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KRYTERIA  
UZYSKIWANIA TRZECIEJ KLASY KWALIFIKACYJNEJ DLA PODOFICERÓW 
I SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH W SPECJALNOŚCIACH WOJSKOWYCH 

KORPUSU OSOBOWEGO MEDYCZNEGO 

I. Postanowienia ogólne.

Kandydat (podoficer, szeregowy lub marynarz) ubiegający się o nadanie trzeciej 

klasy kwalifikacyjnej w korpusie osobowym medycznym zdaje egzaminy z wiedzy 

teoretycznej i umiejętności praktycznych w części medycznej i ogólnowojskowej – przed 

komisją egzaminacyjną powołaną rozkazem komendanta Wojskowego Centrum 

Kształcenia Medycznego w Łodzi (WCKMed.). Ubieganie się o nadanie klasy 

kwalifikacyjnej jest dobrowolne i następuje na wniosek zainteresowanego żołnierza. 

W egzaminie mogą wziąć udział kandydaci, którzy pełnią służbę w korpusie 

osobowym medycznym i przedstawiają stosowne dokumenty. Wzór dokumentów 

określono w załączniku nr 1. 

Nadanie trzeciej klasy kwalifikacyjnej w korpusie osobowym medycznym żołnierzowi 

zawodowemu uzależnione jest od spełnienia przez niego, łącznie, następujących 

warunków: 

1) posiadanie wiedzy i umiejętności praktycznych w specjalności wojskowej właściwej

dla zajmowanego stanowiska służbowego w korpusie osobowym medycznym;

2) potwierdzenie, w czasie egzaminu kwalifikacyjnego, wiedzy teoretycznej

i umiejętności praktycznych określonych w karcie kryteriów, które zostały określone

w załączniku nr 2.

3) zajmowania przez okres co najmniej dwóch lat etatowego stanowiska służbowego,

w specjalności wojskowej w korpusie osobowym medycznym, w której żołnierz

zawodowy ubiega się klasę kwalifikacyjną.

II. Ustalenia organizacyjne.

Egzamin w zakresie nadawania trzeciej klasy kwalifikacyjnych specjalistów 

wojskowych w korpusie osobowym medycznym Dyrektor Departamentu  Wojskowej 

Służby Zdrowia organizuje raz w roku na bazie WCKMed. w terminie określonym 

w wydanym w tym celu stosownym rozkazie. 

Jeżeli ze względów technicznych lub organizacyjnych w czasie egzaminu (zarówno 

w części medycznej jak i ogólnowojskowej) nie można zorganizować sprawdzianu 

umiejętności praktycznych z przedmiotów przewidzianych w kryteriach uzyskania trzeciej 

klasy kwalifikacyjnej specjalistów wojskowych w korpusie osobowym medycznym, 

wówczas komisja egzaminacyjna WCKMed. uznaje przedłożony przez kandydata wykaz 



str. 2 
 

wyników osiąganych w szkoleniu, z półrocza poprzedzającego sesje egzaminacyjną. 

Wykaz wyników żołnierza musi być potwierdzony przez dowódcę (komendanta, szefa) 

macierzystej jednostki wojskowej.  

Przed rozpoczęciem egzaminu komisja odpowiada za sprawdzenie czy kandydaci 

spełniają wymagania określone w § 5.1 ppkt 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej 

w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej  

przez podoficerów i szeregowych zawodowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 110, poz. 732). 

www.sejm.gov.pl   

 

III. Wymagania. 

Egzamin dla żołnierza zawodowego korpusu osobowego medycznego ubiegającego 

się o nadanie trzeciej klasy kwalifikacyjnej, obejmuje zakres wiedzy i umiejętności 

określony w kartach kryteriów dla poszczególnych specjalności wojskowych korpusu 

osobowego medycznego, które zostały określone w załączniku nr 2. Nadanie klasy 

kwalifikacyjnej żołnierzowi zawodowemu następuje z dniem zdania egzaminu 

teoretycznego i praktycznego (części medycznej i ogólnowojskowej). Egzamin teoretyczny 

składa się z testu pisemnego, który jest podzielony na część medyczną (30 pytań)  

oraz część ogólnowojskową (20 pytań).  Natomiast egzamin praktyczny polega  

na praktycznym sprawdzeniu wiedzy ogólnowojskowej  i wojskowo – medycznej  na ośmiu 

punktach egzaminacyjnych (tj. taktyka, szkolenie ogniowe/strzeleckie, rozpoznanie i armie 

obce, szkolenie inżynieryjno-saperskie, obrona przed bronią masowego rażenia, 

powszechna obrona przeciwlotnicza, łączność, terenoznawstwo. Przykładowe pytania 

egzaminacyjne zamieszczono w załączniku nr 3.  

W czasie egzaminu sprawdzeniu podlegają: 

1) wiedza nabyta w czasie: 

a) szkolenia podstawowego, specjalistycznego, doskonalenia indywidualnego  

i szkolenia zespołowego na symulatorach i trenażerach, 

b) zgrywania pododdziałów w zakresie szkolenia bojowego, 

c) kształcenia w szkołach podoficerskich, centrach lub ośrodkach szkolenia  

z przedmiotów: taktyka, szkolenie ogniowe/strzeleckie, rozpoznanie  

i armie obce, szkolenie inż.-sap, OPBMR, POPL, łączność, terenoznawstwo oraz  

z przedmiotów specjalistycznych w ramach szkolenia medycznego i wojskowo – 

medycznego. 

2) praktyczne wykonanie czynności wynikających ze specyfiki danej specjalności 

wojskowej. 
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IV. Zasady oceniania. 

Egzamin uważa się za zdany przez żołnierza zawodowego ubiegającego  

się o nadanie klasy kwalifikacyjnej, jeżeli z wiedzy teoretycznej i umiejętności 

praktycznych uzyska ogólną ocenę co najmniej dobrą, a wszystkie oceny składowe  

z przedmiotów z części teoretycznej i praktycznej są pozytywne. 

Oceny wystawia się w oparciu o obowiązujące regulaminy, programy szkolenia  

i strzelań, instrukcje, wzory dokumentów, normy szkoleniowe, a także inne akty  

i dokumenty normatywne. 

Dla potrzeb komisji egzaminacyjnej stosuje się czterostopniową skalę ocen: 

 5 – bardzo dobra; 

 4 – dobra; 

 3 – dostateczna; 

 2 – niedostateczna. 

Ocenę1 za przedmiot (pisemny i praktyczny sprawdzian, test, wykonanie normy 

szkoleniowej indywidualnej) wystawia się w postaci liczby całkowitej na podstawie średniej 

arytmetycznej ocen za poszczególne zagadnienia (pytania, indywidualne sprawdziany  

i testy2, indywidualnie wykonane normy szkoleniowe), zaokrąglonej do dwóch miejsc po 

przecinku: 

 ocena 5 (bardzo dobra) – od 4,51 do 5,00; 

 ocena 4 (dobra) – od 3,51 do 4,50; 

 ocena 3 (dostateczna) – od 2,51 do 3,50; 

 ocena 2 (niedostateczna) – do 2,50. 

 

 

V. Utrata klasy kwalifikacyjnej. 

Utrata klasy kwalifikacyjnej w korpusie osobowym medycznym następuje wówczas, 

gdy żołnierz zawodowy: 

1) utracił prawo wykonywania zawodu medycznego  (w przypadku stanowisk na których 

jest ono wymagane); 

                                                 
1
 Ocena liczona jest wtedy, gdy liczba pozytywnie ocenionych zagadnień (pytań, indywidualnych testów, indywidualnych norm 

szkoleniowych) jest nie mniejsza niż 60%, w przeciwnym przypadku przedmiot (sprawdzian, test pisemny) ocenia się na 2.  
W przypadku przedmiotów jednozagadnieniowych, ocena za przedmiot jest tożsama z oceną za zagadnienie. 

2
 Za indywidualny test wystawia się: ocenę 5 – gdy procent pozytywnych odpowiedzi wynosi nie mniej niż 90, ocenę 4 – gdy procent 

pozytywnych odpowiedzi wynosi nie mniej niż 80, ocenę 3 – gdy procent pozytywnych odpowiedzi wynosi nie mniej niż 70, ocenę 2 – 
gdy procent pozytywnych odpowiedzi wynosi mniej niż 70. 
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2) nie potwierdził klasy kwalifikacyjnej, nie przystąpił do egzaminu lub nie zdał egzaminu 

w celu podwyższenia klasy kwalifikacyjnej; 

3) po wyznaczeniu na stanowisko służbowe w nowej specjalności wojskowej nie 

potwierdził jej na dotychczas posiadanym poziomie. 

Utrata trzeciej klasy kwalifikacyjnej jest równoznaczna z jej automatycznym 

pozbawieniem. 

Żołnierz zawodowy pozbawiony klasy kwalifikacyjnej może ponownie ubiegać się  

o jej uzyskanie, nie wcześniej jednak niż po sześciu miesiącach od daty jej utraty. 
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Załącznik nr 1 
 
 

WYKAZ DOKUMENTÓW 
DLA ŻOŁNIERZA SPOZA JEDNOSTKI ORGANIZUJĄCEJ EGZAMINY 

 
 

1. Legitymacja żołnierz zawodowego (podoficera, szeregowego). 
 

2. Potwierdzony wyciąg z rozkazu personalnego wyznaczającego na stanowisko 
służbowe w danej specjalności wojskowej: 
 

- ………………… …………………… ………………… …………… ……………………… 
          stopień wojskowy                    imię (imiona)                         nazwisko                       imię ojca                    PESEL 

- ………………………………………………………………………………………………… 
data wyznaczenia na stanowisko służbowe 

- ………………………………………………………………………………………………… 
nazwa i nr identyfikacyjny stanowiska 

- ………………………………………………………………………………………………… 
nazwa pododdziału (komórki wewnętrznej) jednostki wojskowej 

- ………………………………………………………………………………………………… 
stopień etatowy stanowiska 

- ………………………………………………………………………………………………… 
specjalność 

- ………………………………………………………………………………………………… 
grupa uposażenia 

- ………………………………………………………………………………………………… 
wykształcenie 

- ………………………………………………………………………………………………… 
okres kadencji 

- ………………………………………………………………………………………………… 
data przybycia do jednostki wojskowej 

- ………………………………………………………………………………………………… 
data objęcia obowiązków na stanowisku lub stwierdzenie o zaliczeniu do stanu ewidencyjnego i przyjęcia na zaopatrzenie 

 

3. Świadectwa ukończonych kursów i szkoleń związanych ze specjalnością wojskową, 
korpusu osobowego medycznego w ramach której przystępuje do egzaminu (jeżeli 
posiada); 

 

4. Potwierdzony przez komendanta (dowódcę) wykaz wyników osiągalnych  
w szkoleniu, z przedmiotów praktycznych podlegających egzaminowi, z półrocza 
poprzedzającego sesję egzaminacyjną (tj. szkolenie strzeleckie, szkolenie inż.-sap., 
taktyka, terenoznawstwo, łączność, OPBMR, POPL, rozpoznanie i armie obce); 
 

5. Dokumenty potwierdzające uprawnienia do posługiwania się sprzętem 
specjalistycznym (jeżeli są wymagane na zajmowanym stanowisku służbowym) 
wraz z odpowiednimi świadectwami kwalifikacyjnymi. 
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Załącznik nr 2 

 
KARTA KRYTERIÓW KWALIFIKACYJNYCH  

OGÓLNOWOJSKOWYCH KORPUSU OSOBOWEGO MEDYCZNEGO 
40C - grupa osobowa weterynarii – specjalności wojskowe: 

Podoficerów: 
       40C  21 - weterynaria ogólna; 
       40C  22 - przewodnik psów służbowych; 
       40C  23 - sanitariusz weterynaryjny. 

