21 maja 2020
Kwalifikacje

Kwalifikacje odbędą się 17 czerwca (godz. 8:00 w hali sportowej przy ul. Mickiewicza 15 w Sieradzu). Będą
obejmowały:
- rozmowy indywidualne (kwalifikacyjne),
- rozmowę z psychologiem,
- analizę dokumentów personalnych.
Do zawodowej służby wojskowej na stanowiska służbowe w korpusie oficerów (ppor., por., kpt.), podoficerów
(sierż., st. sierż., mł. chor., chor., st. chor., st. chor. szt.) oraz szeregowych (szer., st. szer.).
Do Narodowych Sił Rezerwowych na stanowiska służbowe w korpusie podoficerów młodszych (kpr., st. kpr.,
plut.) oraz w korpusie szeregowych (szer., st. szer.).
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej są kierowane do żołnierzy pełniących zawodową służbę
wojskową, żołnierzy rezerwy spełniających wymagania do powołania do zawodowej służby wojskowej oraz
osób o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy
zawodowych.
Kandydaci chętni do udziału w kwalifikacjach muszą posiadać środki ochrony (maseczka i rękawiczki) oraz
zaświadczenie o odbytym egzaminie z wychowania fizycznego (lub inny dokument zawierający ocenę ze
sprawności fizycznej). Ponadto powinni posiadać dokument tożsamości, prawo jazdy, CV oraz wszelkiego
rodzaju dokumenty potwierdzające ich kwalifikacje (np. świadectwa ukończenia szkół, dokumenty
potwierdzające ukończenie kursów, certyfikaty, upoważnienia, zaświadczenia, opinie służbowe oraz dokumenty
opiniodawcze, legitymacje i inne).
Warunkiem przystąpienia do kwalifikacji jest przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: do dnia 10.06.2020 r.
Zgłoszenie powinno zawierać:
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- nr telefonu,
- stopień wojskowy,
- imię (imiona),
- nazwisko,
- imię ojca,
- datę urodzenia,
- rodzaj ukończonej służby wojskowej, czas jej trwania, stanowisko oraz nr specjalności wojskowej,
wykształcenie oraz informację o ukończonych szkołach,
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Wyznaczeni do kontaktów roboczych:
- korpus oficerów: mjr Gabriela Ratajczyk (tel. 261 611 525), kpt. Adam Niewiadomski (tel. 261 611 997)
- korpus podoficerów: st.chor.szt. Marcin Kacprzak (tel. 261 611 526),
- korpus szeregowych zawodowych: plut. Tomasz Kolasa (tel. 261 611 693),
- Narodowe Siły Rezerwowe: pani Anna Szyszka (tel. 261 611 464)
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