
....................................................... 
(pieczęć nagłówkowa podmiotu sporządzającego  wniosek) 

 

WNIOSEK O MIANOWANIE NA STOPIEŃ WOJSKOWY …..................................1) 

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

(pełna nazwa korpusu osobowego,                                nr posiadanej specjalności wojskowej) 
Na podstawie  art.  ..........2) ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z ……….…...   r. z późn. zm.)3), zwanej dalej „ustawą”, wnoszę o 

mianowanie żołnierza: 

1.Imię (imiona): ................................................ Nazwisko: ........................................................... 

2.Imię ojca: .................................................................................................................................... 

3.Data i miejsce urodzenia: ........................................................................................................... 

4.Numer PESEL: ........................................................................................................................... 

5.Nazwa  stowarzyszenia:4)........................................................................................................... 

6.Miejsce pracy oraz zajmowane stanowisko: .............................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

7.WKU właściwe dla miejsca zamieszkania oraz adres do korespondencji: 
…………………………………………................................................................................................. 

8.Posiadany stopień wojskowy (nr i data postanowienia (decyzji), nazwa organu wydającego, tytuł 
mianowania):..............................................................................................................................    

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

9.Okresy odbywania ćwiczeń wojskowych oraz okresowej służby wojskowej w posiadanym stopniu 
wojskowym (dokładna data i   miejsce   oraz   łączna   liczba   dni,   nr   i   data   rozkazu):5)  
..............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 

10. Informacje o osobie na podstawie danych z Krajowego Rejestru Karnego na dzień: 
......................................(data) .................................................................................................. 

 

UZASADNIENIE WNIOSKU O MIANOWANIE6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
mp. 

(pieczęć urzędowa) 

 
................................................................     …………………………………………………………. 

(miejsce i data sporządzenia wniosku)                                                                                 (imię, nazwisko, stanowisko służbowe, podpis) 



WYPEŁNIA ORGAN WOJSKOWY 

11.Wykształcenie – wykonywany zawód (nazwa szkoły/uczelni, data jej ukończenia, staż pracy w 
zawodzie): 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

12.Tytuły i stopnie naukowe i zawodowe: 
............................................................................................................................................................ 

13.Stopień etatowy i nazwa stanowiska, na które żołnierz rezerwy posiada przydział mobilizacyjny lub 
przewiduje się nadanie mu takiego przydziału (wraz z pełną nazwą jednostki wojskowej). Nazwa 
stanowiska,  na  które  żołnierz  posiada  pracowniczy  przydział  mobilizacyjny,  przydział   
organizacyjno-mobilizacyjny, lub nazwa stanowiska, na które przewiduje się nadanie takiego 
przydziału (wraz z pełną nazwą jednostki organizacyjnej):7) 

............................................................................................................................................................ 
14.Stopień etatowy i nazwa stanowiska, na które żołnierz rezerwy posiada przydział kryzysowy (wraz z 

pełną nazwą jednostki wojskowej): 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
15.Wyszkolenie wojskowe (jakie, gdzie i kiedy ukończył): 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
16.Ocena ogólna z egzaminu na oficera lub podoficera (data złożenia egzaminu): 
............................................................................................................................................................ 
17.Znajomość języków obcych (jakie, poziom znajomości): 
............................................................................................................................................................ 
18.Kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej (data orzeczenia): 
..................................................................................................................................................................... 
 

OPINIA ORGANÓW WOJSKOWYCH8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mp. 

(pieczęć urzędowa) 

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

(miejsce i data sporządzenia opinii)                                                          (stopień wojskowy, imię, nazwisko, stanowisko służbowe, podpis) 

1)  Wskazać stopień wojskowy, zgodnie z art. 74 ustawy. 
2) Wskazać podstawę prawną mianowania. 
3)  Wpisać miejsce publikacji ustawy. 
4)  Wypełnia się, jeżeli wniosek dotyczy mianowania, w przypadku określonym w art. 76 ust. 8 pkt 1–4 ustawy. 
5)  Wypełnia się, jeżeli wniosek dotyczy mianowania, w przypadku określonym w art. 76 ust. 8 pkt 5 i 6 ustawy. 
6) W przypadku wniosku o mianowanie sporządzonego wobec osoby niepodlegającej obowiązkowi służby wojskowej, w wieku do 63 lat, dodatkowo 

podać informację dotyczącą kategorii do czynnej służby wojskowej. Jednocześnie w przypadku osób niepodlegających obowiązkowi służby 
wojskowej, organ wnioskujący zobligowany jest do jednoznacznego stwierdzenia poparcia lub braku poparcia wniosku. 

7)  Wypełnia się, jeżeli wniosek dotyczy mianowania, w przypadku określonym w art. 76 ust. 8 pkt 4 lit. c, pkt 5 i 6 ustawy. 
8) Organ wojskowy, w przypadku opiniowania wniosku sporządzonego na podstawie art. 76 ust. 8 pkt 1–4 ustawy, zobligowany jest do 

jednoznacznego poparcia lub braku poparcia wniosku. 


