
KOMENDANT 

CENTRUM SZKOLENIA SIŁ POWIETRZNYCH w Koszalinie 

OGŁASZA KWALIFIKACJE w dniach 15.07.2021 r. oraz 05.08.2021 r. 

DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ W KORPUSACH: 

OFICERÓW, PODOFICERÓW I SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH 

na stanowiska: 

W korpusie oficerów (STW: POR./KPT.): 

- Dowódca baterii/kompanii (SW:32A01;32A21;22G01*)  

- Oficer sekcji (SW: 38T03/38T02) 

- Wykładowca (SW: 54F01; 32B01/22G03; 22K01/99Z99;22G01) 

- Kierownik zespołu (Zespół Szkolenia E-learningowego, Zespół Informatyki  

SW: 28D01; 28C01/28C10)  

W korpusie podoficerów starszych: 

- Dowódca Plutonu (SW: 22G21; 38T39; 32A21;32A23)  

- Szef baterii/kompanii (SW: 38A21/99Z99) 

- Starszy technik (SW: 32T22) 

- Dowódca Plutonu – Dowódca Stacji (SW: 32B24)  

- Podoficer Specjalista (Wydział Dydaktyczny SW: 22G21, 30B25/30B23, 28B25) 

W korpusie podoficerów: 

- Instruktor (Wydział Dydaktyczny SW: 22G21/22G24, 32B23, 28B25, 22K22/22D30) 

- Dowódca Wozu Dowodzenia (SW: 22G25) 

- Dowódca Stacji – Instruktor (SW: 22G24) 

- Technik – Instruktor (SW: 22G24/22G23) 

W korpusie szeregowych:  

- Kierowca (SW: 38T64) 

- Kierowca – Operator (SW: 38T64/32T62) 

- Kierowca – Elektromechanik (SW: 20B68/22G66) 

- Operator (SW:22G65) 

(wymagane prawo jazdy kat. C, preferowane uprawnienia ADR oraz wykształcenie 

w zakresie mechaniki pojazdów samochodowych, elektromechaniki, 

elektryki/elektroniki). 

* SW – specjalności wojskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej 

z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych  

i specjalności wojskowych (Dz.U.2009.216.1678  z dnia 21.12.2009 r.).  

 

 

 



1.  Wymagane dokumenty: 

 CV; 

 kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie; 

 kserokopie świadectw służby (pracy); 

 kserokopia książeczki wojskowej (strony z danymi osobowymi, stopniami 
wojskowymi, przebiegiem służby, złożeniem przysięgi wojskowej); 

 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 celu prowadzenia kwalifikacji do zawodowej służby 
wojskowej, klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu 
kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej oraz oświadczenie kandydata  
o formie trwałego usunięcia dokumentów do kwalifikacji znajdują się na stronie 
internetowej CSSP: www.cssp.wp.mil.pl – zakładka POZOSTAŁE  
DOKUMENTY DO POBRANIA  KWALIFIKACJE. 

 
 

2. Wymagane dokumenty należy składać; 

 Biuro Przepustek Centrum Szkolenia Sił Powietrznych  w Koszalinie  
ul. Wojska Polskie 66, 75-901 Koszalin z dopiskiem na kopercie:  
„Kwalifikacje na oficerów/podoficerów/szeregowych zawodowych”, 

 lub przesłać pocztą na adres Centrum Szkolenia Sił Powietrznych    
w Koszalinie (Kancelaria Jawna) ul. Wojska Polskie 66, 75-901 Koszalin  
z dopiskiem na kopercie: „Kwalifikacje na oficerów/podoficerów zawodowych”, 

 w terminie:  

 do dnia 13.07.2021 roku (do godz. 12.00) na kwalifikacje prowadzone w dniu 
15.07.2021 r., 

 do dnia 03.08.2021 roku (do godz. 12.00) na kwalifikacje prowadzone w dniu 
05.08.2021 r. 
 

 

3. Informacje dla kandydatów: 

 godzina stawiennictwa w dniu kwalifikacji (tj. 15.07.2021 r. oraz 05.08.2021 r.), 
zostanie uzgodniona z kandydatami telefonicznie (proszę w cv umieścić numer 
telefonu kontaktowego), Miejsce stawiennictwa – Biuro Przepustek Centrum 
Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie, ul. Wojska Polskiego 66; 

 kandydaci muszą posiadać maseczkę ochronną, rękawiczki jednorazowe, 
długopis;  

 w dniu kwalifikacji kandydaci muszą przedstawić dowód osobisty. 
 
Telefon kontaktowy: 261 456 677; 261 457 969. 

http://www.cssp.wp.mil.pl/

