
 
 
 
 
 
 

.….……….…………….…………………………………….………… 
(stopień, imię i nazwisko, imię ojca) 

 
.………..…..………………………………………………….………… 

(adres zamieszkania) 
 

…..…..….…………….…………………………………….………… 
 

….….…..…………….…………………………………….…………… 
(telefon kontaktowy) 

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

                                 (PESEL)      
 

……..…..………………………………………………….…………… 
(adres urzędu skarbowego) 

 
 

 ……………………..……………………….. 
(miejscowość, data) 

 
DYREKTOR 
WOJSKOWEGO BIURA EMERYTALNEGO 
Aleja Warszawska 96 
10-702 OLSZTYN 

 
za pośrednictwem 

 
KIEROWNIKA 
OŚRODKA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 
Aleja Warszawska 96 
10-702 OLSZTYN 

 
 
 

W N I O S E K  
 

 Proszę o pokrycie kosztów - w ramach pomocy rekonwersyjnej - przekwalifikowania 
zawodowego (kursu, studiów, studiów podyplomowych, szkolenia, uzyskania certyfikatu, 
licencji, zdania egzaminu) 
 
……………………………………………………………………………………………………………... 
 
..................................................................................................................................................... 

( podać pełną nazwę przekwalifikowania zawodowego) 
 

którego ukończenie potwierdzi 
…………………………………………………………………………................................................. 
 
……………………………………………………………………………………………………………... 

/podać pełną nazwę dokumentu (ów) stanowiącego dowód ukończenia szkolenia/ 
 

organizowanego przez …………………………………………………………………….…………… 

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

……………………………………………………………………………………………………………... 
(podać nazwę, adres, NIP i REGON ośrodka szkolenia) 

 
Termin przekwalifikowania zawodowego: od ...................................... do .............................. 

 
Całkowity koszt przekwalifikowania zawodowego wynosi ….………………………………… zł. ** 
 
 

A 
ŻOŁNIERZ ZAWODOWY 

BYŁY ŻOŁNIERZ ZAWODOWY * 



Przewidywane koszty przejazdów do m. ………………………. i zakwaterowania (jeżeli 
odległość z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia przekracza 50 km w jedną stronę): 
 
 ......... przejazdów po ...................... zł każdy, co stanowi łączną kwotę ............................. zł; 
      (ilość) 

 ......... noclegów po ………………… zł każdy, co stanowi łączną kwotę …………………… zł. 
     (ilość) 

 

Jednocześnie, świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 ustawy  

z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2204 z późn. 

zm.) za złożenie fałszywego oświadczenia oraz pouczony o treści art. 83 § 1-3 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1257 z późn. zm.) w trybie art. 75 § 2 tej ustawy (treść powołanych przepisów w dalszej 

części wniosku) oświadczam, że nie korzystałem / korzystałem* z pomocy rekonwersyjnej  

w zakresie przekwalifikowania zawodowego, o którym stanowi art. 120 ustawy z dnia  

11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r., 

poz. 173 z późn. zm.). 

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

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

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

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

(nazwa organu wydającego decyzję, nr i data wydanej decyzji oraz kwota udzielonej pomocy) 

 
 
Jestem,* nie jestem* emerytem (rencistą) wojskowym. 
Wnioskuję o* posiadam* nie posiadam* status(u) weterana* weterana poszkodowanego*. 
 
Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego w Olsztynie w przypadku zmiany 
mojego adresu zamieszkania, zameldowania lub do korespondencji, a także udostępnienia informacji dotyczących niniejszego 
przekwalifikowania oraz przyczynach jego nieukończenia. 
 

