
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY JWK 

A. OGÓLNE INFORMACJE O KANDYDACIE DO CELÓW EWIDENCYJNYCH 

Nazwisko: 
 

Pierwsze imię: 

 

Drugie imię: 

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

Data urodzenia: 
 
 

Miejsce urodzenia: PESEL: 
           

 

Adres e-mail: Telefon kontaktowy: 

B. DANE ADRESOWE MIEJSCA ZAMIESZKANIA 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo: 
 

ADRES DO KORESPONDENCJI ( jeżeli jest inny niż adres zamieszkania ) 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo: 
 

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

          □  Gimnazjum Nazwa szkoły: Miejscowość: Rok ukończenia: 

□  Szkoła zawodowa: Nazwa szkoły: Miejscowość: Rok ukończenia: Kierunek / Profil: 

□  Szkoła średnia: Nazwa szkoły: Miejscowość: Rok ukończenia: Kierunek / Profil: 

 Typ szkoły: 

       □  LO                                                                  □ Matura 

       □  Technikum                                                        Rok zdania matury: 

 

□  Studia   

   

Nazwa uczelni: 

 

Miejscowość: 

 

Rok rozpoczęcia: 

 

Rok ukończenia: 

□ nadal 

   tryb: 
   □  stacjonarny 
   □  niestacjonarny 

poziom: 
□ licencjacki 
□ inżynierski 
□ magisterski 
□ podyplomowy 
 

kierunek: specjalność: 

 

D. ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA OBCEGO 

j. angielski                                                                                  stopień znajomości □ zaawansowany □ średni □ podstawowy 

j. ____________                                                                       stopień znajomości □ zaawansowany □ średni □ podstawowy 

j. ____________                                                                        stopień znajomości □ zaawansowany □ średni □ podstawowy 

 

F. POSIADANE OBYWATELSTWA Wpisz swoje obywatelstwo np. polskie jeśli posiadasz więcej niż jedno rozdziel je przecinkami np. polskie, 
niemieckie 

 

G. POSIADANE DOKUMENTY TOŻSAMOSCI 

Nazwa Seria Nr Organ wydający 

    

    



H. STOSUNEK DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ      (właściwe zaznaczyć i podkreślić) 

□  uregulowany 

□  nieuregulowany  

Seria i numer książeczki wojskowej: 

 

Przydział terytorialny do WKU: 

 

I. AKTUALNE MIEJSCE PRACY    (wypełniają osoby, które aktualnie pracują) 

Czy aktualnie pracujesz?: 
□ Tak 
□ Nie 

Nazwa m-ca pracy/ miejscowość Nazwa stanowiska i zakres obowiązków 

Rodzaj wykonywanej 
pracy 
□ Praca fizyczna  
□ Praca umysłowa 
 

Zadowolenie z wykonywanej pracy 
□ praca mnie rozwija i warunki finansowe są zadowalające 
□ praca mnie rozwija, ale warunki finansowe nie są zadowalające 
□ praca mnie nie rozwija, ale warunki finansowe są zadowalające 
□ praca mnie nie rozwija i warunki finansowe nie są zadowalające 

Data 
rozpoczęcia 
pracy: 

Data zakończenia 
umowy / czas 
nieokreślony: 

J. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE ( inne niż aktualne) 
Proszę podać dwa najważniejsze Twoim zdaniem  miejsca (stanowiska) pracy, które miały wpływ na decyzję o podjęciu szkolenia i w przyszłości 
służby w jednostce wojsk specjalnych  

Nazwa m-ca 
pracy/miejcowość 

Nazwa stanowiska Rodzaj wykonywanej pracy  Realizowane zdania 
 

Data 
rozpoczęcia 
pracy 

Data 
zakończenia 
pracy 

      

      
K. PREFERENCJE DOTYCZĄCE WYBORU WYKONYWANEJ PRACY 

Które z poniższych stwierdzeń jest Ci bliskie odnośnie 
wyboru pracy ? 
 
□ Najważniejsze, żeby się wciąż rozwijać 
□ Rozwój jest ważny, ale ważne są również zarobki 
□ Najważniejsze są przede wszystkich zarobki 
 

Jaki rodzaj pracy preferujesz? 
 
