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Miejscowość ............................

Data ..........................................

WNIOSEK
O POWOŁANIE DO TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ


Ja, niżej podpisany(-na) *, ...............................................................................................................................................
(imię i nazwisko, imię ojca)

urodzony(-na) * .................................................................................................................................
(data i miejsce urodzenia, numer PESEL)
zamieszkały(-ła) *

 .................................................................................................................................
(dokładny adres zamieszkania, kod pocztowy, nr telefonu, adres elektronicznej poczty e-mail)


.................................................................................................................................
(dokładny adres do korespondencji, kod pocztowy, nr telefonu, adres elektronicznej poczty e-mail)


zwracam się do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w ..................................................
                                                                  (nazwa właściwego WKU)
o powołanie, w terminie 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku, do terytorialnej służby wojskowej                          

na okres…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uzasadnienie wniosku:…………………………………………………………………………………….

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

Ponadto podaję poniższe dane:
	Posiadany stopień wojskowy: ………………………………………………….
	Przebieg dotychczasowej służby wojskowej: …………………………………………………..……………………………………….
	Posiadane wykształcenie/rok ukończenia: …………………………………………………....

	nazwa szkoły/uczelni/miejscowość: ……………………………………………………………
	nr świadectwa/dyplomu: … ………………………………………………

	Uczestnictwo w organizacjach proobronnych lub ukończenia szkoły ponadgimazjalnej, w klasie o profilu mundurowym, prowadzącej innowacyjny lub eksperymentalny program PO, EdB, itp. (nazwa szkoły/organizacji, od kiedy do kiedy, stopień w hierarchiorganizacji, profil klasy mundurowej) ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
	Wzrost (cm): …………………………………………………………………………………………………………………..
	Waga (kg): ……………………………………………………………………………………………………………………….
	Obwód w pasie* (M, cm): ………………………………………………………………………………………………..
	Obwód w tali* (K, cm): …………………………………………………………………………………………………………..
	Obwód w biodrach* (K, cm): ………………………………………………………………………………………………….
	Obwód szyi (cm): …  ; obwód głowy (cm): … ; rozmiar obuwia (EU) ……….………..
	Stan cywilny/data zawarcia związku małżeńskiego*:

	żonaty/zamężna / …………………………….
	kawaler/panna.

	posiadane dzieci: ………………………………………………………………

	Status zatrudnienia (zatrudniony/bezrobotny/własna działalność gospodarcza/ działalność rolnicza/student/uczeń): ……………………………………………………………....….
	Miejsce wykonywania pracy/pobierania nauki*:

	województwo wielkopolskie,

pozostałe województwa RP, podać województwo ……………………………………………………………
	poza terytorium RP, podać państwo ………………………………………………………………………………..

	Nazwa i adres zakładu pracy/własnej firmy/szkoły*: …..  ……………………………………………………….………..
	Czy posiadasz obywatelstwo innych państw?*:

	nie;
	tak; wymienić jakie …………………………………………………………………………………………………….…….

	Jakie Pan/Pani* zna języki obce w stopniu „komunikatywnym”?: …..………  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………..
	Posiadany zawód: ………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
	Wykonywany zawód, zajmowane stanowisko  ………………………………………….….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
	Przebieg dotychczasowej pracy: ..  …………………………………………………………………………………………………………………………………….
	Posiadane dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia (poświadczenie bezpieczeństwa, prawo jazdy, uprawnienia na wózki widłowe, itp.):

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
	Jaki Pan/Pani uprawia sport/przynależność do klubów sportowych?*:

	tak, jestem zawodnikiem w dyscyplinie: ……………………………………………….……

………………………………………   w  ………………..………………………………...
	tak, amatorsko, dyscyplinę ……………………………………………………………………………………………….   ….…………………………………………………………………………………………………………………………………………
	nie.

	Osiągnięcia sportowe: ……………………………………………………………………………………………….….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
	Jeśli nie odbywałeś (-aś) służby wojskowej, w jakiej formie chciałbyś (-abyś) odbyć szkolenie podstawowe w I etapie*:

	nieprzerwanie w ciągu 16 dni;
	w czasie 8 weekendów w ciągu 4 miesięcy (tylko w uzasadnionych wypadkach). 


Do wniosku załączam:
1)	odpis, uwierzytelnioną kopię albo, po okazaniu oryginału, kopię dokumentu stwierdzającego posiadane wykształcenie;
2)	kopię dowodu osobistego po okazaniu oryginału;
3)	inne dokumenty:
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu powołania do TSW, zgodnie z Ustawą    o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10.05.2018 roku  ( Dz. U. 2018. poz. 1000.).”


                                                        ..................................................
                                                                  (podpis wnioskodawcy)


* - niepotrzebne skreślić
K – kobieta; M - mężczyzna

