
Formularz
 

PROSZE WYPELNIC DUZYMI LITERAMI I CZARNYM DLUGOPISEM LUB NADRUKOWAC

Stanowisko pracy:

Dane osobiste
Tytul: Nazwisko: Imie/Imiona:

Czy masz pozwolenie na prace w Wielkiej Bryrtanii?
TAK  NIE 
Jesli jestes z poza EU/EEA (Zjednoczona Europa, Strefa Euro), czy potrzebujesz pozwolenia na prace na 
tym stanowisku?
TAK  NIE 
Adres:

Kod poczotowy:

Telefon:

Telefon Kom:

Email:

Referencje:
Prosze podaj imiona i adresy dwoch osob od ktorych mozna uzyskac referencje, przynajmniej jedna osoba 
ktora ma opinie o Twojej pracy; zwykle obecny lub byly pracodawca 
Imie:

Stanowisko pracy:

Adres:

Telefon:

Imie:

Stanowisko pracy:

Adres:

Telefon:

Criminal Records Disclosure
Czy kiedykolwiek byles skazany za popelnienie przestepstwa z poza ustawy [the Rehabilitation of 
Offenders Act 1974] Czy jakies sledzwo jest prowadzone przeciwko Tobie obecnie?
TAK  NIE 
Jesli ‘TAK’ prosze podaj szczegoly:



Obecne zatrudnienie:
Od (data) Nazwa i adres pracodawcy

Stanowisko Pensja / Stawka
�

Okres wymowienia:
Tydzien / Miesiac

Obowiazki:
(Prosze opisac glowne zadania I obowiazki zwiazane z tym stanowiskiem)

__________________________________________________________________________________________
Czy uczeszczasz na zajecia wieczorowe, szkolenia, itp,itd ? Jesli tak, podaj szczegoly:

 
(Kontynuuj na osobnej kartce jesli to konieczne) 



Poprzednie zatrudnienie lub szkolenia wlaczajac sluzbe wojskowa (zaczynajac od najbardziej aktualnych) 
Prosze zaznaczyc jakiekolwiek przerwy w zatrudnieniu. 

Od: Do: Pracodawca: Stanowisko: Obowiazki:



Wyksztalcenie techniczne, srednie, wyzsze:
Od: Do: Uniwersytet/Liceum/Technikum: Przedmioty Wyniki:

Wyksztalcenie podstawowe:
Od: Do: Nazwa szkoly: Przedmioty: Wyniki:

Szczegoly czlonkostwa w jakichkolwiek zwiazkach, klubach lub jakiekolwiek inne kwalifikacje.



Oswiadczenie (Kontynuuj na osobnej kartce jesli to konieczne)
Prosze napisz dlaczego uwazasz ze jestes odpowiednim kandydatem na to stanowisko poprzez wytlumaczenie 
w jaki sposob spelniasz podane warunki pracy i jakie posiadzasz doswiadczenie. Prosze podaj przyklady 
szczegolnych osiagniec.

Ustawa o ochronie danych osobowych 1998

Twoj podpis na tym dokumencie daje Firmie prawo, objete ustawa o ochronie danych osobowych 1998, do 
uzycia informacji ktore podales, wlaczajac w to dane o wrazliwej naturze, dla celow koniecznych do 
rozpatrzenia podania o prace. Jakiekolwiek uzycie danych przez Firme bedzie w zgodzie z w/w ustawa. 
Odrzucone podania ulegna zniszczeniu po 6 miesiacach.

Data kiedy mozesz zaczac prace::...........................................................................................................

Potwierdzam ze zgodnie z moja wiedza i przekonaniem zawarte informacje sa prawdziwe i poprawne. Jesli 
podanie zostanie pozytywnie rozpatrzone, zgadzam sie na okres probny w ramach i zgodnie z zasadami Firmy 
jak rowniez zgodnie z zasadami i wymogami BHP (Bezpieczenstwo i Higiena Pracy). 

Potwierdzam ze wszystkie dane w tym podaniu i wszelkie inne dane zwiazane z moim staraniem sie o prace 
sa prawdziwe. 
 
Podpis kandydata………………………………………………………………… Data.............................................


