
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 3 lutego 2022 r.

Poz. 263

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 31 stycznia 2022 r.

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

w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wy-
wiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 2333) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowe-
go oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby 
w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 61 oraz z 2019 r. poz. 1719) wprowadza się następujące 
zmiany:

1) w § 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)  „komórce kadrowej” – rozumie się przez to komórkę właściwą w sprawach naboru w jednostce organiza-
cyjnej właściwej w sprawach osobowych w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub komórkę właściwą 
w sprawach naboru w delegaturze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;”,

b) w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5)  „kandydacie” – rozumie się przez to osobę ubiegającą się o przyjęcie do służby w Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego.”;

2) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi kierownik komórki kadrowej lub jego zastępca, z uwzględnieniem 
przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych, z zastrzeżeniem ust. 3.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się zawiadomieniem kandydata o przyjęciu przez komórkę  
kadrową pisemnego podania o przyjęcie go do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

2. Kierownik komórki kadrowej lub jego zastępca może odmówić poddania kandydata postępowaniu kwalifika-
cyjnemu lub postępowanie takie przerwać w każdym czasie, bez podania kandydatowi przyczyny, w przypadku:

1) niespełnienia przez kandydata wymogów określonych w ustawie;

2)  uznania kwalifikacji lub predyspozycji kandydata za niewystarczające do pełnienia służby w Agencji Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego.”;
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4) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. 1. Kandydat dostarcza oryginały dokumentów, o których mowa w § 4 pkt 3, 4 i 6, wraz z jednym egzempla-
rzem kopii każdego z tych dokumentów.

2. Funkcjonariusz komórki kadrowej, na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego, po zapoznaniu się z oryginała-
mi dokumentów, o których mowa w § 4 pkt 3, 4 i 6, uwierzytelnia ich treść na kopiach. Oryginały dokumentów zwra-
ca się kandydatowi.

3. Uwierzytelnione kopie dokumentów, o których mowa w § 4 pkt 3, 4 i 6, w przypadku przyjęcia kandydata do 
służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego włącza się do akt osobowych funkcjonariusza.”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje następujące czynności:

1)  rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzaną przez funkcjonariusza komórki kadrowej z kandydatem w celu ustale-
nia jego przydatności do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz motywacji do jej podjęcia; 
wstępna ocena przydatności kandydata do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest dokumentowa-
na w formie notatki służbowej;

2)  badanie psychologiczne kandydata mające na celu uzyskanie opinii psychologicznej określającej jego predyspo-
zycje intelektualne i osobowościowe do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

3)  sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych podanych przez kandydata w kwe-
stionariuszu osobowym;

4)  przeprowadzenie wywiadu w miejscu zamieszkania, nauki, pracy lub służby kandydata oraz uzyskanie opinii od 
osób polecających kandydata;

5)  uzyskanie orzeczenia właściwej komisji lekarskiej podległej Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
ustalającego zdolność fizyczną i psychiczną do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

6)  badania kandydata przewidzianego do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na stanowisku wyma-
gającym szczególnych umiejętności lub predyspozycji, mające na celu sprawdzenie przydatności do służby na 
takim stanowisku, w tym:
a) egzamin sprawności fizycznej,
b) badanie psychotechniczne,
c)  inne czynności mające na celu sprawdzenie szczególnych umiejętności lub predyspozycji kandydata, 

w szczególności test wiedzy, test umiejętności, test językowy lub rozmowę kompetencyjną,
d) badanie psychofizjologiczne kandydata;

7)  przeprowadzenie odpowiedniego postępowania sprawdzającego, mającego na celu ustalenie, czy kandydat daje 
rękojmię zachowania tajemnicy.

2. W przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
w grupie antyterrorystycznej egzamin sprawności fizycznej jest obowiązkowy.

3. Przed rozpoczęciem czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 5–7 i ust. 2, kandydat okazuje na żądanie 
dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość.

4. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2–7 i ust. 2, mogą być realizowane niezależnie od siebie.

