
Nazwisko 
Imię 

Kandyduję do komórek bojowych 
Kandyduję do komórek zabezpieczających 
Wiek 
Data wypełnienia 

Stopień służbowy 

Żołnierz zawodowy Podchorąży Żołnierz rezerwy 
Służba mundurowa Aktualny 

stopień 
Języki Obce 

Certyfikaty Wojskowe (w przypadku braku certyfikatu określić zdolność) 

Język Mówienie Czytanie Słuchanie Pisanie Świadectwo 

Inne certyfikaty/wykształcenie lingwistyczne 

Język Rodzaj certyfikatu + dodatkowe informacje 

W jakiej obszarze/profesji uważasz, że się najlepiej sprawdzisz? (wybierz 2 obszary/profesje) 

Operacyjnej Szkoleniowej 
Informatyczna/
cyberbezpieczeństwo

Rozpoznawczej Personalno-wychowawczej 
Nurkowej

Logistycznej Chemiczno-biologicznej 
Łącznościowej Naprowadzania ogniowego Prowadzenia poj. spec. 
Medycznej Pirotechniczno-saperskiej Spadochronowej 

Umiejętności, uprawnienia, szkolenia krajowe i zagraniczne 
(najbardziej pasujące do profilu specjalności oraz predyspozycje kandydata) 

Instruktor 

Dziedzina Opis 

Uprawnienia 

Finansowej Przerzutu morskiego Przewodników psów 
Inne: Lotniczej 

Osoba cywilna

Misje 
Zagraniczne 

Kraj/nazwa Rok Opis obowiązków 

Drugie Imię 



Szkolenia/Kursy 

Hobby/Zainteresowania 

Dane dotyczące kariery zawodowej 

Służba/praca obecnie 

Numer Jednostki Nazwa Jednostki 
Miejscowość Ulica, numer 
Kod pocztowy Nr. tel. do kadr 
Data(od) Stanowisko 

Zakres obowiązków (do 250 znaków) 

Inne dane 

Data ostatniego mianowania 
Całkowity czas służby Data wstąpienia do służby 

Przebieg kariery 

Nazwa jednostki/ miejsce 
służby/pracy 

Data od-do Stanowisko 

Dane Osobowe 

Obywatelstwo Ulica 
Obywatelstwo 2 Nr domu 
Nazwisko panieńskie Nr mieszkania 
PESEL Kod pocztowy 
Miejsce Urodzenia Miejscowość 
Imię Ojca e-mail
Imię Matki Panieńskie nazwisko 

matki 
Tel. Komórkowy Tel. Stacjonarny 



Wykształcenie 

Rodzaj edukacji Kierunek Rok ukoń. 

Dodatkowe dane 

Posiadane poświadczenie, certyfikat 
bezpieczeństwa   
oraz data ważności PL/NATO/UE 
Orzeczenie o zdolności do służby w jednostkach 
desantowo – szturmowych (Nr orzeczenia, data 
wydania, organ wydający – jeśli jest wydane) 
Data udziału w selekcji wstępnej – zasadniczej  (do 
komórek bojowych), lub ewentualnie powód 
niezaliczenia 
Data udziału w kwalifikacji wstępnej – zasadniczej 
(do pozostałych komórek wewnętrznych), lub 
ewentualnie powód niezaliczenia 
Oceny z opiniowania służbowego /dwie ostanie 
opinie/ 
Czy w przeszłości były prowadzone postępowania 
karne, o wykroczenia lub dyscyplinarne? Proszę 
podać datę zakończenia postępowania i 
kwalifikację prawną 

Osoby polecające 

JW 2305 (imię,nazwisko, nr telefonu) 

Dwie osoby z innych organizacji branżowych (organizacja, nazwisko, nr telefonu, relacja służbowa lub inna z 
tą osobą) 

Powiązania rodzinne w JW 2305 
(Imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa) 

Oświadczenie

Klauzula Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) 

Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszej ankiecie informacje są prawdziwe i nie zataiłem żadnych 
istotnych danych dotyczących mojej osoby mogących mieć wpływ na proces rekrutacji do JW 2305. 

Jestem świadomy, że informacje podane przeze mnie będą poddane weryfikacji, a zatajenie przeze mnie 
informacji lub stwierdzenie nieprawdziwości w powyższych danych będzie skutkować zakończeniem procesu 

rekrutacji z wynikiem negatywnym.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 

2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)



List motywacyjny



1. Motywacja do samorozwoju osobistego

2. Motywacja do samorozwoju branżowego

3. Zadowolenie z wykonywanej dotychczas pracy

4. Zadowolenie z atmosfery pracy w obecnym miejscu zatrudnienia

5. Ogólna motywacja do pracy

6. Kultura osobista

7. Łatwość nawiązywania kontaktów

8. Rozwiązywanie konfliktów

9. Łatwość wyrażania swoich opinii

10.Przemawianie na forum

11. Zdolności negocjacyjne

12. Przyswajanie nowych treści

13. Umiejętność samokształcenia

14. Uczenie się pamięciowe

15. Zapamiętywanie wzrokowe

16. Zapamiętywanie słuchowe

17. Skupienie się nad jednym zadaniem przez dłuższy czas

18. Wykonywanie kilku czynności równocześnie

19. Umiejętność pracy w zespole

20. Umiejętność pracy pod presją czasu

21. Samodzielność w podejmowaniu decyzji

22. Samodzielność w rozwiązywaniu problemu

23. Umiejętność oceny sytuacji

24. Umiejętność podejmowania ryzyka

25. Zdolności adaptacyjne

26. Zdolności przywódcze

CZĘŚĆ PSYCHOLOGICZNA

Ankieta ta zawiera stwierdzenia, które dotyczą zdolności i umiejętności w różnych obszarach. Proszę 
ustosunkować się do wszystkich stwierdzeń zakreślając kółkiem jedną z cyfr od 1 do 5, gdzie 1 to bardzo nisko, 

a 5 bardzo wysoko. Żadna z odpowiedzi nie jest dobra lub zła, każdy bowiem z nas posiada inne zalety.  

by Yetinca 2020©
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