
                                                                                       
POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE 

ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin 
 

ANKIETA POTRZEB ZATRUDNIENIOWYCH 
 
Celem ankiety jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Wypełnienie ankiety jest dobrowolne. 
Oświadczam, że jestem obywatelką/obywatelem Ukrainy, która/y w wyniku działań wojennych przekroczył/a 
legalnie granicę z Polską.  
 
Czy zamierza Pani/Pan podjąć pracę w Polsce, na terenie Koszalina lub okolic? 
 
□ tak □ nie 
 
Jeśli tak, proszę odpowiedzieć na poniższe pytania: 
 
1. Dane osobowe: 
 
Imię i nazwisko   ……………………………………………………………………………………………. 
 
Numer PESEL                                                  

           
 
Data urodzenia   ………………………… 
 
Płeć: K □   M □ 
 
Nr telefonu   ………….………………   Adres e-mail: ………………………………………….. 
 
Aktualne (faktyczne) miejsce pobytu na terenie Polski: 
 
Kod pocztowy ___-_____ Miejscowość …….………………… Ulica ……………………………………. 
 
Nr domu …..……. Nr mieszkania …..… 
 
 
2. Posiadany poziom wykształcenia: 
 
□ wyższe □ średnie zawodowe □ średnie ogólne □ zasadnicze zawodowe   
□ gimnazjalne/podstawowe  
 
3. Zawód wyuczony:   …………………………………………………………… 
 
4. Zawody wykonywane w ostatnich latach: 
 
…………………………………………………………………………………………….   staż ……….… 

………………………………………………………………………….………………….   staż ………… 

…………………………………………………………………………….……………….   staż ………… 

5. Posiadane uprawnienia/umiejętności: 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

6. Proszę zaznaczyć, jaki rodzaj pracy Panią/Pana interesuje: 
 
□ praca w zawodzie wyuczonym  □ praca w zawodzie wykonywanym (wymienionym w pkt 4) □ praca fizyczna □ 
każda praca  
 

 



7. Ile godzin dziennie jest Pani gotowa/Pan gotów pracować? 
 
□ 4 godziny □ 5-8 godzin □ 9-12 godzin 
 
8. W jakim systemie może Pani/Pan podjąć pracę? 
 
□ praca 1-zmianowa □ praca 2-zmianowa □ praca 3-zmianowa □ praca w godzinach nocnych 
 
9. Znajomość języka polskiego: 
 
-w mowie: 
□ brak  □ podstawowa □ komunikatywna □ bardzo dobra 
 
- w piśmie:  
□ tak  □ nie  
 
10. Preferowana forma kontaktu z PUP Koszalin: 
□ Telefon  □ E-mail 
 
11. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie Newslettera dla bezrobotnych 
i poszukujących pracy o aktualnych ofertach pracy: 
□ tak  □ nie  
 
          podpis 
 
         ………………………….. 
 
 
Sposoby przekazania ankiety: 
- przesłanie na adres ankiety_ukraina@pup.koszalin.pl, 
- złożenie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie, ul. Racławicka 13, na parterze, w specjalnie do tego celu 
przeznaczonym pojemniku oznaczonym barwami Ukrainy, 
- złożenie w Referacie Zamiejscowym PUP w Bobolicach, ul. Pocztowa 15, 
- złożenie w Referacie Zamiejscowym PUP w Polanowie, ul. Bobolicka 8a.   
 
 

Klauzula informacyjna dla obywateli Ukrainy korzystających z pomocy określonej  
w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuję, że : 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin . 
2. Dane kontaktowe  Inspektora Ochrony Danych w PUP Koszalin - tel. 94 34 55 735, e-mail  iod@pup.koszalin.pl . 
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 12.03.2022 r. o pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy z dnia 20.04.2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na podstawie art. 6 ust. 1lit. c  RODO. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty 
przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora na podstawie umowy powierzenia. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane i zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 
RODO. 

7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanego celu, a w przypadku niepodania danych 
wypełnienie tego celu nie będzie możliwe.  

8. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. 
 


