
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY PRACOWNIKA STADION CATERING SP. Z O.O. 
 

Nazwisko ………………………………………………………..………………  Imię ………………………………………………………... 

 

Data urodzenia     Miejsce urodzenia …………………………………………………….…. 

 

Nr PESEL   Numer dowodu os. …………………………………………………………….. 

 

Adres zameldowania …………………………………………............................................   kod pocztowy   

 

Telefon kontaktowy  Adres E-mail …………………………………………………………………… 

 
1. Otrzymuję wynagrodzenie z jednego lub kilku stosunku pracy w wysokości nie mniejszej niż 1500 zł brutto za miesiąc.           

TAK      NIE            (w przypadku odpowiedzi TAK należy donieść zaświadczenie o zatrudnieniu) 

2. Jestem uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem i mam nie więcej niż 26 lat. 

TAK      NIE            (w przypadku odpowiedzi TAK należy donieść  legitymację szkolną/studencką) 

      
Nazwa szkoły/uczelni ……………………………………………………………………………………………….. numer legitymacji ……………………………………………………………… 

 

ZOBOWIĄZANIE 

W przypadku, gdy zleceniobiorca wstępnie zadeklaruje (mail/pisemnie na liście obecności/itp.) uczestnictwo w planowanej imprezie (mecz/koncert/itp.) 
zobowiązany jest do poinformowania zleceniodawcy o swojej ewentualnej absencji, poprzez wysłanie odpowiedniego e-maila (lub telefonicznie),  
na 48 godzin przez imprezą.  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA 

W przypadku, gdy Zleceniobiorcy zostanie powierzona obsługa kasy i wykonywanie czynności kasowych, Zleceniobiorca przyjmuje na siebie 
odpowiedzialność materialną za stan kasy na czas trwania zlecenia (tj. od momentu przyjęcia kasy do chwili rozliczenia kasy z kierownikiem kiosku). 
Jednocześnie Zleceniodawca zobowiązuje się do przeszkolenia Zleceniobiorcy w zakresie właściwej obsługi kasy. 

Zleceniodawca zobowiązuje się do zapewnienia należytych warunków zabezpieczenia powierzonego mienia, zaś Zleceniobiorca obowiązany jest do 
należytej opieki nad powierzonym mieniem. 

Zleceniobiorca zobowiązuje się do rozliczenia z powierzonego mu mienia na każde żądanie Zleceniodawcy oraz do pokrycia strat powstałych na skutek 
niedoboru powierzonego mu mienia. 

OŚWIADCZENIE – KONTO BANKOWE 

W imieniu własnym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przekazywanie mojego wynagrodzenia otrzymanego z tytułu wykonywanego zlecenia na rzecz 
Stadion Catering Sp. z o.o. na moje konto osobiste numer:  

                          

 
obsługiwane przez bank ……………………………………………………………… (nazwa banku) 

Stadion Catering Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wypełnione oświadczenie i ewentualne problemy wynikające z tego tytułu. 

 

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

                / PODPIS ZLECENIOBIORCY/                                                   /PODPIS ZLECENIODAWCY/ 

d d m m r r r r 

           

aa aa i-i aa aa aa 

         

Monika
Tekst maszynowy
Oświadczam, że podane dane są prawdziwe, i że są mi znane przepisy Kodeksu Karnego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych  z  rzeczywistością.  Stadion Catering Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie niniejszego formularza.
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Notatka
Accepted ustawione przez Monika
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