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ANKIETA PERSONALNA KANDYDATA DO SŁUŻBY W JWK  

 
A. OGÓLNE INFORMACJE O KANDYDACIE DO CELÓW EWIDENCYJNYCH 

Nazwisko: 
 

Pierwsze imię: 
 

Drugie imię: 

Nazwisko rodowe (kobiety): Imię ojca: Imię matki: 

Data urodzenia (dzień- miesiąc -rok) 
 
 

    Miejsce urodzenia: PESEL: 
           

 

 
STOSUNEK DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ  

 

 Uregulowany 

 Nieuregulowany 

 

Stopień wojskowy (data mianowania): 

 

 

Przydział terytorialny do WKU (żołnierzy rezerwy): 

…………………………………………………………………………. 

Miejsce pełnienia służby (żołnierze zawodowi): 

…………………………………………………………………………. 

Seria i numer książeczki wojskowej (legitymacji służbowej): 

 

WYPEŁNIAJĄ DODATKOWO FUNKCJONARIUSZE PODLEGAJĄCY POD MSWiA oraz MS 

 

 
Stopień służbowy (data mianowania): 

 

 

Przydział terytorialny do WKU ze względu na miejsce 

zamieszkania: 

…………………………………………………………………………. 

Miejsce pełnienia służby (funkcjonariusze): 

…………………………………………………………………………. 

Seria i numer legitymacji służbowej: 

B.   PRZEBIEG SŁUŻBY 

B. 1.  PRZESZKOLENIE WOJSKOWE 

 odbyłem służbę zasadniczą  (miejsce,  okres od - do) _________________________________________________ 

 odbyłem przeszkolenie NSR   (miejsce,  okres od - do) ________________________________________________ 

 odbywam/odbyłem przeszkolenie w służbie kandydackiej   (miejsce,  okres od - do) ________________________________________________ 

 odbyłem inny rodzaj przeszkolenia wojskowego (jaki? miejsce,  okres od - do) _________________________________________________________   

B 2. MIEJSCA SŁUŻBY /ZATRUDNIENIA (proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi) 

B 2.1.  Jestem/  byłem żołnierzem zawodowym w:    w służbie stałej    w służbie kontraktowej    

            Jestem/  byłem żołnierzem w służbie kandydackiej 

Miejsce pełnienia służby          Nazwa Jednostki, miejscowość            Stopień        Specjalność wojsk.(kierunek studiów dla pchor.)        Stanowisko      od     -     do 

 

Miejsce pełnienia służby          Nazwa Jednostki, miejscowość            Stopień        Specjalność wojsk.(kierunek studiów dla pchor.)        Stanowisko      od     -     do 

 

Miejsce pełnienia służby          Nazwa Jednostki, miejscowość            Stopień        Specjalność wojsk.(kierunek studiów dla pchor.)        Stanowisko      od     -     do 

 

Potwierdzenie wpływu ankiety do kancelarii JWK 
 
 
 
 

…………….…………………………… 
(pieczęć wpływu) 
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 B 2.2.  Jestem/  byłem funkcjonariuszem służby  (jakiej?):………………………………………………………………………………………..     

             w służbie stałej    na kontrakcie    

 Miejsce pełnienia służby                            Nazwa Jednostki, miejscowość                             Stopień                               Stanowisko                                      od     -     do 

 

Miejsce pełnienia służby                            Nazwa Jednostki, miejscowość                              Stopień                               Stanowisko                                       od     -     do 

Miejsce pełnienia służby                            Nazwa Jednostki, miejscowość                              Stopień                              Stanowisko                                        od     -     do 

 

 
C. PRZEBIEG EDUKACJI / WYKSZTAŁCENIE      (zaznacz wszystkie ukończone etapy, poziomy oraz tryby edukacji) 

        C.1 GIMNAZJUM              □ Tak        □ Nie     

□      C.2 SZKOŁA ŚREDNIA       □ Tak        □ Nie 

 

LO □ Tak    □ Nie 

TECHNIKUM □ Tak    □ Nie 
SZKOŁA ZAWODOWA □ Tak     □ Nie 

 

 PROFIL (wpisz jaki?)___________________________ 

□ MATURA           □ Tak        □ Nie 

□ ROK ZDANIA MATURY 

    
 

 

         C.3  STUDIA    □ Tak        □ Nie (przejdź do części D) 

