
 
 
 
 
 
  

Dane personalne:  

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

Data urodzenia: 13.03.1984 r. 

E-mail: aleksander.kowalski@poczta.pl 

Telefon: +48 100 200 300 

Wykształcenie:  

01.10.2008 – 04.02.2010 r.  Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie 

Kierunek: Bezpieczeństwo pożarowe 

Tytuł: magister  

01.10.2004 – 15.06.2008 r.  Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie 

Kierunek: Bezpieczeństwo cywilne 

Tytuł: inżynier 

01.09.1999 – 15.06.2004 r.  Technikum Informatyczne im. M. Reja w Lublinie 

Tytuł: technik informatyk 

Doświadczenie zawodowe:  

02.11.2011 – 31.12.2012 r.  Jednostka Ratowniczo – Pożarnicza nr 18 w Lublinie 

Stanowisko: Starszy ratownik - kierowca 

Zakres obowiązków: dbanie o stan techniczny 
powierzonego sprzętu, niezwłoczny dojazd na miejsce 
wezwania, udzielanie pierwszej pomocy 
poszkodowanym, działania w zakresie ochrony i 
ratowania życia, zdrowia, mienia i środowiska 

 

Aleksander Kowalski 
 

 

CURRICULUM   VITAE 



15.09.2010 – 18.10.2011 r.  Jednostka Ratowniczo – Pożarnicza nr 26 w Lublinie 

Stanowisko: Ratownik 

Zakres obowiązków: działania w zakresie ochrony i 
ratowania życia, zdrowia, mienia i środowiska, walka z 
pożarami i klęskami żywiołowymi 

03.09.2009 – 18.08.2010 r.  Jednostka Ratowniczo - Pożarnicza nr 27 w Lublinie 

Stanowisko: Kierowca wozu strażackiego 

Zakres obowiązków: dbanie o stan techniczny sprzętu 
i wyposażenia technicznego jednostki, gotowość do 
niezwłoczne przybycia na sygnał alarmu do 
wyznaczonego miejsc 

12.07.2006 – 31.08.2008 r.  „Donald” Restauracja Fast Food w Lublinie 

Stanowisko: pracownik fizyczny – członek załogi 

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

Przebyte kursy i szkolenia:  

06.2011 r.  Szkolenie z zakresu współdziałania PSP z Lotniczym Pogotowiem 
Ratunkowym 

02.2010 r.  Szkolenie specjalistyczne w zakresie ratownictwa chemicznego i 
ekologicznego 

11.2009 r.  Szkolenie uzupełniające strażaka jednostki Ochrony 
Przeciwpożarowej 

09.2009 r.  Kurs Pierwszej Pomocy 

Znajomość języków:  

Angielski: zaawansowany w mowie i piśmie 

Francuski: komunikatywny 

Niemiecki: podstawowy 

 



Umiejętności i cechy osobowości:  

• prawo jazdy kat. B, C + E 
• znajomość pakietu MC Office na poziomie bardzo dobrym 
• uprawnienia ratownika medycznego 
• szybkość uczenia się i przyswajania do nowych warunków 
• otwartość i gotowość na nowe wyzwania 
• umiejętność budowania i podtrzymywania pozytywnych relacji ze 

współpracownikami 
• komunikatywność 
• samodzielność 
• odpowiedzialność 
• dyspozycyjność 
• punktualność 
• duża odporność na sytuacje stresowe 
• doskonała kondycja fizyczna 

Zainteresowania:  

• wspinaczka górska 
• siatkówka 
• muzyka jazzowa 
• filmy przyrodnicze 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

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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