
Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/zarzadzanie-kryzysowe-o/sprawy/18228,Powinnosci-obywateli-wynikajace-z-ustawy-o-powszec
hnym-obowiazku-obrony-RP.html
2023-05-23, 03:03
Środa, 17 maja 2017

Powinności obywateli wynikające z ustawy o powszechnym
obowiązku obrony RP

„Naród winien jest sobie samemu obronę od napaści i dla przestrzegania całości swojej, wszyscy przeto obywatele są
obrońcami całości i swobód narodowych. Wojsko nic innego nie jest, tylko wyciągnięta siła obronna i porządna z ogólnej siły
narodu. Naród winien Wojsku swemu nagrodę i poważanie za to, iż się poświęca jedynie dla jego obrony. Wojsko winno
narodowi strzeżenie granic i spokojności powszechnej; słowem winno być jego najsilniejszą tarczą” Konstytucja 3 maja 1791
r. (Art. XI) 
 
Nawiązując do Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Obrona
Ojczyzny jest sprawą i obowiązkiem wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Na straży suwerenności i niepodległości
Narodu Polskiego oraz jego bezpieczeństwa i pokoju stoją Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, które służą ochronie
niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium. Zapewniają bezpieczeństwo 
i nienaruszalność jego granic. Jako podstawowy element systemu obronnego państwa uczestniczą w realizacji polityk:
bezpieczeństwa i obronnej. 
Obowiązek służby wojskowej polega na: 

odbywaniu ćwiczeń wojskowych przez: 1.
żołnierzy rezerwy, a.

osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, b.

ochotników, którzy zgłoszą się do ich odbycia i nie podlegają obowiązkowi odbycia zasadniczej służbyc.
wojskowej; 

pełnieniu służby przygotowawczej przez: 2.
osoby przeniesione do rezerwy, w tym żołnierzy rezerwy, którzy dotychczas nie odbywali czynnej służbya.
wojskowej, 

ochotników, którzy zgłoszą się do jej odbycia i nie podlegają obowiązkowi odbycia zasadniczej służbyb.
wojskowej; 

pełnieniu okresowej służby wojskowej przez żołnierzy rezerwy. 3.

Osoby zainteresowane wszelkimi informacjami dotyczącymi możliwości pełnienia przez obywateli rożnych form służby
wojskowej, obowiązujących przepisów dotyczącego powszechnego obowiązku obrony RP mogą je znaleźć na stronie
internetowej WKU http://glogow.wku.wp.mil.pl/pl/index.html. w Głogowie.
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