papiernicze i piśmiennicze, linijka dowódcy (LD-1)
zasobnik, śpiwór, karimata, pałątka (peleryna)
badania okresowe (BADANIA OKRESOWE ŻOŁNIERZY POWINNY BYĆ WAŻNE NA CAŁY OKRES KSZTAŁCENIA)
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