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Właściwy jest tylko kwestionariusz wg wzoru zgodnego z rozporządzeniem 

Ministra Finansów, Funduszy i Regionalnej z 28.09.2021 r. w sprawie 

postępowania kwalifikacyjnego do służby w Służbie Celno-Skarbowej (Dz. U. 2021 

poz. 1943 ). Aktualny wzór dołączyliśmy do ogłoszenia. 

 

Zapoznaj się z częścią informacyjną kwestionariusza – znajdziesz tu przydatne 

informacje, np.: 

- odpowiedzi należy udzielić wyczerpująco i zgodnie ze stanem faktycznym; 

- kwestionariusz osobowy należy wypełnić pismem drukowanym; ważne jest 

by odpowiedzi były czytelne i możliwe do rozczytania przez Zespół 

prowadzący postępowanie; ponadto zalecamy użycie koloru ciemnego 

niebieskiego; 

 

Pamiętaj, że zatajenie lub podanie nieprawdziwych danych stanowi podstawę do 

zakończenia postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydata. 

 

 

 



  

 

 

 

Uważnie czytaj poszczególne pola kwestionariusza i starannie wypełnij 

odpowiedzi; ułatwisz sobie zadanie, gdy w polach, które Cię nie dotyczą, 

wpiszesz „nie dotyczy”, „nie posiadam” lub wstawisz kreskę („----” ), itp.. To 

również informacja dla nas, że odpowiedź nie została pominięta.  

 

 

 

 

 

 

Zauważ, że każda z części kwestionariusza (w tym część z pouczeniem) 

kończy się miejscem na Twój podpis – każda z części musi być podpisana(!). 

Kwestionariusz nie wymaga dołączenia zdjęcia – poprosimy Cię o nie, gdy 

będziesz przyjmowana/y do służby. 

Ad. 1a Jeśli masz drugie imię nie zapomnij o nim przy wypełnianiu 

kwestionariusza. 

 

Ad. 2. Obok daty urodzenia nie zapomnij wpisać miejsca urodzenia.  

 

Ad. 7. Zachęcamy do wskazania adresu e-mailowego jako formy korespondencji  

z nami; tą drogą będziemy informować Cię o wynikach i kolejnych etapach 

postępowania; jest to sprawdzona i najszybsza forma kontaktu!; zwróć uwagę na 

poprawność adresu, napisz go czytelnie, drukowanymi literami; jeśli w znakach 

adresu znajduje się „zero” zapisz je z pionową kreską „Ø” (kreska odróżni znak od 

litery „o”) 

 



 

 

 

 

Ad. 11 Podaj nazwy uczelni/szkół zaczynając od szkoły 

ponadgimnazjalnej, ponadpodstawowej albo średniej branżowej. 

 

 

Ad. 12, 13, 15 Jeśli masz za mało miejsca na wpisanie wykształcenia 

uzupełniającego, innych kwalifikacji zawodowych (pkt 13) lub 

doświadczenia zawodowego (pkt 15) – kontynuuj np. na odwrocie strony 

kwestionariusza lub dołącz dodatkową kartkę. 

 

 

 
Ad. 13 Punkt należy wypełnić, jeśli dodatkowe kwalifikacje zawodowe  
zostały podane w informacji o postępowaniu kwalifikacyjnym do służby 
w Służbie Celno-Skarbowej.  

 Jeśli nie wskazaliśmy dodatkowych kwalifikacji zawodowych, a możesz 
pochwalić się ukończonymi kursami czy uprawnieniami, które będą 
przydatne w pełnieniu służby – wpisz je, chętnie je poznamy. 

 
 

 

 

 

Ad. 14 Jeśli jesteś mężczyzną – musisz ustosunkować się do pytania o 

powszechny obowiązek obronny; jeśli jesteś z rocznika „poborowego” 

lub wyższego i nie otrzymałeś jeszcze powołania – napisz o tym. 

 



 

 

 

 

Ad. 15 Doświadczenie zawodowe: 

 - wypisz wszystkie umowy o pracę oraz stosunek służbowy;  

- możesz też wpisać umowy zlecenia, staże, pracę poza granicami kraju czy 

własną działalność gospodarczą (zaznacz tylko, że jest to umowa zlecenia, 

staż, działalność gospodarcza, praca za granicą) – warto tym się pochwalić 

szczególnie, gdy jest to Twoja jedyna forma pracy lub był to okres 

długotrwały.  

 

 

 

 

 

Ad. 18 Takie zawiadomienie wyślij e-mailem (na adres, z którego będziesz 

dostawać informacje o prowadzonym postępowaniu) – nie zapomnij podać 

w treści e - maila swojego imienia i nazwiska. 

 

 

 

W bloku „oświadczenie kandydata” należy ustosunkować się do wszystkich 

(!) sformułowań (od „a” do „e”). 

