
   

                                                 KARTA ZGŁOSZENIA              
                                                                      Kurs doskonalący umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej 

 

Wypełnioną i podpisaną  kartę zgłoszenia prosimy przesłać e-mailem na adres: cku@centrumedukacji.pl  

lub dostarczyć osobiście do Centrum Edukacji Sp. z o.o., Al. F. Kobylińskiego 25, Płock – pokój 29 

Kurs doskonalący umiejętności teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia 

strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa 

związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, przeznaczony dla kwalifikowanych 

pracowników ochrony fizycznej, którzy są zobowiązani do odbywania takiego szkolenia,  

co 5 lat (zgodnie z art. 38b. Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia). 

Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu, które uprawnia uczestnika 

kursu do przedłużenia wpisu na liście kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej  

w trybie określonym ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. 

Zakres kursu: 

- przedstawienie aktualnego stanu prawnego – 4h 

- zasady udzielania pomocy przedlekarskiej – 8h 

- wyszkolenie strzeleckie – 12h 

- samoobrona i techniki interwencyjne – 16h 

Łączna liczba godzin:  40 (w tym: 8 godzin teorii, 32 godziny zajęć praktycznych). 

Wymagania od uczestników: posiadanie aktualnego wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony 

fizycznej. 

 

Imię (imiona) i nazwisko  
 

Ulica 
 

Miejscowość i kod pocztowy 
 

E-mail  
 

Telefon 
 

 

Termin:  �  24 – 25 marca oraz 7-8 kwietnia 2018r.  lub �  9  - 12 kwietnia 2018r.  (prosimy o zaznaczenie terminu X) 

Miejsce kursu: Siedziba Centrum Edukacji Sp. z o.o. oraz strzelnica w Płocku. 

Cena za szkolenie: 480,00 zł brutto  

 *Cena obejmuje przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia  

oraz ubezpieczenie NNW. 

Dane do wpłaty:  Bank PKO BP S.A. O/Płock 04 1020 3974 0000 5102 0072 9426 

• Opłata za kurs zostanie przekazana na konto Centrum Edukacji Sp. z o.o. w terminie 3 dni przed rozpoczęciem 

szkolenia. 

• Nieobecność zgłoszonego uczestnika lub brak pisemnej rezygnacji w terminie 7 dni przed rozpoczęciem kursu 

nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. 

• Centrum Edukacji Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku zbyt małej liczby 

uczestników.  

• Wyrażam zgodę na umieszczanie i  przetwarzanie powyższych danych osobowych przez firmę  

 Centrum Edukacji Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych  

(Dz.U,97r.  nr 133 poz. 883). 

 

……………………………………………………………………….. 

Czytelny podpis uczestnika 

  


