
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY    
АНКЕТА КАНДИДАТА 

ID KANDYDATA 
ID КАНДИДАТА 

Dane personalne (Особисті дані): 

Imiona (Ім'я)   Nazwisko (Прізвище)   

Data urodzenia  
(Дата народження) 

  Miejsce urodzenia  
(Місце народження) 

  

 Tel. stacjonarny (Номер 

стаціонарного телефону) 
   Tel. komórkowy  

(Номер мобільного телефону) 
  

 Imię ojca (Ім'я батька)    Imię matki (Ім'я матері)   

Stan cywilny  
(Сімейний стан)  

Gotowość podjęcia pracy 
(Коли готові приступити до 

праці) 
  

 Nr paszportu  
(Серія та номер 

закордонного паспорта)  
  Ważny do (Дійсний до)   

Imię z paszportu  
(Ім'я в закордонному 

паспорті) 
  

Nazwisko z paszportu 
(Прізвище в закордонному 

паспорті) 
  

Dane adresowe zameldowania (Адреса прописки):  

 Kraj (Країна)    Kod poczt. (Поштовий індекс)   

 Obwód (Область)   Miasto (Місто)   

 Ulica (Вулиця)    Nr domu  
(Номер будинку/квартири) 

  

Dane kontaktowe korespondencyjne -( jeśli są inne niż dane zameldowania )  
(Контактні дані, місце проживання(вказати фактичну адресу, якщо відрізняється від адреси прописки)):  

 Kraj (Країна)    Kod poczt. (Поштовий індекс)   

 Obwód (Область)   Miasto (Місто)   

 Ulica (Вулиця)    Nr domu  
(Номер будинку/квартири) 

  

E-mail    SKYPE (або інші)   

Dane dotyczące wykształcenia (Освіта): 

Wykształcenie (Освіта)   

Ukończone kursy, certyfikaty, uprawnienia  
(Пройдені курси, отримані сертифікати/свідоцтва, ліцензії на 

провадження профейсійної діяльності) 
  

Doświadczenie zawodowe (Firma, pełnione stanowisko) (Професійна діяльність (назва підприємства, посада)): 

na Ukrainie (в Україні) 

Okres (Період) 
Nazwa firmy i stanowisko (Назва 

підприємства/установи/організації та 
посада) 

Zakres obowiązków  (Посадові обов'язки) 

 
  

 

   

   

 za granicą (за кордоном) 

Okres (Період) 
Nazwa firmy i stanowisko (Назва 

підприємства/установи/організації та 
посада) 

Zakres obowiązków (Посадові обов'язки) 

   

   

   



 
   
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   АНКЕТА КАНДИДАТА 

 
Projektanci Kariery 

tel.:+48 666 228 887 

apt@projektancikariery.pl 

www.projektancikariery.pl   

Dodatkowe dane - znajomość języka obcego (Додаткові дані - рівень володіння іноземними мовами): 

Język polski  
(Польська мова) 

 A1  A2 (słabo/початковий рівень)                          B1  B2 (dobrze/середній рівень)                        
C1 C2 (biegły/високий рівень) 

Język angielski 
(Англійська мова) 

   A1  A2 (słabo/початковий рівень)                           B1  B2 (dobrze/середній рівень)                        
C1 C2 (biegły/високий рівень) 

Inne języki obce  
 (Інші іноземні мови) 

  

Czy posiada Pan/i 
prawo jazdy? 

(Чи маєте Ви водійське 

посвідчення?): 

TAK / ТАК                  NIE / НІ 
Ile lat stażu posiada Pan/i 

jako kierowca? 
(Який Ви маєте стаж водіння?) 

 

Proszę podać kategorię 
Prawa jazdy 

(Вкажіть категорію 
водійських прав): 

○ kat. B ○ kat. C ○ kat. C+E 

Stan zdrowia (Стан здоров'я): 

Problemy ze słuchem  
(Проблеми зі слухом)  

Problemy ze wzrokiem 
(Проблеми із зором)  

Inne przeciwwskazania lub alergie (np. przeciwwskazania 
na podjęcie pracy fizycznej)?  (Інші медичні протипоказання чи 

алергії (наприклад, протипоказання до виконання фізичної праці)?) 
 

Inne (Інше): 

Wyjazd jednorazowy  
(Одноразовий виїзд) 

TAK / ТАК                    NIE / НІ Stała współpraca   
(Постійна співпраця) 

TAK / ТАК                  NIE / НІ 

Notatki (Примітки): 

 
 
 
 
 
 
 
 

Potwierdzenie (Підтвердження): 

Potwierdzam własnoręcznym podpisem, iż zostałem/am poinformowany/a o  
Своїм власним підписом Я підтверджую, що повідомлений про:: 

Pobycie w Polsce zgodnie z ofertą pracy, a w przypadku jakichkolwiek zmian będzie to ustalane w Polsce.   
Умови перебування в Польщі згідно з вакансією, у випадку будь-яких змін питаннє вирішується по приїзду до 
Польщі. 

Powroty na Ukrainę odbywają się po uzgodnieniu tego z pracodawcą.  
Повернення в Україну відбуваються за узгодженням з працедавцем. 

Prosimy o dołączenie do kwestionariusza skanu paszportu zagranicznego  
Просимо долучити до анкети скан закордонного паспорта 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. 
U. z 2015r. poz. 2135, z późn. zm.). Wyrażam zgodę na przekazanie podanych danych potencjalnym pracodawcom w celach 
związanych z rekrutacją. Oświadczam, że umieszczone przeze mnie dane są zgodne z prawdą.  
Погоджуюся на використання моїх персональних даних, заміщених в моїй пропозиції праці для потреб необхідних для реалізації 
теперішнього і майбутніх процесів рекрутувань згідно із законом від 29 серпня 1997 р. Про захист персональних даних 
(Законодавчий Вісник з 2015 р. п. 2135, з подальшими змінами). Підтверджую згоду на переказ даних потенційним 
працедавцям в цілях рекрутування. Підтверджую правдивість наданої мною інформації. 

Miejscowość, data 
Місто, дата                             

Czytelny podpis kandydata      
Чительний підпис 
кандидата 

 

 


