
KOMENDANT 
CENTRUM SZKOLENIA SIŁ POWIETRZNYCH  

w Koszalinie 
ogłasza kwalifikacje w dniu 24.04.2019 r. 

dla kandydatów do służby wojskowej w korpusach: 
oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych  

na stanowiska: 
 DOWÓDCA BATERII: oficerowie (por./kpt.) 
 DOWÓDCA PLUTONU, SZEF BATERII: podoficerowie 

(chor./st.chor./st.chor.szt.) 
 KIEROWCA – ELEKTROMECHANIK KAT. C+E (szer./st.szer.) 

 
1.  Wymagania niezbędne: 

 wykształcenie:  
 kandydaci do korpusu oficerów – wyższe - posiadanie tytułu 

zawodowego magistra oraz stopień wojskowy: por./kpt.;  
 kandydaci do korpusu podoficerów – co najmniej średnie oraz stopień 

wojskowy od chorążego wzwyż; 
 kandydaci do korpusu szeregowych – co najmniej gimnazjalne;  niekaralność;  odbyta zasadnicza służba wojskowa lub służba przygotowawcza (żołnierze 

NSR nie muszą odbyć wojskowych ćwiczeń rotacyjnych);   prawo jazdy kat. C+E (w przypadku kierowców). 
 2.  Wymagane dokumenty: 

 CV  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;  kserokopie świadectw pracy (służby);  kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, ćwiczeniach 
wojskowych;  inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;  zgoda na przetwarzanie danych osobowych w Centrum Szkolenia Sił 
Powietrznych w Koszalinie w zakresie kwalifikacji (wzór na stronie – 
www.cssp.wp.mil.pl);  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego  
(w związku ze sprawdzianem sprawności fizycznej);  książeczka wojskowa. 

 3. Wymagane dokumenty należy składać; 
 w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych  w Koszalinie ul. Wojska Polskie 66 

75-901 Koszalin – Kancelaria Jawna z dopiskiem na kopercie odpowiednio: 
„Kwalifikacje na oficerów zawodowych”, „Kwalifikacje na podoficerów 
zawodowych”, „Kwalifikacje na podoficerów zawodowych;  w terminie do dnia 23.04.2019 roku do godz. 14.00. 

 4. Informacje dla kandydatów: 
 zbiórka kandydatów w dniu kwalifikacji tj. 24.04.2019 r. o godz. 8.00 – Biuro 

Przepustek Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie, ul. Wojska 
Polskiego 66; 



 kwalifikacje obejmują sprawdzian sprawności fizycznej (konieczny strój 
sportowy);  aplikacje, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane;  dokumenty osób, które nie zostaną zakwalifikowane zostaną komisyjnie 
zniszczone;  kandydaci powinni zapoznać się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu 
danych osobowych w celu kwalifikacji (wzór na stronie – www.cssp.wp.mil.pl). 


