
 
 
 
 
 
  

Dane personalne:  

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

Data urodzenia: 12.05.1984 r. 

E-mail: aleksandra.kowalska@poczta.pl  

Telefon: +48 100 200 300 

Wykształcenie:  

01.10.2007 – 30.06.2009 r.  Uniwersytet Wrocławski 

Kierunek: Administracja publiczna 

Tytuł: magister 

01.10.2003 – 30.06.2006 r.  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w 
Wrocławiu 

Kierunek: Księgowość 

Tytuł: licencjat 

01.09.1999 – 04.06.2003 r.  V Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w 
Wrocławiu 

Doświadczenie zawodowe:  

05.05.2010 – 31.12.2012 r.  Miejski Urząd Pracy w Wrocławiu 

Stanowisko: Inspektor ds. księgowości budżetowej 

Zakres obowiązków: księgowanie dokumentów, 
prowadzenie ksiąg rachunkowych, ewidencji zmian w 
budżecie, ewidencji syntetycznej i analitycznej, 
prowadzenie zbiorczej księgi druków ścisłego 
zarachowania, analiza realizowanych wydatków,  
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CURRICULUM   VITAE 



15.09.2009 – 18.04.2010 r.  Starostwo Powiatowe w Wrocławiu 

Stanowisko: podinspektor ds. wymiarów podatków i 
opłat 

Zakres obowiązków: naliczanie i pobór podatków i 
opłat lokalnych, kontrola w w/w zakresie, 
przygotowywanie projektów ulg, wydawanie 
zaświadczeń i postanowień, naliczanie zwrotu podatku 
akcyzowego 

03.09.2008 – 18.08.2009 r.  Urząd Miasta Wrocław 

Stanowisko: referent 

Zakres obowiązków: porządkowanie dokumentacji, 
podstawowe prace biurowe, obsługa petentów 

12.07.2006 – 31.08.2008 r.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wrocławiu 

Stanowisko: stażysta 

Zakres obowiązków: tworzenie list wypłat świadczeń 
pieniężnych, współpraca przy rozliczaniu pomocy 
rzeczowej dla podopiecznych Ośrodka, pomoc w 
rozliczaniu rachunków 

Przebyte kursy i szkolenia:  

09.2011 r.  Warsztaty praktyczne: Zamówienia publiczne dla zaawansowanych. 
Szkolenie organizowane przez firmę „Cats” 

05.2010 r.  Kurs z zakresu planowania i zarządzania czasem (cykl szkoleń 
podnoszących kwalifikacje zawodowe) 

02.2008 r.  Szkolenie: Skuteczne zarządzanie projektami w administracji 
publicznej organizowane przez firmę „Sempre” 

Znajomość języków:  

Angielski: zaawansowany w mowie i piśmie 

Francuski: średniozaawansowany w mowie i piśmie 

Niemiecki: podstawowy 

Umiejętności i cechy osobowości:  



• prawo jazdy kat. B 
• znajomość pakietu MS Office na poziomie bardzo dobrym 
• umiejętność utrzymywania wysokich standardów etycznych i 

organizacyjnych 
• otwartość na nowe wyzwania i doświadczenia 
• zdolność szybkiego przyswajania wiedzy i nowych umiejętności 
• umiejętność pracy w grupie, a także na samodzielnym stanowisku 
• komunikatywność 
• dyspozycyjność 
• wysoka odporność na stres 
• samodzielność 
• punktualność 

Zainteresowania:  

• muzyka klasyczna 
• nurkowanie 
• piłka siatkowa 
• kino przedwojenne 

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

 
 
 
 
 
 

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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