Szeregowych: 
       40C  61 - przewodnik psów służbowych; 
       40C  62 - sanitariusz weterynaryjny. 
 

 ZAKRES WIEDZY TEORETYCZNEJ ZAKRES UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH 

WSZYSTKIE KLASY KWALIFIKACYJNE 

TAKTYKA 

Umieć: 
a) omówić sposób wydania rozkazu do działania w roli 

dowódcy drużyny. 
 

Znać: 
a) ogólną charakterystykę działań taktycznych 

realizowanych przez pododdziały ogólnowojskowe (na 
szczeblu – drużyna); 

b) znaki taktyczne szczebla pododdziału. 

Potrafić: 
a) ocenić możliwości realizacji zadania; 
b) przygotować etatowy sprzęt do wykonania zadania; 
c) rozpoznawać podstawowe sygnały dowodzenia; 
d) pokonać teren różnymi sposobami; 
e) wykonać skryte podejście do obiektu przeciwnika.  

 
Normy szkoleniowe: 

a) nie realizowane. 

SZKOLENIE OGNIOWE / STRZELECKIE 

Umieć: 
a) wykonać przegląd etatowej broni przed strzelaniem i po 

strzelaniu; 
b) umieć przedstawić podstawowe elementy teorii strzału  

i balistyki; 
c) omówić zasadę działania karabinu i PW.    

     Potrafić: 
a) częściowo rozkładać i składać broń strzelecką będącej na 

wyposażeniu indywidualnym; 
b) wykonać strzelania szkolne nr 1, 2 z przydzielonej broni; 
c) usuwać zacięcia i drobne niesprawności broni; 
d) ocenić stan techniczny broni; 
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      Znać: 
a) przeznaczenie, budowę, podstawowe dane t – t broni 

strzeleckiej będącej na wyposażeniu indywidualnym, 
amunicji strzeleckiej, granatów ręcznych; 

b) warunki bezpieczeństwa podczas obchodzenia się  
z bronią oraz amunicją; 

c) warunki strzelań z przydzielonej broni. 

e) rozpoznawać i wskazać cele; 
f) prawidłowo nazwać podstawowe elementy etatowej broni. 

     Normy szkoleniowe: 
a) wykonać strzelanie nr 1 i 2 z przydzielonej broni; 
b) norma szkoleniowa nr 1 – Przygotowanie się do strzelania 

w dowolnej postawie; 
c) norma szkoleniowa nr 4 – Częściowe rozkładanie broni; 
d) norma szkoleniowa nr 5 – Składanie broni po częściowym 

rozłożeniu. 

ROZPOZNANIE I ARMIE OBCE 

Umieć: 
a) omówić podstawowe zadania rozpoznania i walki 

radioelektronicznej; 
b) prowadzić rozpoznanie terenu; 
c) rozpoznawać sylwetki, znaki rozpoznawcze sprzętu  

i żołnierzy armii obcych. 
Znać: 
a) podstawowy sprzęt i uzbrojenie wykorzystywane  

w armiach państw  sąsiednich i wojsk własnych. 

Potrafić: 
a) rozpoznawać cele; 
b) alarmować o wykrytym celu; 
c) pełnić służbę na posterunku obserwacyjnym.  

 
Normy szkoleniowe: 

a) norma szkoleniowa nr 7 – Rozpoznanie sprzętu bojowego. 

SZKOLENIE INŻYNIERYJNO – SAPERSKIE 

Umieć: 
a) omówić podstawowy  podział zapór inżynieryjnych oraz 

fortyfikacji polowych; 
b) omówić zasady wykonania pojedynczego okopu 

strzeleckiego; 
c) omówić rodzaje sprzętu i indywidualne wyposażenie 

inżynieryjno – saperskie żołnierza. 
 

Znać: 
a) przepisy bezpieczeństwa podczas użycia materiałów 

wybuchowych oraz zasady postępowania w sytuacji 
znalezienia przedmiotu niebezpiecznego (niewypał, 
niewybuch); 

b) podstawowe dane techniczne min przeciwpancernych  

Potrafić: 
a) potrafić maskować ludzi, sprzęt wojskowy oraz uzbrojenie. 

 
 
Normy szkoleniowe: 

a) norma szkoleniowa nr 1A. 
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i przeciwpiechotnych oraz zasady postępowania  
z improwizowanymi urządzeniami wybuchowymi (IED). 

OPBMR 

Umieć: 
a) posługiwać się indywidualnym wyposażeniem ochrony 

przed skażeniami zgodnie z normami (maską filtracyjną 
pgaz., odzieżą ochronną, dawkomierzem indywidualnym, 
pakietem do likwidacji skażeń); 

b) działać na sygnał uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami  
i alarmu skażeniach. 
 

Znać: 
a) zasady postępowania leczniczo – ewakuacyjnego  

w przypadku użycia związków fosforoorganicznych, 
parzących, duszących i ogólno trujących; 

b) zasady działania w sytuacji użycia BMR i skażeń; 
c) zasady użytkowania indywidualnego dawkomierza; 
d) sygnały alarmowe uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami  

i alarmu o skażeniach. 

Potrafić: 
a) używać etatowej odzieży ochronnej i środków pgaz.; 
b) używać PChR; 
c) używać Rentgenoradiometr DP-75. 

 
 
Normy szkoleniowe: 

a) norma szkoleniowa nr 1 – Nakładanie filtracyjnej maski 
przeciwgazowej; 

b) norma szkoleniowa nr 2 – Nakładanie ogólnowojskowej 
odzieży ochronnej i filtracyjnej maski przeciwgazowej. 

POPL 

     Umieć: 
a) rozróżniać sylwetki podstawowych ŚNP; 
b) działać po usłyszeniu alarmu powietrznego. 

 
Znać: 
a) elementy powszechnej OPL; 
b) sylwetki i znaki rozpoznawcze podstawowych typów ŚNP 

państw sąsiednich i wojsk własnych; 
c) zasady zwalczania ŚNP bronią strzelecką; 
d) zakres zadań do realizowania przez żołnierza po 

usłyszeniu alarmu powietrznego. 

Potrafić: 
a) zachować się po ogłoszeniu alarmu powietrznego; 
b) pełnić służbę na posterunku obserwacyjnym; 
c) rozpoznać sylwetki podstawowych ŚNP. 

 
 
Normy szkoleniowe: 

a) norma szkoleniowa nr 1 – Znajomość środków napadu 
powietrznego. 

ŁĄCZNOŚĆ 

Umieć: 
a) przygotować etatowy sprzęt łączności do pracy; 

Potrafić: 
a) ustawić podstawowe parametry pracy radiostacji małej 
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b) wykorzystać sprzęt do nawiązania łączności w różnych 
sytuacjach. 
 

Znać: 
a) ogólną charakterystykę i przeznaczenie oraz ogólną 

budowę poszczególnych środków łączności; 
b) przepisy prowadzenia korespondencji radiowej. 

mocy; 
b) prowadzić korespondencję radiową na kierunku i w sieci 

radiowej z zachowaniem przepisów korespondencji 
radiowej; 

c) wymienić baterię radiostacji plecakowej oraz wykonać jej 
ładowanie. 

 
Normy szkoleniowe: 

a) norma szkoleniowa nr 1 – Przygotowanie do pracy 
i nawiązanie łączności w poszczególnych trybach pracy 
radiostacji przenośnej małej mocy. 

TERENOZNAWSTWO 

Umieć: 
a) wykonać pomiary w terenie prostymi sposobami; 
b) określać w terenie kierunek północy magnetycznej; 
c) wykonywać pomiar azymutu magnetycznego. 

 
Znać: 
a) ogólne zasady określania stron świata według 

charakterystycznych przedmiotów terenowych i ciał 
niebieskich; 

b) ogólne zasady określania odległości w terenie; 
c) ogólne zasady posługiwania się busolą magnetyczną. 

     Potrafić: 
a) określić swoje położenie; 
b) zorientować mapę; 
c) orientować się w terenie z mapą i bez mapy. 

 
Normy szkoleniowe: 

a) nie realizowane. 
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KARTA KRYTERIÓW KWALIFIKACYJNYCH  
OGÓLNOWOJSKOWYCH KORPUSU OSOBOWEGO MEDYCZNEGO 

40D - grupa osobowa farmaceutów - specjalność wojskowa: 

Podoficerów: 
40D  21- farmacja ogólna. 

 

 ZAKRES WIEDZY TEORETYCZNEJ ZAKRES UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH 

WSZYSTKIE KLASY KWALIFIKACYJNE 

TAKTYKA 

Umieć: 
a) omówić sposób wydania rozkazu do działania w roli 

dowódcy drużyny. 
Znać: 
a) ogólną charakterystykę działań taktycznych realizowanych 

przez pododdziały ogólnowojskowe (na szczeblu – 
drużyna); 

b) znaki taktyczne szczebla pododdziału. 

Potrafić: 
a) ocenić możliwości realizacji zadania; 
b) przygotować etatowy sprzęt do wykonania zadania; 
c) rozpoznawać podstawowe sygnały dowodzenia; 
d) pokonać teren różnymi sposobami; 
e) wykonać skryte podejście do obiektu przeciwnika.  

 
Normy szkoleniowe: 

a) nie realizowane. 

SZKOLENIE OGNIOWE / STRZELECKIE 

Umieć: 
a) wykonać przegląd etatowej broni przed strzelaniem i po 

strzelaniu; 
b) umieć przedstawić podstawowe elementy teorii strzału  

i balistyki; 
c) omówić zasadę działania karabinu i PW. 

 
 

     Znać: 
a) przeznaczenie, budowę, podstawowe dane t – t broni 

strzeleckiej będącej na wyposażeniu indywidualnym, 
amunicji strzeleckiej, granatów ręcznych; 

b) warunki bezpieczeństwa podczas obchodzenia się z bronią 
oraz amunicją; 

   Potrafić: 
a) częściowo rozkładać i składać broń strzelecką będącej 

na wyposażeniu indywidualnym; 
b) wykonać strzelania szkolne nr 1, 2 z przydzielonej 

broni; 
c) usuwać zacięcia i drobne niesprawności broni; 
d) ocenić stan techniczny broni; 
e) rozpoznawać i wskazać cele; 
f) prawidłowo nazwać podstawowe elementy etatowej 

broni. 
 

Normy szkoleniowe: 
a) wykonać strzelanie nr 1 i 2 z  przydzielonej broni; 
b) norma szkoleniowa nr 1 – Przygotowanie się do 
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c) warunki strzelań z przydzielonej broni. 
 

strzelania w dowolnej postawie; 
c) norma szkoleniowa nr 4 – Częściowe rozkładanie 

broni; 
d) norma szkoleniowa nr 5 – Składanie broni po 

częściowym rozłożeniu. 

ROZPOZNANIE I ARMIE OBCE 

Umieć: 
a) omówić podstawowe zadania rozpoznania i walki 

radioelektronicznej; 
b) prowadzić rozpoznanie terenu; 
c) rozpoznawać sylwetki, znaki rozpoznawcze sprzętu  

i żołnierzy armii obcych. 
 

