
POMOC W POPRAWNYM WYPEŁNIENIU KWESTIONARIUSZA OSOBOWEGO 

KANDYDATA DO SŁUŻBY W STRAŻY GRANICZNEJ. 

 

Kwestionariusz osobowy wypełnij własnoręcznie (nigdy komputerowo!), drukowanymi 

literami (poza miejscem, gdzie należy się podpisać!). Zrób to starannie i czytelnie, używając 

jednego koloru długopisu.  

Czytaj uważnie całe pytanie, a następnie udzielaj wyczerpujących odpowiedzi np. na pytanie 

nr 11 „Czy posiada Pan (i) obywatelstwo innego kraju?” odpowiedz, jeżeli tak jest: 

NIE POSIADAM OBYWATELSTWA INNEGO KRAJU.  

 

I. Część kwestionariusza osobowego kandydat: DANE OSOBOWE 

Pkt 3: Pamiętaj, że nazwisko rodowe posiadają i wpisują zarówno kobiety jak i mężczyźni. 

Pkt 19: Informacje dotyczące służby wojskowej (powszechnego obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej)  

O ile jesteś osobą, której nie wydano książeczki wojskowej, stronę 3 kwestionariusza pozostaw 

czystą. 

Jeżeli posiadasz książeczkę wojskową i ukończyłeś tylko szkołę średnią sprawdź, czy w Twojej 

książeczce jest wpis o przeniesieniu do rezerwy (najczęściej jest to na str. 9). O ile nie masz 

takiego wpisu, udaj się do Wojskowej Komendy Uzupełnień, w miejscowości w której jesteś 

zameldowany/-a na stałe i poproś o wpisanie przeniesienia do rezerwy. 

Absolwenci szkół wyższych są zwolnieni z obowiązku uzyskania takiego wpisu. 

W ppkt 5: wpisz, o ile posiadasz, swój stopień wojskowy. Jeżeli nie masz żadnego wpisu 

w książeczce wojskowej napisz: NIE POSIADAM STOPNIA WOJSKOWEGO. 

w ppkt 8 napisz: NIE DOTYCZY. 

Pkt 23: wpisujesz dane z paszportu tylko wtedy, gdy masz taki dokument ważny. Jeżeli nie 

masz paszportu w ogóle albo Twój dokument utracił ważność, napisz: NIE POSIADAM 

PASZPORTU.  

Pkt 25: udzielając odpowiedzi na to pytanie musisz napisać, czy kiedykolwiek wpisano 

do Twojego paszportu adnotację o zakazie wjazdu na terytorium innych państwa, bez 

względu na to czy obecnie posiadasz paszport czy też nie. 

Pkt. 26: zastanów się i odpowiedz, czy utrzymujesz kontakty z obcokrajowcami i osobami 

przebywającymi za granicą (oznacza to Polaków, którzy przebywają poza granicami kraju).  

Pkt 27: przeczytaj uważnie pytanie i udziel odpowiedzi na każdą z jego części. Co do 

zatrzymania przez Policję lub inne służby porządkowe, pamiętaj że dotyczy to sytuacji 

pozbawienia wolności, a nie zatrzymania np. do kontroli drogowej. 

Pkt 28: Twoim zadaniem jest opisanie tego, czy w przeszłości prowadzono wobec Ciebie 

np. postępowanie sądowe, skarbowe, administracyjne albo jakiekolwiek inne i czy obecnie 

jakieś jest prowadzone.  



Pkt 29: napisz, czy spożywasz alkohol oraz jaki. Podaj jak często ma to miejsce. Nie używaj 

zwrotu „okazjonalnie”, ponieważ każdy może zrozumieć to inaczej.  

Pkt 30: pytania są dwa i na oba udziel odpowiedzi. Nawet jeżeli nigdy nie prowadziłeś / -aś 

samochodu będąc pod wpływem alkoholu napisz, że nie zostałeś zatrzymany przez Policję w 

takich okolicznościach. 

Pkt 32: udzielając na to pytanie odpowiedzi pamiętaj aby napisać, czy kiedykolwiek 

zażywałeś/-aś narkotyki, leki psychotropowe, środki odurzające (inne niż narkotyki). Twoim 

zadaniem, o ile zażywałeś tego typu substancje, będzie opisanie ile razy miało to miejsce, przez 

jaki okres i w jakich okolicznościach. Pamiętaj aby udzielić wyczerpującej odpowiedzi.  

II. Część Informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym kandydata. 

Na stronie 7 kwestionariusza zamieść informacje tylko i wyłącznie o szkołach, które 

ukończyłeś / - aś.  

 

 

Pkt 6: przeczytaj z uwagą informacje zamieszczone nad tabelą i zgodnie z tym wypełnij ją. 

Pamiętaj o zaznaczeniu języka, który chcesz zdawać na egzaminie II etapu.  

Pkt 7: w tym miejscu wpisz posiadane przez Ciebie uprawnienia czy kwalifikacje np. prawo 

jazdy kat. B, kurs instruktora piłki nożnej itp.  

Pkt. 14: pamiętaj, że jeżeli pracowałeś/- aś na umowę o pracę i złożyłeś / - aś wypowiedzenie, 

to nie oznacza, że porzuciłeś / - aś pracę.  

Pkt 15: uzupełniając tabelę, pamiętaj aby w jej górnej części zamieszczać informacje 

o zatrudnieniu (pracowałeś/ - aś na umowę o pracę), zarejestrowaniu w urzędzie pracy 

lub w KRUS (dotyczy rolników). 

Pkt 17: w tym miejscu zamieść informacje o swojej pracy o ile taka miała miejsce, którą 

wykonywałeś/ - aś na podstawie np. umowy zlecenia czy też o dzieło.  

 


