
WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W CZĘSTOCHOWIE 

CHARAKTERYSTYKA I ZADANIA 
 
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Częstochowie jest jedną z ośmiu WKU 
podległych pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach. Realizuje swoje zadania 
na obszarze północno – wschodniej  części Województwa Śląskiego, środkowej  
i północnej części Wyżyny Krakowsko -Częstochowskiej nad rzeką Wartą. 
W strukturach WSzW nasza WKU zajmuje 30 % powierzchni województwa 
śląskiego. Obszar administrowany przez WKU  zamieszkuje 10 % ludności 
województwa śląskiego. Znajduje się na terenie garnizonu Lubliniec. 
Terytorialnym zasięgiem  działania obejmuje : 1 miasto na prawach powiatu – 
Częstochowa  oraz 4 powiaty ziemskie tj. powiat częstochowski, kłobucki, lubliniecki 
 i myszkowski.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Wojskowa Komenda Uzupełnień mieści się przy ul. Legionów 20 w Częstochowie. 
 

 

 

Wojskową Komendą Uzupełnień w Częstochowie od 2006 roku kieruje  
ppłk dypl. Krzysztof TARAPACZ. Wojskowy Komendant Uzupełnień  
w Częstochowie jest terenowym organem wykonawczymi Ministra Obrony Narodowej 
w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej. 
 
 

 
 
 
Do zadań Wojskowego Komendanta Uzupełnień należy: 
1) zapewnienie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych; 
2) administrowanie rezerwami osobowymi; 
3) wykonywanie świadczeń na rzecz obrony; 
4) współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych  
z obronnością państwa; 
5) udział w rekrutacji i naborze ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym  
do zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej; 



6) udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach 
terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień; 
7) promocja obronności i służby wojskowej. 
  
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Częstochowie  posiada oznakę pamiątkową, 
która jest symbolem wyróżniającym WKU w Częstochowie spośród innych instytucji 
wojskowych. Została wprowadzona decyzją Nr 579/MON Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wojskowej 
Komendy Uzupełnień  w Częstochowie. 

 

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Częstochowie współpracuje z Zespołem Szkół  
nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie.  W dniu 14 października 2013 r. miało 
miejsce uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy. 

 



 

 

Porozumienie realizowane jest na wielu płaszczyznach. Przedstawiciele 
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Częstochowie biorą udział w ważnych 
wydarzeniach i przedsięwzięciach Zespołu Szkół nr 1 w Myszkowie. Promują 
pozytywny wizerunek Sił Zbrojnych dla wychowania patriotycznego. Cyklicznie 
prowadzą działania promujące ochotnicze formy służby wojskowej, poprzez 
umożliwienie zapoznania uczniów ze specyfiką służby w Siłach Zbrojnych RP.  

 

 



 

 

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Częstochowie w dniu 28 sierpnia 2013 r.  
wręczył Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju Dyrektorowi Zespołu Szkół 
nr 1 im. E. Kwiatkowskiego Panu Eugeniuszowi Bugajowi. 
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