
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY    

APPLICATION FORM REKRUTER 
RECRUITER 

 

ID KANDYDATA 
CANDIDATE’S ID 

Dane personalne (Personal details) 
Imię (Name)   Nazwisko (Surname)   

Data urodzenia 
(Date of birth)   Miejsce urodzenia  

(Place of birth)   

NIP/PESEL number  
(Tax payer identification number)   Tel. komórkowy/ PL 

(Polish phone number)   

E-mail  Contact number 
(contact number) 

 

Imię ojca  
(Father's name)   Imię, nazwisko rodowe matki 

(Mother's first name, maidenname) 
  

Imię z paszportu 
(Passport’s name)  Nazwisko z paszportu 

(Passport’s surname)  

Nr paszportu 
(Passport  number)   Ważny do  

(Valid until)   

Dane adresowe zameldowania  
(Registered address details) 

Dane kontaktowe korespondencyjne 
(Correspondence contact details) 

 Kraj (Country)    Kraj (Country)   
Obwód (Province/state)   Obwód (Province/state)   

Miasto (City)  Miasto (City)  
 Ulica (Street name if any)    Ulica (Street name if any)   

Znak gruntu, jeśli istnieje 
(Near mark if any) 

 Znak gruntu, jeśli istnieje 
(Near mark if any) 

 

Nr domu / mieszkania 
(House/apartment number)  Nr domu / mieszkania 

(House/apartment number)  

Kod pocztowy 
(Postcode)  Kod pocztowy 

(Postcode)  

Dane dotyczące wykształcenia (Details of education) 
Wykształcenie (Degree)    

Ukończone kursy, certyfikaty, uprawnienia 
(Completed courses, certificates, authorizations and pass-out month and year)   

Doświadczenie zawodowe  (Professional experience) 
w państwie zamieszkania (in the country of residence) 

Okres  
(Period) 

Nazwa firmy i stanowisko 
(Company name and position) 

Zakres obowiązków   
(Duties perform) 

   

   

   

   

za granicą (abroad working experiance if any) 
Okres  
(Period) 

Nazwa firmy i stanowisko 
(Company name and position) 

Zakres obowiązków   
(Duties perform) 

   

   

   

   

   

   



 

 

Career Designers 

+48 882 817 274 

work@careerdesigners.pl 

careerdesigners.pl 
 

Dodatkowe dane – znajomość języka obcego (Additional data – fluency  in a second language) 
Język angielski  
(English language) 

A1  A2 (słabo/Basic)                   B1  B2 (dobrze/intermediate)                     
C1 C2 (biegły/advanced) 

Język Hindi  
(Hindi language) 

A1  A2 (słabo/basic)                   B1  B2 (dobrze/intermediate)                     
C1 C2 (biegły/advanced) 

Inne języki obce 
(Other languages known if any) 

  

Stan zdrowia (State of health) 
Problemy ze słuchem  

(Hearing problems) 
 Problemy ze wzrokiem  

(Eye sight problems) 
 

Inne przeciwwskazania lub alergie (np. przeciwwskazania na 
podjęcie pracy fizycznej) (Other contra indications or allergies if any (e.g. 
contra indications to take up physical work) 

 

Inne (Others) 
Czy posiada Pan/i 

prawo jazdy? 
(Do you have a driving 

licence?) 

TAK / YES                 
NIE / NO 

Kategorie prawa jazdy 
(Driving license categories) 

○ kat. B 
○ kat. C 

○ kat. C+E 

Ile lat stażu posiada 
Pan/i jako kierowca? 

(For how long have you 
owned the driving licence?) 

 

Rozmiar ubrań (Clothing size) Wzrost (Height) Rozmiar obuwia (Size of footwear) 
XS       S       M       L       XL       XXL   

Wyjazd jednorazowy  
(Single trip) 

TAK / YES                 
NIE / NO 

Stała współpraca  
(Consistent cooperation) 

TAK / YES                 
NIE / NO 

Gotowość podjęcia pracy 
(Possibiliy of date of joining)  

Notatki (Notes if any) 
 
 
 
 
 
 

Prosimy o dołączenie do formularza zgłoszeniowego skanu paszportu zagranicznego  
Please attach a scan of your foreign passport to the application form 

Administratorem danych osobowych jest Projektanci Kariery Sp. z o.o., Projektanci Kariery Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Opolu 
(Polska). Wypełnienie oraz podpisanie niniejszego formularza rekrutacyjnego stanowi zgodę kandydata na przetwarzanie 
danych w celu realizacji procesu rekrutacyjnego. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w 
pełnej klauzuli informacyjnej dla kandydata do pracy dostępnej pod linkiem: www.projektancikariery.pl 
The administrator of personal data is Projektanci Kariery Sp. z o.o., Projektanci Kariery Sp. z o.o. Sp. k.  located in Opole (Poland). Filling in and signing this 
application form constitutes the candidate's consent to the processing of data in order to perform the recruitment process. Detailed information on the 
processing of personal data can be found in the full information clause for a candidate for a job availa bleat: www.projektancikariery.pl  

Zgody na przetwarzanie danych osobowych (Consents to the processing of personal data) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów 
rekrutacyjnych prowadzonych w okresie kolejnych 2 lat 
I agree to the processing ofmy personal data for the purposes of future recruitment processes in the next 2 years. 

 
 
 

Podpis /Signature of 
Candidate 

Wyrażam świadomą, dobrowolną i wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych odnoszących 
się do mojego stanu zdrowia na potrzeby obecnego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia 
odrębnej zgody, również na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Mam świadomość, że 
podanie informacji w zakresie stanu zdrowia jest pomocne przy dopasowaniu odpowiedniego 
stanowiska pracy 
I give my conscious, voluntary and explic it consent to the processing of personal data relating to my state of health for the 
purposes of the current recruitment process and, incase of a separate consent, also for future recruitment processes. I am 
aware that the provision of health information is helpful in matching the right position of work. 

Podpis /Signature of 
Candidate 

Miejscowość,data 
Place, date 

 Czytelny podpis kandydata 
Candidate's legible signature 

 

 


