
POMOC W POPRAWNYM WYPEŁNIENIU KWESTIONARIUSZA OSOBOWEGO

1. Kandydat  do  służby  wypełnia  kwestionariusz  własnoręcznie,  drukowanymi  literami,
starannie i czytelnie, jednym kolorem długopisu.
Nie wypełnia się kwestionariusza komputerowo!

2. Odpowiedzi na pytania należy udzielać wyczerpująco i pełnym zdaniem np. na pytanie nr 11
odpowiedź  może  być  następująca:  NIE  POSIADAM  OBYWATELSTWA  INNEGO
KRAJU.

3. Część I DANE OSOBOWE

• str. 2 pkt 3: nazwisko rodowe wpisują zarówno kobiety jak i mężczyźni, 

• str. 3 pkt 19: wypełniają wszyscy mężczyźni oraz kobiety posiadające książeczkę wojskową,
• str. 3 pkt 19 ppkt 3: kategoria zdrowia - należy przepisać z książeczki wojskowej kategorię

zdrowia  wraz  z  § -  jeżeli  są.  Jeżeli  nie  ma  -  kategorię  zdrowia  z  dopiskiem  BEZ
PARAGRAFÓW,

• str.  3  pkt  19  ppkt  7:  wpisać  datę  oraz  podstawę  prawną  przeniesienia  do  rezerwy  z
książeczki wojskowej (str. 9 pkt 5),

• str. 3 pkt 8 ppkt 8: nie należy wypełniać,

• str 4. pkt 22: należ podać tylko służby do których kandydat ubiegał się, bądź w których
służył.  Jeżeli  kandydat  nie  służył  i  nie  ubiegał  się,  wpisuje:  NIE  SŁUŻYŁEM  I  NIE
UBIEGAŁEM SIĘ O PRZYJĘCIE DO ŻADNEJ Z WYMIENIONYCH SŁUŻB,

• str 4 pkt 23: należy wpisać tylko ważny paszport. Jeżeli kandydat nie posiada paszportu lub
utracił on ważność należy wpisać: NIE POSIADAM PASZPORTU,

• str 4 pkt 27: odpowiedz może być następująca: NIGDY NIE BYŁEM W KRAJU ANI ZA
GRANICĄ PODEJRZANY, ZATRZYMANY, OSKARŻONY, UKARANY W SPRAWIE O
PRZESTEPSTWO  LUB  PRZESTEPSTWO  SKARBOWE,  OBJETY JAKIMKOLWIEK
INNYM POSTEPOWANIEM, ZATRZYMANY PRZEZ POLICJĘ, LUB INNE SŁUŻBY
PORZĄDKOWE,

• str 5 pkt 32: wpisać także kiedy był ostatni kontakt z narkotykami, lekami psychotropowymi
lub środkami odurzającymi.

4. CZĘŚĆ  II  INFORMACJE  O  WYKSZTAŁCENIU  I  DOŚWIADCZENIU
ZAWODOWYM   KANDYDATA

• str 7 pkt 1: należy wpisać tylko ukończone szkoły,
• str 8 pkt 3: należy wpisać szkoły jeszcze nie ukończone.

5.   Ostatnia - 10 strona kwestionariusza pozostaje nie wypełniona.

 


