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ARCHIWUM  WOJSKOWE 
w TORUNIU

Oddział Zamiejscowy w GDYNI 
ul. Dickmana 10/14, 81-103 GDYNIA

WNIOSEK O KWERENDĘ POŚWIADCZENIOWĄ 

A. Wnioskodawca:

1. Imię i NAZWISKO:

2. Adres zamieszkania: ulica nr domu/nr mieszkania 

kod pocztowy miejscowość, kraj 

3. Telefon kontaktowy:

B. Informacje o zatrudnieniu/służbie wojskowej*:
1. Imiona i NAZWISKO osoby

zatrudnionej:

2. Nazwiska podczas
zatrudnienia**:

3. Data urodzenia: 4. Imię ojca:

5. Dokładne czasookresy
zatrudnienia/pełnienia służby**:
(od – do)

I. 

II. 

III. 

IV. 

6. Urlopy/zwolnienia:

bezpłatny: 

od - do

opiekuńczy: 

od - domacierzyński 

od - do

wychowawczy: 

od - do

inne: 
……………….............. od - do

7. Zajmowane stanowiska**:

8. Wymiar czasu pracy: pełny niepełny inny:……………….................................. 

9. Charakter pracy:
stała sezonowa praktyka 
zlecenie inna (jaka?) ………………...........................................................… 

C. Wnioskuję o poświadczenie:

przebiegu służby wojskowej: 
zawodowej zasadniczej nadterminowej 

zastępczej innej:……………….......................................................................... 

zatrudnienia jako: pracownik 
fizyczny 

pracownik 
umysłowy inny:……………….................................. 

wynagrodzenia/uposażenia* historii choroby orzeczenia komisji lekarskiej 
pobytu na misji pokojowej wyroku sądu zwolnień chorobowych 
pracy w warunkach 
szkodliwych 

inne: (jakie?) 
………………………………………………………………………….....................…… 
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* niepotrzebne skreślić
** wymienić wszystkie
***wypełnić jeśli inny niż adres zamieszania

D. Informacje o zakładzie pracy:

1. Pełna nazwa jednostki wojskowej**:

2. Numer jednostki wojskowej**:

3. Miejsce postoju**:

4. Zaopatrzenia finansowe (numer
jednostki wojskowej, pełna nazwa)**:

E. Informacje o przebiegu leczenia:
1. Nazwa szpitala wojskowego/komisji

lekarskiej**:

2. Miejsce postoju**:

3. Dokładne okresy leczenia (od – do)** :

4. Numer historii choroby/orzeczenia
komisji**:

F. Informacje o wyroku:

1. Nazwa sądu wojskowego:

2. Miejsce postoju:

G. Cel wydania poświadczenia**:

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

Adres korespondencyjny***: 

…………………………………………………………. 
  (NAZWISKO i Imię) 

…………………………………………………………. 
 (ulica i numer domu, mieszkania) 

…………………………………………………………. 
 (kod pocztowy   MIEJSCOWOŚĆ)

……………………………………………………………........ 
(własnoręczny podpis wnioskodawcy) 

Oświadczam, iż zapoznałem/-am się z Polityką prywatności Archiwum Wojskowego w Toruniu w 
związku z udostępnianiem materiałów archiwalnych i ochroną danych osobowych.
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