Znać: 
a) podstawowy sprzęt i uzbrojenie wykorzystywane w armiach 

państw  sąsiednich i wojsk własnych. 

Potrafić: 
a) rozpoznawać cele; 
b) alarmować o wykrytym celu; 
c) pełnić służbę na posterunku obserwacyjnym.  

 
 
Normy szkoleniowe: 

a) norma szkoleniowa nr 7 – Rozpoznanie sprzętu 
bojowego. 

SZKOLENIE INŻYNIERYJNO – SAPERSKIE 

Umieć: 
a) omówić podstawowy  podział zapór inżynieryjnych oraz 

fortyfikacji polowych; 
b) omówić zasady wykonania pojedynczego okopu 

strzeleckiego; 
c) omówić rodzaje sprzętu i indywidualne wyposażenie 

inżynieryjno – saperskie żołnierza. 
 

Znać: 
a) przepisy bezpieczeństwa podczas użycia materiałów 

wybuchowych oraz zasady postępowania w sytuacji 
znalezienia przedmiotu niebezpiecznego (niewypał, 
niewybuch), 

b) podstawowe dane techniczne min przeciwpancernych  
i przeciwpiechotnych oraz zasady postępowania  
z improwizowanymi urządzeniami wybuchowymi (IED). 

Potrafić: 
a) potrafić maskować ludzi, sprzęt wojskowy oraz 

uzbrojenie. 
 
 
Normy szkoleniowe: 

a) norma szkoleniowa nr 1A. 

OPBMR 
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Umieć: 
a) posługiwać się indywidualnym wyposażeniem ochrony 

przed skażeniami zgodnie z normami (maską filtracyjną 
pgaz., odzieżą ochronną, dawkomierzem indywidualnym, 
pakietem do likwidacji skażeń); 

b) działać na sygnał uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami  
i alarmu skażeniach. 
 

Znać: 
a) zasady postępowania leczniczo – ewakuacyjnego  

w przypadku użycia związków fosforoorganicznych, 
parzących, duszących i ogólno trujących; 

b) zasady działania w sytuacji użycia BMR i skażeń; 
c) zasady użytkowania indywidualnego dawkomierza; 
d) sygnały alarmowe uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami  

i alarmu o skażeniach. 

Potrafić: 
a) używać etatowej odzieży ochronnej i środków pgaz.; 
b) używać PChR; 
c) używać Rentgenoradiometr DP-75. 

 
 
 
 

Normy szkoleniowe: 
a) norma szkoleniowa nr 1 – Nakładanie filtracyjnej maski 

przeciwgazowej; 
b) norma szkoleniowa nr 2 – Nakładanie ogólnowojskowej 

odzieży ochronnej i filtracyjnej maski przeciwgazowej. 

POPL 

     Umieć: 
a) rozróżniać sylwetki podstawowych ŚNP; 
b) działać po usłyszeniu alarmu powietrznego. 

 
Znać: 
a) elementy powszechnej OPL; 
b) sylwetki i znaki rozpoznawcze podstawowych typów ŚNP 

państw sąsiednich i wojsk własnych; 
c) zasady zwalczania ŚNP bronią strzelecką; 
d) zakres zadań do realizowania przez żołnierza po usłyszeniu 

alarmu powietrznego. 

Potrafić: 
a) zachować się po ogłoszeniu alarmu powietrznego; 
b) pełnić służbę na posterunku obserwacyjnym; 
c) rozpoznać sylwetki podstawowych ŚNP. 

 
 
Normy szkoleniowe: 

a) norma szkoleniowa nr 1 – Znajomość środków napadu 
powietrznego. 

ŁĄCZNOŚĆ 

Umieć: 
a) przygotować etatowy sprzęt łączności do pracy; 
b) wykorzystać sprzęt do nawiązania łączności w różnych 

sytuacjach. 
 

Potrafić: 
a) ustawić podstawowe parametry pracy radiostacji małej 

mocy; 
b) prowadzić korespondencję radiową na kierunku  

i w sieci radiowej z zachowaniem przepisów 
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Znać: 
a) ogólną charakterystykę i przeznaczenie oraz ogólną budowę 

poszczególnych środków łączności; 
b) przepisy prowadzenia korespondencji radiowej. 

korespondencji radiowej; 
c) wymienić baterię radiostacji plecakowej oraz wykonać 

jej ładowanie. 
Normy szkoleniowe: 

a) norma szkoleniowa nr 1 – Przygotowanie do pracy 
i nawiązanie łączności w poszczególnych trybach pracy 
radiostacji przenośnej małej mocy. 

TERENOZNAWSTWO 

Umieć: 
a) wykonać pomiary w terenie prostymi sposobami; 
b) określać w terenie kierunek północy magnetycznej; 
c) wykonywać pomiar azymutu magnetycznego. 

 
Znać: 
a) ogólne zasady określania stron świata według 

charakterystycznych przedmiotów terenowych i ciał 
niebieskich; 

b) ogólne zasady określania odległości w terenie; 
c) ogólne zasady posługiwania się busolą magnetyczną. 

Potrafić: 
a) określić swoje położenie; 
b) zorientować mapę; 
c) orientować się w terenie z mapą i bez mapy. 

 
 
Normy szkoleniowe: 

a) nie realizowane. 
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KARTA KRYTERIÓW KWALIFIKACYJNYCH  
OGÓLNOWOJSKOWYCH KORPUSU OSOBOWEGO MEDYCZNEGO 

40F - grupa osobowa fizykobiochemików - specjalność wojskowa: 

Podoficerów: 
40F  21 - grupa osobowa fizykoterapia. 

 

 ZAKRES WIEDZY TEORETYCZNEJ ZAKRES UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH 

WSZYSTKIE KLASY KWALIFIKACYJNE 

TAKTYKA 

Umieć: 
a) omówić sposób wydania rozkazu do działania w roli 

dowódcy drużyny. 
 

Znać: 
a) ogólną charakterystykę działań taktycznych realizowanych 

przez pododdziały ogólnowojskowe (na szczeblu – 
drużyna); 

b) znaki taktyczne szczebla pododdziału. 

Potrafić: 
a) ocenić możliwości realizacji zadania; 
b) przygotować etatowy sprzęt do wykonania zadania; 
c) rozpoznawać podstawowe sygnały dowodzenia; 
d) pokonać teren różnymi sposobami; 
e) wykonać skryte podejście do obiektu przeciwnika.  

 
Normy szkoleniowe: 

a) nie realizowane. 

SZKOLENIE OGNIOWE / STRZELECKIE 

Umieć: 
a) wykonać przegląd etatowej broni przed strzelaniem i po 

strzelaniu; 
b) umieć przedstawić podstawowe elementy teorii strzału  

i balistyki; 
c) omówić zasadę działania karabinu i PW. 

 
 

     Znać: 
a) przeznaczenie, budowę, podstawowe dane t – t broni 

strzeleckiej będącej na wyposażeniu indywidualnym, 
amunicji strzeleckiej, granatów ręcznych; 

b) warunki bezpieczeństwa podczas obchodzenia się z bronią 
oraz amunicją; 

     Potrafić: 
a) częściowo rozkładać i składać broń strzelecką będącej 

na wyposażeniu indywidualnym; 
b) wykonać strzelania szkolne nr 1, 2 z przydzielonej 

broni; 
c) usuwać zacięcia i drobne niesprawności broni; 
d) ocenić stan techniczny broni; 
e) rozpoznawać i wskazać cele; 
f) prawidłowo nazwać podstawowe elementy etatowej 

broni. 
 

Normy szkoleniowe: 
a) wykonać strzelanie nr 1 i 2 z  przydzielonej broni; 
b) norma szkoleniowa nr 1 – Przygotowanie się do 
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c) warunki strzelań z przydzielonej broni. 
 

strzelania w dowolnej postawie; 
c) norma szkoleniowa nr 4 – Częściowe rozkładanie 

broni; 
d) norma szkoleniowa nr 5 – Składanie broni po 

częściowym rozłożeniu. 

ROZPOZNANIE I ARMIE OBCE 

Umieć: 
a) omówić podstawowe zadania rozpoznania i walki 

radioelektronicznej; 
b) prowadzić rozpoznanie terenu; 
c) rozpoznawać sylwetki, znaki rozpoznawcze sprzętu  

i żołnierzy armii obcych. 
 

Znać: 
a) podstawowy sprzęt i uzbrojenie wykorzystywane w armiach 

państw  sąsiednich i wojsk własnych. 

Potrafić: 
a) rozpoznawać cele; 
b) alarmować o wykrytym celu; 
c) pełnić służbę na posterunku obserwacyjnym.  

 
 
Normy szkoleniowe: 

a) norma szkoleniowa nr 7 – Rozpoznanie sprzętu 
bojowego. 

SZKOLENIE INŻYNIERYJNO – SAPERSKIE 

Umieć: 
a) omówić podstawowy  podział zapór inżynieryjnych oraz 

fortyfikacji polowych; 
b) omówić zasady wykonania pojedynczego okopu 

strzeleckiego; 
c) omówić rodzaje sprzętu i indywidualne wyposażenie 

inżynieryjno – saperskie żołnierza. 
 

Znać: 
a) przepisy bezpieczeństwa podczas użycia materiałów 

wybuchowych oraz zasady postępowania w sytuacji 
znalezienia przedmiotu niebezpiecznego (niewypał, 
niewybuch); 

b) podstawowe dane techniczne min przeciwpancernych  
i przeciwpiechotnych oraz zasady postępowania  
z improwizowanymi urządzeniami wybuchowymi (IED). 

Potrafić: 
a) potrafić maskować ludzi, sprzęt wojskowy oraz 

uzbrojenie. 
 
 
Normy szkoleniowe: 

a) norma szkoleniowa nr 1A. 

OPBMR 
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Umieć: 
a) posługiwać się indywidualnym wyposażeniem ochrony 

przed skażeniami zgodnie z normami (maską filtracyjną 
pgaz., odzieżą ochronną, dawkomierzem indywidualnym, 
pakietem do likwidacji skażeń); 

b) działać na sygnał uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami  
i alarmu skażeniach. 
 

Znać: 
a) zasady postępowania leczniczo – ewakuacyjnego  

w przypadku użycia związków fosforoorganicznych, 
parzących, duszących i ogólno trujących; 

b) zasady działania w sytuacji użycia BMR i skażeń; 
c) zasady użytkowania indywidualnego dawkomierza; 
d) sygnały alarmowe uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami  

i alarmu o skażeniach. 

Potrafić: 
a) używać etatowej odzieży ochronnej i środków pgaz.; 
b) używać PChR; 
c) używać Rentgenoradiometr DP-75. 

 
 

 
Normy szkoleniowe: 

a) norma szkoleniowa nr 1 – Nakładanie filtracyjnej maski 
przeciwgazowej; 

b) norma szkoleniowa nr 2 – Nakładanie ogólnowojskowej 
odzieży ochronnej i filtracyjnej maski przeciwgazowej. 

POPL 

     Umieć: 
a) rozróżniać sylwetki podstawowych ŚNP; 
b) działać po usłyszeniu alarmu powietrznego. 

 
Znać: 
a) elementy powszechnej OPL; 
b) sylwetki i znaki rozpoznawcze podstawowych typów ŚNP 

państw sąsiednich i wojsk własnych; 
c) zasady zwalczania ŚNP bronią strzelecką; 
d) zakres zadań do realizowania przez żołnierza po usłyszeniu 

alarmu powietrznego. 

