
                                                                                       
ПОВІТОВЕ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ В КОШАЛІНІ 

вул. Рацлавіцька 13, 75-620 Кошалін 
 

АНКЕТА ПОТРЕБ У ЗАЙНЯТОСТІ 
 
Мета анкети – допомога у пошуку роботи. Заповнення анкети є добровільним. 
Заявляю, що я є громадянином/громадянкою України, який/яка легально перетнув/перетнула кордон  
з Польщею внаслідок бойових дій.  
 
Чи має Пан/Пані намір працювати в Польщі, в Кошаліні чи його околицях? 
 
□ так □ ні 
 
якщо так, дайте відповідь на такі запитання: 
 
1. Персональні дані: 
 
Ім’я та прізвище   ……………………………………………………………………………………………. 
 
Номер PESEL  

           
 
Дата народження ………………………… 
 
Стать: Ж □ Ч □ 
 
Номер телефону ………….………………   Адреса e-mail: 
 
Поточне (фактичне) місце перебування в Польщі: 
 
Поштовий індекс ___-_____ / Населений пункт ……………………… Вулиця …………………………………. 
 
Номер будинку …..……. Номер квартири …..… 
 
 
2. Рівень освіти: 
 
□ вища □ середня професійна □ загальна середня □ базова професійна 
 □ середня / початкова школа  
 
3. Вивчена професія:  ……………………………………………………………………… 
 
4. Професії, які виконували за останні роки: 
 
……………………………………………………………………………………………………… стаж …..…….... 

……………………………………………………………………………………………………… стаж ……..…… 

……………………………………………………………………………………………….......…. стаж …..……… 

5. Володіння кваліфікацією/навичками: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………......….. 

……………………………………………………………………………………………………………………..….. 

……………………………………………………………………………………………………………………..….. 

6. Зазначте, будь ласка, вид роботи, який Вас цікавить: 
 
□ робота за вивченою професією □ робота за виконуваною професією (перелічена в пункті 4) □ фізична 
робота □ будь-яка робота 
 

 



7. Скільки годин на день Ви готові працювати? 
 
□ 4 години □ 5-8 годин □ 9-12 годин 
 
8. За якою системою Ви можете працювати? 
 
□ 1-змінна робота □ 2-змінна робота □ 3-змінна робота □ нічна робота 
 
9. Знання польської мови: 
 
- у мовленні: 
□ відсутнє □ базове □ комунікативне □ дуже добре 
 
- в письмі:  
□ так □ ні  
 
10. Бажана форма контакту з ПБП Кошалін: 
□ Телефон □ Електронна пошта 
 
11. Я згоден на відправлення повітовим бюро праці в Кошаліні Інформаційного бюлетня для  безробітних 
 та шукачів роботи  щодо поточних пропозицій роботи: 
□ так □ ні  
 
          підпис 
 
         ………………………….. 
 
 
Способи подання анкети: 
- відправлення за адресою ankiety_ukraina@pup.koszalin.pl, 
- подання до повітового бюро праці м. Кошалін, вул. Рацлавіцька 13, на першому поверсі, у спеціально розробленому 
контейнері, позначеному кольорами України, 
- подання до відділення ПБП в Боболіце, вул. Почтова 15, 
- подання до філії повітового бюро праці в Поланові, вул. Боболицька 8а.  
 
 

Інформаційне положення для громадян України, які отримують спеціальну допомогу 
 в Законі про сприяння зайнятості та установи ринку праці 
 у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни 

 
Відповідно до ст. 13 абзац 1 і  абз. 2 Регламент (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради 
від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення таких 
даних, а також про скасування Директиви 95/46 / EC (далі – GDPR), інформую, що: 
 

1. Адміністратором персональних даних є Повітове бюро праці м. Кошалін, вул. Рацлавіцька 13, 75-620 
Кошалін. 

2. Контактні дані уповноваженого із захисту даних у ПБП Кошалін - тел. +48 94 34 55 735, e-mail 
iod@pup.koszalin.pl . 

3. Персональні дані оброблятимуться з метою виконання завдань, визначених Законом від 12.03.2022 р. про 
допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави та Законом від 
20.04.2004 р. про сприяння зайнятості та інститути ринку праці відповідно до ст. 6 п. 1 літ. c GDPR. 

4. Одержувачами персональних даних будуть уповноважені відповідно до законодавства суб’єкти,  
які обробляють персональні дані на вимогу Адміністратора на підставі договору доручення. 

5. Персональні дані оброблятимуться протягом періоду, необхідного для досягнення мети, для якої вони були 
зібрані, та відповідно до чинного законодавства. 

6. Ви маєте право на доступ до своїх даних, виправлення їх і право подати скаргу до Голови Управління 
із захисту персональних даних, якщо ви вирішите, що обробка ваших персональних даних порушує 
положення GDPR. 

7. Надання персональних даних необхідно для досягнення зазначеної мети, а у разі ненадання даних цю мету 
виконати буде неможливо.  

8. Дані не підлягають автоматичному прийняттю рішень, включаючи профілювання. 
 


