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8 OPINIA 
 

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

        miejscowość i data  

 

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

imię i nazwisko osoby wydającej opinię 

………………………………………....... 

stanowisko osoby wydającej opinię 

………………………………………....... 

oznaczenie firmy 

                 

OPINIA 

     

Pani …………………..…………………………. pracowała w naszym przedsiębiorstwie od 

…………..………… do ………………………….……, początkowo na stanowisku 

recepcjonistki, kolejno sekretarki, a później asystentki w dziale sprzedaży. 

 

Pani ………………………………….. to osoba bardzo dobrze zorganizowana, precyzyjna,  

o żywej inteligencji. Ma doskonałą pamięć, co znakomicie pomagało jej  

w pracy recepcjonistki. Jest otwarta i przyjaźnie nastawiona do otoczenia – uśmiechnięta.  

 

Te właśnie cechy, a także skuteczność w działaniu, spowodowały, że szybko zaczęła awansować. 

Po roku pracy na stanowisku recepcjonistki została przeniesiona na stanowisko sekretarki w 

dziale sprzedaży, gdzie zajmowała się kontaktami z przedstawicielami handlowymi działającymi 

na terenie całego kraju. Zawsze życzliwa i pomocna, szybko reagująca, stała się niezastąpioną 

pomocą w załatwianiu szeregu spraw związanych z funkcjonowaniem działu sprzedaży. Jej 

wielkim sukcesem było samodzielne zorganizowanie spotkania firmowego dla 300 osób, gdzie 

precyzja programu i logistyka były na najwyższym poziomie. 

 

Po roku pracy na stanowisku sekretarki została asystentką dyrektora działu sprzedaży.  Z pełną 

odpowiedzialnością mogę stwierdzić, iż posiadanie asystentki o takich kwalifikacjach i 

osobowości jaką ma Pani ………………………. znakomicie ułatwia funkcjonowanie działu 

sprzedaży. Pani ………………….. myśli o wszystkim, przewiduje zdarzenia i problemy, działa 

skutecznie, szybko i mądrze. Nigdy nie jest zmęczona lub znudzona. 

 

Uważam, iż zalety i osobowość Pani …………………… w pełni predestynują ją do zajmowania 

samodzielnego stanowiska, np. administratora biura, specjalisty ds. zaopatrzenia lub innego 

stanowiska odpowiadającego jej kwalifikacjom. 

 

 

          ………………………………………… 

                podpis osoby wydającej opinię 

 

Zdroj: http://www.portalfk.pl/kadry/opinia-o-pracowniku---wzor-263358 
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PREKLADOVÝ SLOVNÍČEK 

 

awansować postupovať, byť povýšený 

biuro kancelária, úrad 

ds. (do spraw), Nsg. sprawa: dyrektor ds. 

sprzedaży 

Nsg. záležitosť, vec, otázka: riaditeľ predaja 

 

dział oddelenie, útvar 

kraj krajina, štát, kraj 

opinia  

1. «sposób, w jaki oceniają kogoś inni» 

2. «orzeczenie specjalisty na jakiś temat» 

posudok «posúdenie, zhodnotenie, ocenenie, 

obyčajne odborné, znalecké» 

posiadanie vlastníctvo, vlastnenie, držba 

poziom úroveň 

predestynować určovať, predurčovať 

przedsiębiorstwo podnik, závod 

przedstawiciel handlowy obchodný zástupca 

przewidywać predvídať 

skuteczność pôsobnosť, efektívnosť, účinnosť, úspešnosť 

stanowisko pozícia 

stwierdzić potvrdiť, skonštatovať, prehlásiť 

sukces úspech 

teren terén, územie 

zaleta dobrá vlastnosť, prednosť 

zaopatrzenie zásobovanie 

zdarzenie udalosť, príhoda 

 

http://slovnik.juls.savba.sk/?w=pos%C3%BAdenie&c=Zdeb&d=psken&d=priezviska&d=ma&d=bernolak&d=hssjV&d=noundb&d=sssj&d=obce&d=locutio&d=sss&d=sssj2&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=scs