5. W przypadku pojawienia się nowych okoliczności dotyczących kandydata, mogących wpłynąć na wynik pro-
wadzonego postępowania kwalifikacyjnego, kierownik komórki kadrowej lub jego zastępca może zlecić ponowne 
przeprowadzenie czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1–6 i ust. 2, w celu wyjaśnienia zaistniałych wątpliwości.”;

6) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

„§ 5a. 1. Za pisemną zgodą Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego postępowanie kwalifikacyjne wobec 
kandydata, który był funkcjonariuszem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo był lub jest funkcjonariuszem 
Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Anty- 
korupcyjnego lub żołnierzem zawodowym, może zostać ograniczone do przeprowadzenia tylko niektórych czynności 
określonych w § 5 ust. 1, z wyłączeniem czynności, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, 5, 6 lit. d i pkt 7, które są obli-
gatoryjne.
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2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do:

1)  byłego funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Agencji Wywiadu, zwolnionego ze służby 
na podstawie art. 54 ust. 3 oraz art. 60 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 2, 5, 7 i 8 ustawy;

2)  byłego funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wy-
wiadu Wojskowego, a także żołnierza zawodowego, którzy zostali zwolnieni ze służby na podstawie właści-
wych przepisów odrębnych ustaw określających podstawy zwolnienia ze służby analogicznie do przepisów wy-
mienionych w pkt 1;

3)  kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w grupie antyterro-
rystycznej.”;

7) w § 6:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Zakończenie postępowania kwalifikacyjnego następuje w przypadku, gdy kandydat uzyskał orzeczenie 
właściwej komisji lekarskiej podległej Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o niezdolności do służby 
lub nie daje rękojmi zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w ustawie o ochronie informacji 
niejawnych.

1b. W przypadku, o którym mowa w § 5a ust. 1, odstępuje się od prowadzenia postępowania kwalifikacyjne-
go, gdy kandydat nie poddał się czynnościom określonym w tym przepisie, a także gdy kandydat nie daje rękojmi 
zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych.”,

b) uchyla się ust. 2,

c) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Negatywny wynik badań i czynności, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1–4 i 6, może spowodować odstą-
pienie od prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

4. W przypadku, o którym mowa w § 5a ust. 1, negatywny wynik czynności, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 
i 6 lit. d, lub czynności poleconych do przeprowadzenia przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
na podstawie § 5a ust. 1 może spowodować odstąpienie od prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.”,

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, jeżeli znajduje to uzasadnienie w potrzebach kadrowych 
służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, kierownik komórki kadrowej lub jego zastępca wydaje zgodę 
na kontynuację prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.”;

8) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Postępowanie kwalifikacyjne kończy się oceną przydatności kandydata do służby w Agencji Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego, dokonywaną przez funkcjonariusza prowadzącego postępowanie kwalifikacyjne i przez kierow-
nika komórki kadrowej lub jego zastępcę.

2. Przy ocenie, o której mowa w ust. 1, uwzględnia się w szczególności:

1) uzyskane opinie i wyniki przeprowadzonych czynności;

2) poziom i kierunek wykształcenia kandydata;

3) kwalifikacje zawodowe kandydata, w tym specjalistyczne;

4) znajomość języków obcych;

5) motywację kandydata do podjęcia służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

3. Ocenę, o której mowa w ust. 1, umieszcza się w kwestionariuszu osobowym kandydata. Ocenę zatwierdza kie-
rownik jednostki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub 
jego zastępca.”;

9) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
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§ 2. 1. Do postępowań kwalifikacyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego roz-
porządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, 
z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Złożenie kwestionariusza osobowego kandydata do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zgodnego 
z wzorem określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia nie jest wymagane.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki
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Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 31 stycznia 2022 r. (poz. 263)

WZÓR

                                                                                                                                                      1/10 
(odpowiednia klauzula tajności – po wypełnieniu)      

WZÓR 
(odpowiednia klauzula tajności – po wypełnieniu) 

     (pieczęć jednostki organizacyjnej)  
 
L.dz. …………………………         Egzemplarz pojedynczy
      
                                                                                                                  

