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*-Wypełnia WORD
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DANE OSOBOWE

1. Nazwisko i imię: ….............................................................................................

2. Nr PESEL

3. Adres zamieszkania............................................................................................

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

4. Numer telefonu....................................................................................................

Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby szkolenia
zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  sierpnia  1997r.  o  ochronie  danych  osobowych
(tekst jednolity Dz. U. Z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Słupsk, dnia......................................

…...........................................
    podpis uczestnika kursu



Proszę zaznaczyć 
zakres wykonywania czynności w zakresie kierowania ruchem, o którym mowa
w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z dnia
2 września  2022,  poz.  1768) oraz  w  rozporządzeniu  Ministra  Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie kierowania
ruchem drogowym):

  □ policjant (Art. 6, ust. 1, pkt 1 ustawy);

  □ żołnierz Żandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porządkowego, 

zabezpieczający przemarsz lub przejazd kolumny wojskowej albo w razie akcji 
związanej z ratowaniem życia lub mienia (Art. 6, ust. 1, pkt 2 ustawy);

  □ funkcjonariusz Straży Granicznej ( Art. 6, ust. 1, pkt 3 ustawy);

  □ pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym (Art. 6, ust. 1, pkt 4 ustawy);

  □ osoba działająca w imieniu, na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi

        (Art. 6, ust. 1, pkt 5 ustawy);

  □ osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię

        (Art. 6, ust. 1, pkt 6 ustawy);

  □ kierujący autobusem szkolnym w miejscu postoju związanym z wsiadaniem lub 

wysiadaniem dzieci (Art. 6, ust. 1, pkt 7 ustawy);

  □ ratownik górski podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem 

akcji ratowniczej (Art. 6, ust. 1, pkt 7a ustawy);

  □ strażnik leśny lub funkcjonariusz Straży Parku – na terenie odpowiednio lasu lub

parku narodowego (Art. 6, ust. 1, pkt 8 ustawy);

  □ strażak Państwowej Straży Pożarnej podczas wykonywania czynności 

związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej (Art. 6, ust. 1, pkt 9 ustawy);

  □ członek ochotniczej straży pożarnej podczas wykonywania czynności 

związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej (Art. 6, ust. 1, pkt 10 ustawy);



  □ funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa podczas wykonywania czynności 

związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ochranianych osób, obiektów 
i urządzeń (Art. 6, ust. 1, pkt 11 ustawy);

  □pilot podczas wykonywania czynności związanych z pilotowaniem przejazdu 

pojazdu nienormatywnego (Art. 6, ust. 1, pkt 12 ustawy);

  □porządkowy przemarszu zorganizowanej grupy (np. pielgrzymka, pogrzeb)

        (§ 2, ust. 1, pkt 1 rozporządzenia);

  □strażak jednostek ochrony przeciwpożarowej (§ 2, ust. 1, pkt 2 rozporządzenia);

  □pracownik nadzoru ruchu komunikacji miejskiej

        (§ 2, ust. 1, pkt 4 rozporządzenia);

 □członek zespołu ratownictwa medycznego (§ 2, ust. 1, pkt 6 rozporządzenia).
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