
 

 

str. 1/12 

18.  BIAŁOSTOCKI PUŁK ROZPOZNAWCZY 

 

AKCEPTUJĘ 
DOWÓDCA 18. PUŁKU ROZPOZNAWCZEGO 

 
 

płk Rafał Tadeusz LIS 

dnia, ...................2019 roku 

 

 

 

 
REGULAMIN  

POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  
DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ 

W 18. PUŁKU ROZPOZNAWCZYM 

 
 

 
 
 
 

 
                                           

BIAŁYSTOK 

2019 
 

 

 

OPRACOWAŁ: 

SZEF SEKCJI PERSONALNEJ 

 

mjr Łukasz MACIUSZKO 



 

 

str. 2/12 

REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  

DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ  

W 18. PUŁKU ROZPOZNAWCZYM 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin postępowania rekrutacyjnego do zawodowej służby wojskowej (zwany dalej 

regulaminem) uszczegóławia zasady przeprowadzania rekrutacji kandydatów  

do zawodowej służby wojskowej w  18. Białostockim Pułku Rozpoznawczym zawarte  

w niżej wymienionych aktach prawnych i dokumentach resortu obrony narodowej: 

 ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych  

(Dz. U. z 2018 r., poz. 173 z późn. zm.); 

 rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powo-

ływania do zawodowej służby wojskowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1299 j.t.); 

 rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie prze-

prowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 

r., poz. 625); 

  regulamin kultury fizycznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej  

Sygn. Szt. Gen. „Szkol. 842/2011”. 

2. Regulamin szczegółowo określa: warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego  

oraz sposób przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej. 

 

ROZDZIAŁ II 

Warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego 

1. O powołanie do zawodowej służby wojskowej może ubiegać się osoba, która spełnia  

warunki określone w Rozdziale 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej 

żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r., z późn. zm.). 

2. O zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do pełnienia zawodowej służby  

wojskowej orzekają wojskowe komisje lekarskie i wojskowe pracownie psychologiczne. 

3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana rozkazem  

Dowódcy 18. pułku rozpoznawczego w sprawie organizacji i funkcjonowania  

na dany rok (w razie konieczności zmiany składu komisji ze względu na realizację zadań 

służbowych przez jej członków w rozkazie dziennym Dowódcy 18. pułku rozpoznawcze-

go, najpóźniej w przeddzień postępowania rekrutacyjnego).  
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3. Podstawę przyjęcia kandydata do zawodowej służby wojskowej, spełniającego  

warunek konieczny określony w pkt. 6, stanowi wynik postępowania rekrutacyjnego 

obejmującego następujące elementy: 

a) sprawdzian sprawności fizycznej; 

b) rozmowę z psychologiem - konsultantem d-cy ds. profilaktyki psychologicznej; 

c) rozmowę kwalifikacyjną z komisją rekrutacyjną. 

 

4. Za każdy element postępowania rekrutacyjnego kandydat otrzymuje oceny i punkty  

rekrutacyjne. 

5. Przy równej ilości ocen i punktów rekrutacyjnych o przyjęciu decyduje ocena  

uzyskana przez kandydata ze sprawdzianu sprawności fizycznej, a następnie ilość punk-

tów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej. 

6. Warunkiem koniecznym do przyjęcia kandydata do zawodowej służby wojskowej  

są pozytywne wyniki testu sprawności fizycznej, rozmowy kwalifikacyjnej  

oraz ukończenie co najmniej gimnazjum (w przypadku kandydatów do korpusu  

szeregowych). 

7.  Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy, z uwzględnieniem limitu miejsc. 

8. Konkursowość oznacza pierwszeństwo przyjęcia do zawodowej służby wojskowej  

tych osób, które uzyskały największą ilość punktów rekrutacyjnych w czasie postępowa-

nia rekrutacyjnego.  

9. Przystąpienie do postępowania rekrutacyjnego wymaga osobistego stawiennictwa  

w 18. pułku rozpoznawczym w dniu, w którym odbędą się kwalifikacje do zawodowej 

służby wojskowej oraz dostarczenie dokumentów, o których mowa na stronach  

internetowych Wojskowych Komendantów Uzupełnień bezpośrednio podległych Szefowi 

Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku.  

10. Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest złożenie przysięgi  

wojskowej udokumentowane w wojskowym dokumencie tożsamości (wyjątek stanowią 

funkcjonariusze innych służb mundurowych). 

11. O terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydaci zostaną  

poinformowani, co najmniej 7 dni przed terminem postępowania rekrutacyjnego poprzez 

Wojskowych Komendantów Uzupełnień. 

12. Przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego, najpóźniej w dniu stawiennictwa  

na postępowanie rekrutacyjne kandydat ma obowiązek przedstawić następujące doku-

menty: 

a) świadectwo ukończenia szkoły (oryginał lub odpis); 

b) aktualny wypis z kartoteki karnej Krajowego Rejestru Karnego dotyczący  

poświadczenia niekaralności kandydata do zawodowej służby wojskowej; 
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c) zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w sprawdzianie  

sprawności fizycznej wystawione przez placówkę zdrowia;  

d) inne dokumenty (poświadczenia), które mogą być rozpatrywane w trakcie  

rozmowy kwalifikacyjnej, np.: dyplom potwierdzający posiadanie wyższego  

wykształcenia, prawo jazdy, certyfikaty znajomości języka angielskiego lub innego 

języka obcego. 

 
13. W czasie postępowania rekrutacyjnego osoby obowiązuje legitymowanie się dowodem 

osobistym lub książeczką wojskową. 

14. Osoby na czas postępowania rekrutacyjnego powinny posiadać ubiór sportowy oraz 

obuwie sportowe. 

15. Osoby, które w rażący sposób naruszają ustalony porządek w czasie postępowania  

rekrutacyjnego nie zostaną dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego. 

 

ROZDZIAŁ III 

Warunki i sposób przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego 

     1.  Postępowanie rekrutacyjne organizuje się w trzech etapach: 

a) etap I  – sprawdzian sprawności fizycznej; 

b) etap II – rozmowa z psychologiem - konsultantem d-cy ds. profilaktyki psychologicznej; 

c) etap III – rozmowę kwalifikacyjną z komisją rekrutacyjną. 

2. Kandydat, który nie otrzyma ocen pozytywnych ze sprawdzianu sprawności  

fizycznej nie zostanie dopuszczony do kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego. 

 

SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ 

1. Sprawdzian sprawności fizycznej obejmuje sprawdzenie:  

a) siły ramion i mięśni brzucha; 

b) szybkości i zwinności; 

c) wytrzymałości. 

2. Kandydaci przystępują do czterech konkurencji sportowych. 

3. Test sprawności fizycznej przeprowadza się w ubiorze sportowym (krótkie spodenki  

gimnastyczne, koszulka odsłaniająca stawy łokciowe, buty sportowe).  

4. Kolejność zdawania konkurencji jest następująca: test siły, test szybkości i zwinności,  

test wytrzymałości. 
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5. Konkurencje sportowe oraz ich oceny przedstawiono w załączniku nr 1. 

6. Opis ćwiczeń przedstawiono w załączniku nr 2. 

7. Maksymalna ocena średnia ze sprawdzianu wynosi 5,00. 

 

ROZMOWA Z PSYCHOLOGIEM - KONSULTANTEM D-CY  

DS. PROFILAKTYKI PSYCHOLOGICZNEJ 

1. Do rozmowy z psychologiem - konsultantem d-cy ds. profilaktyki psychologicznej przy-

stępują wszyscy kandydaci, którzy pozytywnie zaliczą sprawdzian sprawności fizycznej. 

2. W czasie rozmowy kandydaci zostają wstępnie ocenieni pod względem predyspozy-

cji/przeciwwskazań psychologicznych do służby wojskowej w charakterze żołnierzy za-

wodowych. 

3. W przypadku dużej liczby kandydatów dopuszcza się przeprowadzenie wywiadu psycho-

logicznego w formie pisemnej, a następnie przeprowadzenie uzupełniającej rozmowy 

z psychologiem w czasie rozmowy kwalifikacyjnej (dokumentacja pisemna przechowy-

wana jest w Psychologicznym Punkcie Konsultacyjnym i objęta jest tajemnicą zawodo-

wą). 

 

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA 

1. Do rozmowy kwalifikacyjnej przystępują wszyscy kandydaci, którzy pozytywnie zaliczą 

sprawdzian sprawności fizycznej.  

2. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza komisja rekrutacyjna. 

3. Rozmowa kwalifikacyjna ocenia: 

a) predyspozycje do zawodowej służby wojskowej; 

b) predyspozycje do pełnienia zawodowej służby wojskowej w danym korpusie  

osobowym (grupie osobowej); 

c) motywację do pełnienia zawodowej służby wojskowej. 

 

4. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej dostępne są wszystkie dokumenty kandydatów  

oraz wyniki sprawdzianu. 

5. Na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej komisja przyznaje kandydatowi od 0 do 10  

punktów. 

