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Kwestionariusz osobowy 

 

I. DANE OSOBOWE 

1. Imię i nazwisko …………………………………….…..……………………..………………………………………… 

2. Rok urodzenia ………………………………………………………………………………………………..…………  

3. Telefon kontaktowy…………………………………………………………….……………………………………….. 

4. Adres e-mail: ………………………………..…………………………………………..……………………………… 

5. Strona www (opcjonalnie) ……………………………….……………………….…………………………………... 

 

II. CZŁONKOSTWO W PTTK 

1. Numer legitymacji PTTK….………………………………..…………..……………………………………………… 

2. Jestem członkiem Koła/Klubu …………………………………………..…………………………………………….  

w Oddziale PTTK……………………………….…………………………………………………………….………… 

3. Pełnione funkcje w PTTK (w kole, klubie, oddziale, strukturach wojewódzkich lub tematycznych) – podać 
funkcję i okres pełnienia 

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

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

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

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

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

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

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

 

III. WYKSZTAŁCENIE 

a) nazwa szkoły i rok jej ukończenia..................................................................................................................... 

b) zawód/kierunek................................................................................................................................................. 

c) wykształcenie uzupełniające (kursy, studia podyplomowe) wraz z datą ukończenia nauki lub datą 
rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania: 

• ……………………………………………….…………………………………………………………………. 

• …………………………………………………….……………………………………………………………. 

• …………………………………………………….……………………………………………………………. 

 

IV. WYKSZTAŁCENIE PRZEWODNICKIE 

PRZEWODNIK MIEJSKI PO KRAKOWIE 

a) nazwa organizatora kursu ……………….......................................................................................................... 

b) rok ukończenia kursu........................................................................................................................................ 

c) legitymacja przewodnicka – dla osób z uprawnieniami państwowymi 

nr legitymacji.................................... wydana przez ......................................................................................... 

nr identyfikatora …………….……….wydany przez ………………………….…………………………………….. 

d) legitymacja przewodnicka PTTK – dla osób z uprawnieniami PTTK: 

nr legitymacji........................... wydana przez .................................................................................................. 

e) data ważności aktualnej legitymacji/identyfikatora:…………………………………………………………………. 
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INNE UPRAWNIENIA PRZEWODNICKIE – wpisać jakie………………………………………….……….………….. 

a) nazwa organizatora kursu ……………….......................................................................................................... 

b) rok ukończenia kursu........................................................................................................................................ 

c) legitymacja przewodnicka – dla osób z uprawnieniami państwowymi 

nr legitymacji.................................... wydana przez ......................................................................................... 

nr identyfikatora …………….……….wydany przez ………………………….…………………………………….. 

d) legitymacja przewodnicka PTTK – dla osób z uprawnieniami PTTK: 

nr legitymacji........................... wydana przez .................................................................................................. 

e) data ważności aktualnej legitymacji/identyfikatora:…………………………………………………………………. 

 

INNE UPRAWNIENIA PRZEWODNICKIE – wpisać jakie…………………………………………….……………….. 

a) nazwa organizatora kursu ……………….......................................................................................................... 

b) rok ukończenia kursu........................................................................................................................................ 

c) legitymacja przewodnicka – dla osób z uprawnieniami państwowymi 

nr legitymacji.................................... wydana przez ......................................................................................... 

nr identyfikatora …………….……….wydany przez ………………………….…………………………………….. 

d) legitymacja przewodnicka PTTK – dla osób z uprawnieniami PTTK: 

nr legitymacji........................... wydana przez .................................................................................................. 

e) data ważności aktualnej legitymacji/identyfikatora:…………………………………………………………………. 

 

INNE UPRAWNIENIA PRZEWODNICKIE – wpisać jakie…………………………….. 

a) nazwa organizatora kursu ……………….......................................................................................................... 

b) rok ukończenia kursu........................................................................................................................................ 

c) legitymacja przewodnicka – dla osób z uprawnieniami państwowymi 

nr legitymacji.................................... wydana przez ......................................................................................... 

nr identyfikatora …………….……….wydany przez ………………………….…………………………………….. 

d) legitymacja przewodnicka PTTK – dla osób z uprawnieniami PTTK: 

nr legitymacji........................... wydana przez .................................................................................................. 

e) data ważności aktualnej legitymacji/identyfikatora:…………………………………………………………………. 

 
V. UPRAWNIENIA KADRY PROGRAMOWEJ PTTK 

Rodzaj (nazwa) 
uprawnienia 

(przodownik/instruktor) 

Rok 
zdobycia 

uprawnienia 
Nr legitymacji Wystawca legitymacji 

Data 
ważności 

legitymacji 
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VI. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 

1. Staż pracy przewodnickiej (w latach)……………………………………….…...…………………………………… 

2. Średnia roczna liczba oprowadzanych wycieczek (z ostatnich 3 lat)...…………………………………………… 

3. Opis oprowadzanych grup (wiek uczestników, charakterystyka)…………………………………………...…….. 

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

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

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

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

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

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

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

4. Opis preferencji oprowadzanych tras ……………………………….……………………………………………….. 

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

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

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

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

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

 

VII. POSIADANE WYRÓŻNIENIA ZA PRACĘ PRZEWODNICKĄ 

1. Wyróżnienia PTTK: 

Nazwa wyróżnienia Rok otrzymania Organ nadający 

Dyplom Zarządu Oddziału PTTK 
  

Dyplom PTTK 
  

Odznaka Zasłużony w pracy wśród młodzieży – 
podać stopień……………………………..……... 

  

Medal „Nauczyciel Kraju Ojczystego” 
  

Członek Honorowy Oddziału………………….…. 
  

Członek Honorowy PTTK 
  

Zasłużony Przewodnik PTTK 
  

Inne-…………………………………….………….. 
  

Inne-…………………………………….………….. 
  

Inne-…………………………………….………….. 
  

 

2. Wyróżnienia samorządowe i resortowe, związane z przewodnictwem. 

Nazwa wyróżnienia Rok otrzymania Organ nadający 

Odznaka „Honoris Gratia” 
  

Dyplom Marszałka Województwa  
  

Krzyż Małopolski 
  

Odznaka „Za zasługi dla turystyki” 
  

Inne-……………………………………..………… 
  

Inne-……………………………………..………… 
  

Inne-……………………………………..………… 
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VIII. OŚWIADCZENIA 

 

Prawdziwość informacji zawartych w Kwestionariuszu stwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

 

……………………………..…   ……………………………… 

miejscowość, data    podpis kandydata 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Kwestionariuszu w celu: 

• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem rekrutacji - podstawą 

prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 [RODO]), a w zakresie danych niewymaganych 

przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);  

• ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Oddział 

Krakowski PTTK im. ks. Karola Wojtyły w Krakowie – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie 

uzasadniony interes Oddziału Krakowskiego PTTK im. ks. Karola Wojtyły w Krakowie (art. 6 ust. 1 lit f RODO), 

prawnie uzasadnionym interesem Oddziału Krakowskiego PTTK im. ks. Karola Wojtyły w Krakowie jest 

umożliwienie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.  

 

 

……………………………..…   ……………………………… 

miejscowość, data    podpis kandydata 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Kwestionariuszu dla celów prowadzenia 

przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych - w tym celu 

podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);  

 

 

……………………………..…   ……………………………… 

miejscowość, data    podpis kandydata 

 

 

 

 

Potwierdzam, że zapoznałem się  

z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ DOTYCZĄCĄ PROCESU REKRUTACYJNEGO. 

 

 

……………………………..…   ……………………………… 

miejscowość, data    podpis kandydata 

  


