
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 27 lipca 2021 r.

Poz. 1370

OBWIESZCZENIE
PrEZESa rady MINIStróW

z dnia 16 lipca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzoru kwestionariusza 
osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów 

do służby w Agencji Wywiadu

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozpo-
rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegóło-
wych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Wywiadu 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 445), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 
15 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad 
i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Wywiadu (Dz. U. 
poz. 1144).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobo-
wego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby 
w Agencji Wywiadu (Dz. U. poz. 1144), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki
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Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 16 lipca 2021 r. (poz. 1370)

RozPoRządzenie
PrEZESa rady MINIStróW

z dnia 24 kwietnia 2003 r.

w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania 
kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Wywiadu

Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 27 i 2320) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) „AW” – rozumie się przez to Agencję Wywiadu;

2) „ustawie” – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji 
Wywiadu;

3) „ustawie o ochronie informacji niejawnych” – rozumie się przez to ustawę z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji 
niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742);

4) „postępowaniu sprawdzającym” – rozumie się przez to postępowanie sprawdzające, przeprowadzane na podstawie 
ustawy o ochronie informacji niejawnych.

§ 2. 1. Postępowanie kwalifikacyjne ma na celu ustalenie, czy kandydat spełnia określone w ustawie warunki do pełnienia 
służby w AW.

2. Postępowanie kwalifikacyjne jest prowadzone z uwzględnieniem przepisów o ochronie informacji niejawnych.

3. Postępowanie sprawdzające w stosunku do kandydata, mające na celu ustalenie, czy kandydat daje rękojmię zacho-
wania tajemnicy w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych, przeprowadza Pełnomocnik Ochrony AW.

§ 3. 1. Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się przyjęciem przez jednostkę organizacyjną AW właściwą w sprawach 
kadr pisemnego podania o przyjęcie do służby w AW.

2. W razie konieczności zapewnienia szczególnej ochrony danych osobowych kandydata do służby w AW, Szef AW lub 
upoważniony przez niego funkcjonariusz może wyznaczyć inną jednostkę organizacyjną AW niż określona w ust. 1 do 
przyjęcia podania, o którym mowa w ust. 1, oraz prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

3. W przypadku niespełniania przez kandydata wymogów określonych w ustawie kierownik jednostki organizacyjnej AW, 
o której mowa w ust. 1 albo ust. 2, może odmówić poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu albo postępowanie 
takie przerwać w każdym czasie bez podania przyczyn.

§ 4. 1. Kandydat, którego zawiadomiono o przyjęciu jego podania, dostarcza jednostce organizacyjnej AW, o której 
mowa w § 3 ust. 1 albo ust. 2, następujące dokumenty:

1) wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z 3 aktualnymi fotografiami;

2) własnoręcznie napisany życiorys;

3) świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby;

4) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne;

5) książeczkę wojskową;

6) wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego, określoną w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych;

7) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające jego umiejętności i osiągnięcia zawodowe.

2. Wzór kwestionariusza osobowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, określa załącznik do rozporządzenia.
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§ 5. 1. Funkcjonariusz pełniący służbę w jednostce organizacyjnej, o której mowa w § 3 ust. 1 albo ust. 2, przeprowadza 
z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną w celu ustalenia przydatności kandydata do służby w AW, motywacji do jej podjęcia 
oraz poznania jego cech osobowych.

2. Ocenę stopnia przydatności kandydata do służby w AW zamieszcza się w kwestionariuszu osobowym, o którym mowa 
w § 4 ust. 1 pkt 1.

3. Przed rozpoczęciem rozmowy, o której mowa w ust. 1, kandydat okazuje, na żądanie, dowód osobisty.

§ 6. 1. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat podlega badaniom psychologicznym oraz lekarskim mającym 
na celu ustalenie jego zdolności fizycznej i psychicznej do służby w AW.

2. Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby w AW następuje na podstawie orzeczenia lekarskiego 
wydanego przez komisję lekarską podległą Szefowi AW zgodnie z przepisami o zasadach oceny zdolności fizycznej i psy-
chicznej do służby w AW, trybie orzekania o tej zdolności oraz właściwości i trybie postępowania komisji lekarskich w tych 
sprawach.

§ 7. 1. Kandydat, który ubiega się o przyjęcie do służby w AW na stanowisko wymagające szczególnych umiejętności 
lub predyspozycji, może być poddany:

1) testowi sprawności fizycznej;

2) badaniu psychofizjologicznemu;

3) badaniu psychologicznemu;

4) innym badaniom i czynnościom mającym na celu sprawdzenie przydatności kandydata do służby na takim stanowisku.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 3 ust. 1 albo ust. 2, decyduje o poddaniu kandydata do służby 
w AW testowi, badaniom lub czynnościom określonym w ust. 1.

§ 8. Negatywny wynik albo niepoddanie się któremukolwiek z przewidzianych w postępowaniu kwalifikacyjnym badań 
lub czynności może spowodować odstąpienie od prowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

§ 9. 1. Postępowanie kwalifikacyjne kończy się oceną predyspozycji kandydata do służby w AW.

2. Przy ostatecznej ocenie predyspozycji kandydata do służby w AW bierze się pod uwagę w szczególności:

1) wiek kandydata;

2) poziom lub kierunek jego wykształcenia;

3) znajomość języków obcych;

4) umiejętność obsługi komputera;

5) posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych.

3. Końcową ocenę predyspozycji kandydata do służby w Agencji Wywiadu zamieszcza się w kwestionariuszu osobowym, 
o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1.

§ 10. Kandydata, wobec którego przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne zakończyło się:

1) pozytywną oceną predyspozycji do służby w AW i którego zamierza się przyjąć do służby w AW – zawiadamia się 
o możliwości przyjęcia do służby w AW;

2)1) pozytywną oceną predyspozycji do służby w AW i którego nie zamierza się przyjąć do służby w AW albo negatywną 
oceną predyspozycji do służby w AW – zawiadamia się o odmowie przyjęcia do służby w AW.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2).3)

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego 
wobec kandydatów do służby w Agencji Wywiadu (Dz. U. poz. 1144), które weszło w życie z dniem 15 lipca 2020 r.

2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 17 maja 2003 r.
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie wzoru 

kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów 
do służby w Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. poz. 1486), zachowanym w mocy na podstawie art. 232 ustawy z dnia 24 maja 
2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. poz. 676).



Dziennik Ustaw – 4 –  Poz. 1370

 

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 24 kwietnia 2003 r.4)

WZÓR

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

(odpowiednia klauzula tajności) 
–––––––––––– 
4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1. 

         Strona 1/6 

 
 

WZÓR 
 

……………………………………………………. 
(odpowiednia klauzula tajności – po wypełnieniu) 

 
AW-…………………………… 
 
 
……………………………………… 
(pieczęć jednostki organizacyjnej Agencji Wywiadu) 
 
 

Egzemplarz pojedynczy 
 

Uwaga! 
 

1. Przed wypełnieniem kwestionariusza należy przeczytać go w całości i zapoznać się z treścią 
pouczenia na stronie 5. 

2. W przypadku braku miejsca w rubrykach informacje należy podać na dodatkowym arkuszu 
formatu A-4, który dołącza się do wypełnionego kwestionariusza. 
 