Instrukcja 
Przed wypełnieniem proszę zapoznać się z całym dokumentem. 
Kwestionariusz osobowy proszę wypełnić osobiście i czytelnie, udzielając wyczerpujących odpowiedzi 
na każde pytanie. 
Jeżeli rubryki zawierają zbyt mało miejsca na wpisanie informacji, proszę podać te informacje na 
odrębnym arkuszu formatu A4, który będzie stanowił załącznik do kwestionariusza osobowego. 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 
kandydata do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

 1 Dane osobowe 

Imię (imiona) i nazwisko  

Nazwisko poprzednie, rodowe  

Numer PESEL  

Data i miejsce urodzenia  

Imiona rodziców, nazwisko rodowe matki  

Stan cywilny  

Posiadane obywatelstwa (od kiedy)  

Wcześniej posiadane obywatelstwa 
(od kiedy – do kiedy) 

 

Czy używał(a) Pan(i) innego nazwiska  
lub pseudonimu? (jakiego, kiedy) 

 

Adres stałego zameldowania  

Adres zamieszkania  

Adres do korespondencji 
 

Numery telefonów kontaktowych  

Adres poczty elektronicznej do kontaktu 
 

Czy posiada Pan(i) konta na portalach społecznościowych? 
(proszę podać nazwy portali)  

 
 
 

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia            (poz.     ) 
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 (odpowiednia klauzula tajności – po wypełnieniu) 

L.dz. ………………………… 
                                                                 Egzemplarz pojedynczy 
 

  2/10 
 (odpowiednia klauzula tajności – po wypełnieniu) 

2 Czy należy/należał(a) Pan(i) do partii 
politycznych, organizacji społecznych  
lub stowarzyszeń? 
(proszę podać nazwę organizacji, pełnioną 
funkcję oraz okres przynależności) 

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

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

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

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

3 Ordery i odznaczenia  
…………………………………………………………………..…………………………………
………………………………………………………………………………………….…….……
……………………………………………………………………………………………………. 
 

4 Wykształcenie i kwalifikacje kandydata 

Wykształcenie 
(proszę podać 
ukończone szkoły 
ponadpodstawowe 
i wyższe uczelnie) 

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

(nazwa szkoły/uczelni, wydział, kierunek, rok rozpoczęcia i ukończenia nauki, tryb nauki, stopień naukowy lub tytuł zawodowy)  

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

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

(adres szkoły/uczelni) 

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

(nazwa szkoły/uczelni, wydział, kierunek, rok rozpoczęcia i ukończenia nauki, tryb nauki, stopień naukowy lub tytuł zawodowy) 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(adres szkoły/uczelni) 

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

(nazwa szkoły/uczelni, wydział, kierunek, rok rozpoczęcia i ukończenia nauki, tryb nauki, stopień naukowy lub tytuł zawodowy) 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(adres szkoły/uczelni) 

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

(nazwa szkoły/uczelni, wydział, kierunek, rok rozpoczęcia i ukończenia nauki, tryb nauki, stopień naukowy lub tytuł zawodowy) 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(adres szkoły/uczelni) 

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

(nazwa szkoły/uczelni, wydział, kierunek, rok rozpoczęcia i ukończenia nauki, tryb nauki, stopień naukowy lub tytuł zawodowy) 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(adres szkoły/uczelni) 

Czy obecnie kontynuuje Pan(i) naukę? 
 
……………………………………………………………………….……………..……….……… 
(nazwa szkoły/uczelni, wydział, kierunek, tryb nauki, rok rozpoczęcia nauki, planowany rok ukończenia nauki) 

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

……………………………………………………………………………...…………….………… 
(adres szkoły/uczelni) 
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 (odpowiednia klauzula tajności – po wypełnieniu) 

L.dz. ………………………… 
                                                                 Egzemplarz pojedynczy 
 

  3/10 
 (odpowiednia klauzula tajności – po wypełnieniu) 

 