STUDIOWANE KIERUNKI  (wpisz wszystkie kierunki studiów, które studiowałeś – podchorążowie uczelni wojskowych dodatkowo specjalność wojskowa) 

Uczelnia/Instytut/ Miejscowość Kierunek/Specjalność poziom tryb ukończone 

 

 

 □ licencjacki □ stacjonarny □ niestacjonarny □ tak  □  w trakcie     □ nie 

  □ magisterski □ stacjonarny □ niestacjonarny □ tak  □  w trakcie      □ nie 

 

 

 □ licencjacki □ stacjonarny □ niestacjonarny □ tak   □  w trakcie     □ nie 

  □ magisterski □ stacjonarny □ niestacjonarny □ tak  □  w trakcie      □ nie 

 
D. POSIADANE UPRAWNIENIA I UMIEJĘTNOŚCI 

Poświadczenie bezpieczeństwa □ Posiadam 

□ Nie posiadam 

 □ klauzula poufne 

  □ klauzula tajne 

 □  klauzula ściśle tajne                                            ważne do dnia ……………………… 

Prawo jazdy       kat.  A      B      B + E      C      C + E      D      D + E      T                   ADR 

 INNE UPRAWNIENIA/KWALIFIKACJE (kursy, szkolenia, patenty, inne): 

Rodzaj uprawnienia Data uzyskania uprawnienia Termin ważności uprawnienia 
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E. SZCZEGÓLNE UMIEJĘTNOŚCI/CECHY OSOBOWOŚCI:  

 

 

 

 

 

 

F. ZAMIERZA PAN/PANI PODJĄĆ DOCELOWO SŁUŻBĘ W JWK W RAMACH: 

□ Sztabu  □ Pionu Szkolenia    □ Pododdziału Zabezpieczenia       □ Pododdziału  Bojowego* 

*Jeżeli zaznaczyłeś Pododdział Bojowy - przejdź do F.1., jeżeli zaznaczyłeś Sztab, Pion Szkolenia, Pododdział Zabezpieczenia - przejdź do G. 

F.1 DOTYCHCZASOWE UMIEJĘTNOŚCI I DOŚWIADCZENIA - WYPEŁNIAJĄ WYŁĄCZNIE KANDYDACI DO PODODDZIAŁÓW BOJOWYCH:  

 

SPADOCHRONOWE GÓRSKIE  ZIMOWE WODNE (NURKOWE, ŻEGLARSKIE) 

    

    

    

WYPEŁNIAJĄ WYŁĄCZNIE PODOFICEROWIE I SZEREGOWI: 

POSŁUGIWANIA SIĘ SPRZĘTEM 

ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI 

POSŁUGIWANIA SIĘ MATERIAŁAMI 

PIROTECHNICZNYMI 

POSŁUGIWANIA ORAZ OBSŁUGIWANIA 

BRONI PALNEJ 

W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ 

POMOCY MEDYCZNEJ/ RATOWNICTWO 

MEDYCZNE 

    

    

    

 
 

G. ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA OBCEGO 

   j. angielski                                                                              stopień znajomości   □ podstawowy    □ średniozaawansowany    □ zaawansowany 

   j. ____________                                                                    stopień znajomości   □ podstawowy    □ średniozaawansowany    □  zaawansowany 

   j. ____________                                                                    stopień znajomości   □ podstawowy    □ średniozaawansowany    □  zaawansowany 

 

Posiadam certyfikat/y (wpisz jaki/e i z jakiego/ich języka/ów 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

H. CZY JEST(BYŁ) PAN/I KARANY/A ?       TAK             NIE   

 Jeśli TAK to za co ? i w którym roku ?   ……………………………………………………….. 

 

I.  CZY BRAŁ PAN/PANI POD UWAGĘ SŁUŻBĘ TAKŻE W INNYCH JEDNOSTKACH WOJSK SPECJALNYCH? 

□ Tak  brałem/am pod uwagę    (zaznacz w której?)      □ AGAT        □ FORMOZA     □ GROM        □ NIL      □ 7 ESKADRA DZIAŁAŃ SPECJALNYCH 

□ Tak  biorę pod uwagę    (  zaznacz w której?)               □ AGAT        □ FORMOZA     □ GROM        □ NIL      □ 7 ESKADRA DZIAŁAŃ SPECJALNYCH 

□ Nie 

I.1. CZY BRAŁ PAN/PANI UDZIAŁ W REKRUTACJI I/LUB SELEKCJI DO KTÓREJŚ Z JEDNOSTEK WOJSK SPECJALNYCH? 