6. Rozmowę kwalifikacyjną uważa się za zaliczoną przez kandydata, jeżeli uzyskał  

on nie mniej niż 5 punktów. 



 

 

str. 6/12 

ROZDZIAŁ IV 

Postanowienia końcowe 

1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są tylko i wyłącznie do użytku służbowego  Dowód-

cy 18. pułku rozpoznawczego i komisji rekrutacyjnej. Stanowią one podstawę do sporzą-

dzenia wystąpienia o wyrażenie zgody na wydanie zaświadczenia o możliwości wyzna-

czenia na stanowisko służbowe po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.  

2. Osoby, które zakończyły kwalifikacje z wynikiem pozytywnym, a nie zostały zakwalifiko-

wane z powodu wyczerpania limitu miejsc, stanowią grupę rezerwową. W przypadku 

zwalniania żołnierzy z zawodowej służby wojskowej, osoby te zostaną przyjęte  

z zachowaniem kolejności, wynikającej z ilości uzyskanych punktów. 

3. Od wyników i rekomendacji komisji rekrutacyjnej (ujętych w karcie kwalifikacyjnej – za-

łącznik Nr 3) kandydatowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Dowódcy 18. puł-

ku rozpoznawczego w terminie 7 dni od dnia zakończenia kwalifikacji.  Odwołanie wnie-

sione po terminie nie podlega rozpoznaniu. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 - konkurencje sportowe zaliczane podczas sprawdzianu sprawności fi-

zycznej; 

Załącznik nr 2 – opis ćwiczeń; 

Załącznik nr 3 – wzór karty kwalifikacyjnej. 

 

 

UZGODNIONO: 

Szef Służby Zdrowia - Dowódca zzm     ………………………… 

Szef Sekcji WF i Sportu       ………………………… 

Starszy Podoficer Dowództwa Pułku     ………………………… 

Psycholog - Konsultant d-cy ds. profilaktyki psychologicznej  ………………………… 

 

 

 

 

Wykonano w 1 egz. 
Sporządził: mjr Łukasz MACIUSZKO 
Wykonał: mjr Łukasz MACIUSZKO (tel. 261-398-514) 
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Załącznik nr 1 

 

KONKURENCJE SPORTOWE ZALICZANE PODCZAS  

SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ 

 

Ćwiczenia i normy dla kandydatów na stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych 
do 18. pułku rozpoznawczego 

 
 

MĘŻCZYŹNI 

 

Motoryka Ćwiczenia 
Jedn. 
miary 

Grupy 
wiekowe 

Żołnierze zawodowi zajmujący pozostałe 
stanowiska służbowe oraz będący w rezerwie 

lub w dyspozycji kadrowej  

oceny 

5 4 3 

W
y
tr

z
y
m

a
ło

ś
ć
 

 
Marszobieg na 

3000 m 
 
 

min. 
 

gr. I 12,30 13,30 14,40 

gr. II 12,45 13,45 15,00 

gr. III 13,00 14,00 15,10 

gr. IV 13,40 14,40 15,50 

gr. V 14,40 15,40 16,50 

gr. VI 15,40 16,40 17,50 

gr. VII 16,40 17,40 18,50 

gr. VIII 17,40 18,40 19,40 

Siła 
mięśni  

brzucha 

Skłony tułowia  
w przód 

 w czasie  
2 min. 

 

lic
z
b
a
 

gr. I 70 60 50 

gr. II 65 55 45 

gr. III 62 52 42 

gr. IV 60 50 35 

gr. V 55 45 30 

gr. VI 50 40 27 

gr. VII 40 35 25 

gr. VIII 35 30 20 

Siła 
ramion 

Podciąganie 
się na drążku 

wysokim lic
z
b
a
 

gr. I 12 10 8 

gr. II 11 9 7 

gr. III 10 8 6 

gr. IV 8 6 5 

gr. V 6 5 4 

gr. VI 5 4 3 

gr. VII 4 3 2 

gr. VIII 3 2 1 

Szybkość  
i zwinność 

Bieg 
 wahadłowy 

10x10 m  
sek. 

 gr. I 30,4 31,4 32,4 

gr. II 30,7 31,7 32,7 

 gr. III 31,0 32,0 33,0 

gr. IV 31,3 32,3 33,3 

 gr. V 31,9 32,9 33,9 

gr. VI 32,2 33,2 34,2 

 gr. VII 32,5 33,5 34,5 

gr. VIII 33,5 34,5 35,5 

 



 

 

str. 8/12 

KOBIETY 

 

