WARUNKIEM UZYSKANIA INFORMACJI NA TEMAT OFERT PRACY JEST POPRAWNE
UZUPEŁNIENIE KWESTIONARIUSZA OSOBOWEGO
ОСНОВОЮ ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ІСНУЮЧІ ВАКАНСІЇ Є ПРАВИЛЬНЕ ЗАПОВНЕННЯ
ОСОБИСТОЇ АНКЕТИ.
Data wypełnienia ankiety:
Дата заповнення анкети:

Numer PESEL/paszportu/karty pobytu
Номер PESEL/паспорту/карти побиту

Obywatelstwo:
Громадянство:

 Nazwisko/Прізвище:

Imię/ Ім’я:

Adres zameldowania na Ukrainie/Адрес прописки в Україне.
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Індекс:
Місто:
Adres zamieszkania w Polsce/ Адреса проживання в Польщі:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Індекс:
Місто:
Tel. domowy:
Tel. kom:
Дом.телефону:
моб. тел.:

Ulica:
Вулиця:

Rejon(Obwód):
Область:

Ulica:
Вулиця:
Email:
Email:

Aktualna Wiza: TAK □ NIE □ ważna od …………………………………… do………………………………………
Актуальна Виза: Так□ Ні □ дійсна з……………………………………..до………………………………………
Okresy zatrudnienia w Polsce na aktualnej wizie/Періоди працевлаштування в Польщі на дійсній візі
1.od/з ………………………………………do /до…………………….………………………………..………….
2. od/з ………………………………..…….do/до ……………………………………………...….………………
3. od/з ………………...…………………... do/до ……………………………………………..…………………..
4. od/з ………………………..….…………do/до ……………………………………………………..…………..
Lub: łączna ilość dni zatrudnienia: ……………………………….……………………………………………………….
Або: загальна кількість днів працевлаштування:………………………………………………………………………
Karta pobytu: TAK□ NIE □
jeśli tak to na jaki czas wydana? ……………………………………………………………………..
Kарта побиту: Так □ Ні □
Якщо так, то на який час видана?.......................................................................................................
ZŁOŻONY WNIOSEK: TAK□ NIE □ kiedy był składany?...........................................................................................................................
Складена заява на отримання карти побиту: Так □ Ні □ Якщо так, то коли був складений?..................................................................
Zezwolenie na pracę : TAK □
Data ur.:
Дата народження:

NIE □

Дозвіл на працю: Так □ Ні □
miejsce urodzenia:
Місце народження:

Wiek:
Вік:

Prawo Jazdy: TAK□ NIE □
Posiadam samochód: TAK□ NIE □
Rozmiar buta:
Wzrost:
Водійські права: Так □ Ні □
Маю автомобіль: Так □ Ні □
Розмір взуття:
Ріст
PODAC RODZAJ PRACY / STANOWISKO,GDZIE CHCE PRACOWAĆ !!!- WAŻNE PRZY PÓŻNIEJSZYM DZWONIENIU Z OFERTA:
ВПИШІТЬ ВИД ПРАЦІ, ЯКУ ХОТІЛИ Б ВИКОНУВАТИ!!! – інфомація важлива при подальшому пошуці роботи:

Wykształcenie i inne umiejętnoścі/ Освіта та інші здібності:
Rodzaj ukończonej szkoły: ………………………………………………………………………………………………….
Вид закінченої освіти:………………………………………………………………………………………………………
□ bez wykształcenia/без освіти □ zasadnicze zawodowe/ профеcійна □ podstawowe/основна □ pomaturalne/технічна
□ średnie/cередня □ wyższe/вища
obecnie uczę się:
tak □
nie □ Gdzie?
…. ……………………………………………………………
Зараз навчаюся:
Так □
Ні □
Де?
…………………………………………………………………
Odbyte kursy i szkolenia / POSIADANE UPRAWNIENIA - WYMIENIĆ ….
Закінчені курси і семінари:

Mogę rozpocząć pracę od dnia/ Можу розпочати працю від:
Czy jest Pan/Pani gotowy/a do pracy w godzinach nadliczbowych / Чи є пан чи пані готовий/а до праці з надгодинами? :
TAK □ NIE □ w soboty/ в суботу: TAK □ NIE □ □ w systemie zmianowym/ позмінно
TAK □ NIE □

Oczekiwane wynagrodzenie zł netto/ Очікувана зарплата на руки:

zł brutto/бруто:

Przebieg pracy zawodowej/ п
 рофесійна кар'єра: PRACE STAŁE/ ПОСТІЙНА РОБОТА

WAŻNE- proszę uzupełnić/ ВАЖЛИВО – просимо заповнити
LATA PRACY/

Nazwa firmy/

Stanowisko i obowiązki/

Powód ustania stosunku o pracę/

Роки праці

Назва фірми

Посада і обов’язки

Причина припинення трудових
відносин

do
1

2

3

4

5

Proszę o wypełnienie DRUGIEJ TABELKI tylko wtedy jeżeli pracował/a Pan/Pani w innej agencji pracy tymczasowej
Просимо заповнити 2-гу табличку. Чи працювали ви коли-небудь через агенцію тимчасової праці раніше?
Od/від

Do/з

Nazwa agencji/Назва
агенції

Nazwa firmy/Назва фірми

Miejscowość/Місто

Stanowisko/Посада

1

2

Jestem świadomy/a, że podanie nieprawidłowych danych prowadzi do rozwiązania umowy o pracę. „Na podstawie art. 23 i art. 27 ustawy o
ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Serwis Personalny.”

................................................
data

.....................................................................................
podpis

Я знаю, що надання невірних даних призводить до припинення контракту роботи. "Відповідно до ст. 23 і
ст. 27 Закону про захист персональних даних Я згоден на обробку моїх персональних даних компаніє
Serwis Personalny ".
Proszę zostawić niewypełnione!!!/ Прошу залишити незаповненим
Ocena…….........................Zatrudniony/a od…......................... w........................................................... wynagrodzenie

NA UMOWIE..................................................... RODZAJ UMOWY……………………………………………..
UWAGI:

