
KRÓTKA OPINIA SŁUŻBOWA (UKOŃCZONE KURSY I SZKOLENIA, OSIĄGNIĘCIA W 
SŁUŻBIE OD DATY OSTATNIEGO AWANSU) 
W tym miejscu wpisujemy zasługi osobiste od chwili ostatniego awansu do obecnej chwili (nie 
wpisujemy CO BĘDZIE ROBIŁ W PRZYSZŁOŚCI LUB DO CZEGO ZOSTANIE WYZNACZONY). 
 
Przykład: 
Od ostatniego awansu strzelec ……………………………………… wykonał: 
Ukończył z wynikiem dobrym (80 pkt na 100) Kurs Podoficerski organizowany przy w dniach 
10.02-10.10.2016 r. 
Brał udział w 10 wyjazdach szkoleniowych poza oddział macierzysty w tym 5 krotnie na kursy: 
1, 2, 3, 4, 5, 
Zawsze czynnie uczestniczy w działalności oddziału, wyróżnia się zdyscyplinowaniem, 
punktualnością i merytorycznym przygotowaniem. 
Dodatkowo posiada pozytywną opinię Komendanta/d-cy I plutonu. 
można również szerzej opisać: 
Od czasu ostatniego awansu st. strz. ZS Jan KOWALSKI brał udział w szkoleniach: “Batalion OT 
w działaniach przeciwdywersyjnych w terenie zurbanizowanym Siedlce 2015” oraz jako 
instruktor w “Zimowym Szkoleniu Korpusu Kadetów w Warszawie 2016”. Z wynikiem ogólnym 
bardzo dobrym (95 pkt na 100 mozliwych) zdał egzamin po przeprowadzonym Kursie 
Podoficerskim ZS.  
 
Uczestniczył we wszystkich szkoleniach organizowanych w ramach oddziału. Brał też udział m. 
in. w Biegu Niepodległości oraz Marszu KADRÓWKI, Szlakiem Powstańców Styczniowych . Jest 
wyróżniającym się strzelcem oddziału. 
Od czasu ostatniego awansu znacznie podniósł swoje kwalifikacje uzyskując tytuły: instruktora 
stzrelectwa sportowego i bojowego oraz instruktora survivalu. Ponadto podniósł swoje 
doświadczenie szkoleniowe prowadząc wzrorowo pod względem metodycznym liczne 
szkolenia, 
należy wymienic jakie, a także uczestnicząc jako instruktor w kursie instruktora strzelectwa 
sportowego i bojowego dla kady ZS. Jest wyróżniającym się strzelcem/podoficerem/oficerem 
w Związku Strzeleckim. 
 
Aktywnie uczestniczy w szkoleniu Oddziału Warszawa ZS jak również klas mundurowych 
pełniąc funkcję instruktora. Posiada duży zasób wiedzy z taktyki, survivalu, strzelectwa i 
terenoznawstwa.  
Stara się podwyższać swoją wiedzę, czego przykładem jest udział w kursach, na których 
podnosi swoje kwalifikacje i zdobywa nową wiedzę. W roku 2015 ukończył SERE zimowe w 
Białym Czarnym– z wyróżnieniem. Zdobył patent strzelectwa sportowego, licencję 
strzelectwa sportowego oraz pozwolenie na broń palną do celów sportowych i do celów 
sportowych kolekcjonerskich. Ukończył kurs dowódców drużyn, kurs walki w mieście oraz 
kurs rozpoznania ogólno wojskowego. Jest zdyscyplinowanym strzelcem, który swoją 
postawą i zaangażowaniem jest wzorem do naśladowania  
Biorąc powyższe pod uwagę wnioskuję o mianowanie na stopień sekcyjnego ZS. 
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