 

KWEStIONarIUSZ OSOBOWy 
kandydata do służby w Agencji Wywiadu 

 
1 Dane osobowe: 

Nazwisko i imię (imiona)  
Imiona rodziców, nazwisko panieńskie 
matki 

 

Nazwisko rodowe  
Data i miejsce urodzenia  
Stan cywilny  
Obywatelstwo  
Czy posiada/posiadała/posiadał Pani/Pan 
inne obywatelstwo? (jakie, kiedy) 

 

Narodowość  
Adres zameldowania na pobyt stały  
Adres zamieszkania (do korespondencji)  
Numer telefonu kontaktowego  
Numer PESEL – jeżeli został nadany   
NIP – jeżeli został nadany  

2 Odznaczenia  
i odznaki: 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

3 
 
 
 
 
 

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe kandydata: 
Wykształcenie (proszę podać wszystkie 
ukończone szkoły ponadpodstawowe  
i wyższe, ich nazwy, kierunek, rok 
rozpoczęcia i ukończenia nauki, tryb nauki 
– dzienne, zaoczne, wieczorowe) 

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

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

 

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

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

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

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

Załącznik 
do rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 24 kwietnia 2003 r.4) 

(odpowiednia klauzula tajności) 
–––––––––––– 
4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1. 
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WZÓR 
 

……………………………………………………. 
(odpowiednia klauzula tajności – po wypełnieniu) 

 
AW-…………………………… 
 
 
……………………………………… 
(pieczęć jednostki organizacyjnej Agencji Wywiadu) 
 
 

Egzemplarz pojedynczy 
 

Uwaga! 
 

1. Przed wypełnieniem kwestionariusza należy przeczytać go w całości i zapoznać się z treścią 
pouczenia na stronie 5. 

2. W przypadku braku miejsca w rubrykach informacje należy podać na dodatkowym arkuszu 
formatu A-4, który dołącza się do wypełnionego kwestionariusza. 
 
 

KWEStIONarIUSZ OSOBOWy 
kandydata do służby w Agencji Wywiadu 

 
1 Dane osobowe: 

Nazwisko i imię (imiona)  
Imiona rodziców, nazwisko panieńskie 
matki 

 

Nazwisko rodowe  
Data i miejsce urodzenia  
Stan cywilny  
Obywatelstwo  
Czy posiada/posiadała/posiadał Pani/Pan 
inne obywatelstwo? (jakie, kiedy) 

 

Narodowość  
Adres zameldowania na pobyt stały  
Adres zamieszkania (do korespondencji)  
Numer telefonu kontaktowego  
Numer PESEL – jeżeli został nadany   
NIP – jeżeli został nadany  

2 Odznaczenia  
i odznaki: 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

3 
 
 
 
 
 

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe kandydata: 
Wykształcenie (proszę podać wszystkie 
ukończone szkoły ponadpodstawowe  
i wyższe, ich nazwy, kierunek, rok 
rozpoczęcia i ukończenia nauki, tryb nauki 
– dzienne, zaoczne, wieczorowe) 

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

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

 

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

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

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

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

Załącznik 
do rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 24 kwietnia 2003 r.4) 

(odpowiednia klauzula tajności) 
–––––––––––– 
4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1. 
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WZÓR 
 

……………………………………………………. 
(odpowiednia klauzula tajności – po wypełnieniu) 

 
AW-…………………………… 
 
 
……………………………………… 
(pieczęć jednostki organizacyjnej Agencji Wywiadu) 
 
 

Egzemplarz pojedynczy 
 

Uwaga! 
 

1. Przed wypełnieniem kwestionariusza należy przeczytać go w całości i zapoznać się z treścią 
pouczenia na stronie 5. 

2. W przypadku braku miejsca w rubrykach informacje należy podać na dodatkowym arkuszu 
formatu A-4, który dołącza się do wypełnionego kwestionariusza. 
 