 



 

Ad. c  Zwróć uwagę, o jaki mandat pytamy – nie jest to mandat za wykroczenie 

drogowe (tj. za np. przekroczenie prędkości); pytamy o mandat w związku  

z ujawnieniem przywozu na teren UE towaru w ilości większej niż dozwolona. 

 

 

 

 

 

 

Ad. 3 Należy wskazać udział w naborze do IAS Wrocław a także do innych 

jednostek KAS w Polsce; jeżeli złożyłeś/aś tylko dokumenty i nie brałeś/aś 

udziału w kolejnych etapach – również należy to wykazać; jeśli nie pamiętasz 

daty –  wpisz datę przybliżoną lub tylko rok; pytanie nie dotyczy ubiegania się 

o pracę na wolne stanowiska w służbie cywilnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 7-8 Takie zawiadomienie wyślij e-mailem (na adres, z którego będziesz 

dostawać informacje o prowadzonym postępowaniu) – nie zapomnij podać 

w treści e-maila swojego imienia i nazwiska. 

 



 



Masz już wypełniony kwestionariusz, to pierwszy niezbędny dokument – teraz zbierz pozostałe. 

Oprócz kwestionariusza wymagamy: 

1) kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie 
- możesz wysłać wszystkie dokumenty, które dotyczą wykształcenia średniego i wyższego; błędem nie będzie, jeśli potwierdzisz tylko wykształcenie średnie (to wymaganie 
konieczne), a nie udokumentujesz wyższego; błędem nie będzie również wysłanie tylko dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe;  
- nie dołączaj kopii suplementu dyplomu; 

- masz wykształcenie średnie techniczne – możesz dołączyć również te części świadectwa, które określają twój profil zawodowy; 
 

2) kopii dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe 
- potwierdź dokumentem te posiadane kwalifikacje zawodowe, które zostały podane jako dodatkowe w informacji o postępowaniu kwalifikacyjnym;  
- posiadasz inne kwalifikacje (kursy, szkolenia itp.) – zastanów się, które z nich możesz wykorzystać w służbie i tylko te dokumenty dołącz; 

 
3) kopii świadectw pracy/służby z poprzednich miejsc pracy/służby, o ile pozostawałeś w stosunku pracy/służby 

- dołącz wszystkie świadectwa pracy i służby;  

- nie musisz dołączać żadnego dokumentu w przypadku trwającego zatrudnienia;  

- nie musisz potwierdzać dokumentami umów zleceń, pracy za granicą, działalności gospodarczej czy odbytych staży; 

 

4) oświadczenia dot. pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami 
- zwróć uwagę, że oświadczenie dotyczy tylko osób, które urodziły się przed 1 sierpnia 1972 r., tj. nie należy go składać, gdy urodziłeś się później. 

Przed przesłaniem dokumentów sprawdź poprawność wypełnienia kwestionariusza oraz kompletność dokumentów; pamiętaj, że prawidłowo wypełniony kwestionariusz wraz  

z kompletem dokumentów to I etap postępowania, który otwiera drogę do kolejnego etapu. 

Zachęcamy do aplikowania online (link dostępny w ogłoszeniu, wystarczy kliknąć i przesłać wymagane dokumenty)! 

Jeśli korzystasz z tradycyjnej formy przeslania dokumentów (pocztą lub osobiście) - pamiętaj nie wysyłaj w oryginale świadectw, dyplomów, zaświadczeń o ukończonych kursach, 

itp.  – wystarczy zwykła kserokopia (nie musisz potwierdzać jej za zgodność z oryginałem); oryginałami mają być tylko kwestionariusz i oświadczenie. 

Dokumentów nie spinaj, nie wkładaj do koszulek itp. – dopilnuj tylko by dokumenty stanowiły logiczną kolejność (np. zachowaj kolejność stron kwestionariusza) i tak 

przygotowane zamknij w kopercie. 

Dokumenty wyślij pocztą na wskazany adres lub złóż osobiście Kancelarii Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 24,26, pok. nr 5 w godzinach 

pracy urzędu, tj. 7:30-15:30. Możesz również przesłać skany dokumentów pocztą elektroniczną na adres: postepowanie.ias.wroclaw@mf.gov.pl 

Uwaga – przy składaniu dokumentów w siedzibie Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu nie jest sprawdzana poprawność przygotowanych dokumentów.  

Termin zostanie zachowany, jeżeli stempel pocztowy będzie miał datę, do której można składać dokumenty lub wcześniejszą.  

Zdecydowałeś się wziąć udział w postępowaniu kwalifikacyjnym – nie czekaj na ostatni dzień. 

Po upływie terminu na składanie dokumentów zbierze się Zespół prowadzący postępowanie i dokona weryfikacji złożonych ofert.  
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