Potrafić: 
a) zachować się po ogłoszeniu alarmu powietrznego; 
b) pełnić służbę na posterunku obserwacyjnym; 
c) rozpoznać sylwetki podstawowych ŚNP. 

 
 
Normy szkoleniowe: 

a) norma szkoleniowa nr 1 – Znajomość środków napadu 
powietrznego. 

ŁĄCZNOŚĆ 

Umieć: 
a) przygotować etatowy sprzęt łączności do pracy; 
b) wykorzystać sprzęt do nawiązania łączności w różnych 

sytuacjach. 
 

Potrafić: 
a) ustawić podstawowe parametry pracy radiostacji małej 

mocy; 
b) prowadzić korespondencję radiową na kierunku  

i w sieci radiowej z zachowaniem przepisów 
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Znać: 
a) ogólną charakterystykę i przeznaczenie oraz ogólną budowę 

poszczególnych środków łączności; 
b) przepisy prowadzenia korespondencji radiowej. 

korespondencji radiowej; 
c) wymienić baterię radiostacji plecakowej oraz wykonać 

jej ładowanie. 
Normy szkoleniowe: 

a) norma szkoleniowa nr 1 – Przygotowanie do pracy 
i nawiązanie łączności w poszczególnych trybach pracy 
radiostacji przenośnej małej mocy. 

TERENOZNAWSTWO 

Umieć: 
a) wykonać pomiary w terenie prostymi sposobami; 
b) określać w terenie kierunek północy magnetycznej; 
c) wykonywać pomiar azymutu magnetycznego. 

 
Znać: 
a) ogólne zasady określania stron świata według 

charakterystycznych przedmiotów terenowych i ciał 
niebieskich; 

b) ogólne zasady określania odległości w terenie; 
c) ogólne zasady posługiwania się busolą magnetyczną. 

     Potrafić: 
a) określić swoje położenie; 
b) zorientować mapę; 
c) orientować się w terenie z mapą i bez mapy. 

 
 
Normy szkoleniowe: 

a) nie realizowane. 
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KARTA KRYTERIÓW KWALIFIKACYJNYCH  
OGÓLNOWOJSKOWYCH KORPUSU OSOBOWEGO MEDYCZNEGO 

40G - grupa osobowa pielęgniarstwa - specjalności wojskowe: 

Podoficerów: 
40G  21 - pielęgniarstwo ogólne; 

       40G  22 - pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki; 
       40G  23 - pielęgniarstwo chirurgiczne; 
       40G  24 - pielęgniarstwo epidemiologiczne; 
       40G  25 - organizacja i zarządzanie; 
       40G  26 - pielęgniarstwo operacyjne; 
       40G  27 - pielęgniarstwo ratunkowe; 
       40G  28 - pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących; 
       40G  29 - pielęgniarstwo pediatryczne; 
       40G  30 - pielęgniarstwo psychiatryczne; 
       40G  31 - pielęgniarstwo ginekologiczne; 
       40G  32 - pielęgniarstwo rodzinne; 
       40G  33 - pielęgniarstwo zachowawcze. 
       

 ZAKRES WIEDZY TEORETYCZNEJ ZAKRES UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH 

WSZYSTKIE KLASY KWALIFIKACYJNE 

TAKTYKA 

Umieć: 
a) omówić sposób wydania rozkazu do działania w roli 

dowódcy drużyny. 
 

Znać: 
a) ogólną charakterystykę działań taktycznych realizowanych 

przez pododdziały ogólnowojskowe (na szczeblu – 
drużyna); 

b) znaki taktyczne szczebla pododdziału. 

Potrafić: 
a) ocenić możliwości realizacji zadania; 
b) przygotować etatowy sprzęt do wykonania zadania; 
c) rozpoznawać podstawowe sygnały dowodzenia; 
d) pokonać teren różnymi sposobami; 
e) wykonać skryte podejście do obiektu przeciwnika.  

 
Normy szkoleniowe: 

a) nie realizowane. 

SZKOLENIE OGNIOWE / STRZELECKIE 

Umieć: 
a) wykonać przegląd etatowej broni przed strzelaniem i po 

     Potrafić: 
a) częściowo rozkładać i składać broń strzelecką będącej 
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strzelaniu; 
b) umieć przedstawić podstawowe elementy teorii strzału  

i balistyki; 
c) omówić zasadę działania karabinu i PW. 

 
     Znać: 

a) przeznaczenie, budowę, podstawowe dane t – t broni 
strzeleckiej będącej na wyposażeniu indywidualnym, 
amunicji strzeleckiej, granatów ręcznych; 

b) warunki bezpieczeństwa podczas obchodzenia się z bronią 
oraz amunicją; 

c) warunki strzelań z przydzielonej broni. 
 

na wyposażeniu indywidualnym; 
b) wykonać strzelania szkolne nr 1, 2 z przydzielonej 

broni; 
c) usuwać zacięcia i drobne niesprawności broni; 
d) ocenić stan techniczny broni; 
e) rozpoznawać i wskazać cele; 
f) prawidłowo nazwać podstawowe elementy etatowej 

broni. 
 

Normy szkoleniowe: 
a) wykonać strzelanie nr 1 i 2 z  przydzielonej broni; 
b) norma szkoleniowa nr 1 – Przygotowanie się do 

strzelania w dowolnej postawie; 
c) norma szkoleniowa nr 4 – Częściowe rozkładanie 

broni; 
d) norma szkoleniowa nr 5 – Składanie broni po 

częściowym rozłożeniu. 

ROZPOZNANIE I ARMIE OBCE 

Umieć: 
a) omówić podstawowe zadania rozpoznania i walki 

radioelektronicznej; 
b) prowadzić rozpoznanie terenu; 
c) rozpoznawać sylwetki, znaki rozpoznawcze sprzętu  

i żołnierzy armii obcych. 
 

Znać: 
a) podstawowy sprzęt i uzbrojenie wykorzystywane w armiach 

państw  sąsiednich i wojsk własnych. 
 

Potrafić: 
a) rozpoznawać cele; 
b) alarmować o wykrytym celu; 
c) pełnić służbę na posterunku obserwacyjnym.  

 
 
Normy szkoleniowe: 

a) norma szkoleniowa nr 7 – Rozpoznanie sprzętu 
bojowego. 

SZKOLENIE INŻYNIERYJNO – SAPERSKIE 

Umieć: 
a) omówić podstawowy  podział zapór inżynieryjnych oraz 

fortyfikacji polowych; 
b) omówić zasady wykonania pojedynczego okopu 

Potrafić: 
a) potrafić maskować ludzi, sprzęt wojskowy oraz 

uzbrojenie. 
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strzeleckiego; 
c) omówić rodzaje sprzętu i indywidualne wyposażenie 

inżynieryjno – saperskie żołnierza. 
 

Znać: 
a) przepisy bezpieczeństwa podczas użycia materiałów 

wybuchowych oraz zasady postępowania w sytuacji 
znalezienia przedmiotu niebezpiecznego (niewypał, 
niewybuch); 

b) podstawowe dane techniczne min przeciwpancernych  
i przeciwpiechotnych oraz zasady postępowania  
z improwizowanymi urządzeniami wybuchowymi (IED). 

Normy szkoleniowe: 
a) norma szkoleniowa nr 1A. 

OPBMR 

Umieć: 
a) posługiwać się indywidualnym wyposażeniem ochrony 

przed skażeniami zgodnie z normami (maską filtracyjną 
pgaz., odzieżą ochronną, dawkomierzem indywidualnym, 
pakietem do likwidacji skażeń); 

b) działać na sygnał uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami  
i alarmu skażeniach. 
 

Znać: 
a) zasady postępowania leczniczo – ewakuacyjnego  

w przypadku użycia związków fosforoorganicznych, 
parzących, duszących i ogólno trujących; 

b) zasady działania w sytuacji użycia BMR i skażeń; 
c) zasady użytkowania indywidualnego dawkomierza; 
d) sygnały alarmowe uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami  

i alarmu o skażeniach. 

Potrafić: 
a) używać etatowej odzieży ochronnej i środków pgaz.; 
b) używać PChR; 
c) używać Rentgenoradiometr DP-75. 

 
 

Normy szkoleniowe: 
a) norma szkoleniowa nr 1 – Nakładanie filtracyjnej maski 

przeciwgazowej; 
b) norma szkoleniowa nr 2 – Nakładanie ogólnowojskowej 

odzieży ochronnej i filtracyjnej maski przeciwgazowej. 

POPL 

     Umieć: 
a) rozróżniać sylwetki podstawowych ŚNP; 
b) działać po usłyszeniu alarmu powietrznego. 

 

Potrafić: 
a) zachować się po ogłoszeniu alarmu powietrznego; 
b) pełnić służbę na posterunku obserwacyjnym; 
c) rozpoznać sylwetki podstawowych ŚNP. 
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Znać: 
a) elementy powszechnej OPL; 
b) sylwetki i znaki rozpoznawcze podstawowych typów ŚNP 

państw sąsiednich i wojsk własnych; 
c) zasady zwalczania ŚNP bronią strzelecką; 
d) zakres zadań do realizowania przez żołnierza po usłyszeniu 

alarmu powietrznego. 

Normy szkoleniowe: 
a) norma szkoleniowa nr 1 – Znajomość środków napadu 

powietrznego. 

ŁĄCZNOŚĆ 

Umieć: 
a) przygotować etatowy sprzęt łączności do pracy; 
b) wykorzystać sprzęt do nawiązania łączności w różnych 

sytuacjach. 
 

Znać: 
a) ogólną charakterystykę i przeznaczenie oraz ogólną budowę 

poszczególnych środków łączności; 
b) przepisy prowadzenia korespondencji radiowej. 

Potrafić: 
a) ustawić podstawowe parametry pracy radiostacji małej 

mocy; 
b) prowadzić korespondencję radiową na kierunku  

i w sieci radiowej z zachowaniem przepisów 
korespondencji radiowej; 

c) wymienić baterię radiostacji plecakowej oraz wykonać 
jej ładowanie. 
 

Normy szkoleniowe: 
a) norma szkoleniowa nr 1 – Przygotowanie do pracy 

i nawiązanie łączności w poszczególnych trybach pracy 
radiostacji przenośnej małej mocy. 

TERENOZNAWSTWO 

Umieć: 
a) wykonać pomiary w terenie prostymi sposobami; 
b) określać w terenie kierunek północy magnetycznej; 
c) wykonywać pomiar azymutu magnetycznego. 

 
Znać: 
a) ogólne zasady określania stron świata według 

charakterystycznych przedmiotów terenowych i ciał 
niebieskich; 

b) ogólne zasady określania odległości w terenie; 
c) ogólne zasady posługiwania się busolą magnetyczną. 

     Potrafić: 
a) określić swoje położenie; 
b) zorientować mapę; 
c) orientować się w terenie z mapą i bez mapy. 

 
Normy szkoleniowe: 

a) nie realizowane. 
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KARTA KRYTERIÓW KWALIFIKACYJNYCH  
OGÓLNOWOJSKOWYCH KORPUSU OSOBOWEGO MEDYCZNEGO 

40H - grupa osobowa ratownictwa medycznego - specjalności wojskowe: 

Podoficerów: 
        40H  21 - ratownictwo medyczne; 
        40H  22 - ratownik. 

Szeregowych: 
        40H  61 – ratownik. 
 