Motoryka Ćwiczenia 
Jedn. 
miary 

Grupy 
 wiekowe 

Żołnierze zawodowi zajmujący pozostałe stano-
wiska służbowe oraz będący w rezerwie lub w 

dyspozycji kadrowej  

oceny 

5 4 3 
W

y
tr

z
y
m

a
ło

ś
ć
 

 
Marszobieg na 

3000 m 
min. 

 gr. I 15,00 16,00 17,10 

gr. II 15,15 16,25 17,25 

 gr. III 15,35 16,35 17,45 

gr. IV 16,25 17,35 18,35 

 gr. V 17,35 18,35 19,45 

gr. VI 18,45 19,35 20,55 

 gr. VII 19,20 20,20 21,30 

gr. VIII 19,50 21,50 22,00 

Siła 
ramion 

uginanie i pro-
stowanie ramion 

w podporze 
leżąc przodem 
na ławeczce 

lic
z
b
a
 

 gr. I 33 28 23 

gr. II 30 25 20 

 gr. III 27 21 17 

gr. IV 24 19 14 

 gr. V 21 18 12 

gr. VI 18 15 10 

 gr. VII 15 12 8 

gr. VIII 12 9 6 

Siła mięśni 
brzucha 

Skłony tułowia 
w przód  
w czasie 
 2 min. 

 gr. I 50 45 40 

gr. II 45 40 35 

 gr. III 38 33 28 

gr. IV 36 31 26 

 gr. V 34 29 24 

gr. VI 32 27 22 

 gr. VII 30 25 20 

gr. VIII 28 22 18 

Szybkość  
i zwinność 

Bieg 
 wahadłowy 

10x10 m 
sek. 

 gr. I 32,0 33,0 34,1 

gr. II 32,3 33,3 34,4 

 gr. III 32,6 33,6 34,7 

gr. IV 32,9 33,9 35,0 

 gr. V 33,6 34,6 35,7 

gr. VI 34,0 35,0 36,1 

 gr. VII 34,4 35,4 36,5 

gr. VIII 34,8 35,8 36,9 

 

 
Do celów sprawdzianu sprawności fizycznej ustala się podział na grupy wiekowe: 
1)   grupa I - do 25 lat; 
2)   grupa II - od 26 do 30 lat; 
3)   grupa III - od 31 do 35 lat; 
4)   grupa IV - od 36 do 40 lat; 
5)   grupa V - od 41 do 45 lat; 
6)   grupa VI - od 46 do 50 lat; 
7)   grupa VII - od 51 do 55 lat; 
8)   grupa VIII - powyżej 55 lat. 
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Załącznik nr 2 
 

OPIS ĆWICZEŃ 

 

 

 Marszobieg na 3000 m - odbywa się w stroju sportowym na bieżni lekkoatletycznej, drodze 

lub terenie o równej i twardej nawierzchni (o równej sumie spadków i wzniesień tereno-

wych).  

Sposób prowadzenia: seriami (grupami) na czas, grupa powinna liczyć do 30 kandydatów. 

Na komendę „Start” lub sygnał grupa kandydatów rozpoczyna bieg. Czas mierzy się z do-

kładnością do 1 sekundy od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety. 

 Podciąganie się na drążku wysokim - odbywa się w stroju sportowym. Minimalna wyso-

kość drążka wysokiego do wykonania ćwiczenia – 220 cm. Na komendę „Gotów” kontrolo-

wany kandydat wykonuje zwis nachwytem o ramionach wyprostowanych w stawach łokcio-

wych - pozycja wyjściowa. Na komendę „Ćwicz!” podciąga się tak, aby broda znalazła się 

powyżej prężnika drążka wysokiego i wraca do pozycji wyjściowej, następnie ponawia ćwi-

czenie. Oceniający (kontrolujący) głośno podaje ilość zaliczonych podciągnięć. Jeżeli kon-

trolowany nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np.: „nie podciągnie się do wymaganej 

pozycji lub nie wróci do zwisu o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych” ocenia-

jący (kontrolujący) powtarza ostatnią liczbę zaliczonych podciągnięć. 

 Bieg wahadłowy 10 x 10 m - odbywa się w stroju sportowym. Na komendę „Start” (sygnał 

dźwiękowy) kontrolowany rozpoczyna bieg w kierunku przeciwległej chorągiewki, obiega ją, 

wraca do chorągiewki na linii startu, obiega ją i pokonuje tę trasę pięciokrotnie. Przewróce-

nie chorągiewki powoduje powtórzenie próby, która jest próbą ostateczną. Czas mierzy się 

z dokładnością do 0,1 sekundy, od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety. 