Specjalizacja według wykształcenia. 
Tematy prac dyplomowych 

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

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

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

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

Czy kiedykolwiek zrezygnował(a) Pan(i)  
z nauki w szkole/uczelni lub został(a) z niej 
usunięty(-ta)? 
(proszę podać nazwę szkoły, kierunek  
i przyczynę zakończenia nauki) 

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

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

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

Dodatkowo ukończone szkolenia  
i kursy (zakres tematyczny), kwalifikacje 
specjalistyczne, uprawnienia, licencje 
(proszę podać nazwę i datę uzyskania) 

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

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

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

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

Znajomość języków obcych  
(proszę podać stopień znajomości, nazwę 
posiadanego dyplomu lub certyfikatu) 

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

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

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

Umiejętność obsługi systemów 
informatycznych lub teleinformatycznych 
(programy użytkowe, bazy danych, języki 
programowania, inne oprogramowanie 
specjalistyczne – proszę wymienić) 

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

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

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

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

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

Prawo jazdy (kategoria i data uzyskania) 
……………………………………………………………………………………………...………. 

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

5 Inne 

Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed 
datą wypełnienia kwestionariusza 
osobowego przebywał(a) Pan(i) na 
zwolnieniu lekarskim lub miał(a) przerwy 
w pracy lub służbie z powodów 
zdrowotnych? 
(proszę podać liczbę dni czasowej 
niezdolności do pracy lub służby) 

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

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

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

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

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

6 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 

Stosunek do powszechnego obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej  
(proszę zakreślić właściwą odpowiedź) 
 

a) nie podlega, 
b) przeniesiony do rezerwy po odbyciu zasadniczej służby 

wojskowej, 
c) przeniesiony do rezerwy bez odbycia zasadniczej służby 

wojskowej, 
d) inne ……………………….……… 

Przynależność ewidencyjna do WKU  

Seria, nr i data wydania książeczki 
wojskowej  
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 (odpowiednia klauzula tajności – po wypełnieniu) 

L.dz. ………………………… 
                                                                 Egzemplarz pojedynczy 
 

  4/10 
 (odpowiednia klauzula tajności – po wypełnieniu) 

Kategoria zdrowia (oznaczenia literowe  
i paragrafy)  

Stopień wojskowy lub równorzędny  

7 Miejsca pracy lub służby, inne źródła dochodu, także za granicą (proszę podać również okresy równorzędne  
z zatrudnieniem, np.: pobyt w wojsku, okres pozostawania w rejestrze osób bezrobotnych, praktyki, staże itp.) 

Okres od – do 
(dzień/miesiąc/rok) 

Nazwa i dokładny adres miejsca pracy Zajmowane stanowisko Przyczyna zmiany 
miejsca pracy, rodzaj 

umowy 

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

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

...……………………………… 
 
...……………………………… 

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

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

...……………………………… 
 
...……………………………… 

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

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

...……………………………… 
 
...……………………………… 

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

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

...……………………………… 
 
...……………………………… 

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

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

...……………………………… 
 
...……………………………… 

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

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

...……………………………… 
 
...……………………………… 

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

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

...……………………………… 
 
...……………………………… 

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

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

...……………………………… 
 
...……………………………… 

8 Czy kiedykolwiek został(a) Pan(i)  
zwolniony(-na) dyscyplinarnie, porzucił(a) 
Pan(i) pracę lub służbę?  
(proszę podać powody) 
 

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

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

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

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

9 Czy toczyło się/toczy się w stosunku do  
Pana(i) postępowanie wyjaśniające lub 
dyscyplinarne? 
(proszę podać termin, powód wszczęcia i wynik 
postępowania) 

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

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

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

…………………………………………………………….........……………………………… 
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10 Dotychczasowe miejsca zamieszkania w kraju i za granicą 

Okres od – do 
 

Adresy Charakter zamieszkania 
(pobyt stały, pobyt czasowy, bez meldunku) 

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

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

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

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

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

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

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

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

11 Czy kiedykolwiek był(a) Pan(i) oskarżony(-na) lub 
skazany(-na) w postępowaniu o popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego?  
(proszę podać termin, przyczynę wszczęcia oraz 
sposób zakończenia postępowania) 

