
 
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: 
           

 

Adres e-mail: Telefon kontaktowy: 

Dane adresowe miejsca zameldowania na pobyt stały: 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo: 

 

 

B.  ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli jest inny niż adres zameldowania) 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo: 

 

 

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) 

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. 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)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



E. NARODOWOŚĆ 

 

 

F. POSIADANE OBYWATELSTWA 

 

 

G. POSIADANE DOKUMENTY TOŻSAMOSCI      (proszę wpisać wszystkie posiadane dokumenty tożsamości: Dowód osobisty oraz paszport/y) 

Nazwa Seria Nr Organ wydający 

    

    

    
 

 

H. STOSUNEK DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ      (właściwe zaznaczyć, wypełnić lub podkreślić właściwe) 

 

 Uregulowany 

 Nieuregulowany 

 

Stopień wojskowy (data mianowania): 

 

 

Przydział terytorialny do WKU: 

 
Seria i numer książeczki wojskowej: 

 

H 1. PRZESZKOLENIE WOJSKOWE 

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

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

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

 nie posiadam przeszkolenia wojskowego  (może Pan/Pani zakończyć wypełnianie ankiety. Do udziału w rekrutacji wymagane jest przeszkolenie wojskowe. 
Zapraszamy do aplikacji do Ośrodka Szkolenia w JWK, www.commando.mil.pl, gdzie nie ma tego wymogu. Dalsze informacje na stronie). 

 nie zgłosiłem się do kwalifikacji wojskowej (podać powód)________________________________________ (może Pan/Pani zakończyć wypełnianie ankiety. Do 
udziału w rekrutacji wymagane jest przeszkolenie wojskowe. Zapraszamy do aplikacji do Ośrodka Szkolenia w JWK, www.commando.mil.pl, gdzie nie ma tego 
wymogu. Dalsze informacje na stronie). 

H 2. MIEJSCA ZATRUDNIENIA   (proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi) 

H 2.1.  Jestem/  byłem żołnierzem zawodowym w:    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 

 

 H 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 

 

http://www.commando.mil.pl/
http://www.commando.mil.pl/


 
I. AKTUALNE MIEJSCE PRACY    (wypełniają osoby, które aktualnie pracują) 
Nazwa m-ca pracy/ 
miejscowość 

Nazwa stanowiska i 
zakres obowiązków 

Rodzaj wykonywanej 
pracy 

Zadowolenie z wykonywanej pracy 
Kadencja lub okres na jaki został 

zawarty kontrakt od - do 

 
 

 
 

 Sztab 
 

Pion szkolenia 
 

Pododdział  
Zabezpieczenia 
 

 Pododdział bojowy 
 

 inne, 
jakie?................................ 
……………………………………. 

 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE  (proszę podać trzy najważniejsze Twoim zdaniem  miejsca (stanowiska) pracy, które miały wpływ na decyzję o podjęciu służby 
w JWK)  

 Nazwa miejsce pracy/ 
miejscowość 
Czas wykonywania od - do 

Nazwa stanowiska i 
zakres obowiązków 

Rodzaj wykonywanej 
pracy 

 
 Rodzaje zadań, które lubił Pan/Pani 
wykonywać  
 

Rodzaje zadań, których nie lubił 
Pan/Pani  wykonywać 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
K. PREFERENCJE DOTYCZĄCE WYBORU WYKONYWANEJ PRACY 

Które z poniższych stwierdzeń jest Panu/Pani bliskie 

odnośnie wyboru pracy ?   (zaznacz tylko jedną 
odpowiedź)         

Jaki rodzaj pracy Pan/Pani preferuje? 

 
 (zaznacz tylko jedną odpowiedź)         

Preferuję pracę:  

□   Najważniejsze, żeby się wciąż rozwijać 

□   Rozwój jest ważny, ale ważne są również zarobki 
□   Najważniejsze są przede wszystkich zarobki 

 

□ Praca fizyczna, samodzielna 

□ Praca fizyczna, w grupie 

□ Praca umysłowa, samodzielna 

□ Praca umysłowa, w grupie 

 

□ stałą 
□ okresową 

L.  CZYNNIKI MOTYWUJĄCE PANA/PANIĄ DO PRACY JEDNOSTCE SPECJALNEJ  (można zaznaczyć kilka odpowiedzi, ponumeruj zaznaczone 
odpowiedzi od najbardziej do najmniej ważnych, liczba 1 oznacza najważniejsze, liczba 2 mniej ważne itd.) 

 

□ zarobki 

□ możliwość rozwoju/ szkolenia 

□ możliwość pełnienia funkcji kierowniczych  (lidera grupy) 
□ możliwość awansu 

□ możliwość połączenia pracy z życiem rodzinnym 

□ pozytywna atmosfera w pracy 

□ wyjazdy na misje 

□ inne czynniki jakie?.............................................................................................................................................................................................................................. 