 ZAKRES WIEDZY TEORETYCZNEJ ZAKRES UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH 

WSZYSTKIE KLASY KWALIFIKACYJNE 

TAKTYKA 

Umieć: 
a) omówić sposób wydania rozkazu do działania w roli 

dowódcy drużyny. 
 

Znać: 
a) ogólną charakterystykę działań taktycznych realizowanych 

przez pododdziały ogólnowojskowe (na szczeblu – 
drużyna); 

b) znaki taktyczne szczebla pododdziału. 

Potrafić: 
a) ocenić możliwości realizacji zadania; 
b) przygotować etatowy sprzęt do wykonania zadania; 
c) rozpoznawać podstawowe sygnały dowodzenia; 
d) pokonać teren różnymi sposobami; 
e) wykonać skryte podejście do obiektu przeciwnika.  

 
Normy szkoleniowe: 

a) nie realizowane. 

SZKOLENIE OGNIOWE / STRZELECKIE 

Umieć: 
a) wykonać przegląd etatowej broni przed strzelaniem i po 

strzelaniu; 
b) umieć przedstawić podstawowe elementy teorii strzału  

i balistyki; 
c) omówić zasadę działania karabinu i PW. 

 
     Znać: 

a) przeznaczenie, budowę, podstawowe dane t – t broni 
strzeleckiej będącej na wyposażeniu indywidualnym, 

   Potrafić: 
a) częściowo rozkładać i składać broń strzelecką będącej 

na wyposażeniu indywidualnym; 
b) wykonać strzelania szkolne nr 1, 2 z przydzielonej 

broni; 
c) usuwać zacięcia i drobne niesprawności broni; 
d) ocenić stan techniczny broni; 
e) rozpoznawać i wskazać cele; 
f) prawidłowo nazwać podstawowe elementy etatowej 

broni. 
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amunicji strzeleckiej, granatów ręcznych; 
b) warunki bezpieczeństwa podczas obchodzenia się z bronią 

oraz amunicją; 
c) warunki strzelań z przydzielonej broni. 

 

Normy szkoleniowe: 
a) wykonać strzelanie nr 1 i 2 z  przydzielonej broni; 
b) norma szkoleniowa nr 1 – Przygotowanie się do 

strzelania w dowolnej postawie; 
c) norma szkoleniowa nr 4 – Częściowe rozkładanie 

broni; 
d) norma szkoleniowa nr 5 – Składanie broni po 

częściowym rozłożeniu. 

ROZPOZNANIE I ARMIE OBCE 

Umieć: 
a) omówić podstawowe zadania rozpoznania i walki 

radioelektronicznej; 
b) prowadzić rozpoznanie terenu; 
c) rozpoznawać sylwetki, znaki rozpoznawcze sprzętu  

i żołnierzy armii obcych. 
 

Znać: 
a) podstawowy sprzęt i uzbrojenie wykorzystywane w armiach 

państw  sąsiednich i wojsk własnych. 

Potrafić: 
a) rozpoznawać cele; 
b) alarmować o wykrytym celu; 
c) pełnić służbę na posterunku obserwacyjnym.  

 
 
Normy szkoleniowe: 

a) norma szkoleniowa nr 7 – Rozpoznanie sprzętu 
bojowego. 

SZKOLENIE INŻYNIERYJNO – SAPERSKIE 

Umieć: 
a) omówić podstawowy  podział zapór inżynieryjnych oraz 

fortyfikacji polowych; 
b) omówić zasady wykonania pojedynczego okopu 

strzeleckiego; 
c) omówić rodzaje sprzętu i indywidualne wyposażenie 

inżynieryjno – saperskie żołnierza. 
 

Znać: 
a) przepisy bezpieczeństwa podczas użycia materiałów 

wybuchowych oraz zasady postępowania w sytuacji 
znalezienia przedmiotu niebezpiecznego (niewypał, 
niewybuch); 

b) podstawowe dane techniczne min przeciwpancernych  

Potrafić: 
a) potrafić maskować ludzi, sprzęt wojskowy oraz 

uzbrojenie. 
 
 
Normy szkoleniowe: 

a) norma szkoleniowa nr 1A. 
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i przeciwpiechotnych oraz zasady postępowania  
z improwizowanymi urządzeniami wybuchowymi (IED). 

OPBMR 

Umieć: 
a) posługiwać się indywidualnym wyposażeniem ochrony 

przed skażeniami zgodnie z normami (maską filtracyjną 
pgaz., odzieżą ochronną, dawkomierzem indywidualnym, 
pakietem do likwidacji skażeń); 

b) działać na sygnał uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami  
i alarmu skażeniach. 
 

Znać: 
a) zasady postępowania leczniczo – ewakuacyjnego  

w przypadku użycia związków fosforoorganicznych, 
parzących, duszących i ogólno trujących; 

b) zasady działania w sytuacji użycia BMR i skażeń; 
c) zasady użytkowania indywidualnego dawkomierza; 
d) sygnały alarmowe uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami  

i alarmu o skażeniach. 

Potrafić: 
a) używać etatowej odzieży ochronnej i środków pgaz.; 
b) używać PChR; 
c) używać Rentgenoradiometr DP-75. 

 
 
 
 

Normy szkoleniowe: 
a) norma szkoleniowa nr 1 – Nakładanie filtracyjnej maski 

przeciwgazowej; 
b) norma szkoleniowa nr 2 – Nakładanie ogólnowojskowej 

odzieży ochronnej i filtracyjnej maski przeciwgazowej. 

POPL 

     Umieć: 
a) rozróżniać sylwetki podstawowych ŚNP; 
b) działać po usłyszeniu alarmu powietrznego. 

 
Znać: 
a) elementy powszechnej OPL; 
b) sylwetki i znaki rozpoznawcze podstawowych typów ŚNP 

państw sąsiednich i wojsk własnych; 
c) zasady zwalczania ŚNP bronią strzelecką; 
d) zakres zadań do realizowania przez żołnierza po usłyszeniu 

alarmu powietrznego. 

Potrafić: 
a) zachować się po ogłoszeniu alarmu powietrznego; 
b) pełnić służbę na posterunku obserwacyjnym; 
c) rozpoznać sylwetki podstawowych ŚNP. 

 
 
Normy szkoleniowe: 

a) norma szkoleniowa nr 1 – Znajomość środków napadu 
powietrznego. 

ŁĄCZNOŚĆ 

Umieć: 
a) przygotować etatowy sprzęt łączności do pracy; 

Potrafić: 
a) ustawić podstawowe parametry pracy radiostacji małej 
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b) wykorzystać sprzęt do nawiązania łączności w różnych 
sytuacjach. 

Znać: 
a) ogólną charakterystykę i przeznaczenie oraz ogólną budowę 

poszczególnych środków łączności; 
b) przepisy prowadzenia korespondencji radiowej. 

mocy; 
b) prowadzić korespondencję radiową na kierunku  

i w sieci radiowej z zachowaniem przepisów 
korespondencji radiowej; 

c) wymienić baterię radiostacji plecakowej oraz wykonać 
jej ładowanie. 
 

Normy szkoleniowe: 
a) norma szkoleniowa nr 1 – Przygotowanie do pracy 

i nawiązanie łączności w poszczególnych trybach pracy 
radiostacji przenośnej małej mocy. 

TERENOZNAWSTWO 

Umieć: 
a) wykonać pomiary w terenie prostymi sposobami; 
b) określać w terenie kierunek północy magnetycznej; 
c) wykonywać pomiar azymutu magnetycznego. 

 
Znać: 
a) ogólne zasady określania stron świata według 

charakterystycznych przedmiotów terenowych i ciał 
niebieskich; 

b) ogólne zasady określania odległości w terenie; 
c) ogólne zasady posługiwania się busolą magnetyczną. 

     Potrafić: 
a) określić swoje położenie; 
b) zorientować mapę; 
c) orientować się w terenie z mapą i bez mapy. 

 
 
Normy szkoleniowe: 

a) nie realizowane. 
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KARTA KRYTERIÓW KWALIFIKACYJNYCH  
OGÓLNOWOJSKOWYCH KORPUSU OSOBOWEGO MEDYCZNEGO 

40I - grupa osobowa organizacyjno – techniczna  -  specjalności wojskowe: 

Podoficerów: 
       40I  21 - eksploatacja aparatury i sprzętu medycznego; 
       40I  22 - elektroradiologia; 
       40I  23 - nadzór sanitarno – epidemiologiczny; 
       40I  24 - obsługa laboratorium i pracowni; 
       40I  25 - promocja zdrowia i edukacja zdrowotna; 
       40I  26 - higiena stomatologiczna; 
       40I  27 - technik stomatologii. 

Szeregowych: 
       40I  61 - sanitariusz szpitalny. 
 

 ZAKRES WIEDZY TEORETYCZNEJ ZAKRES UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH 

WSZYSTKIE KLASY KWALIFIKACYJNE 

TAKTYKA 

Umieć: 
a) omówić sposób wydania rozkazu do działania w roli 

dowódcy drużyny. 
 

Znać: 
a) ogólną charakterystykę działań taktycznych realizowanych 

przez pododdziały ogólnowojskowe (na szczeblu – 
drużyna); 

b) znaki taktyczne szczebla pododdziału. 

Potrafić: 
a) ocenić możliwości realizacji zadania; 
b) przygotować etatowy sprzęt do wykonania zadania; 
c) rozpoznawać podstawowe sygnały dowodzenia; 
d) pokonać teren różnymi sposobami; 
e) wykonać skryte podejście do obiektu przeciwnika.  

 
Normy szkoleniowe: 

a) nie realizowane. 

SZKOLENIE OGNIOWE / STRZELECKIE 

Umieć: 
a) wykonać przegląd etatowej broni przed strzelaniem i po 

strzelaniu; 
b) umieć przedstawić podstawowe elementy teorii strzału  

i balistyki; 

   Potrafić: 
a) częściowo rozkładać i składać broń strzelecką będącej 

na wyposażeniu indywidualnym; 
b) wykonać strzelania szkolne nr 1, 2 z przydzielonej 

broni; 
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c) omówić zasadę działania karabinu i PW. 
 

     Znać: 
a) przeznaczenie, budowę, podstawowe dane t – t broni 

strzeleckiej będącej na wyposażeniu indywidualnym, 
amunicji strzeleckiej, granatów ręcznych; 

b) warunki bezpieczeństwa podczas obchodzenia się z bronią 
oraz amunicją; 

c) warunki strzelań z przydzielonej broni. 
 

c) usuwać zacięcia i drobne niesprawności broni; 
d) ocenić stan techniczny broni; 
e) rozpoznawać i wskazać cele; 
f) prawidłowo nazwać podstawowe elementy etatowej 

broni. 
 
Normy szkoleniowe: 

a) wykonać strzelanie nr 1 i 2 z  przydzielonej broni; 
b) norma szkoleniowa nr 1 – Przygotowanie się do 

strzelania w dowolnej postawie; 
c) norma szkoleniowa nr 4 – Częściowe rozkładanie 

broni; 
d) norma szkoleniowa nr 5 – Składanie broni po 

częściowym rozłożeniu. 

ROZPOZNANIE I ARMIE OBCE 

Umieć: 
a) omówić podstawowe zadania rozpoznania i walki 

radioelektronicznej; 
b) prowadzić rozpoznanie terenu; 
c) rozpoznawać sylwetki, znaki rozpoznawcze sprzętu  

i żołnierzy armii obcych. 
 

