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US SPACE FORCE: LICZBA OCHOTNIKÓW „POWYŻEJ
OCZEKIWAŃ”
Wraz z końcem maja br. Siły Kosmiczne USA zamknęły startowy nabór deklaracji
transferowych ze strony kandydatów pełniących dotychczas służbę w Siłach Powietrznych.
Jak podano w oﬁcjalnym komunikacie 9 czerwca, liczba zgłoszeń przerosła oczekiwania
dowództwa najnowszego, szóstego rodzaju amerykańskich sił zbrojnych.
„Ponad 8 500 aktywnych przedstawicieli personelu lotniczego złożyło podanie o przyjęcie do
amerykańskich sił kosmicznych w maju” – zakomunikowało US Space Force we wtorek 9 czerwca.
Wśród kandydatów znaleźli się zarówno żołnierze korpusu oﬁcerskiego oraz podoﬁcerskiego Sił
Powietrznych USA, jak i cywilni pracownicy kontraktowi, zatrudnieni w jednej z 13 preferowanych
ścieżek kariery odpowiadających wymogom naboru.
Ochotników werbowano przede wszystkim w obrębie personelu lotniczego o specjalizacji w
bliźniaczych segmentach - operacji kosmicznych (Space Operations - 13S) oraz zarządzaniu
systemami kosmicznymi (Space Systems Operations - 1C6). W pozostałych obszarach uwzględniono z
kolei: oﬁcerów i personel wywiadu (Intelligence - 14N), cyberoperacji (cyberspace operations - 17X),
korpus inżynieryjny (developmental engineer - 62E), specjalistów ds. zamówień (acquisition manager 63A), wywiadu operacyjnego (operations intelligence - 1N0), informacji geoprzestrzennej (geospatial
intelligence - 1N1), rozpoznania radioelektronicznego (signals intelligence - 1N2), analizy danych
(fusion analyst - 1N4), namierzania (targeting analyst - 1N8), wsparcia teleinformatycznego
(cyberspace support - 3D0) oraz zarządzania systemowego (client systems - 3D1).
Czytaj też: Kosmos areną walki o dominację. US Space Force wkracza do gry [ANALIZA]
Liczbę ochotników zadeklarowano jako przekraczającą dotychczasowe przewidywania dowództwa US
Space Force. Spodziewano się bowiem, że chęć przeniesienia z US Air Force wyrazi prawdopodobnie
około 7 000 zainteresowanych. To i tak zresztą o 1000 więcej, niż wskazywana skala zapotrzebowania
tego nowego komponentu sił zbrojnych USA.
W dotychczasowej formule działania US Space Force otrzymało przydział około 16 000 żołnierzy i
cywilów z byłej formacji kosmicznej Sił Powietrznych USA (US Air Force Space Command). Obecnie
prowadzony proces pozwoli na formalny zaciąg stałych członków personelu sił kosmicznych. US Space
Force rozpoczęło już sprawdzanie wniosków o przeniesienie i oczekuje, że zostanie wybranych około 6
000 spośród 8 500 kandydatów.
Czytaj też: Space Force szóstym rodzajem sił zbrojnych USA

Wszyscy zaakceptowani ochotnicy otrzymają w lipcu 2020 roku powiadomienie o kolejnych krokach
procedury. Priorytet w przeniesieniu mają dwie główne specjalizacje „kosmiczne” – ich transfer ma
następować od 1 września 2020 roku. Gdy to nastąpi, przyjdzie kolej na pozostałych specjalistów z
dziedzin ogólnych – ich przeniesienie jest spodziewana na początek lutego 2021 roku.
Personel lotniczy z obszarów kariery skoncentrowanych na przestrzeni kosmicznej, który zrezygnuje z
transferu do sił kosmicznych, ma w pierwszej kolejności otrzymać pomoc w przekwaliﬁkowaniu się do
innych zadań w obrębie Sił Powietrznych USA. Alternatywnie ma być im umożliwiony również transfer
do rezerwowych komponentów lub wcześniejsze przejście w stan spoczynku bądź odejście do służby
cywilnej.
Czytaj też: X-37B ponownie na orbicie. Tym razem pod nadzorem US Space Force