 
 

………………………………. 
(podpis wnioskodawcy) 

 
 
 
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 
Informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Ośrodka Aktywizacji Zawodowej w Olsztynie (dane 
do kontaktu: Aleja Warszawska 96, 10-702 Olsztyn, tel. 261 321 836), który wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dane do 
kontaktu: oazolsztyn@ron.mil.pl,  Aleja Warszawska 96, 10-702 Olsztyn, tel. 261 321 846). Dane osobowe będą przetwarzane  
w celu udzielenia pomocy osobom uprawnionym w zakresie przekwalifikowania zawodowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO w związku z art. 120 ustawy z dnia 11 września 2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz  
§ 7 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2014r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa  
zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych. Podanie danych nie jest obowiązkowe, 
jednakże brak ich wskazania uniemożliwi rozpatrzenie wniosku. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych 
osobowych znajdują się na stronie ośrodka (www.oazolsztyn.wp.mil.pl ) w zakładce: BIP / UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI / 
ZASADY UDOSTĘPNIANIA. 
 
 
Do wniosku dołącza się: 
 
1. Żołnierz zawodowy: 

1) dokument określający termin zwolnienia z zawodowej służby wojskowej albo oświadczenie żołnierza o planowanym 
zamiarze zwolnienia z zawodowej służby wojskowej; 

2) zgodę dowódcy jednostki wojskowej na odbycie przekwalifikowania zawodowego; 
3) zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o posiadanej przez żołnierza wysłudze lat służby wojskowej, w tym 

zawodowej służby wojskowej; 
4) zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń (na druku ustalonym przez DSS MON). 

 
 



2. Były żołnierz zawodowy: 
1) decyzję (rozkaz personalny) o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej; 
2) decyzję o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych – w przypadku żołnierza zawodowego, który został zwolniony  

z zawodowej służby wojskowej – z tytułu wypadku lub choroby pozostających w związku z pełnieniem służby wojskowej 
poza granicami państwa; 

3) dokument potwierdzający posiadaną przez żołnierza wysługę lat służby wojskowej, w tym zawodowej służby wojskowej; 
4) zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń (na druku ustalonym przez DSS MON). 

 
 
 
 
 
Uwaga:  
 

** Całkowity koszt przekwalifikowania zawodowego obejmuje podstawowy koszt szkolenia oraz uzyskania 
certyfikatu, licencji, zdania egzaminu lub uzyskania wpisu na listę uprawnionych do wykonywania zawodu. 
Nie obejmuje natomiast kosztów badań lekarskich i psychologicznych oraz pomocy dydaktycznych  
(§ 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy  
w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk 
zawodowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1622). 

 
Pokrycie kosztów przekwalifikowania zawodowego realizowane jest w formie: 
 przekazania należności na rachunek bankowy ośrodka szkolenia realizującego przekwalifikowanie zawodowe, na 

podstawie oryginału faktury lub rachunku wystawionego przez tę instytucję; 
 wypłaty należności – po przedstawieniu oryginału rachunku potwierdzającego opłacenie kosztów przekwalifikowania 

zawodowego oraz zaświadczenia o ukończeniu przekwalifikowania zawodowego z wynikiem pozytywnym. 
 

 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
 

Pouczenie 

Kodeks postępowania administracyjnego 

art. 75 § 2 Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu 
prawnego w drodze zaświadczenia właściwego organu administracji, organ administracji publicznej odbiera od 
strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania. 

art. 83 § 1 Nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka z wyjątkiem małżonka strony, 
wstępnych, zstępnych i rodzeństwa strony oraz jej powinowatych pierwszego stopnia, jak również osoby 
pozostających ze stroną w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Prawo odmowy zeznań trwa także po 
ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli. 

§ 2 Świadek może odmówić odpowiedzi na pytania, gdy odpowiedź mogłaby narazić jego lub jego bliskich 
wymienionych w § 1 na odpowiedzialność karną, hańbę lub bezpośrednią szkodę majątkową albo spowodować 
naruszenie obowiązku zachowania prawnie chronionej tajemnicy zawodowej. 
       § 3 Przed odebraniem zeznania organ administracji publicznej uprzedza świadka o prawie odmowy zeznań  
i odpowiedzi na pytania oraz o odpowiedzialności za fałszywe zeznania. 

 
Kodeks karny 
  

 
art. 233 § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub  w innym 

postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze 
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

§ 6. Przepisy § 1 (...) stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis 
ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. 
 
 


