
 

 

 

 

DYREKTOR DEPARTAMENTU KADR 

MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ 

 
 

 

Wniosek o powołanie żołnierzy zawodowych na 6/12* -miesięczny kurs oficerski 

Proszę o przyjęcie mnie do Lotniczej Akademii Wojskowej w charakterze 

kandydata na oficera w ……………………….roku w korpusie osobowym**: 

 
 ............................................................................................................................................. 

(nazwa korpusu osobowego) 

grupie osobowej**: 

 ............................................................................................................................................. 
(nazwa kierunku studiów lub specjalności wojskowej) 

 
* Niepotrzebne skreślić. 
** Dane podać w oparciu o obowiązującą decyzję Ministra Obrony Narodowej o naborze na kurs oficerski (szkolenie 

wojskowe kandydatów na oficerów) na określony rok kalendarzowy. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………… 
(podpis osoby zainteresowanej) 

  



KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 

A. DANE DO CELÓW EWIDENCYJNYCH W TYM DANE ADRESOWE MIEJSCA ZAMIESZKANIA  

Nazwisko: Pierwsze imię: Drugie imię: 

Nazwisko rodowe (kobiety): Imię ojca: Imię matki; 

Data urodzenia: (dzień − miesiąc rok) Miejsce urodzenia: PESEL: 

Adres e-mail: Telefon kontaktowy: 

Dane adresowe miejsca zamieszkania 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Miejscowość: Poczta: Województwo: 

 

B. ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania) 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Miejscowość: Poczta: 

 

Województwo: 

 

C. WYKSZTAŁCENIE 

Rodzaj wykształcenia Nazwa szkoły Miejscowość 
Kierunek 

wykształcenia 
Rok uzyskania 

wykształcenia 

     

     

 

D. POSIADANE UPRAWNIENIA 

Rodzaj uprawnienia Data uzyskania uprawnienia Termin ważności uprawnienia 

   

   

   

 

E. PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ 

Nazwa zakładu pracy Stanowisko Data rozpoczęcia pracy Data zakończenia pracy 

    

    

 

F. POSIADANE OBYWATELSTWA 

 

 

 

G. POSIADANE DOKUMENTY TOŻSAMOŚCI 

Nazwa Seria Nr Organ wydający 

    

    

 

H. POSIADANE DOKUMENTY TOŻSAMOŚCI 

Uregulowany/nieuregulowany: Seria i numer książeczki wojskowej: Przydział terytorialny do CWR: 



I. ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH 

Język obcy 

Język angielski 

Poziom znajomości języka angielskiego 

 zaawansowany 

 średni 

 podstawowy 

 

inny język obcy 

Poziom znajomości języka obcego 

 zaawansowany 

 średni 

 podstawowy 

 

 

J. ZAINTERESOWANIA 

 

 

 

 

K. DANE ANTROPOMETRYCZNE 

Wzrost: Waga: 

Rozmiar obuwia (nr/wielkość stopy w cm): Obwód głowy: 

Obwód w pasie: Obwód w klatce piersiowej: 

 

L. STAN CYWILNY 

 Dzieci: 

 

M. W RAZIE UZASADNIONEJ POTRZEBY NALEŻY POWIADOMIĆ (IMIĘ, NAZWISKO I ADRES ZAMIESZKANIA 

WSKAZANEJ OSOBY ORAZ NUMER TELEFONU)  

 

 

N. OŚWIADCZENIE  

Oświadczam, że dane podane we wniosku oraz oświadczeniu są zgodne ze stanem faktycznym i zobowiązuję  

się do poinformowania uczelni wojskowej o każdej ich zmianie. 

 
 

 

 

Data: Podpis osoby zainteresowanej: 

 

N. INFORMACJA DOTYCZĄCA EWENTUALNEGO ZWROTU KOSZTÓW NAUKI  

Zgodnie z postanowieniami art. 106 Ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 

z poźn. zm.) z żołnierzem zawodowym, którego planuje się na koszt wojska skierować na studia lub naukę albo staż, 

kurs lub specjalizację lub inne formy szkolenia i doskonalenia zawodowego w kraju lub za granicą, których koszt 

przekracza sześciokrotność najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, zawiera się umowę, która 

określa warunki zwrotu kosztów poniesionych na jego utrzymanie i naukę w przypadku przerwania, odwołania  

z kształcenia lub zwolnienia z zawodowej służby wojskowej przed określonym w umowie okresem służby wojskowej 

z przyczyn, o których mowa w art. 226 pkt 1, 4, 6–9, 11–16 oraz art. 228 ust. 1 pkt 1, 2 i 6–10, w wysokości 

proporcjonalnej do czasu służby po zakończeniu tej nauki. 

Odwołanie żołnierza z kształcenia może nastąpić w przypadku: 

1) braku postępów w kształceniu; 

2) naruszenia regulaminów ustalonych przez organizatora kształcenia; 

3) wniosku żołnierza; 

4) zaistnienia potrzeb Sił Zbrojnych. 

Organem uprawnionym do zawarcia umowy jest organ, który kieruje żołnierza zawodowego na studia lub naukę albo 

staż, kurs lub specjalizację oraz inne formy szkolenia i doskonalenia zawodowego w kraju lub za granicą. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister Obrony Narodowej może zwolnić żołnierza zawodowego, który 

nie ukończył nauki - z obowiązku zwrotu kosztów poniesionych przez resort obrony narodowej, w związku  

z tą nauką. Przy czym zwolnienie to nie dotyczy kosztów w wysokości dwunastokrotności miesięcznego uposażenia 

zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego żołnierzowi zawodowemu na zajmowanym przez 

niego stanowisku służbowym, które żołnierz jest obowiązany pokryć. 
  



P. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU 

Lp. Nazwa załącznika Uwagi 

   

   

   

   

   

 

R. ADNOTACJE 

(pracownik uczelni wojskowej) 
Data przyjęcia dokumentów: Numer: Podpis pracownika: 

Data odbioru dokumentów: Decyzja: Data: Podpis osoby zainteresowanej: 

 

Zobowiązuję się do uzupełnienia braków w złożonej 

dokumentacji do dnia  ...............................................  

Podpis osoby zainteresowanej: 

 

S. ROZSTRZYGNIĘCIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ 

 

Decyzją Komisji Rekrutacyjnej Nr …………..………….. z dnia ……………..……………osoba zainteresowana została 

przyjęta/ nie została przyjęta do uczelni wojskowej 

 ......................................................................................................................................................................................  
(nazwa uczelni wojskowej) 

 

 

 ......................................................................................................................................................................................  

 

 