 
 

Ł. POSIADANE UPRAWNIENIA I UMIEJĘTNOŚCI 

Poświadczenie bezpieczeństwa □ Posiadam 

□ Nie posiadam 

 □ 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/KWALIFIKACJE (kursy, szkolenia, patenty, inne): 

Rodzaj uprawnienia Data uzyskania uprawnienia Termin ważności uprawnienia 

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

M.  NAJWAŻNIEJSZE POWODY ZMIANY DOTYCHCZASOWEGO MIEJSCA PRACY/SŁUŻBY: 

 

 

 

 

 

 

N.  SZCZEGÓLNE UMIEJĘTNOŚCI / POSIADANE CECHY OSOBOWE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.  ZAINTERESOWANIA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. MOTYWY DO  PODJĘCIA SŁUŻBY W JWK: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 P.1.  ZAMIERZA PAN/PANI PODJĄĆ DOCELOWO SŁUŻBĘ W JWK W RAMACH: 

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

*Jeżeli zaznaczyłeś Pododdział Bojowy przejdź do P.2. 

P.2.  JAKIE SĄ PANA/I DOTYCHCZASOWE UMIEJĘTNOŚCI , DOŚWIADCZENIA: 

a) 

SPADOCHRONOWE GÓRSKIE /ZIMOWE WODNE (NURKOWE, ŻEGLARSKIE) 

   

   

   

   

   

   

b) 

POSŁUGIWANIA SIĘ SPRZĘTEM 

ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI 

POSŁUGIWANIA SIĘ MATERIAŁAMI 

PIROTECHNICZNYMI 

POSŁUGIWANIA ORAZ 

OBSŁUGIWANIA BRONI PALNEJ 

W ZAKRESIE UDZIELANIA 

PIERWSZEJ POMOCY MEDYCZNEJ/ 

RATOWNICTWO MEDYCZNE 

    

    

    

    

    

    

 

P.3.   CZY UWAŻA PAN/I, ŻE PROWADZENIE  STRONY INTERNETOWEJ I PROFILU NA FB PRZEZ JWK JEST PRZYDATNE W PRZYGOTOWANIACH DO PROCESU 

REKRUTACJI I SELEKCJI? 

□ Tak  uważam, że jest przydatne w przygotowaniach do rekrutacji 

□ Tak  uważam, że jest przydatne w selekcji do grup bojowych 

□ Tak  uważam, że jest przydatne, ale brakuje informacji (proszę napisać jakich?) 

 
ODNOŚNIE REKRUTACJI brakuje: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ODNOŚNIE SELEKCJI brakuje: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ Uważam, że jest mało przydatna, proponowałbym/łabym w zamian lub w uzupełnieniu  inną formę przekazu informacji ( proszę napisać 

jaką?)................................................................................................................................................................................................................................................................ 

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

 

 

 



P.4.  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 

P.4.1. 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 (proszę przejść do modułu P.5) 

P.4.2. 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___ 

 
P.4.3. 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 

 
P.4.4. 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 

 

 

P.5. CZY BRAŁ PAN/PANI UDZIAŁ W REKRUTACJI DO INNEGO RODZAJU SIŁ ZBROJNYCH? 

□ Tak, brałem udział w rekrutacji (zaznacz której?)  □ WOJSKA LĄDOWE  □ SIIŁY POWIETRZNE  □ MARYNARKA WOJENNA  □ WOJSKA  OBRONY TERYTORIALNEJ 

□ Nie (proszę przejść do modułu P.6) 

P.5.1. ILE RAZY BRAŁ PAN/PANI UDZIAŁ W REKRUTACJI DO OKREŚLONEGO RODZAJU SIŁ ZBROJNYCH? 

□ Brałem/am udział w rekrutacji    (zaznacz w której i podaj ile razy)    

□ WOJSKA LĄDOWE__  □ SIIŁY POWIETRZNE__  □ MARYNARKA WOJENNA__  □ WOJSKA  OBRONY TERYTORIALNEJ__ 

 
P.5.2. ZA KTÓRYM RAZEM I W RAMACH KTÓREGO RODZAJU SIŁ ZBROJNYCH PRZESZEDŁ PAN/PANI POZYTYWNIE REKRUTACJĘ? 

□ Rekrutację przeszedłem/am pozytywnie  (zaznacz w której i podaj za którym razem)                                                                                                                                            

□ WOJSKA LĄDOWE __ □ SIIŁY POWIETRZNE__ □ MARYNARKA WOJENNA __ □ WOJSKA  OBRONY TERYTORIALNEJ__  

□ Nie przeszedłem/am pozytywnie rekrutacji 

 

 

P.6. CZY BRAŁ PAN/PANI UDZIAŁ W REKRUTACJI DO INNEGO RODZAJU SŁUŻBY W JEDNOSTKACH PARAMILITARNYCH? 

□ Tak brałem udział w rekrutacji (zaznacz do której formacji?) □ STRAŻ GRANICZNA  □ SŁUŻBA WIĘZIENNA □ POLICJA  □ PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA 

□ inna, jaka?____________ 

□ Nie (proszę przejść do modułu P.7) 

P.6.1. ILE RAZY BRAŁ PAN/PANI UDZIAŁ W REKRUTACJI DO OKREŚLONEGO RODZAJU SŁUŻBY? 

