
WAŻNE: 

Zainteresowanych służbą kandydacką w Ośrodku Szkolenia informujemy, że po zakończeniu 

szkolenia planowane jest powołanie wszystkich elewów do służby zawodowej w Jednostce 

Wojskowej AGAT.   

Rozpatrywana jest również możliwość zaliczania selekcji do służby w poddziałach bojowych 

jednostek Wojsk Specjalnych. 

Do służby kandydackiej pełnionej w Ośrodku Szkolenia może być powołana osoba 

zainteresowana spełniająca następujące warunki: 

 ukończyła 18 lat; 

 posiada obywatelstwo polskie; 

 niekarana; 

 posiada świadectwo ukończenia gimnazjum. 

Powoływane mogą być osoby posiadające uregulowany stosunek do służby wojskowej,  nie 

będące żołnierzami zawodowymi i posiadające stopień nie wyższy niż starszy szeregowy,  

a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub 

przeszkolenia wojskowego.  

 

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA  REKRUTACYJNEGO 

ETAP I 

KROK 1 

1. Osoba zainteresowana ma obowiązek pobrać i wypełnić czytelnie Wniosek , 

Kwestionariusz JWK i Kwestionariusz WKU (do pobrania na stronie internetowej JWK -  

jwk.mil.pl. – pozostałe - ośrodek szkolenia).  

 

KROK 2 

1. Osoba zainteresowana składa ww. Wniosek o powołanie do służby kandydackiej do 

Dyrektora Departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego ds. Kadr, poprzez 

właściwego Wojskowego Komendanta Uzupełnień w terminie podanym w Decyzji 

Ministra Obrony Narodowe ( do 31 marca 2019 r ).  

2. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty: 

 świadectwo ukończenia gimnazjum, 

 życiorys (napisany odręcznie), 

 odpis skrócony aktu urodzenia, 

 informację o osobie z krajowego rejestru karnego, wystawioną z datą nie 

wcześniejszą niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego 

(może być dostarczone bezpośrednio przed rozpoczęciem egzaminów), 

https://jwk.wp.mil.pl/u/WNIOSEK_TFN9Coz.pdf
https://jwk.wp.mil.pl/u/KWESTIONARIUSZ_OSOBOWY_JWK.pdf
https://jwk.wp.mil.pl/u/KWESTIONARIUSZ_OSOBOWY_WKU.pdf
https://jwk.wp.mil.pl/u/WNIOSEK_TFN9Coz.pdf


 inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności oraz 

Kwestionariusz WKU. 

3. Osoba zainteresowana ma obowiązek przesłania skanów wypełnionego Wniosku  

i  Kwestionariusza JWK na adres: jata@mon.gov.pl .  

 

ETAP II 

KROK 1 

1. Udział w postępowaniu rekrutacyjnym. O terminie jego przeprowadzenia osoby 

zainteresowane  zostaną powiadomione drogą elektroniczną oraz poprzez stronę 

internetową JWK w zakładce Ośrodek Szkolenia co najmniej na 14 dni przed jego 

rozpoczęciem (Ośrodek nie powiadamia  przesyłkami pocztowymi). 

2. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego w Ośrodku Szkolenia ustala 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej. Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów 

ubiegających się o przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydatów na szeregowych 

zawodowych w ramach sześciomiesięcznego kursu „Jata”, realizowanego w Ośrodku 

Szkolenia w JWK w Lublińcu, ma charakter konkursowy i obejmuje trzy etapy: 

 sprawdzian sprawności fizycznej, 

 analizę ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum, 

 rozmowę kwalifikacyjną. 

3. W celu sprawnego przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, komendant 

Ośrodka Szkolenia, spośród członków komisji, powołuje podkomisje egzaminacyjne, 

których przewodniczącymi są żołnierze pełniący służbę wojskową w Ośrodku Szkolenia. 

Skład poszczególnych podkomisji ustalany jest rozkazem komendanta Ośrodka 

Szkolenia w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu wstępnego - 

sprawdzianu sprawności fizycznej, analizy ocen na świadectwie gimnazjalnym  

i rozmowy kwalifikacyjnej. 

4. Komisja rekrutacyjna, wpisuje wyniki uzyskane przez kandydatów do arkusza 

szczegółowych wyników, który po podpisaniu przez przewodniczących podkomisji  

i sekretarza komisji zatwierdza przewodniczący komisji. 

5. Wprowadzając dane osobowe kandydatów do arkusza szczegółowych wyników komisja 

nadaje każdemu kandydatowi indywidualny numer.  

