
 
 
 
 
 
  

Dane personalne:  

Adres zamieszkania: ul. Ogrodniczki 33, 00-100 Warszawa 

Data urodzenia: 24.09.1984 r. 

E-mail: aleksander.kowalski@poczta.pl 

Telefon: +48 100 200 300 

Wykształcenie:  

01.10.2003 – 30.06.2008 r.  Uniwersytet Pedagogiczny  w Warszawie 

Kierunek: Psychologia – resocjalizacja i 
socjoterapia 

Tytuł: magister 

01.09.1999 – 09.06.2003 r.  IX Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza 
Słowackiego w Warszawie 

Doświadczenie zawodowe:  

05.02.2011 – 31.12.2012 r.   Zakład Karny nr 1 w Warszawie 

Stanowisko: starszy strażnik ochrony 

Zakres obowiązków: zapewnienie 
bezpieczeństwa osobom osadzonym w 
więzieniu, sprawdzania celi i rzeczy osobistych 
osadzonych na terenie zakładu w poszukiwaniu 
niebezpiecznych narzędzi lub innych 
zabronionych przedmiotów, wykonywanie 
codziennych czynności 

02.11.2010 – 18.01.2011 r.   Zakład Karny nr 1 w Warszawie 

Stanowisko: strażnik działu ochrony 
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CURRICULUM   VITAE 



Zakres obowiązków: zapewnienie 
bezpieczeństwa osobom osadzonym w 
więzieniu, sprawdzania celi i rzeczy osobistych 
osadzonych na terenie zakładu w poszukiwaniu 
niebezpiecznych narzędzi lub innych 
zabronionych przedmiotów, wykonywanie 
codziennych czynności 

03.01.2009 – 18.10.2010 r.   Placówka wychowawcza nr 1 w Warszawie 

Stanowisko: psycholog środowiskowy 

Zakres obowiązków: prowadzenie doradztwa 
psychologicznego dla uczniów, rodziców i 
nauczycieli, pomoc i wsparcie uczniów i ich 
rodzin w trudnych dla nich sytuacjach, diagnoza 
predyspozycji intelektualnych uczniów,  
diagnoza zachowań agresywnych 

Przebyte kursy i szkolenia:  

05.2012 r.  Szkolenie specjalistyczne dowódców zmian 

09.2010 r.  Szkolenie zawodowe na pierwszy stopień oficerski SW 

02.2009 r.  problematyka usytuowania Służby Więziennej w systemie 
bezpieczeństwa państwa, jej misja i zadania oraz podstawowe infor-
macje o polskim systemie penitencjarnym 

Znajomość języków:  

Angielski: poziom zaawansowany w mowie i piśmie 

Rosyjski: poziom średniozaawansowany w mowie i piśmie 

Umiejętności i cechy osobowości:  

• prawo jazdy kat. B 
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office  
• umiejętność szybkiego uczenia się 
• umiejętność pracy w grupie  
• komunikatywność 
• dyspozycyjność 
• odporność na stres 
• samodzielność 
• punktualność 
• dokładność 



• cierpliwość 

Zainteresowania:  

• medycyna sądowa 
• psychologia 
• nurkowanie 
• teatr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wzór pobrano ze strony: https://www.aplikuj.pl/cv/wzory-cv/wzor-cv-dla-funkcjonariusza-sluzby-

wieziennej 

 
 
 
 
 
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). 
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