 

KWEStIONarIUSZ OSOBOWy 
kandydata do służby w Agencji Wywiadu 

 
1 Dane osobowe: 

Nazwisko i imię (imiona)  
Imiona rodziców, nazwisko panieńskie 
matki 

 

Nazwisko rodowe  
Data i miejsce urodzenia  
Stan cywilny  
Obywatelstwo  
Czy posiada/posiadała/posiadał Pani/Pan 
inne obywatelstwo? (jakie, kiedy) 

 

Narodowość  
Adres zameldowania na pobyt stały  
Adres zamieszkania (do korespondencji)  
Numer telefonu kontaktowego  
Numer PESEL – jeżeli został nadany   
NIP – jeżeli został nadany  

2 Odznaczenia  
i odznaki: 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

3 
 
 
 
 
 

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe kandydata: 
Wykształcenie (proszę podać wszystkie 
ukończone szkoły ponadpodstawowe  
i wyższe, ich nazwy, kierunek, rok 
rozpoczęcia i ukończenia nauki, tryb nauki 
– dzienne, zaoczne, wieczorowe) 

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

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

 

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

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

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

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

Załącznik 
do rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 24 kwietnia 2003 r.4) 
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AW-……………………….                   ………………………………......  
(odpowiednia klauzula tajności) 

 Egzemplarz  pojedynczy 

(odpowiednia klauzula tajności) 
         Strona 2/6 

Stopień bądź tytuł naukowy, tytuł 
zawodowy 

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

Specjalizacja według wykształcenia (krótki 
opis) 

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

Tematy prac dyplomowych (krótki opis) ………………………………………………………………………………………………………… 

Osiągnięcia i wyróżnienia naukowe, w tym 
z okresu nauki (wyniki w olimpiadach 
przedmiotowych, konkursach itp.) 

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

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

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

Czy kiedykolwiek zrezygnowała/zrezygnował 
Pani/Pan z nauki w szkole/na uczelni lub 
została/został z niej usunięta(-ty)? 

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

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

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

Czy kontynuuje Pani/Pan naukę? (proszę 
podać nazwę szkoły/uczelni, kierunek, tryb 
nauki i planowany rok ukończenia) 

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

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

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

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

Dodatkowe ukończone szkolenia i kursy 
(zakres tematyczny) 

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

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

Znajomość języków obcych (proszę 
określić, w jakim stopniu, kiedy i gdzie 
nabyto tę znajomość) 

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

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

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

Dodatkowe kwalifikacje specjalistyczne, 
uprawnienia, licencje, świadectwa oraz rok 
ich uzyskania 

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

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

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

Umiejętności obsługi komputera (bazy 
danych, edytory tekstów, inne programy 
użytkowe) 
 

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

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

Zainteresowania pozazawodowe ………………………………………………………………………………………………………… 

 Osiągnięcia i wyróżnienia sportowe 
 

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

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stosunek do powszechnego obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (proszę 
zakreślić właściwą odpowiedź): 
 
1. Przeniesiony do rezerwy*: 

 

 TAK  NIE  
 
2. Odbyłem zasadniczą służbę wojskową*: 

3. Seria, numer i data wydania książeczki wojskowej 

4. Kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej 
 TAK  NIE  

 
* – dotyczy tylko mężczyzn 
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AW-……………………….                   ………………………………......  
(odpowiednia klauzula tajności) 

 Egzemplarz  pojedynczy 

(odpowiednia klauzula tajności) 
         Strona 3/6 

5 Miejsca pracy lub służby, inne źródła utrzymania, w tym także za granicą (proszę podać również okresy 
równorzędne z zatrudnieniem, np.: pobytu w wojsku, otrzymywania zasiłku itp.): 

Okres 
od – do 

Nazwa i adres 
zakładu pracy 

Stanowisko, 
ogólny zakres 
obowiązków 

Przyczyna zmiany miejsca pracy 

  ………………………………………………………… …………………………. ……………………………………………….…………… 

  ………………………………………………………… …………………………. ………………………………….………………………… 

  ………………………………………………………… …………………………. …………………………….……………………………… 

  ………………………………………………………… …………………………. ……………………………….…………………………… 

  ………………………………………………………… …………………………. …………………………….……………………………… 

  ………………………………………………………… …………………………. ……………………………….…………………………… 

6 Czy kiedykolwiek 
została/został Pani/Pan 
zwolniona(-ny) dyscyplinarnie 
lub porzuciła/porzucił pracę? 
(proszę podać powody) 

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

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

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

7 Dotychczasowe miejsca zamieszkania: 

Okres 
od – do Adresy 

Rodzaj zameldowania albo jego brak 
(pobyt stały, pobyt czasowy,  

bez zameldowania) 
  ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………….. 

  ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………….. 

  ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………….. 

  ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………….. 

8 Czy przebywała/przebywał Pani/Pan 
za granicą? Proszę podać nazwę 
kraju, termin pobytu oraz określić 
charakter wyjazdu 
(w kwestionariuszu proszę tylko 
zakreślić właściwą odpowiedź) 

TAK 
(szczegóły proszę podać na 

dodatkowym arkuszu) 
NIE 

9 Czy w trakcie pobytu za granicą 
była/był Pani/Pan indagowana(-ny) 
przez tamtejsze władze policyjne, 
imigracyjne, skarbowe, celne lub 
inne? (proszę podać, w jakiej formie 
i na jaki temat) 

 

10 Czy utrzymuje Pani/Pan kontakty  
z cudzoziemcami lub obywatelami 
Rzeczypospolitej Polskiej 
przebywającymi za granicą? Proszę 
podać charakter i formę kontaktów  
(w kwestionariuszu proszę tylko 
zakreślić właściwą odpowiedź) 

TAK 
(szczegóły proszę podać na 

dodatkowym arkuszu) 
NIE 
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11 Czy służyła/służył Pani/Pan lub 
ubiegała/ubiegał się o przyjęcie do 
służby w Agencji Wywiadu, 
Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Służbie Wywiadu 
Wojskowego, Służbie 
Kontrwywiadu Wojskowego, 
Centralnym Biurze 
Antykorupcyjnym, Siłach Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej, 
Żandarmerii Wojskowej, Policji, 
Straży Granicznej, Służbie 
Więziennej, Służbie Celnej, Służbie 
Celno-Skarbowej, Biurze Ochrony 
Rządu, Służbie Ochrony Państwa, 
Straży Marszałkowskiej, 
Państwowej Straży Pożarnej, UOP, 
WSI, MO, SB lub innych 
służbach/formacjach? (proszę podać 
kiedy, gdzie oraz powód 
zwolnienia) 

 

12 Czy posiada Pani/Pan ważne 
poświadczenia bezpieczeństwa 
(proszę podać organ wydający, 
termin ważności oraz najwyższą 
klauzulę tajności informacji, do 
dostępu do których upoważnia 
poświadczenie)? 

 

13 Przez kogo została/został Pani/Pan 
skierowana(-ny) lub polecona(-ny) 
do służby w Agencji Wywiadu (kto 
może udzielić Pani/Panu referencji)? 

 

Kto został przez Panią/Pana 
poinformowany o fakcie ubiegania 
się o przyjęcie do służby w Agencji 
Wywiadu? 

 

14 Dane osobowe: 
1) rodziców i rodzeństwa, współmałżonka/współmałżonki (w tym konkubenta(-biny)) oraz jego/jej rodziców 

i rodzeństwa; 
2) dzieci (w tym dzieci współmałżonka/współmałżonki (konkubenta(-biny)), przysposobione lub wzięte na 

wychowanie w ramach rodziny zastępczej), współmałżonków rodzeństwa własnego i rodzeństwa 
współmałżonka/współmałżonki (konkubenta(-biny)) oraz osób wspólnie z Panią/Panem  zamieszkujących 

Stopień 
pokrewieństwa 

Imię  
i nazwisko 

Data i miejsce 
urodzenia Ostatnie miejsce pracy 

Adres zameldowania 
na pobyt stały oraz 
adres zamieszkania 

 ………………………… ………………………………….. …………………………………………… …………………………………….. 

 ………………………… ………………………………….. …………………………………………… …………………………………….. 

 ………………………… ………………………………….. …………………………………………… …………………………………….. 