Znać: 
a) podstawowy sprzęt i uzbrojenie wykorzystywane w armiach 

państw  sąsiednich i wojsk własnych. 

Potrafić: 
a) rozpoznawać cele; 
b) alarmować o wykrytym celu; 
c) pełnić służbę na posterunku obserwacyjnym.  

 
 
Normy szkoleniowe: 

a) norma szkoleniowa nr 7 – Rozpoznanie sprzętu 
bojowego. 

SZKOLENIE INŻYNIERYJNO – SAPERSKIE 

Umieć: 
a) omówić podstawowy  podział zapór inżynieryjnych oraz 

fortyfikacji polowych; 
b) omówić zasady wykonania pojedynczego okopu 

strzeleckiego; 
c) omówić rodzaje sprzętu i indywidualne wyposażenie 

inżynieryjno – saperskie żołnierza. 
 

Potrafić: 
a) potrafić maskować ludzi, sprzęt wojskowy oraz 

uzbrojenie. 
 
 
Normy szkoleniowe: 

a) norma szkoleniowa nr 1A. 
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Znać: 
a) przepisy bezpieczeństwa podczas użycia materiałów 

wybuchowych oraz zasady postępowania w sytuacji 
znalezienia przedmiotu niebezpiecznego (niewypał, 
niewybuch); 

b) podstawowe dane techniczne min przeciwpancernych  
i przeciwpiechotnych oraz zasady postępowania  
z improwizowanymi urządzeniami wybuchowymi (IED). 

OPBMR 

Umieć: 
a) posługiwać się indywidualnym wyposażeniem ochrony 

przed skażeniami zgodnie z normami (maską filtracyjną 
pgaz., odzieżą ochronną, dawkomierzem indywidualnym, 
pakietem do likwidacji skażeń); 

b) działać na sygnał uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami  
i alarmu skażeniach. 
 

Znać: 
a) zasady postępowania leczniczo – ewakuacyjnego  

w przypadku użycia związków fosforoorganicznych, 
parzących, duszących i ogólno trujących; 

b) zasady działania w sytuacji użycia BMR i skażeń; 
c) zasady użytkowania indywidualnego dawkomierza; 
d) sygnały alarmowe uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami  

i alarmu o skażeniach. 

Potrafić: 
a) używać etatowej odzieży ochronnej i środków pgaz.; 
b) używać PChR; 
c) używać Rentgenoradiometr DP-75. 

 
 
 
 

Normy szkoleniowe: 
a) norma szkoleniowa nr 1 – Nakładanie filtracyjnej maski 

przeciwgazowej; 
b) norma szkoleniowa nr 2 – Nakładanie ogólnowojskowej 

odzieży ochronnej i filtracyjnej maski przeciwgazowej. 

POPL 

     Umieć: 
a) rozróżniać sylwetki podstawowych ŚNP; 
b) działać po usłyszeniu alarmu powietrznego. 

 
Znać: 
a) elementy powszechnej OPL; 
b) sylwetki i znaki rozpoznawcze podstawowych typów ŚNP 

państw sąsiednich i wojsk własnych; 

Potrafić: 
a) zachować się po ogłoszeniu alarmu powietrznego; 
b) pełnić służbę na posterunku obserwacyjnym; 
c) rozpoznać sylwetki podstawowych ŚNP. 

 
Normy szkoleniowe: 

a) norma szkoleniowa nr 1 – Znajomość środków napadu 
powietrznego. 
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c) zasady zwalczania ŚNP bronią strzelecką; 
d) zakres zadań do realizowania przez żołnierza po usłyszeniu 

alarmu powietrznego. 

ŁĄCZNOŚĆ 

Umieć: 
a) przygotować etatowy sprzęt łączności do pracy; 
b) wykorzystać sprzęt do nawiązania łączności w różnych 

sytuacjach. 
 

Znać: 
a) ogólną charakterystykę i przeznaczenie oraz ogólną budowę 

poszczególnych środków łączności; 
b) przepisy prowadzenia korespondencji radiowej. 

Potrafić: 
a) ustawić podstawowe parametry pracy radiostacji małej 

mocy; 
b) prowadzić korespondencję radiową na kierunku  

i w sieci radiowej z zachowaniem przepisów 
korespondencji radiowej; 

c) wymienić baterię radiostacji plecakowej oraz wykonać 
jej ładowanie. 

 
Normy szkoleniowe: 

a) norma szkoleniowa nr 1 – Przygotowanie do pracy 
i nawiązanie łączności w poszczególnych trybach pracy 
radiostacji przenośnej małej mocy. 

TERENOZNAWSTWO 

Umieć: 
a) wykonać pomiary w terenie prostymi sposobami; 
b) określać w terenie kierunek północy magnetycznej; 
c) wykonywać pomiar azymutu magnetycznego. 

 
Znać: 
a) ogólne zasady określania stron świata według 

charakterystycznych przedmiotów terenowych i ciał 
niebieskich; 

b) ogólne zasady określania odległości w terenie; 
c) ogólne zasady posługiwania się busolą magnetyczną. 

     Potrafić: 
a) określić swoje położenie; 
b) zorientować mapę; 
c) orientować się w terenie z mapą i bez mapy. 

 
 
Normy szkoleniowe: 

a) nie realizowane. 
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KARTA KRYTERIÓW KWALIFIKACYJNYCH  
MEDYCZNYCH KORPUSU OSOBOWEGO MEDYCZNEGO 

40C - grupa osobowa weterynarii - specjalności wojskowe: 

Podoficerów: 
       40C  21 - weterynaria ogólna; 
       40C  22 - przewodnik psów służbowych; 
       40C  23 - sanitariusz weterynaryjny. 

Szeregowych: 
       40C  61 - przewodnik psów służbowych; 
       40C  62 - sanitariusz weterynaryjny. 
 

 ZAKRES WIEDZY TEORETYCZNEJ ZAKRES UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH 

III KLASA KWALIFIKACYJNA 

ZAGADNIENIA MEDYCZNE 

Umieć: 
a) zaopatrzyć różne rodzaje zranień; 
b) udzielić pomocy w nagłych wypadkach; 
c) unieruchomić złamanie, zwichnięcie i skręcenie; 
d) posłużyć się indywidualnym wyposażeniem. 

 
Znać: 

a) zasady zachowania się w nagłych wypadkach; 
b) zasady wykorzystania indywidualnego wyposażenia 

medycznego. 
 

Potrafić: 
a) udzielić pomocy przedlekarskiej; 
b) używać opatrunek osobisty i opaskę uciskową. 

 
Normy szkoleniowe: 

a) norma szkoleniowa nr 1 – przygotowania 
indywidualnego opatrunku osobistego do nałożenia na 
miejsce zranienia; 

b) norma szkoleniowa nr 2 – nakładanie opatrunku na 
ranę. 

INNE ZAGADNIENIA SPECJALISTYCZNE (kierunkowe dla danej specjalności wojskowej) 

Umieć: 
a) określić zasady opieki nad psami służbowymi; 
b) opisać reakcję psa na podjęcie zleconych mu czynności. 

 
Znać: 
a) zasady prawidłowego utrzymania, żywienia i pielęgnacji psa 

Potrafić: 
a) przeprowadzić tresurę psów służbowych w danej 

specjalności,  
b) samodzielnie kierować psem służbowy w czasie 

wykonywania zadań służbowych. 
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służbowego; 
b) podstawowe objawy chorobowe psów służbowych; 
c) zasady tresury psów służbowych; 
d) zasady udzielania pierwszej pomocy rannym psom 

służbowym. 

Normy szkoleniowe: 
a) nie realizowane.  
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KARTA KRYTERIÓW KWALIFIKACYJNYCH  
MEDYCZNYCH KORPUSU OSOBOWEGO MEDYCZNEGO 
40D - grupa osobowa farmaceutów - specjalność wojskowa: 

Podoficerów: 
40D  21- farmacja ogólna. 

 

 ZAKRES WIEDZY TEORETYCZNEJ ZAKRES UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH 

III KLASA KWALIFIKACYJNA 

ZAGADNIENIA MEDYCZNE 

Umieć: 
a) zaopatrzyć różne rodzaje zranień; 
b) udzielić pomocy w nagłych wypadkach; 
c) unieruchomić złamanie, zwichnięcie i skręcenie; 
d) posłużyć się indywidualnym wyposażeniem. 
 

Znać: 
a) zasady zachowania się w nagłych wypadkach; 
b) zasady wykorzystania indywidualnego wyposażenia 

medycznego. 

Potrafić: 

a) udzielić pomocy przedlekarskiej; 
b) używać opatrunek osobisty i opaskę uciskową. 

 
Normy szkoleniowe: 

a) norma szkoleniowa nr 1 – przygotowania 
indywidualnego opatrunku osobistego do nałożenia na 
miejsce zranienia; 

b) norma szkoleniowa nr 2 – nakładanie opatrunku na 
ranę. 

INNE ZAGADNIENIA SPECJALISTYCZNE (kierunkowe dla danej specjalności wojskowej) 

Umieć: 
a) ocenić warunki przechowywania wyrobów i produktów 

leczniczych; 
b) ocenić standard pomieszczeń w których przechowuje się 

sprzęt medyczny  i aparaturę medyczną.  
 

Znać: 
a) zasady gospodarki materiałowej produktami leczniczymi  

i wyrobami medycznymi w wojsku (zasady przechowywania, 
zaopatrywania, rotacji); 

b) warunki i przepisy przechowywania i konserwacji produktów 
leczniczych. 

Potrafić: 

a) posługiwać się dokumentami obrotu materiałowego, 
które dotyczą gospodarki produktami leczniczymi  
i wyrobami medycznymi; 

b) utrzymać wymagany przepisami standard 
pomieszczeń w których przechowuje się produkty 
lecznicze. 
 

Normy szkoleniowe: 
a) nie realizowane. 
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KARTA KRYTERIÓW KWALIFIKACYJNYCH 
MEDYCZNYCH KORPUSU OSOBOWEGO MEDYCZNEGO 
40F -grupa osobowa fizykobiochemików - specjalność wojskowa: 

Podoficerów: 
40F  21 - grupa osobowa fizykoterapia. 

 

 ZAKRES WIEDZY TEORETYCZNEJ ZAKRES UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH 

III KLASA KWALIFIKACYJNA 

ZAGADNIENIA MEDYCZNE 

Umieć: 
a) zaopatrzyć różne rodzaje zranień; 
b) udzielić pomocy w nagłych wypadkach; 
c) unieruchomić złamanie, zwichnięcie i skręcenie; 
d) posłużyć się indywidualnym wyposażeniem. 

 

Znać: 
a) zasady zachowania się w nagłych wypadkach; 
b) zasady wykorzystania indywidualnego wyposażenia 

medycznego. 

Potrafić: 
a) udzielić pomocy przedlekarskiej; 
b) używać opatrunek osobisty i opaskę uciskową. 

Normy szkoleniowe: 
a) norma szkoleniowa nr 1 – przygotowania 

indywidualnego opatrunku osobistego do nałożenia na 
miejsce zranienia; 

b) norma szkoleniowa nr 2 – nakładanie opatrunku na 
ranę. 

INNE ZAGADNIENIA SPECJALISTYCZNE (kierunkowe dla danej specjalności wojskowej) 

Umieć: 
a) określić  warunki lokalowe i techniczne do realizacji zabiegów 

fizykoterapeutycznych; 
b) określić zasady wykonywania zabiegów 

fizykoterapeutycznych; 
c) określić zasady kinezyterapii, fizykoterapii.  