……………………………………………………………………………..………………

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

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

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

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

12 Czy po ukończeniu 18 roku życia przebywał(a) 
Pan(i) za granicą?  
(proszę zakreślić właściwą odpowiedź)  
 

TAK 
(proszę podać na odrębnym 
arkuszu nazwę kraju, termin 

pobytu oraz określić charakter 
wyjazdu) 

NIE 

13 Czy w trakcie pobytu za granicą był(a) Pan(i) 
indagowany(-na) przez tamtejsze władze (policyjne, 
imigracyjne, skarbowe, celne, inne)? W jakiej formie 
i na jaki temat? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………….……………………………………… 

14 Czy kiedykolwiek był(a) Pan(i) zatrzymany(-na) 
przez Policję lub inne służby porządkowe  
w kraju lub za granicą? 
(proszę podać okoliczności zatrzymania) 

……………………………………………………………………………………………

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

…………………………………..……………………………………………………… 
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15 Czy utrzymuje Pan(i) kontakty z obywatelami innych 
państw? 
(proszę zakreślić właściwą odpowiedź) 

TAK 
(proszę podać na odrębnym 

arkuszu imię, nazwisko, adres, 
obywatelstwo, charakter i formę 

kontaktów) 

NIE 

16 Czy służył(a) Pan(i) lub ubiegał(a) się Pan(i) 
o przyjęcie do służby w formacjach mundurowych 
w kraju (w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Agencji Wywiadu, Centralnym Biurze 
Antykorupcyjnym, Policji, Służbie Ochrony 
Państwa, Straży Marszałkowskiej, Służbie Celno- 
-Skarbowej, Straży Granicznej, Państwowej Straży 
Pożarnej, Żandarmerii Wojskowej, Służbie Wywiadu 
Wojskowego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 
Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Służbie 
Więziennej, Służbie Celnej, Biurze Ochrony Rządu, 
Milicji Obywatelskiej, Służbie Bezpieczeństwa, 
Urzędzie Ochrony Państwa, Wojskowych Służbach 
Informacyjnych) lub innych poza granicami Polski?  
(proszę podać kiedy, gdzie, powód zwolnienia  
lub odmowy przyjęcia) 

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

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

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

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

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

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

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

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

……..……………………………………………………………………………………

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

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

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

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

17 Czy posiada Pan(i) dostęp do informacji niejawnych? 
(proszę podać nazwę dokumentu uprawniającego do 
dostępu do informacji niejawnych, numer, datę 
wydania, wskazać, do dostępu do jakiej klauzuli 
tajności upoważnia ten dokument oraz nazwę organu 
wydającego dokument) 

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

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

………………………………………………………………………………..………… 

18 Czy został(a) Pan(i) skierowany(-na) lub  
polecony(-na) do służby w Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego przez określoną osobę?  
(proszę podać imię i nazwisko tej osoby) 

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

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

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

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

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

19 Proszę podać motywy ubiegania się  
o przyjęcie do służby w Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego 
 

 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

20 Jakie kwalifikacje i umiejętności chciałby(-łaby) 
Pan(i) wykorzystać w służbie w Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego? 
  

.……………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

………………………………………………..………………………………………..… 
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21  Proszę określić swoje zainteresowania  

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

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

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

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

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

 

22 Proszę podać cechy osobowości, które najlepiej  
Pana(-nią) opisują  
(minimum 5 cech) 

 

 

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

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

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

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

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

 

23 Dane osobowe: 
a) rodziców i rodzeństwa, współmałżonka lub partnera (partnerki) oraz jego (jej) rodziców  

i rodzeństwa, 
b) współmałżonków rodzeństwa własnego i współmałżonka lub partnera (partnerki), 
c) dzieci (w tym dzieci współmałżonka lub partnera (partnerki), dzieci przysposobionych lub wziętych  

na wychowanie w ramach rodziny zastępczej),  
d) innych osób wspólnie zamieszkujących z Panem(-nią) 

Pokrewień-
stwo 

Imię i nazwisko Data i miejsce 
urodzenia 

oraz numer 
PESEL 

Ostatnie miejsce pracy, adres, 
zajmowane stanowisko 

 

Adres 
zamieszkania 

 ……………………………… 

........………………… 

........………………… 

........………………… 

……………………………………………….…….. 

