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SPOSÓB PRZYGOTOWANIA CHARAKTERYSTYKI
• Objętość materiału charakteryzowanej osoby bez ograniczeń;
• Zawarcie w charakterystyce najistotniejszych danych z życia i służby,
szczególne osiągnięcia, cechy osobowości itp.;
• Propozycja charakterystyki – data i miejsce urodzenia; ukończone szkoły
przed rozpoczęciem służby wojskowej, przebieg służby wojskowej, zdobyte
wykształcenie, szczególne umiejętności, szczególne osiągnięcia w służbie
wojskowej, posiadane wyróżnienia, elementy służby wnoszące określone
wartości do wojsk inżynieryjnych itp. – wg decyzji charakteryzowanej osoby;
• Zdjęcie charakteryzowanej osoby w lewym narożniku tekstu;
• Rekomendowany sposób przekazania materiału – wersja elektroniczna;
• Dane edytorskie: edytor tekstu Word Times New Roman; czcionka12;
odstęp między wierszami 1,5; wcięcie na akapity 1.25; marginesy lustrzane.

PRZYKŁAD
Płk dypl. ………………..…..……….. urodził się ……… roku we Wrocławiu.
W latach 1983 – 1987 studiował w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych we
Wrocławiu. Po ukończeniu studiów został wyznaczono na stanowisko dowódcy plutonu w 45
kompani podchorążych w WSO Inżynierii Wojskowej. W 1990 został wyznaczony na stanowisko
Zdjęcie
dowódcy 5 kompani Szkoły Podchorążych Rezerwy w WSOIW. Po zdaniu egzaminów do
Akademii Obrony Narodowej został skierowany, jako instruktor do 1 Brzeskiej Brygady Saperów,
a następnie do 5 Brygady Pancernej „SKORPION”. Po ukończeniu w 1995 roku studiów w AON
został wyznaczony na starszego oficera operacyjnego w sztabie 6 Głogowskiego Pułku DrogowoMostowego.
W styczniu 1997 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy batalionu drogowo-mostowego w 6 pdm. W tym
samym roku w czasie „powodzi 1000-lecia” uczestniczył wraz z batalionem w akcji ratowniczo-ewakuacyjnej broniąc przed
zalaniem ujęcia wody dla Huty Miedzi Głogów, która na czas powodzi nie przerwała pracy mimo realnego zagrożenia
zatopieniem. Batalionem dowodził do końca 2001 roku tj. do rozformowania 6 pdm. W styczniu 2002 został wyznaczony na
stanowisko szefa sztabu 6 Ośrodka Przechowywania Sprzętu W Głogowie.
W lipcu 2004 roku na podstawie rozkazu personalnego Dowódcy Wojsk Lądowych został wyznaczony na stanowisko
szefa sekcji personalno – wychowawczej S-1 w 7 Rejonowej Bazie Materiałowej w Stawach. W tym samym miesiącu
decyzją Ministra Obrony Narodowej został wyznaczony na stanowisko specjalisty w Oddziale Operacyjnym Szefostwa
Obrony Terytorialnej Generalnego Zarządu Wsparcia P-7. W 2005 roku objął stanowisko starszego specjalisty Szefostwa
Inżynierii Wojskowej GZW P-7, a następnie w 2011 roku głównego specjalisty w Szefostwie Inżynierii Wojskowe gdzie
zajmował się m.in. koordynowaniem użycia Sił Zbrojnych RP w odbudowie infrastruktury mostowej i drogowej oraz zadań
realizowanych na wnioski władz samorządowych do Ministra Obrony Narodowej..
Od 2005 roku był przedstawicielem Szefostwa Inżynierii Wojskowej w Zespole Operacyjnym Sztabu Kryzysowego
MON, w którym brał czynny udział w czasie powodzi w latach 2008 - 2011 r. oraz w Kotlinie Kłodzkiej i Jeleniogórskiej
w 2012 roku Aktywnie uczestniczył w pracach Grupy Dowodzenia Dowództwa Operacyjnego SZ kierując wsparciem
inżynieryjnym i działaniami Patroli Rozminowania oraz wydzielonych pododdziałów inżynieryjnych w celu zapewnienia
bezpieczeństwa podczas Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO – 2012.
Płk …………………. jest absolwentem, Technikum Rolniczego w Krzyżowicach, WSOWI we Wrocławiu, AON
w Warszawie, WAT w Warszawie. Jest żonaty i ma dwoje dzieci. Interesuje się historią starożytną i średniowieczną oraz
sztuką wojenną okresu napoleońskiego, numizmatyką i filatelistyką.