 ………………………… ………………………………….. …………………………………………… …………………………………….. 

 ………………………… ………………………………….. …………………………………………… …………………………………….. 

 ………………………… ………………………………….. …………………………………………… …………………………………….. 
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15 Czy któryś z wymienionych w pkt. 14 członków rodziny 
przebywał za granicą? Proszę podać kto, nazwę kraju, 
termin pobytu oraz określić charakter wyjazdu  
(w kwestionariuszu proszę tylko zakreślić właściwą 
odpowiedź) 

TAK 
(szczegóły proszę podać na 

dodatkowym arkuszu) 
NIE 

16 Czy któryś z wymienionych w pkt. 14 członków rodziny 
utrzymuje kontakt z cudzoziemcami lub obywatelami 
Rzeczypospolitej Polskiej przebywającymi za granicą? 
Proszę podać kto oraz określić charakter i formę 
kontaktów (w kwestionariuszu proszę tylko zakreślić 
właściwą odpowiedź) 

TAK 
(szczegóły proszę podać na 

dodatkowym arkuszu) 
NIE 

17 Proszę podać trzy osoby, które mogą udzielić Pani/Panu rekomendacji, znające Panią/Pana przynajmniej 2 lata (nie 
mogą to być członkowie rodziny wymienieni w pkt. 14 oraz osoby, które obsługują Pani/Pana interesy majątkowe 
lub z którymi z racji wykonywanego przez nie zawodu łączą Panią/Pana stosunki szczególnego zaufania): 

Nazwisko i imię, data urodzenia 
lub numer PESEL Miejsce pracy 

Adres zameldowania na pobyt 
stały, adres zamieszkania oraz 
numer lub numery telefonów 

kontaktowych 
……………………………………………………. ………………………………………………………………. ……………………………………………….……. 

……………………………………………………. ………………………………………………………………. ……………………………………………….……. 

……………………………………………………. ………………………………………………………………. ……………………………………………….……. 

18 Pouczenie 
1. Kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Agencji Wywiadu nie podlega zwrotowi. 
2. Podanie niepełnych danych może być powodem przedłużenia postępowania kwalifikacyjnego. 
3. Podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdziwych danych stanowi podstawę odmowy przyjęcia  

do służby w Agencji Wywiadu. 
4. Oświadczam, że zostałam(-łem) pouczona(-ny) o zasadach postępowania kwalifikacyjnego w celu przyjęcia do 

służby w Agencji Wywiadu. 
5. Prawdziwość danych podanych w kwestionariuszu osobowym potwierdzam własnoręcznym podpisem. 
 
 
……………………………………                                                                    ……………………………………..... 
   (miejscowość i data wypełnienia)                                                                                                  (podpis kandydata) 
 

19 Kwestionariusz osobowy przyjął i sprawdził na podstawie dowodu osobistego: seria ……….. numer ……………... 
wydanego przez ……………………………………………………………….. w dniu ……………………………... 
 
 
 
……………………………………                   .……………………………………..................................................... 
   (miejscowość i data wypełnienia)                            (stopień, imię i nazwisko funkcjonariusza przyjmującego kwestionariusz) 
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20 Końcowa ocena predyspozycji kandydata do służby w Agencji Wywiadu (po przeprowadzonym postępowaniu 
kwalifikacyjnym): 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
………………………………………                                 …..……………………………………………………. 
(miejscowość i data wypełnienia)                                                      (pieczęć i podpis kierownika jednostki organizacyjnej 
                                                                                                                     prowadzącej postępowanie kwalifikacyjne) 
 

21 
 
 
 
 

Uwagi (propozycje dotyczące etatu): 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             ……………..…………………………………………… 
                                                                                                             (pieczęć i podpis kierownika jednostki organizacyjnej) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykonano w egzemplarzu pojedynczym – materiały opracowania kadrowego 
 
 
Wykonał: ………………………………. 