……………………………………………….…….. 

……………………………………………….…….. 

........………………… 

........………………… 

........………………… 

 ……………………………… 

........………………… 

........………………… 

........………………… 

……………………………………………….…….. 

……………………………………………….…….. 

……………………………………………….…….. 

........………………… 

........………………… 

........………………… 

 ……………………………… 

........………………… 

........………………… 

........………………… 

……………………………………………….…….. 

……………………………………………….…….. 

……………………………………………….…….. 

........………………… 

........………………… 

........………………… 

 ……………………………… 

........………………… 

........………………… 

........………………… 

……………………………………………….…….. 

……………………………………………….…….. 

……………………………………………….…….. 

........………………… 

........………………… 

........………………… 

 ……………………………… 

........………………… 

........………………… 

........………………… 

……………………………………………….…….. 

……………………………………………….…….. 

……………………………………………….…….. 

........………………… 

........………………… 

........………………… 
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 ……………………………… 

........………………… 

........………………… 

........………………… 

……………………………………………….…….. 

……………………………………………….…….. 

……………………………………………….…….. 

........………………… 

........………………… 

........………………… 

 ……………………………… 

........………………… 

........………………… 

........………………… 

……………………………………………….…….. 

……………………………………………….…….. 

……………………………………………….…….. 

........………………… 

........………………… 

........………………… 

 

 ……………………………… 

........………………… 

........………………… 

........………………… 

……………………………………………….…….. 

……………………………………………….…….. 

……………………………………………….…….. 

........………………… 

........………………… 

........………………… 

 

 ……………………………… 

........………………… 

........………………… 

........………………… 

……………………………………………….…….. 

……………………………………………….…….. 

……………………………………………….…….. 

........………………… 

........………………… 

........………………… 

 

 ……………………………… 

........………………… 

........………………… 

........………………… 

……………………………………………….…….. 

……………………………………………….…….. 

……………………………………………….…….. 

........………………… 

........………………… 

........………………… 

 

 ……………………………… 

........………………… 

........………………… 

........………………… 

……………………………………………….…….. 

……………………………………………….…….. 

……………………………………………….…….. 

........………………… 

........………………… 

........………………… 

 

 ……………………………… 

........………………… 

........………………… 

........………………… 

……………………………………………….…….. 

……………………………………………….…….. 

……………………………………………….…….. 

........………………… 

........………………… 

........………………… 

 

 ……………………………… 

........………………… 

........………………… 

........………………… 

……………………………………………….…….. 

……………………………………………….…….. 

……………………………………………….…….. 

........………………… 

........………………… 

........………………… 

24 Czy osoby wymienione w pkt 23 były karane 
w postępowaniu sądowym?  
(proszę zakreślić właściwą odpowiedź) 

TAK 
(proszę podać na odrębnym 

arkuszu rodzaj kary,  
kiedy i za co) 

NIE 
 

25 Czy osoby wymienione w pkt 23 po ukończeniu 
18 lat przebywały za granicą dłużej niż 1 miesiąc?  
(proszę zakreślić właściwą odpowiedź) 
 

TAK 
(proszę podać na odrębnym 
arkuszu osobę, nazwę kraju, 
termin pobytu oraz określić 

charakter wyjazdu) 

 
NIE 

 
 
 

26 Czy osoby wymienione w pkt 23 utrzymują 
kontakty z obywatelami innych państw? 
(proszę zakreślić właściwą odpowiedź)  
 

TAK 
(proszę podać na  

dodatkowym arkuszu dane 
osobowe, charakter i formę 

kontaktów) 

 
NIE 
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27 Proszę podać trzy osoby, które mogą udzielić Panu(-ni) rekomendacji. Mogą to być osoby, które znają Pana(-nią) 
przynajmniej 2 lata (nie mogą to być osoby wymienione w pkt 23 lit. a–c), oraz osoby, które obsługują Pana(-ni) 
interesy majątkowe lub z którymi z racji wykonywanego przez nie zawodu łączą Pana(-nią) stosunki szczególnego 
zaufania 

Dane osób polecających Miejsce nauki, pracy, 
 stanowisko, nr telefonu 

Dokładny, aktualny adres 
zamieszkania, numer 

telefonu 
 

Imię i nazwisko 
…………………………………………………… 

………………………………………………….. 

