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KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 

DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYJĘCIE W POCZET CZŁONKÓW GOPR 

 

1. Imię (imiona) i nazwisko .................................................................................................................... 

2. Tel. Kontaktowy……………………………………………………………………………………... 

3. Adres e-mail ………………………………………………………………………………………… 

4. Imiona rodziców .................................................................................................................................. 

5. Data i miejsce urodzenia ..................................................................................................................... 

6. Obywatelstwo ..................................................................................................................................... 

7. Miejsce zameldowania......................................................................................................................... 

8. Adres do korespondencji………………………………………………………………...................... 

9. Wykształcenie ..................................................................................................................................... 

                        
(nazwa szkoły i rok jej ukończenia) 

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

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

                                    
(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy) 

10. Wykształcenie uzupełniające
 

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

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

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

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

(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania) 

 

11. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia 
 

Okres zatrudnienia Pracodawca 

(nazwa i adres) 

Stanowisko 

od do   

    

    

    

(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy) 
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12. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera, dodatkowe uprawnienia) 

 

13. Doświadczenie górskie i medyczne 

 1 2 3 4 5 

Wspinaczka       

Prace na wysokościach      

Jaskinie      

Turystyka wysokogórska      

Narty      

Ski-tury      

Pierwsza pomoc      
(Proszę ocenić swoje doświadczenie w skali od 1 do 5 gdzie 1=brak doświadczenia a 5= bardzo duże doświadczenie) 

14. Osiągnięcia górskie 

…………………………………………………………………………………………………………..

……..……………………………………………………………………………………………………

…………..………………………………………………………………………………………………

………………..………………………………………………………………………………………… 

(np. przejścia skalne, przejścia wysokogórskie, przejścia jaskiniowe, przejścia turystyczne, przejścia ski-turowe) 

 

15. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1,5 i 7  są zgodne z dowodem osobistym  

seria ............... nr ............................................... data wydania………………………….. 

wydanym przez .................................................................................................................. 

lub innym dowodem tożsamości ....................................................................................... 

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

 

Oświadczam, że znajduje się w dobrym stanie zdrowia i z chwilą złożenia niniejszego 

oświadczenia, nie są mi znane jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne do bycia ratownikiem 

GOPR.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; 

(tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 
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Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 § 1 Kodeksu karnego za składanie 

fałszywych  zeznań  oświadczam, że nie byłem/am   karany/a  za  przestępstwa  popełnione 

umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe). 

 

 

 

 ............................................................. 
                              (miejscowość i data) 

 

                      ...................................................................... 
                        (podpis osoby ubiegającej się o przyjęcie) 

 


