
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA NA CZŁONKA 

NACZELNEJ RADY PISMOZNAWCZEJ 

Szanowny Kandydacie, prosimy o uzupełnienie kwestionariusza odręcznie (pismem zwykłym), 

podpisanie standardowym dla Państwa podpisem i odesłanie skanu wraz z załącznikami na adres 

email.  

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z każdą osobą, od której otrzymamy 

Kwestionariusz.  

Z poważaniem, NRP 

I) DANE OSOBOWE I KONTAKTOWE 

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

Data urodzenia …………………….………………………………………………..…………….…… 

Adres korespondencyjny ……………………………………………………………………………… 

Adres email …………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu …………………………………………………………………………………………… 

II) INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKSZTAŁCENIA 

Wykształcenie ……………………………………………………………………………………….. 

Nazwa szkoły, kierunek, rok ukończenia: 

A)  …………………………………………….………………………………………………….….. 

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

B) …………………………………………………………………………………………………….. 

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

C) …………………………………………………………………………………………………….. 

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

D) …………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 
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Aktualnie:  

A) …………………………………………………………………………………………………… 

Wykształcenie uzupełniające:  

A) …………………………………………….………………………………………………….….. 

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

B) …………………………………………………………………………………………………….. 

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

C) …………………………………………………………………………………………………….. 

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

D) …………………………………………………………………………………………………….. 

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

III) INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWODU, WYKONYWANEJ PRACY 

Zawód …………………………….………………………………………………………………….. 

Zajmowane stanowisko ………………..……………………………………………………………… 

Miejsce pracy …………………………………………………………………….…………………… 

IV) INFORMACJE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI PISMOZNAWCY  

Specjalizacja ………………………………….……………………………………………………….. 

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

Uwagi ………………………………………………………………………………………………….. 

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

Funkcja biegłego sądowego: 

A) Tak/nie 

B) Od roku ………………… 

c) Z listy SO w ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 
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* Do Kwestionariusza dołącz skan/skany Decyzji Prezesa SO z widocznym zakresem specjalizacji 
biegłego, daty wydania decyzji, okresu kadencji.  

d) Ilość  wydanych opinii od początku pełnienia funkcji biegłego ……………………………………. 

e) Ilość wydanych opinii w roku bieżącym …………………………………………………………… 

* Do Kwestionariusza dołącz skan przykładowej wydanej opinii (z zamaskowanymi danymi 
dotyczącymi postępowania). 

f) Udział w szkoleniach dla biegłych (data, tematyka, podmiot organizujący; od ostatnich)  

A) ..……………………………………………………………………………………………………. 

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

B) ..……………………………………………………………………………………………………. 

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

C) ..……………………………………………………………………………………………………. 

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

g) Udział w konferencjach (data, tematyka, podmiot organizujący; od ostatnich)  

A) ..……………………………………………………………………………………………………. 

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

B) ..……………………………………………………………………………………………………. 

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

C) ..……………………………………………………………………………………………………. 

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

h) Publikacje, referaty (data, tematyka, podmiot organizujący; od ostatnich)  

A) ..……………………………………………………………………………………………………. 

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

B) ..……………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 
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V) INFORMACJE DOTYCZĄCE PODNOSZENIA KWALIFIKACJI 

A) W ostatnich 3 latach  

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

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

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

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

B) Zaplanowane na najbliższe 3 lata  

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

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

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

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

VI) INFORMACJE DOTYCZĄCE DODATKOWYCH UPRAWNIEŃ, UMIEJĘTNOŚCI 

A) Obsługa programów ………………………………………………………………………………. 

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

B) Prawo jazdy ……………………………………………………………………………………….. 

C) Znajomość języków obcych ………………………………………………………………………. 

D) Inne ……………………………………………………………………………………………….. 

VII) ZGODY I OŚWIADCZENIA  

A) Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rozpatrzenia 

dobrowolnie wysłanego Kwestionariusza, w oparciu o przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.  

B) Oświadczam, że korzystam z pełni praw cywilnych i obywatelskich.  

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

Miejscowość, data                                                           Podpis                                                                      

Naczelna Rada Pismoznawcza Sp. Z o.o. 02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 200 lokal 301  
NIP: 522-316-05-94, REGON: 383-458-788, KRS: 0000788436 

biuro@nrp.com.pl www.nrp.com.pl 
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