………………………………………………… 

………………………………………………………………

……………………………………………………………….

………………………………………            

Numer PESEL 

 

Imię i nazwisko 
…………………………………………………… 

………………………………………………….. 

………………………………………………… 

………………………………….…… 

……………………………………………………………….

………………………………..……… 
           

Numer PESEL 
 

Imię i nazwisko  
…………………………………………………… 

………………………………………………….. 

………………………………………………… 

………………………………….…… 

……………………………………………………………….

………………………………..………            

Numer PESEL 

28.  
1. Kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie podlega zwrotowi. 
2. Podanie niepełnych danych może być powodem przedłużenia lub przerwania postępowania kwalifikacyjnego. 
3. Podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdziwych danych stanowi podstawę odmowy przyjęcia do służby  

w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 
4. Oświadczam, że zostałem(-łam) poinformowany(-na) o przetwarzaniu przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego moich 

danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu osobowym, na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 
2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, a także że zostałem(-łam) pouczony(-na)  
o zasadach postępowania kwalifikacyjnego celem przyjęcia do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

5. Prawdziwość danych podanych w kwestionariuszu osobowym potwierdzam własnoręcznym podpisem. 
 
Dowód osobisty / inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (niepotrzebne skreślić),  
seria i nr ......................................................, wydany przez .........................................................  
w dniu ............................................................................ 

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

              (miejscowość i data wypełnienia)                                                                                                                                     (podpis kandydata) 
 

29. Kwestionariusz osobowy przyjęto: 
 
……………………………………………………….                                                      ……………………………………………………………………………………… 
              (miejscowość i data)                                                                                                   (stopień, imię i nazwisko funkcjonariusza przyjmującego kwestionariusz) 



Dziennik Ustaw – 14 –  Poz. 263

 

 
 (odpowiednia klauzula tajności – po wypełnieniu) 

L.dz. ………………………… 
                                                                 Egzemplarz pojedynczy 
 

  10/10 
 (odpowiednia klauzula tajności – po wypełnieniu) 

30. Ocena przydatności kandydata do służby w ABW na podstawie analizy materiałów postępowania kwalifikacyjnego: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

 

  ………………………………………….                                                                     ……………………………………………………………………………………….. 
            (miejscowość i data)                                                                                              (pieczęć i podpis funkcjonariusza prowadzącego postępowanie kwalifikacyjne) 

31. Końcowa ocena przydatności kandydata do służby w ABW po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………..……. 

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

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

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

 

…………………………………………                                                                                          ……….………………………………………………………..………… 
          (miejscowość i data)                                                                                                                   (pieczęć i podpis kierownika komórki kadrowej lub jego zastępcy) 
 
32. Stanowisko i propozycje etatowe kierownika jednostki organizacyjnej ABW lub zastępcy kierownika jednostki 
organizacyjnej ABW, w której jest planowane przyjęcie kandydata do służby: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

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

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

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

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

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

 
…………………………………………                                                                                      ……….……………………………………………………………………… 
      (miejscowość i data)                                                                                                                  (pieczęć i podpis kierownika jednostki organizacyjnej lub jego zastępcy) 
 
33. Stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej ABW właściwej w sprawach osobowych lub jego zastępcy:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….………....…

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

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

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

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

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

 

……………………………………                                     ……………………....………………………………………………………………………................................ 
      (miejscowość i data)                                                  (pieczęć i podpis kierownika jednostki organizacyjnej ABW właściwej w sprawach osobowych lub jego zastępcy) 
 

 
Wykonano w egzemplarzu pojedynczym – materiały postępowania kwalifikacyjnego 
Wykonał(a): ……………………………………………………………………… 
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