Do ćwiczenia wykorzystujemy „chorągiewki” o parametrach: wysokość co najmniej 160 cm, 

średnica podstawy nie przekraczająca 30 cm i wadze do 3,5 kg. 

 Skłony tułowia w przód w czasie 2 minut - odbywa się w stroju sportowym. Na komendę 

„Gotów” kontrolowany przyjmuje pozycję: leżąc tyłem z palcami rąk splecionymi i ułożonymi 

z tyłu na głowie, ramiona dotykają materaca, nogi ugięte w stawach kolanowych (maksy-

malnie do kąta prostego), stopy rozstawione na szerokość bioder, które mogą być przy-

trzymywane przez współćwiczącego lub zaczepione o dolny szczebel drabinki. Na komendę 

„Ćwicz!” wykonuje skłon wprzód z jednoczesnym dotknięciem łokciami kolan  

i natychmiast powraca do leżenia, tak aby umożliwić splecionym palcom na głowie kontakt 

z podłożem (pierwsze powtórzenie). Oceniający (kontrolujący) głośno wymienia kolejno 

ilość prawidłowo wykonanych powtórzeń. Jeżeli kontrolowany nie wykona ćwiczenia zgod-

nie z opisem, np.: „nie dotknie łokciami kolan lub w pozycji wyjściowej do ponowienia ćwi-

czenia nie dotknie obiema łopatkami i splecionymi palcami rąk powierzchni materaca”, oce-

niający (kontrolujący) powtarza ostatnią liczbę zaliczonych skłonów. 
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 Uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce gimnastycznej 

- prowadzi się w stroju sportowym. Na komendę „Gotów” kontrolowany wykonuje podpór le-

żąc przodem na ławeczce, nogi złączone lub w lekkim rozkroku – maksymalnie na szero-

kość bioder. Na komendę „Ćwicz!” ugina ramiona tak, aby stawy barkowe znalazły się poni-

żej stawów łokciowych (sylwetka wyprostowana – tzn. barki, biodra i kostki stóp stanowią li-

nię prostą), następnie wraca do podporu i ponawia ćwiczenia. Ćwiczenie wykonuje się 

w jednym ciągu (bez przerw między kolejnymi powtórzeniami). Oceniający (kontrolujący) 

głośno odlicza ilość zaliczonych powtórzeń. Jeżeli kontrolowany wykona ćwiczenie niezgod-

nie z opisem np.: nie ugnie ramion lub ich całkowicie nie wyprostuje, zatrzyma się, nie 

utrzyma całego ciała w linii prostej oceniający (kontrolujący) podaje ostatnią liczbę powtó-

rzeń. 
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Załącznik nr 3 

Białystok dn. ………………….. 
 

KARTA KWALIFIKACYJNA 
 
………………………………………………………………………………………………………….….. 

(stopień imię i nazwisko, imię ojca, PESEL) 
 

z WKU    …………………………………………………..       Grupa wiekowa…….. 
 
 

I. Egzamin ze sprawności fizycznej (miejsce: hala sportowa). 
 

Konkurencja wynik ocena podpis 
ocena 
średnia 

uwagi 

Marszobieg na 3000 m    

 

 

Skłony tułowia w przód w ciągu 2 min.     

Podciąganie się na drążku / Uginanie 
i prostowanie ramion w podporze 
leżąc przodem na ławeczce * 

    

Bieg wahadłowy 10x10 m     

      * - dotyczy kobiet 
 

II. Wstępna ocena sprawności psychologicznej (miejsce: sala wyk. hali sportowej). 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………… 
(podpis psychoprofilaktyka) 

III. Rozmowa kwalifikacyjna (miejsce: sala wyk. hali sportowej). 
Wnioski komisji: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

Skład komisji: 
       Przewodniczący:   ……………………… 
       Członkowie:           …..………….……… 

       ……………………… 
       ……………………… 
       ……………………… 
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1) Przebieg niezawodowej służby wojskowej lub służba przygotowawcza (jaka JW w jakim 
okresie, stanowisko, Nr specjalności): 
 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

2) Przydział do NSR (gdzie i na jakim stanowisku): 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
3) Czy odbyte ćwiczenia żołnierzy rezerwy (termin od - do): 

TAK/NIE 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
4) Wykształcenie (jaka szkoła i rok ukończenia, uzyskany tytuł), posiadane kwalifikacje po-

twierdzone świadectwem lub certyfikatem: 
 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

5) Czy posiada prawo jazdy (jakie kategorie): 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
6) Dokładny adres do korespondencji: 

 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
tel. kontaktowy: ……………………………………………………………………………………….…… 

 
 