□ Brałem/am udział w rekrutacji   (zaznacz w której i podaj ile razy) □ STRAŻ GRANICZNA__  □ SŁUŻBA WIĘZIENNA__ □ POLICJA__  □ STRAŻ POŻARNA__ 

 □ inna, jaka?______________________   __ 

 
P.6.2. ZA KTÓRYM RAZEM I W RAMACH KTÓREGO RODZAJU SUŻBY PRZESZEDŁ PAN/PANI POZYTYWNIE REKRUTACJĘ? 

□ Rekrutację przeszedłem/am pozytywnie  (zaznacz w której i podaj za którym razem) □ STRAŻ GRANICZNA__  □ SŁUŻBA WIĘZIENNA__ □ POLICJA__   

□ STRAŻ POŻARNA__ □ INNA, JAKA?______________________   __ 

□ Nie przeszedłem/am pozytywnie rekrutacji 

 



P.7. CO ZAMIERZA PAN/PANI ZROBIĆ  JEŻELI NIE UDA SIĘ PANU/PANI  PRZEJŚĆ POZYTYWNIE REKRUTACJI DO JWK? 

□ Lepiej się przygotuję i będę startował/a w przyszłym roku 

□ Spróbuję się dostać do innej jednostki wojsk specjalnych (zaznacz do której): 

 
   . AGAT 
   . FORMOZA 

   . GROM 

   . NIL 

   . 7EDS 

□ Spróbuję się dostać do innego rodzaju sił zbrojnych (zaznacz do jakiego): 

 
   . WOJSKA LĄDOWE 

   . MARYNARKA WOJENNA 

   . SIŁY POWIETRZNE 

   . WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ 

□ Nie wiem co zrobię 

□ Nie będę ponownie startował, będę kontynuował edukację 

□ Nie będę ponownie startował, pójdę do pracy 

□ Nie będę ponownie startował, pozostanę w miejscu pracy/ jednostce, w której obecnie pracuję 

 

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

 Jeśli TAK to za co ? i w którym roku ?   _____________________________   

 

 
 

S. NAJWAŻNIEJSZE PROBLEMY, KTÓRYCH SIĘ PAN/I OBAWIA I CHCIAŁBY/AŁABY UNIKNĄĆ W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM SŁUŻBY W JWK (można zaznaczyć kilka 

odpowiedzi, proszę wybrać spośród zaznaczonych 5 najważniejszych i ponumerować od najbardziej do najmniej ważnych, liczba 1 oznacza najważniejszy 

problem, liczba 2 mniej ważny itd.)  

□ permanentny stan stresu 

□ kwestia własnego bezpieczeństwa 

□ kwestia bezpieczeństwa członków rodziny 

□ trudności w pogodzeniu obowiązków zawodowych i rodzinnych 

□ stała dyspozycyjność w związku z pełnieniem służby 

□ wynagrodzenie nieadekwatne do wykonywanej pracy 

□ brak wolnego czasu na odpoczynek i regenerację organizmu 

□ brak wolnego czasu na realizację pasji 

□ brak wolnego czasu na spędzanie czasu z rodziną 

□ problemy zdrowotne 

□ brak jasnych kryteriów ścieżek awansu zawodowego 

□ brak efektywnych szkoleń  

□ zbyt dużo teorii a za mało praktyki w szkoleniach 

□ problemy natury komunikacyjnej i organizacyjnej w miejscu pracy 

□ ogólna atmosfera w pracy nie wpływająca pozytywnie na efektywność realizowanych zadań 

□ inne problemy jakie?____________________________________ 

T.  Dodatkowe informacje (istotne wg Pana/Pani podczas procesu rekrutacji a nie uwzględnione wyżej):  

 

 

 

 

U. OŚWIADCZENIE 

□  Oświadczam, że dane podane we wniosku  są zgodne ze stanem faktycznym  

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

Zaprzestanie przetwarzania informacji nastąpi z chwilą zakończenia procesu rekrutacji i selekcji, a w przypadku osób, które zakwalifikują się do służby 
w  jednostkach WS, z chwilą zakończenia pełnienia służby. 
Data: 

 

 Podpis kandydata do JWK 

 

 



 
W. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU 
 

Lp. 

 

 Nazwa załącznika 

 

 Uwagi 

 

 

 

  
 

  
 

 

 

  
 

  
 

 

 

  
 

  
 

 

 

  
 

  
 

 

 

  
 

  
 

X. ADNOTACJE 

 

Data przyjęcia dokumentów: 

 

 Numer: 

 

 Podpis pracownika: 

 

Data odbioru dokumentów: 

 

 Decyzja: 

 

 Data: 

 

 Podpis osoby zainteresowanej 

 

 

 

Zobowiązuję się do uzupełnienia braków w złożonej 

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

 

 Podpis osoby zainteresowanej: 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ 
 

Decyzją Komisji Rekrutacyjnej Nr ......................... z dnia ............................ osoba zainteresowana została 

przyjęta/ nie została przyjęta do pełnienia służby w JWK* 

......................................................................................................................................................................... 

 

 