□ Tak,  brałem/am udział w rekrutacji   (zaznacz do której?)      □ AGAT        □ FORMOZA     □ GROM        □ NIL      □ 7 ESKADRA DZIAŁAŃ SPECJALNYCH 

□ Tak,  brałem/am udział w selekcji    (zaznacz w której?)      □ AGAT        □ FORMOZA     □ GROM        □ NIL      □ 7 ESKADRA DZIAŁAŃ SPECJALNYCH 

□ Nie, brałem/am udziału w selekcji 

□ Nie, brałem/am udziału w rekrutacji  

I.2. ILE RAZY BRAŁ PAN/PANI UDZIAŁ W REKRUTACJI I/LUB SELEKCJI DO ZESPOŁU BOJOWEGO W INNEJ JEDNOSTCE SPECJALNEJ? 

□ Brałem/am udział w rekrutacji    (zaznacz w której i podaj ile razy)   □ AGAT ___     □ FORMOZA ___    □ GROM___        □ NIL___     □ 7 EDS___ 

□ Brałem/am udział w selekcji         (zaznacz w której i podaj ile razy)   □ AGAT___       □ FORMOZA ___   □ GROM ___       □ NIL___     □ 7 EDS___ 



4 

 

I.3. ZA KTÓRYM RAZEM I W RAMACH KTÓREJ JEDNOSTKI SPECJALNEJ PRZESZEDŁ PAN/PANI POZYTYWNIE REKRUTACJĘ ? 

□ Rekrutację przeszedłem/am pozytywnie  (zaznacz w której i podaj za którym razem) □ AGAT ___ □ FORMOZA ___ □ GROM___  □ NIL___   □ 7 EDS___ 

□ Nie przeszedłem/am pozytywnie żadnej rekrutacji 

I.4. ZA KTÓRYM RAZEM I W RAMACH KTÓREJ JEDNOSTKI SPECJALNEJ PRZESZEDŁ PAN/PANI POZYTYWNIE SELEKCJĘ? 

□ Selekcję przeszedłem/am pozytywnie  (zaznacz w której i podaj za którym razem) □ AGAT___  □ FORMOZA ___    □ GROM ___       □ NIL___□ 7 EDS___ 

□ Nie przeszedłem/am pozytywnie żadnej selekcji 

□ Nie brałam/em udziału w selekcji 

 

Zobowiązuję się do uzupełnienia braków w złożonej 

dokumentacji do dnia ................................................ 

 

 Podpis osoby zainteresowanej: 

 

 
J. OŚWIADCZENIE 

□  Oświadczam, że dane zawarte w ankiecie są zgodne ze stanem faktycznym  

□. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie na potrzeby rekrutacji do służby w JWK. 
 

Data: 

 

 Podpis kandydata do JWK 

 

 

 
OPINIA OSOBY WERYFIKUJĄCEJ ANKIETĘ W JWK: 

Kandydat zakwalifikowany do służby w zespołach:  bojowych/zabezpieczenia*. 

Kandydat niezakwalifikowany do służby z powodu: 

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

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

 

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                 …………….…………………………………… 
                                                                                                                                                                     (data, podpis (i pieczęć) osoby weryfikującej) 

Dodatkowe adnotacje: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Ponadto kandydat do ankiety powinien załączyć niżej wymienione dokumenty: 
1. Oświadczenie o niekaralności do pobrania ze strony internetowej JWK (pliki do pobrania); 
2. Kopia rozkazu (decyzji) personalnego o wyznaczeniu na obecnie zajmowane stanowisko służbowe (żołnierze zawodowi); 
3. Kopia ostatniego kontraktu na pełnienie służby kontraktowej (żołnierze zawodowi); 
4. Kopia orzeczenia o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz w przypadku posiadania kopia orzeczenia o zdolności do służby w jednostkach  
 desantowo – szturmowych (żołnierze zawodowi); 
5. Kopia poświadczenia bezpieczeństwa (w przypadku posiadania); 
6. Kopia zaświadczenia stwierdzającego odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku posiadania); 
7. Kopie innych dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, w tym ukończone kursy, szkolenia, zdobyte uprawnienia oraz  
 posiadane certyfikaty. 

DANE TELEADRESOWE: 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo: 

 

Adres e-mail: Telefon kontaktowy: 

 

ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli jest inny niż adres zameldowania) 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo: 

 

 


