
Kwestionariusz osobowy 

miejsce  

na fotografię 

 

1. Imię (imiona) i nazwisko ............................................................................................................................... 
 

 a) nazwisko rodowe..................................................................................................................................... 
 

 b) imiona rodziców........................................................ .............................................................................. 
 

 c) nazwisko rodowe matki .......................................................................................................................... 

2. Data i miejsce  

urodzenia 

 

3. Obywatelstwo 

 

4. Numer ewidencyjny (PESEL)   
                                 

5. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) 

                                                                                                    
 

 

6. Miejsce zameldowania........................................................................................................................................................................... 

      (dokładny adres) 

 
................................................................................................................................................................................................................... 
 (adres do korespondencji)    (telefon)                                               (e-mail) 

 

7. Wykształcenie ....................................................................................................................................................................................... 

 

  - nazwa szkoły i rok ukończenia ............................................................................................................................................................. 

Zawód 

 

Specjalność 

 

Stopień 

 

Tytuł zawodowy - naukowy 

 

8. Wykształcenie uzupełniające, podać datę ukończenia lub rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania 

 

kursy 

 
 

studia podyplomowe 

 
 

9. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia  

okres 
Nazwa i adres pracodawcy Stanowisko 

od 
 

do 
     

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



10. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania: 

 

Znajomość języków obcych (słaba, biegła, w mowie, w piśmie): 

 

Prawo jazdy, obsługa komputera, inne umiejętności: 

 

11. Stan rodzinny (imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci: 

1) ................................................................................................. 3) ........................................................................................ 

 

2) ................................................................................................. 4) ........................................................................................ 

12. SERIA I NUMER DOWODU OSOBISTEGO:…………………….…………………………………………………………………………. 
      WYDANY PRZEZ: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
      DATA WYDANIA:………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

13. Osoba, którą należy zawiadomić w razie wypadku......................................................................................................................... 
                                                                                                                          (imię i nazwisko, adres, telefon, stopień pokrewieństwa) 

14. Oświadczam, że dane zawarte w pkt. 1, 2, 4, i 6 są zgodnie z dowodem osobistym seria i numer .................................................. 

wydanym przez …………………………………………............................................................................................................................. 

w...................................................................     .................................................................................. lub innym dowodem tożsamości 

                (data wydania dowodu osobistego) 

15. Oświadczam, że byłem / nie byłem  (*)  karany. 
 

16. Oświadczam, że pozostaję / nie pozostaję(*) w rejestrze osób bezrobotnych i poszukujących pracy. 

17. SERIA I NUMER PASZPORTU:…………………….………………………………………………………………………………….….……. 
      WYDANY PRZEZ: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

      DATA WAŻNOŚCI:………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

18. WYKAZ ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW: 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………....…. 

3. …………………………………..……………………………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………..……………………………………………………………………………………………………… 

5. …………………………………..……………………………………………………………………………………………………… 

6. …………………………………..……………………………………………………………………………………………………… 

7. …………………………………..……………………………………………………………………………………………………… 

8. …………………………………..……………………………………………………………………………………………………… 

9. …………………………………..……………………………………………………………………………………………………… 

10. …………………………………..……………………………………………………………………………………………………… 

UWAGI I WYJAŚNIENIA: 

(*) niepotrzebne skreślić 

Wypełniony drukowanymi literami  kwestionariusz prosimy przesłać drogą pocztową na adres: ENERGO-REMONT Sp. z o.o., ul. Żwirowa 4; 82-500 

Kwidzyn, e-mailem: energo.remont@pro.onet.pl lub doręczyć osobiście  wraz  z  następującymi  dokumentami: 

 kserokopie wszystkich świadectw pracy od poprzednich pracodawców (w przypadku prowadzenia własnej działalności - kserokopia wpisu do 
ewidencji działalności), 

 kserokopia świadectwa ukończenia ostatniej szkoły, 
 kserokopie dodatkowych uprawnień, nawet nieaktualnych, 
 zdjęcie, 
 referencje,  
Zastrzegamy sobie możliwość odmowy przyjęcia niekompletnego kwestionariusza. Po rozpatrzeniu kandydatury będziemy informowali o kolejnych 
krokach  rekrutacji.  Zastrzegamy sobie  prawo  do  odpowiedzi  tylko na  wybrane oferty.  Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.  
Ps. biuro czynne od 8-16. 
 

Wyrażam zgodę na wprowadzenie moich danych osobowych do bazy danych  ENERGO - REMONT Sp. z o.o. i przetwarzanie dla ich potrzeb własnych, 

zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr133 poz.883) 

...................................................                               ........................................................................................................ 
           (miejscowość i data)                                                                      (podpis osoby składającej kwestionariusz) 