 

Znać: 
a) podstawy anatomii człowieka, podstawy biomechaniki 

ogólnej i klinicznej; 
b) zasady funkcjonowania sprzętu fizykoterapeutycznego; 
c) przepisy regulujące pracę w gabinecie (zakładzie) 

fizykoterapii. 

Potrafić: 
a)  prowadzić zajęcia indywidualne i grupowe; 
b)  obsługiwać aparaturę fizykoterapeutyczną. 

 
 
Normy szkoleniowe: 

a) nie realizowane. 
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KARTA KRYTERIÓW KWALIFIKACYJNYCH  
MEDYCZNYCH KORPUSU OSOBOWEGO MEDYCZNEGO 

40G - grupa osobowa pielęgniarstwa - specjalności  wojskowe: 

Podoficerów: 
40G  21 - pielęgniarstwo ogólne; 

       40G  22 - pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki; 
       40G  23 - pielęgniarstwo chirurgiczne; 
       40G  24 - pielęgniarstwo epidemiologiczne; 
       40G  25 - organizacja i zarządzanie; 
       40G  26 - pielęgniarstwo operacyjne; 
       40G  27 - pielęgniarstwo ratunkowe; 
       40G  28 - pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących; 
       40G  29 - pielęgniarstwo pediatryczne; 
       40G  30 - pielęgniarstwo psychiatryczne; 
       40G  31 - pielęgniarstwo ginekologiczne; 
       40G  32 - pielęgniarstwo rodzinne; 
       40G  33 - pielęgniarstwo zachowawcze. 
 
       

 ZAKRES WIEDZY TEORETYCZNEJ ZAKRES UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH 

III KLASA KWALIFIKACYJNA 

ZAGADNIENIA MEDYCZNE 

Umieć: 
a) zaopatrzyć różne rodzaje zranień; 
b) udzielić pomocy w nagłych wypadkach; 
c) unieruchomić złamanie, zwichnięcie i skręcenie; 
d) posłużyć się indywidualnym wyposażeniem. 
 
Znać: 
a) zasady zachowania się w nagłych wypadkach; 
b) zasady wykorzystania indywidualnego wyposażenia 

medycznego. 

Potrafić: 
a) udzielić pomocy przedlekarskiej; 
b) używać opatrunek osobisty i opaskę uciskową. 

 
Normy szkoleniowe: 

a) norma szkoleniowa nr 1 – przygotowania 
indywidualnego opatrunku osobistego do nałożenia na 
miejsce zranienia; 

b) norma szkoleniowa nr 2 – nakładanie opatrunku na 
ranę. 
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INNE ZAGADNIENIA SPECJALISTYCZNE (kierunkowe dla danej specjalności wojskowej) 

Umieć: 
a) opisać zasady postępowania z chorymi (w poszczególnych 

specjalnościach wojskowych); 
b) opisać zasady postępowania z rannymi. 
 

Znać: 
a) zasady postępowania z chorym nieprzytomnym; 
b) podstawowe zabiegi resuscytacyjne zgodnie  

z obowiązującymi wytycznymi; 
c) omówić wstępną ocenę ciężkości urazów i organizację 

bezpiecznego transportu; 
d) omówić zasady stosowania unieruchomienia przy złamaniu 

kości i zwichnięciach oraz zasady transportu chorego. 

Potrafić: 
a) prowadzić podstawowe zabiegi resuscytacyjne 

(bezprzyrządowe udrażnianie dróg oddechowych, 
zewnętrzny masaż serca, sztuczne oddychanie) – 
zgodnie z obowiązującymi wytycznymi; 

b) ułożyć chorego, rannego w pozycji bezpiecznej, 
zabezpieczyć go przed dalszymi urazami,  

c) zastosować unieruchomienie przy złamaniu kości  
i zwichnięciach oraz przygotować chorego do 
transportu. 
 

Normy szkoleniowe: 
a) nie realizowane. 
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KARTA KRYTERIÓW KWALIFIKACYJNYCH 
MEDYCZNYCH KORPUSU OSOBOWEGO MEDYCZNEGO 

40H - grupa osobowa ratownictwa medycznego - specjalności  wojskowe: 

Podoficerów: 
       40H  21 - ratownictwo medyczne; 
       40H  22 - ratownik. 

Szeregowych: 
       40H  61 – ratownik. 
 

 ZAKRES WIEDZY TEORETYCZNEJ ZAKRES UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH 

III KLASA KWALIFIKACYJNA 

ZAGADNIENIA MEDYCZNE 

Umieć: 
a) zaopatrzyć różne rodzaje zranień; 
b) udzielić pomocy w nagłych wypadkach; 
c) unieruchomić złamanie, zwichnięcie i skręcenie; 
d) posłużyć się indywidualnym wyposażeniem. 

 
Znać: 
a) zasady zachowania się w nagłych wypadkach; 
b) zasady wykorzystania indywidualnego wyposażenia 

medycznego. 

Potrafić: 
a) udzielić pomocy przedlekarskiej; 
b) używać opatrunek osobisty i opaskę uciskową. 

Normy szkoleniowe: 
a) norma szkoleniowa nr 1 – przygotowania 

indywidualnego opatrunku osobistego do nałożenia na 
miejsce zranienia; 

b) norma szkoleniowa nr 2 – nakładanie opatrunku na 
ranę. 

INNE ZAGADNIENIA SPECJALISTYCZNE (kierunkowe dla danej specjalności wojskowej) 

Umieć: 
a) określić podstawy prawne funkcjonowania ratownictwa 

medycznego; 
b) zdefiniować następujące pojęcia: segregacja rannych, 

katastrofa, zdarzenie masowe; 
c) scharakteryzować system etapowej ewakuacji medycznej 

rannych; 
d) określić przyczyny i objawy wstrząsu septycznego; 
e) określić definicję i rodzaje ran; 

Potrafić: 
a) ocenić aktualny stan pacjenta, 
b)  ustalić  procedury postępowania z chorym i 

poszkodowanym,  
c)  przeprowadzić działania ratujące życie pacjenta, 
d) ułożyć pacjenta we właściwej pozycji w zależności od 

stanu i doznanych obrażeń; 
e) przeprowadzić segregację rannych, 
f) udrożnić drogi oddechowe metodami bez-
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f) definicje, podział i objawy złamań; 
g) definicje i objawy oparzeń, odmrożeń, porażenia prądem 

elektrycznym. 
 

Znać: 
a) algorytm postępowania BLS; 
b) algorytm postępowania ALS; 
c) algorytm postępowania z poszkodowanym urazowym; 
d) zasady działania, wskazania, przeciwwskazania do użycia 

elektroterapii; 
e) zasady postępowania z chorym we wstrząsie septycznym. 

 

przyrządowymi; 
g) udrożnić drogi oddechowe za pomocą; 
h) rurki ustno-gardłowej; 
i) rurki nosowo-gardłowej; 
j) podjąć i właściwie prowadzić podstawowe  

i zaawansowane czynności resuscytacyjne według 
standardów Europejskiej Rady Resuscytacji; 

k) ewakuować rannych z pola walki; 
l) przygotować rannego do transportu; 
m) prowadzić opiekę nad rannym podczas transportu; 
n) tamować krwotoki; 
o) opatrywać rany; 
p) unieruchamiać złamania; 
q) wykonywać defibrylację za pomocą Automatycznego 

Defibrylatora Zewnętrznego. 
 
Normy szkoleniowe: 

a) nie realizowane. 
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KARTA KRYTERIÓW KWALIFIKACYJNYCH  
MEDYCZNYCH KORPUSU OSOBOWEGO MEDYCZNEGO 

40I - grupa osobowa organizacyjno – techniczna  -  specjalności wojskowe: 

Podoficerów: 
       40I  21 - eksploatacja aparatury i sprzętu medycznego; 
       40I  22 - elektroradiologia; 
       40I  23 - nadzór sanitarno – epidemiologiczny; 
       40I  24 - obsługa laboratorium i pracowni; 
       40I  25 - promocja zdrowia i edukacja zdrowotna; 
       40I  26 - higiena stomatologiczna; 
       40I  27 - technik stomatologii. 

Szeregowych: 
       40I  61 - sanitariusz szpitalny. 
 

 ZAKRES WIEDZY TEORETYCZNEJ ZAKRES UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH 

III KLASA KWALIFIKACYJNA 

ZAGADNIENIA MEDYCZNE 

Umieć: 
a) zaopatrzyć różne rodzaje zranień; 
b) udzielić pomocy w nagłych wypadkach; 
c) unieruchomić złamanie, zwichnięcie i skręcenie; 
d) posłużyć się indywidualnym wyposażeniem. 

 

Znać: 
a) zasady zachowania się w nagłych wypadkach; 
b) zasady wykorzystania indywidualnego wyposażenia 

medycznego. 

Potrafić: 
a) udzielić pomocy przedlekarskiej; 
b) używać opatrunek osobisty i opaskę uciskową. 

 
Normy szkoleniowe: 

a) norma szkoleniowa nr 1 – przygotowania 
indywidualnego opatrunku osobistego do nałożenia na 
miejsce zranienia; 

b) norma szkoleniowa nr 2 – nakładanie opatrunku na 
ranę. 

INNE ZAGADNIENIA SPECJALISTYCZNE (kierunkowe dla danej specjalności wojskowej) 

40I  21 Eksploatacja aparatury i sprzętu medycznego; 
Umieć: 

a) określić zasady diagnozy sprawności sprzętu i aparatury 
medycznej. 

Znać: 

40I 21 Eksploatacja aparatury i sprzętu medycznego 
Potrafić: 
a) usuwać usterki techniczne aparatury medycznej; 
b) stosować zasady aseptyki i antyseptyki. 

Normy szkoleniowe: 
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a) zasady funkcjonowania  i eksploatacji sprzętu i aparatury 
medycznej; 

b) zasady gospodarki sprzętem i aparaturą medyczną. 
 

40I  22 - Elektroradiologia: 
Znać: 
a) zasady diagnostyki elektromedycznej; 
b) przepisy bhp w posługiwaniu się sprzętem 

elektromedycznym. 
 

Umieć: 
a) określić zasady bezpiecznego posługiwania się sprzętem 

elektromedycznym w zakresie: radiologii, elektrokardiologii  
i audiometrii; 

b) wskazać punkty przyłożeń elektrod i czujników w badaniach 
diagnostycznych. 
 

40I  23- Nadzór sanitarno – epidemiologiczny; 
Znać: 
a) przepisy sanitarno-higieniczne obowiązujące w jednostkach 

wojskowych; 
b) zasady działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej  

w zakresie chorób zakaźnych; 
c) znać zasady przechowywania produktów spożywczych; 
d) znać zasady pozyskiwania i przechowywania wody. 

Umieć: 
a) określić opisać zasady higieniczno – epidemiologiczne 

przechowywania produktów żywnościowych; 
b) określić opisać zasady higieniczno-epidemiologiczne obróbki 

produktów żywnościowych; 
c) określić opisać zasady badania wody. 

 
 
 

a) nie realizowane. 
 
 
 
40I  22 - Elektroradiologia; 

Potrafić: 
a) obsługiwać aparaturę medyczną w zakresie radiologii,        

elektrokardiologii i audiometrii. 
 

Normy szkoleniowe: 
a) nie realizowane. 

