
ZASADY KWALIFIKACJI 
KANDYDATÓW NA PRZESZKOLENIE PODSTAWOWE DO 

CENTRALNEGO WOJSKOWEGO ZESPOŁU SPORTOWEGO 
 
„Akcja rekrutacja” będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w art. 124 
ust. 2 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2019 poz.330) oraz 
z niniejszym wewnętrznym regulaminem powołania sportowców na szkolenie 
podstawowe. Regulamin ten dotyczy tylko rekrutacji uzupełnienia 20 etatów w roku 
2021. Akcja skierowana jest do osób, które nie służyły w wojsku, nie są żołnierzami 
rezerwy oraz nie brały udziału w szkoleniu podstawowym.  
 
Aby aplikować należy spełnić poniższe kryteria:  

- posiadać polskie obywatelstwo, 
- być osobą pełnoletnią,  
- posiadać nieposzlakowaną opinię,  
- posiadać kwalifikacje oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby,  
- być członkiem polskiej kadry narodowej,  
- uprawiać indywidualną dyscyplinę sportu.   

 
Wymagany komplet dokumentów:  

- kwestionariusz osobowy,   
- CV uwzględniające wyniki sportowe, wykształcenie oraz plany, cele sportowe do 

roku 2024 włącznie,  
- zaświadczenie z danego związku sportowego o przynależności do kadry 

narodowej.  

 
I. O kolejności kwalifikowania na przeszkolenie decyduje przydatność pod kątem 

uzupełnienia składów osobowych na: 
 

- IV Wojskowe Igrzyska Zimowe 
- Światowe Wojskowe Igrzyska Sportowe 
- Wojskowe Mistrzostwa Świata 
- Igrzyska Olimpijskie 
- Mistrzostwa Świata 
- Mistrzostwa Europy  

 
II. Uzupełnienie składów osobowych w dyscyplinach sportowych odbywa się  

w/g kolejności: 
 
- biathlon 
- biegi przełajowe 
- wspinaczka sportowa 
- biegi narciarskie 
- snowboard 
- narciarstwo wysokogórskie 
- narciarstwo alpejskie 
- pozostałe uprawiane w CWZS. 
 

III. Konieczność uzupełnienia poszczególnych konkurencji, kategorii wagowych oraz 
drużyn i sztafet w których istnieje większe prawdopodobieństwo zdobycia złotego 
medalu niż indywidualnie. 
 

IV. Rozpatrywany jest wiek zawodnika, możliwość jego rozwoju oraz szansa na 
długoletnią karierę sportową. 

 



V. Ponadto dodatkowo jest punktowana przydatność pod kątem realizacji 
przedsięwzięć systemowych w zakresie włączania wojskowych sportowców w akcje 
promocyjno – komunikacyjne, budujące pozytywny wizerunek Sił Zbrojnych RP oraz 
zwiększające poparcie społeczne dla działań resortu obrony narodowej  
w przedmiotowym zakresie. 
 

VI. Powoływanie zawodników w nowych dyscyplinach, zgodnych z kierunkami rozwoju 
Międzynarodowej Rady Sportu Wojskowego CISM.  

 
VII. ZASADY NABORU NA PODSTAWIE UZYSKANEJ PUNKTACJI. 
 

1. Medaliści Mistrzostw Polski Seniorów lub Mistrzostw Europy 
Młodzieżowców/Juniorów: 

- złoty medal – 3 pkt,  
- srebrny medal – 2 pkt, 
- brązowy medal – 1 pkt. 
 

2. Medaliści Mistrzostw Europy Seniorów lub Mistrzostw Świata 
Młodzieżowców/Juniorów:  

- złoty medal – 6 pkt, 
- srebrny medal – 5 pkt, 
- brązowy medal – 4 pkt. 
  
 

3. Medaliści Mistrzostw Świata Seniorów:  
- złoty medal – 8 pkt, 
- srebrny medal – 7 pkt, 
- brązowy medal – 6 pkt. 
 

4. Medaliści Igrzysk Olimpijskich:  
- złoty medal – 12 pkt, 
- srebrny medal – 11 pkt, 
- brązowy medal – 10 pkt, 
- uczestnik – 5 pkt.  
 

