
Wykaz dokumentów koniecznych do przedłożenia przez kandydata  

do powołania do zawodowej służby wojskowej. 

1. Należy przedstawić CV z informacją o:  

− zajmowanym obecnie stanowisku, 

− odbyciu służby wojskowej (służby przygotowawczej, NSR, ćwiczeń w rezerwie) lub innych form 
służby (służba w Policji, SKW itp.)  

− ukończonych szkołach (kierunek, tytuł, nazwa uczelni, rok), 

− ukończonych kursach i szkoleniach związanych z wymaganiami na aplikowanym stanowisku 
(nazwa kursu/szkolenia, nazwa uczelni, rok ukończenia), 

− służbie poza granicami państwa – PKW (nr zmiany, okres pełnienia służby, stanowisko). 
Wymienione powyżej fakty należy udokumentować odpowiednimi kopiami dokumentów (oryginał do 
wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej) 

− mianowanie na stopnie wojskowe – nazwa organu, nr i data rozkazu o mianowaniu (skan 
odpowiedniej strony z legitymacji/książeczki wojskowej, 

− ostatnią opinię służbową, 

− świadectwo służby. 
2. Ponadto należy dołączyć kserokopie dokumentów (oryginał do wglądu podczas rozmowy 

kwalifikacyjnej) w zakresie:  

− uzyskanego wykształcenia, kursów i szkoleń związanych z wymaganiami na aplikowanym 
stanowisku, 

− poświadczenia bezpieczeństwa, 

− uzyskanego świadectwa znajomości języka obcego wg STANAG 6001. 
3. KONIECZNE: zamieszczenie w CV klauzuli wynikającej z RODO: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojskowe Centrum Kształcenia 
Medycznego w Łodzi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych - w celu 
rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji. Zostałem poinformowany, że dla powyższych celów 
Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi będzie mogło przetwarzać przekazane przeze 
mnie dane osobowe przez okres 1 roku począwszy od daty ich przekazania. 

4. DLA KANDYDATÓW Z INNYCH SŁUŻB (ART. 17A) – posiadającą stopień policyjny, Straży Granicznej, Biura 

Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa do CV dołączyć kserokopie dokumentów (oryginał do wglądu 
podczas rozmowy kwalifikacyjnej):  

− potwierdzających posiadany stopień – AKT MIANOWANIA, 

− ostatnią opinię służbową, 

− świadectwo służby. 
 

Historię pracy (służby) - za każdy zakończony okres pracy (służby) przedstawić wg formatu: 
 

DATA ROZPOCZĘCIA PRACY   

DATA ZAKOŃCZENIA PRACY   

NAZWA FIRMY   

STANOWISKO  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Nazwa zajmowanego stanowiska 

CZY LICZYĆ DO STAŻU  TAK    NIE  

CZY LICZYĆ DO STAŻU W RAMACH RESORTU ON  TAK    NIE  

CZY ŻOŁNIERZ  TAK    NIE  

CZY BYŁ W TYM OKRESIE URLOP BEZPŁATNY*  NIE    TAK    jeśli tak to w jakim okresie: od ……………….. do ………………. 

 

  



Ankieta kandydata / ochotnika:  

Dane osobowe 

PESEL  

Stopień rez.  

WKU  

Preferowane garnizony  

Specjalność rez.  

Deklarowany korpus* (szer./pdf./of.)  

Imiona  

Nazwisko  

Data ur.  

Miejsce ur.  

Imię ojca  

Imię matki  

Płeć  

Adres zamieszkania  

Adres korespondencji  

Adres zameldowania  

Dowód osobisty 

Seria, nr Kto wydał Data wydania 

   

Tel. kontaktowy  

Data egzaminu z wychowania fizycznego  

3000 m (mm:ss np. 12:05)  

Podciąganie na drążku (liczba)  

Uginanie ramion (liczba)  

Skłony tułowia w przód (liczba)  

Bieg wahadłowy (dd.d np. 32.9)  

Bieg zygzakiem (dd.d np. 32.9)  

Data oceny za służbę przygotowawczą  

Ocena za służbę przygotowawczą  

* dotyczy służby przygotowawczej 


