
 
 
 
 
 
  

Dane personalne:  

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

Data urodzenia: 18.03.1984 r. 

E-mail: aleksander.kowalski@poczta.pl 

Telefon: +48 100 200 300 

Wykształcenie:  

01.10.2007 – 30.06.2009 r.  Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie Kierunek: 
Bezpieczeństwo Wewnętrzne 

Tytuł: magister 

01.10.2004 – 30.06.2007 r.  Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 

Kierunek: Administracja 

Tytuł: licencjat 

01.09.1999 – 04.06.2004 r.  Technikum Informatyczne nr 2 w Zielonej Górze 

Tytuł: technik informatyk 

Doświadczenie zawodowe:  

15.10.2011 – 31.12.2012 r.  Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze 

Stanowisko: sierżant 

Zakres obowiązków: wykrywanie, rozpoznawanie 
przeciwdziałanie łamania prawa, obowiązek ochrony 
zdrowia, życia i mienia obywateli, udział w 
zabezpieczaniu imprez masowych 

03.09.2010 – 10.10.2011 r.  Komisariat Policji nr 13 w Zielonej Górze 

 

Aleksander Kowalski 
 

 

CURRICULUM   VITAE 



Stanowisko: starszy posterunkowy 

Zakres obowiązków: patrolowanie obszaru 
podlegającemu komisariatowi, ochrona zdrowia, życia 
i mienia obywateli, przeciwdziałanie łamania prawa 

12.07.2009 – 31.08.2010 r.  Komisariat Policji nr 23 w Zielonej Górze 

Stanowisko: posterunkowy 

Zakres obowiązków: wykrywanie, rozpoznawanie i 
przeciwdziałanie łamania prawa, ochrona zdrowia, 
życia i mienia obywateli 

12.07.2007 – 31.08.2009 r.  „MacKinley” Restauracja Fast Food w Zielonej Górze 

Stanowisko: pracownik fizyczny – członek załogi 

Zakres obowiązków: praca w obszarze kuchni, obsługa 
gości, prace porządkowe 

Przebyte kursy i szkolenia:  

09.2010 r.  Kurs języka angielskiego (cykl szkoleń podnoszących kwalifikacje 
zawodowe) 

11.2008 r.  Kurs specjalistyczny w zakresie kierowania ruchem drogowym 
organizowany przez Centrum Szkolenia Policji 

2005 r.  Kurs Karate Ashihara organizowany przez przedstawiciela Szkoły 
Ashihara Karate AIKO 

Znajomość języków:  

Angielski: zaawansowany w mowie i piśmie 

Niemiecki: średniozaawansowany w mowie i piśmie 

Rosyjski: komunikatywny 

Umiejętności i cechy osobowości:  

• prawo jazdy kat. B 
• znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point)na poziomie bardzo 

dobrym 
• niekaralność 
• zorganizowanie 



• samokontrola 
• komunikatywność 
• dyspozycyjność 
• wysoka odporność na stres 
• samodzielność 
• szybka przyswajalność wiedzę i nowych umiejętności 
• umiejętność budowania pozytywnych relacji ze współpracownikami 
• doskonała kondycja fizyczna 
• brak przeciwwskazań lekarskich do pracy w policji 

Zainteresowania:  

• muzyka rozrywkowa 
• piłka nożna 
• karate 
• literatura kryminalna 
• film sensacyjny 

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

 
 
 
 
 
 
 

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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