5. Uzupełnienie konkurencji, kategorii, drużyn, sztafet - 2 pkt. 
 

6. Promocja i kształtowanie wizerunku - 2 pkt. 
 

7. Wiek i możliwości rozwoju: 
18 – 21 lat – 3 pkt, 
21 – 25 lat – 2 pkt, 
25 – 30 lat – 1 pkt, 
Powyżej 30 lat – 0 pkt.  
 

8. Dodatkowe punkty za reprezentowanie dyscypliny preferowanych przez CISM –   
3 pkt.  

 
9. Rozmowa kwalifikacyjna – 0 – 10 pkt.  

 
10. Absolwent klasy mundurowej – 3 pkt.  

 
11. Wykształcenie, kursy umiejętności dodatkowe – 3 pkt.  

 



Do punktacji liczą się jedynie trzy najlepsze osiągnięcia z LAT 2021, 2020, 2019; jeśli 

zawodnik zdobył  więcej niż jeden medal w konkurencji indywidualnej/drużynowej/ 

sztafecie na tych samych zawodach, do punktacji liczy się tylko wynik najlepszy. 

(przykład zawodnik zdobywający w pływaniu złoto na 100m, srebro na 50m oraz brąz 

na 200m stylem dowolnym indywidualnie na Mistrzostwach Polski ma zaliczony tylko 

złoty medal do punktacji z danego roku).  

Jeśli w 2 różnych konkurencjach dla przykładu indywidualnie oraz w drużynie/sztafecie 

– liczą się oba wyniki; 

– punktacja ze sztafet/drużyn stanowi 75%,   

– punktacja z konkurencji nieolimpijskich (w przypadku sportów olimpijskich) stanowi 

50%. 

 

 

VIII. INFORMACJE DODATKOWE:  

 

- od dnia 01.10.2021 r. do 13.10.2021 r. należy przesłać skany kompletu 

dokumentów na adres e-mail cwzs.sekretariat@ron.mil.pl – ORYGINAŁY należy 

zabrać na rozmowę kwalifikacyjną,  

- do 18.10.2021 r. powołana przez Szefa Centralnego Wojskowego Zespołu 

Sportowego komisja kwalifikacyjna wytypuje maksymalnie 50 osób oraz poinformuje 

kandydatów drogą mailową o terminie oraz miejscu rozmowy kwalifikacyjnej,  

- rozmowy kwalifikacyjne będą prowadzone maksymalnie do końca 24 października,   

- planowany termin 28-dniowego szkolenia koniec października lub listopad 2021.  

 

Na rozmowy kwalifikacyjne zaproszonych zostanie maksimum 50 osób z czego 30 

zostanie zakwalifikowana na szkolenie. Informację o zaproszeniu na rozmowę 

kwalifikacyjną osoby zainteresowane otrzymają e-mailem na adres wskazany  

w kwestionariuszu. W przypadku niestawienia się na rozmowę kwalifikacyjną, 

kandydat jest automatycznie skreślany z listy. Suma punktów uzyskanych przez 

kandydatów będzie decydowała o kwalifikacji na szkolenie podstawowe.  

 

Szkolenie podstawowe – tzw. służba przygotowawcza obejmuje najważniejsze 

elementy programu szkolenia, dla osób, które nigdy nie służyły w wojsku i nie składały 

przysięgi wojskowej. Po pozytywnym zakończeniu szkolenia podstawowego i złożeniu 

przysięgi wojskowej – kandydat, już jako żołnierz, zostanie przeniesiony do CWZS.  

 

 

IX. SKŁAD KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ.  

 

1) Przewodniczący komisji – ppłk Mariusz Denkewicz, 

2) Oficer Sekcji Administracyjno – Kadrowej,  

3) Przedstawiciel Wydziału Sportowego. 
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