6. Arkusze poszczególnych części egzaminu nie zawierają pełnych danych osobowych 

kandydata lecz jedynie nadany mu indywidualny numer. Każdego dnia trwania egzaminu 

komisja sprawdza zgodność danych osobowych kandydata zawartych w arkuszu 

szczegółowych wyników z dokumentem tożsamości kandydata (dowód osobisty lub 

paszport). 

https://jwk.wp.mil.pl/u/KWESTIONARIUSZ_OSOBOWY_WKU.pdf
https://jwk.wp.mil.pl/u/WNIOSEK_TFN9Coz.pdf
https://jwk.wp.mil.pl/u/KWESTIONARIUSZ_OSOBOWY_JWK.pdf
https://jwk.wp.mil.pl/u/Sprawdzian_sprawnosci_fizycznej_TybrvVO.docx
https://jwk.wp.mil.pl/u/Rozmowa_kwalifikacyjna_Ss5fEUw.docx


7. Każdy z kandydatów otrzymuje arkusz oceny indywidualnej, który jest zobowiązany 

posiadać przy sobie w trakcie przystępowania do sprawdzianu sprawności fizycznej na 

każdym jego etapie celem wpisania do niego uzyskanych indywidualnych wyników  

z danego sprawdzianu. Na zakończenie tego etapu kwalifikacji arkusz zbierany jest 

przez komisję.  

8. Podkomisja analizująca oceny na świadectwie gimnazjalnym kandydata  wypełnia 

arkusz analizy ocen na świadectwie gimnazjalnym. Analizie podlegają świadectwa 

jedynie tych kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik ze sprawdzianu sprawności 

fizycznej. Analiza ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum realizowana jest bez 

osobistego udziału kandydata. 

9. Podczas prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej komisja wypełnia arkusz rozmowy 

kwalifikacyjnej, w której wpisuje się liczbę punktów uzyskanych przez kandydata 

podczas tego etapu procesu kwalifikacyjnego. 

10. Na zakończenie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zapoznawany jest  

z wynikami wszystkich trzech części egzaminu (co potwierdza złożeniem 

własnoręcznego podpisu na indywidualnej karcie oceny, arkuszu analizy ocen na 

świadectwie gimnazjalnym oraz arkuszu rozmowy kwalifikacyjnej). 

11. Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego komisja sporządza protokół,  

w którym określa jego przebieg i wynik. Do protokołu załącza się arkusz szczegółowych 

wyników postępowania kwalifikacyjnego. 

12. Komisja zobowiązana jest do prowadzenia dokumentacji postępowania rekrutacyjnego, 

a w szczególności przestrzegania procedur dotyczących: 

 Sporządzania i przechowywania arkuszy szczegółowych wyników  

z postępowania rekrutacyjnego, podpisanych przez przewodniczącego, sekretarza  

i wszystkich przewodniczących podkomisji; 

 Przechowywania lub przekazania dokumentów z postępowania rekrutacyjnego po 

jego zakończeniu zgodnie z przepisami; 

 Wszelkie skreślenia i zmiany w dokumentach wykonanych w procesie kwalifikacji 

powinny być opisane i potwierdzone czytelnym podpisem przewodniczącego 

komisji. 

 

KROK 2 

1. Komendant Ośrodka Szkolenia, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego 

informuje właściwego Wojskowego Komendanta Uzupełnień  

o wstępnym zakwalifikowaniu kandydata do Ośrodka Szkolenia. 

2. Komisja rekrutacyjna po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego: 



 wydaje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni, osobie 

zainteresowanej zaświadczenie o zakwalifikowaniu lub w terminie do 14 dni od dnia 

zakończenia postępowania rekrutacyjnego decyzję o niezakwalifikowaniu do 

Ośrodka Szkolenia, 

 przesyła kopię zaświadczenia lub decyzji, o których mowa powyżej właściwemu 

Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień. 

Od decyzji komisji rekrutacyjnej o niezakwalifikowaniu się kandydata do Ośrodka 

Szkolenia przysługuje prawo wniesienia odwołania do Dowódcy JWK poprzez 

Komendanta Ośrodka w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia. 

 

KROK3 

1. Wojskowy Komendant Uzupełnień kieruje osobę zainteresowaną  pełnieniem służby 

kandydackiej w Ośrodku Szkolenia do: 

 Wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia 

psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby 

wojskowej, 

 Wojskowej komisji lekarskiej – w celu ustalenia zdolności fizycznej  

i psychicznej do zawodowej służby wojskowej. 

 

 

ETAP III 

KROK 1 

1. Komendant Ośrodka Szkolenia, po wydaniu rozkazu personalnego  

o powołaniu do służby kandydackiej, doręcza go osobie zainteresowanej. 

2. Rozkaz personalny o powołaniu do służby kandydackiej wydaje się po podpisaniu 

umowy z osobą zainteresowaną, określającej warunki zwrotu kosztów poniesionych na 

jej naukę i utrzymanie, zgodnie z art. 124 ust 6 ustawy z dnia 11 września 2003 r.  

o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz z par. 14 rozporządzenia Ministra 

Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów 

na żołnierzy zawodowych. 

 

KROK 2 

1. Wojskowy Komendant Uzupełnień po otrzymaniu kopii zaświadczenia  

o zakwalifikowaniu się kandydata wydaje osobom powołanym do służby kandydackiej 

skierowania do Ośrodka Szkolenia. 

 