 
  
 
 
 
 
40I  23- Nadzór sanitarno – epidemiologiczny; 

Potrafić: 
a) przeprowadzić kontrolę sanitarno-epidemiologiczną 

żołnierzy; 
b) przeprowadzić kontrolę sanitarno-epidemiologiczną 

miejsc zakwaterowania; 
c) przeprowadzić kontrolę sanitarno-epidemiologiczną 

punktów żywienia żołnierzy; 
d) przeprowadzić kontrolę sanitarno-epidemiologiczną 

magazynów żywności; 
e) przeprowadzić kontrolę sanitarno-epidemiologiczną 

wody; 
f) przeprowadzić działalność zapobiegawczą w zakresie 

chorób powodowanych warunkami środowiska. 
 
Normy szkoleniowe: 

a) nie realizowane. 
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40I  24- Obsługa laboratorium i pracowni; 
Znać: 
a) przepisy bhp w laboratorium; 
b)  zasady funkcjonowania laboratorium; 
c) zasady prowadzenia analiz laboratoryjnych; 
d)  znać metody obliczeń chemicznych stosowanych  

w laboratorium. 
Umieć: 
a) określić właściwości chemiczne i fizyczne oraz skład 

badanych materiałów biologicznych. 
 
 
40I  25- Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna; 

Umieć: 
a) określić pojęcia: zdrowie, promocja zdrowia, profilaktyka 

zdrowotna, edukacja zdrowotna.  
Znać: 
a) bieżącą literaturę z zakresu profilaktyki zdrowotnej. 

 
 
 
 
 
 
40I  26- Higiena stomatologiczna 

Umieć: 
a) opisać zasady promocji zdrowia; 
b) opisać funkcje jamy ustnej; 
c) sformułować zasady higieny jamy ustnej. 

Znać: 
a) znać ocenę stanu narządu żucia; 
b) zasady profilaktyki stomatologicznej; 
c) zakres czynności obejmujących odtworzenie warunków 

żucia; 

40I  24- Obsługa laboratorium i pracowni; 
Potrafić: 
a) obsługiwać aparaturę laboratoryjna; 
b) pobierać próbki analizowanego materiału; 
c) potrafić oznakować i zabezpieczyć materiał 

biologiczny. 
Normy szkoleniowe: 

a) nie realizowane. 
 
 
 

 
40I  25- Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna; 
Potrafić: 

a) zorganizować i przeprowadzić działania promujące 
zdrowy styl życia; 

b) przeprowadzić pogadankę nt. zagrożeń zdrowotnych, 
stresu zawodowego; 

c) przeprowadzić wykład  na temat aktywnych form 
wypoczynku i redukcji stresu. 

Normy szkoleniowe: 
a) nie realizowane. 

 
 

40I  26- Higiena stomatologiczna; 
Potrafić: 
a) wykonać podstawowe zabiegi higieniczno – 

profilaktyczne jamy ustnej; 
b) wykonać, pod kierunkiem lekarza stomatologa: 

potrafić usuwać złogi nazębne, lakowanie  
i lakierowanie. 

Normy szkoleniowe: 
a) nie realizowane. 
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d) zasady kosmetyki ustnej; 
e) znać sposoby zapobiegania chorobom przyzębia  

i niekorzystnym zmianom w obrębie układu 
stomatologicznego. 

 
 
40I  27- Technik stomatologii; 

Umieć: 
a) określić zasady prowadzenia gospodarki materiałami 

dentystycznymi; 
b) opisać zasady postępowania z materiałami służącymi do 

wypełnień stomatologicznych. 
Znać: 
a) znać anatomię i fizjologię  w zakresie głowy i szyi; 
b) Zasady profilaktyki stomatologicznej; 
c) zakres czynności obejmujących odtworzenie warunków 

żucia, kosmetyki jamy ustnej; 
d) znać sposoby zapobiegania chorobom przyzębia i nie-

korzystnym zmianom w obrębie układu stomatologicznego. 
 
 

40I  61- Sanitariusz szpitalny; 
Umieć: 
a) opisać sposób udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 
Znać:  
a)  zasady udzielania pierwszej pomocy; 
b) problemy profilaktyki zakażeń szpitalnych; 
c) zasady opieki nad chorymi w szpitalu; 
d) znać zasady higieny i utrzymywania w czystości sanitariatów. 

 
 
 
 
 
 
40I  27-Technik stomatologii; 

Potrafić: 
a) wykonać protezy zębowe; 
b) wykonać protezy ortodontyczne. 

Normy szkoleniowe: 
a) nie realizowane. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40I  61- Sanitariusz szpitalny; 

Potrafić: 
a) wykonywać proste czynności nie zarezerwowane dla 

innych zawodów medycznych; 
b) udzielać pomocy rannym na polu walki. 

Normy szkoleniowe: 
a) nie realizowane. 
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Załącznik nr 3 

 

WZÓR 
ZAŚWIADCZENIA O ZDANIU EGZAMINU NA KLASĘ KWALIFIKACYJNĄ 

W KORPUSIE OSOBOWYM MEDYCZNYM 

 

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

(pełna nazwa jednostki wojskowej – organu właściwego do powoływania komisji egzaminacyjnej) 

 

 

    ZAŚWIADCZENIE Nr  ..../… 

 
ZDANIA  EGZAMINU  NA  KLASĘ  KWALIFIKACYJNĄ 

 

Pan(i).............................................................................................................................. 
(stopień wojskowy, imię i nazwisko, imię ojca) 

 

urodzony(a) dnia .................................... w(e) ............................................................... 

uczestniczył(a) w okresie od ……….….… do ……………… r. w sesji egzaminacyjnej na klasy kwalifikacyjne  

w korpusie osobowym medycznym. 

W wyniku przeprowadzonego egzaminu zgodnie z protokołem komisji egzaminacyjnej zdał(a)  

w dniu …..……… r.  egzamin na ………………………..…….…… klasę kwalifikacyjną w specjalności wojskowej  

……………………………………………………………..…………….. w korpusie osobowym medycznym z wynikiem  

ogólnym ……………….…  

 

 

 

m. p. 

SZEF (KOMENDANT) 
 

stopień, imię i nazwisko 
 
 

 Miejscowość, dnia …………….. r. 
 
 
 

UWAGA: 
Format „Zaświadczenia…” – A5 

 

(nazwa klasy kwalifikacyjnej) 

(numer i nazwa specjalności wojskowej) 
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Załącznik nr 4 
 

 
PRZYKŁADOWE PYTANIA EGZAMINACYJNE 

 
 

I. Ogólnowojskowe. 

1. Pododdział zmechanizowany w zadaniu bojowym otrzymuje: 

a) opanowanie obiektu ataku; 

b) kierunek, sektor działania; 

c) uchwycenie terenu po stronie przeciwnika. 

 

2. Pluton zmechanizowany w obronie organizuje: 

a) stanowisko oporu; 

b) punkt oporu; 

c) rejon obrony. 
 

3. Częścią składową pasywnej obrony przeciwnika jest: 

a) rozpoznanie wzrokowe przeciwnika powietrznego; 

b) alarmowanie pododdziałów; 

c) maskowanie sprzętu i ludzi. 

 

4. PCHR służy do: 

a) wykrywania skażeń promieniotwórczych; 

b) wykrywania skażeń chemicznych; 

c) wykrywania skażeń biologicznych. 

 

5. Bronią strzelecką nazywamy broń, której kaliber nie przekracza: 

a) 9 mm; 

b) 14,5 mm; 

c) 20 mm. 

 

5. Do prowadzenia ognia seryjnego z broni strzeleckiej wykorzystuje się naboje  
z pociskiem zwykłym i smugowym w stosunku; 

a) 2 zwykłe/1 smugowy; 

b) 3 zwykłe/1 smugowy; 

c) 4 zwykłe/1 smugowy; 
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6. Północ geograficzna na mapie topograficznej: 

a) wskazują linie siatki topograficznej naniesione na mapę, które są równoległe; 

b) wyznacza lewa lub prawa ramka mapy; 

c) wyliczana jest na podstawie uchyleń magnetycznych. 

 

7. Zakres pracy wojskowej radiostacji KF, to: 

a) 20 – 50 MHz; 

b) 20 – 100 MHz; 

c) 1,5 – 30 MHz. 

 

8. Gwiazda polarna (Gwiazda Północy) jest najjaśniejszą gwiazdą gwiazdozbioru: 

a) Oriona; 

b) Małego Wozu (Małej Niedźwiedzicy); 

c) Wielkiego Wozu (Wielkiej Niedźwiedzicy). 

 

9. Łuska w pistolecie wojskowym P-83 opuszcza komorę nabojową po strzale poprzez: 

a) działanie wyciągu; 

b) działanie na dno łuski gazów prochowych; 

c) działanie zęba wyciągu. 

 

10. Wyróżnia się następujące sposoby przejścia wojsk do natarcia: 

a) z marszu i z bezpośredniej styczności z przeciwnikiem; 

b) z położenia obronnego; 

c) po dokonaniu przegrupowania wojsk. 
 

II. Medyczne. 

1. Do odkażania wody można wykorzystać: 

a) IPMed.; 

b) Aquatabs; 

c) IZAS-05; 

d) IPP-95. 
 

2. Typ A w przypadku opatrunku osobistego oznacza, że opatrunek jest: 

a) wodoszczelny; 

b) podgumowany; 

c) pyłoszczelny; 

d) jałowy. 
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3. Materiały opatrunkowe wyjałowione znajdują się w zestawie: 

a) MP; 

b) B-1; 

c) B-3; 

d) MB. 

 

4. Stres oznacza reakcję organizmu na: 

a) przeszkody, przeciążenia, niebezpieczeństwa 

b) zawsze oznacza destrukcję organizmu do radzenia sobie w określonej sytuacji; 

c) nowe sytuacje życiowe, silne bodźce; 

d) A i C. 

 

5. Po założeniu kołnierza ortopedycznego osobie nieprzytomnej: 

a) sprawdzamy istnienie ewentualnych ran na szyi; 

b) głowa jest nadal  stabilizowana ręcznie; 

c) oceniamy nawrót kapilarny; 

d) ratownik stabilizujący głowę puszcza ją. 

 

6. Nawrót kapilarny badamy uciskając: 

a) płytkę paznokciową; 

b) mięsień dwugłowy; 

c) tętnice promieniową; 

d) wypełnione żyły szyjne. 
 

7. Podczas badania, chorego z obrażeniami pourazowymi klatki piersiowej należy: 

a) tylko osłuchać; 

b) opukać i osłuchać; 

c) tylko obejrzeć i opukać; 

d) obejrzeć, obmacać, osłuchać. 

 

8. Poziom pomocy medycznej odpowiada: 

a) jakości pomocy medycznej; 

b) szczeblowi zabezpieczenia logistycznego działania wojsk; 

c) etapowi ewakuacji medycznej; 

d) czynnościom medycznym określonym przez wyższych przełożonych. 
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9. Do strat sanitarnych należą kategorie: 

a) uprowadzeni i zaginieni w akcji; 

b) zabici w akcji; 

c) ranni w akcji; 

d) wszystkie powyższe. 

 

10. IZAS-05 służy do: 

a) wykrywania skażeń chemicznych; 

b) wykrywania napromieniowania; 

c) dekontaminacji; 

d) leczenia zatrutych BŚT.  
 
Wymagane wyposażenie: 

- Mundur polowy, 

- Kamizelka taktyczna, 

- Nakolanniki + naramienniki, 

- Hełm, 

- Rękawice taktyczne, 

- Maska przeciwgazowa. 

 