□ Praca fizyczna , samodzielna 
□ Praca fizyczna, w grupie 
□ Praca umysłowa, samodzielna 
□ Praca umysłowa, w grupie 
 

Preferujesz pracę: 
 
□ stałą 
□ okresową 

L. POSIADANE UPRAWNIENIA I UMIEJĘTNOŚCI 

Poświadczenie bezpieczeństwa 
□ Posiadam 
□ Nie posiadam 

Klauzule:  
□ klauzula poufne 
□ klauzula tajne 
□  klauzula ściśle tajne  
do kiedy ważne _________________ 

Prawo jazdy kat.: 
 

 A   B   B + E   C   C + E   D   D + E   T    ADR 

INNE UPRAWNIENIA: 

Rodzaj uprawnienia Data uzyskania uprawnienia Termin ważności uprawnienia / bezterminowo 

   

   

   

M. SZCZEGÓLNE UMIEJĘTNOŚCI / POSIADANE CECHY OSOBOWE: 

 

 

N. ZAINTERESOWANIA: 

 

 

O. KARALNOŚĆ 

Czy jesteś/byłeś karany? 
□ Nie 
□ Tak  
 

Za co i w którym roku: 
 
 



P1. ZAANGAŻOWANIE W DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNĄ I OBRONNOŚĆ 
Czy byłeś/jesteś członkiem stowarzyszeń /organizacji paramilitarnych/partii politycznych/ innych organizacji społecznych? 

□ Tak                       □ Nie 

Data członkostwa Nazwa i adres organizacji Pełniona funkcja 

Od Do 

    

    

    

    

    

    

    

    
P2. DŁUŻSZE POBYTY ZA GRANICAMI PAŃSTWA 

Czy Ty, Twój współmałżonek/parner(ka) przebywaliście dłużej niż 14 dni poza granicami państwa? 
□ Tak                       □ Nie 

Imię i nazwisko Data pobytu Miejsce pobytu  
(kraj, miejscowość) 

Powód pobytu 

Od Do 

     

     

     

     

     

     

     
P3. KONTAKTY Z OBYWATELWMI INNYCH PAŃSTW 

Czy Ty, Twój współmałżonek/parner(ka) utrzymujecie lub utrzymywaliście kontakty prywatne lub służbowe z obywatelami innych 
państw? 

□ Tak                       □ Nie  

Imię i nazwisko obywatela 
innego państwa 

Daty utrzymywania kontaktu Kraj pochodzenia obywatela 
innego państwa 

Powód i charakter 
kontaktu Od Do 

     

     

     

     

     

     

     

     
P4. KONTA W MEDIACH SPOŁWCZNOŚCIOWYCH 

Czy posiadasz/posiadałeś konta w mediach społecznościowych (np. Facebook, Google=, Udostępniane publicznie blogi)? 

□ Tak                       □ Nie 

Nazwa portalu internetowego/Nazwa użytkownika (login) Aktywne 

 Tak Nie 

   

   

   

   

   

   

   



R. DANE ANTROPOMETRYCZNE 
 

Wzrost:  Waga: Rozmiar obuwia  

(nr/wielkość stopy w cm): 

Obwód głowy:  Obwód w pasie:  Obwód w klatce piersiowej: 

S. STAN CYWILNY 

 

Stan cywilny:  Dzieci: liczba/płeć: 

T. W RAZIE UZASADNIONEJ POTRZEBY NALEŻY POWIADOMIĆ  

Podaj imię, nazwisko i adres zamieszkania wskazanej osoby oraz numer telefonu osoby wskazanej 

 

 

U. OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że dane podane we wniosku oraz oświadczeniu są zgodne ze stanem faktycznym i zobowiązuję się do 
poinformowania: 
 
□ uczelni wojskowej 
□ szkoły podoficerskiej 
□ ośrodka szkolenia 
 
 o każdej ich zmianie. 

W. INFORMACJA DOTYCZĄCA EWENTUALNEGO ZWROTU KOSZTÓW NAUKI 

 

Zgodnie z postanowieniami art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1414) powołanie do służby kandydackiej może nastąpić po podpisaniu umowy z osobą ubiegającą się o przyjęcie do tej 

służby, określającej warunki zwrotu poniesionych kosztów na jej utrzymanie i naukę w przypadku: 

1) zwolnienia ze służby kandydackiej na podstawie art. 134 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9; 

2) niestawienia się do zawodowej służby wojskowej lub niepodpisania kontraktu na pełnienie służby kontraktowej; 

3) zwolnienia z zawodowej służby wojskowej w okresie dwa razy dłuższym od czasu trwania nauki, na podstawie art. 111 pkt 1, 4, 6, 

7, 9 lit. a i pkt 11-16 oraz art. 112 ust. 1 pkt 1, w wysokości proporcjonalnej do czasu służby po zakończeniu nauki. 

X. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU 

Wymień składane załączniki 

  Nazwa załącznika:  Uwagi: 

□ Załącznik: 

 

  
 

  
 

□ Załącznik: 

 

  
 

  
 

□ Załącznik: 

 

  
 

  
 

□ Załącznik: 

 

  
 

  
 

□ Załącznik: 

 

  
 

  
 

 

 

 


