
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

Proszę o wypełnienie wszystkich pól.

DANE OSOBOWE

Imię i nazwisko
Data i miejsce urodzenia
PESEL / Regon
NIP
Adres zamieszkania
Adres do korespondencji

DANE DO KONTAKTU

Telefon domowy (z nr kierunkowym)
Telefon komórkowy
Telefon do pracy (z nr kierunkowym)
Fax (zaznaczyć praca/dom/inny-jaki)
Adres e-mail

KWALIFIKACJE / DOŚWIADCZENIE

Język ojczysty

W jakich językach tłumacz wykonuje 
tłumaczenia /kombinacje językowe/

Wykształcenie
Nazwa i rok ukończenia szkoły 
Wykonywany zawód
Doświadczenie w dziedzinie tłumaczeń od roku: 
Kursy i szkolenia
Posiadane certyfikaty
Moce przerobowe na dzień (ilość stron)

RODZAJ WYKONYWANYCH TŁUMACZEŃ

Proszę zaznaczyć „x”

Pisemne

Pisemne przysięgłe

Pisemne ustne



SPECJALIZACJE PREFEROWANE PRZEZ TŁUMACZA

Proszę zaznaczyć „x” dziedzinę, specjalizację, która jest przez Panią/Pana preferowana.

Automatyka, technologia produkcji Księgowość, teksty ogólne
Bankowość, inwestycje, zabezpieczenia Marketing, badania rynku
Biotechnologia, biochemia, 
mikrobiologia

Medyczne ogólne

Budownictwo, inżynieria lądowa, 
budowa maszyn

Motoryzacja

Chemia, przemysł chemiczny Prawo, teksty ogólne
Ekonomia Procedury unijne
Elektryka, elektronika Rolnictwo, maszyny rolnicze
Energia, energetyka Systemy komputerowe, sieci
Gospodarka  - ogólne Ubezpieczenia
Handel - umowy, kontakty Umowy prawne

Inne /proszę wymienić jakie/:

MOŻLIWOŚCI SPRZĘTOWE :

  fax   ..........................   komputer
 MS Word wersja ................................
 MS Exel wersja   ................................
 MS PowerPoint wersja .......................
 Acrobat Reader wersja .......................
 PageMaker wersja  ............................. 
 Trados …………………….

 

e:mail ................................................................

DODATKOWE INFORMACJE:

Państwa oczekiwania dot. wysokości 
stawek 
oraz sposobu rozliczania tłumaczeń
Dyspozycyjność (godziny pracy) □ cały dzień

□ po 17
□ inne:

□ Umowa o dzieło – dane: 
(pełen adres zameldowania, miejsce 
urodzenia, data urodzenia, imiona rodziców, 
NIP, PESEL, nazwa urzędu skarbowego)

Nr konta bankowego:

Inne:

Dziękujemy za wypełnienie kwestionariusza.

Niniejszy kwestionariusz podlega ochronie danych osobowych wg przepisów ustawy z dnia 



29.08.1997 r. 
(Dz.U. nr 133, poz. 883)



Oświadczenie 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych-obecnie i w przyszłości-w 

celach zatrudnieniowych, płacowych, ubezpieczeniowych, podatkowych i emerytalno-

rentowych przez WEBER-Biuro Tłumaczeń i Usług s.c., L.Z. Weber, ul. Słoneczna 

10, 87-122 Grębocin.

.............................. ......................................................

...........
Miejscowość i data  Podpis osoby składającej 
kwestionariusz

Podstawa : Rozporządzenie MPiPS z dnia 15 maja 1996 r. w sprawnie szczegółowej treści 
świadectwa pracy poraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania  (DzU nr 60, 
poz.282)


