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KARTA ZGŁOSZENIA 

KANDYDATÓW NA SZKOLENIE NDT W SEKTORZE UTRZYMANIA RUCHU KOLEI 

Zgłaszamy udział pracowników naszej firmy w szkoleniu organizowanym przez  

Centrum Szkoleniowe NDT Lucchini Poland Sp z o.o. w Mińsku Mazowieckim. 

 

DANE ORGANIZACJI ZGŁASZAJĄCEJ UCZESTNIKA 

FIRMA:…………………………………………………………………………………………………………………….  

KRS:………………………………………………………………………………………………………………………...

NIP:…………………………………………………………………………………………………….   

DANE OSOBY KONTAKTOWEJ:……………………………………………………………………………………...   

STANOWISKO:…………………………………………………………………………………………………………...   

MIEJSCOWOŚĆ:…………………………………………………………………………………………………………   

KOD POCZTOWY:……………………………………………………………………………………………………….   

ULICA:………………………………………………………………………………………………… 

TELEFON:……………………………………………………………………………………………...   

E-MAIL:……………………………………………………………………………………………………………………   

Skąd Państwo dowiedzieli się o Centrum Szkoleniowym LPL:………………………………………………   

 

 

                                             
Pieczęć firmy                                                                                                                    Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA UCZESTNIKA SZKOLENIA 

 
(w przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby prosimy o wypełnienie nowej karty zgłoszenia  

dla każdego uczestnika)  

 
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA:……………………………………………………………………………………   

ADRES ZAMIESZKANIA:……………………………………………………………………………………………….  

DATA URODZENIA:…………………………………………………………………………………………………….. 

MIEJSCE URODZENIA:…………………………………………………………………………………………………  

NUMER PESEL:…………………………………………………………………………………………………………..  

WYKSZTAŁCENIE1:……………………………………………………………………………………………………..   

Specjalność, kierunek:…………………………………………………………………………………………………….. 

PODSUMOWANIE ZGŁOSZENIA 

 

METODA I STOPIEŃ WG PN-EN ISO 9712:…………………………………………………………………………..   

RODZAJ SZKOLENIA2:…………………………………………………………………………………………………
  

 DATA SZKOLENIA: od……………………………………  do……………………………………….  

OPŁATA ZA SZKOLENIE + EGZAMIN (PLN/osobę):……………………………………………...  + VAT 23% 

                                             
Pieczęć firmy                                                                                                                    Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy 

 

 

 

1) Wykształcenie wyższe techniczne – co najmniej zaliczone 2 lata studiów na kierunkach technicznych lub kierunku  matematyczno-

fizyczno-   chemicznym. 

2) Nowa certyfikacja – dla osób, które nie posiadają aktualnie certyfikacji w żadnym sektorze z badań nieniszczących w danej 

metodzie i stopniu.  

   Rozszerzenie o sektor utrzymania ruchu kolei – dla osób, które posiadają certyfikat w danej metodzie i stopniu w innym sektorze 

przemysłowym w wyrobach odkuwki (f), odlewy (c) i wyroby przerabiane plastycznie (wp) 
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WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 

Aby wysłać kandydata na szkolenie do Ośrodka Szkoleniowego Lucchini Poland należy: 

1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy. Dokumenty podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania firmy zgodnie  

z KRS. 

2. Uzupełnić niezbędne dokumenty potrzebne do szkolenia i certyfikacji:  

• zaświadczenie o wykształceniu,  

• świadectwo dobrego widzenia,  

• poświadczone praktyki przemysłowe w odpowiednich sektorach,  

• kopia certyfikatu wydanego przez inną jednostkę certyfikującą (jeżeli jest wymagana). 

Dokumenty muszą zostać poświadczone za zgodnością z oryginałem przez osobę kompetentną. 

3. Dołączyć 1 kolorową fotografie o wymiarach 35x45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy. 

4. Skany dokumentów należy wysłać na adres mailowy k.fedorczyk@lucchini.pl, najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 

W razie problemów tel. kontaktowy +25 756 23 39. 

5. Oryginały dokumentów należy wysłać pocztą na adres firmy najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.  

6. Dokonać płatności zgodnie z formularzem. Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Lucchini Poland Sp.  z o.o.: 02 1240 

5918 1111 0010 3471 9841 (PEKAO SA). Po dokonaniu płatności należy wysłać jej potwierdzenie.  

7. Cena netto szkolenia zawiera: szkolenie, materiały dydaktyczne, możliwość skorzystania z wyposażenia NDT Centrum 

szkoleniowego, posiłek plus serwis kawowy , wewnętrzny egzamin końcowy na koniec szkolenia. 

Cena nie zawiera noclegu. 

8. Cennik szkoleń ndt i certyfikacji przesyłany jest indywidualnie  

9. Egzamin na certyfikat wg stawek i harmonogramu TDT-CERT – informacje na stronie www.tdt.pl  

Opis programu certyfikacji i programu szkoleń TDT  

http://www.tdt.pl/jednostka-certyfikujaca-tdt/programy-certyfikacji/osoby.html 

Wniosek do certyfikacji  

http://www.tdt.pl/jednostka-certyfikujaca-tdt/wnioski.html 

10. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przedpłata pełnej kwoty na rachunek Lucchini Poland najpóźniej w terminie 14 dni przed 

rozpoczęciem szkolenia.  

11. W przypadku pisemnej rezygnacji ze szkolenia do 7 dni przed jego rozpoczęciem Lucchini Poland gwarantuje całkowity zwrot 

kosztów. Brak pisemnego zgłoszenia  rezygnacji w odpowiednim terminie i brak uczestnictwa w szkoleniu zobowiązuje do poniesienia 

wszystkich kosztów związanych ze szkoleniem przez zgłaszającego.  

12. Upoważniamy Lucchini Poland do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 

13. Po zakwalifikowaniu kandydata Lucchini Poland poinformuje o dacie szkolenia oraz warunkach uczestnictwa. 

14. W sytuacji braku odpowiedniej liczby uczestników Lucchini Poland ma prawo odwołać lub zmodyfikować termin szkolenia. 

15. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu oraz zobowiązuję się do przestrzegania jego zasad. 

16. Potwierdzam, iż zgłaszany przeze mnie uczestnik szkoleń wyraził zgodę na przekazanie Lucchini Poland sp. z o.o. jego/jej danych 

osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz w dokumentach towarzyszących w celu ich przetwarzania niezbędnego dla 

zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia NDT w sektorze utrzymania ruchu kolei przez Lucchini Poland sp. z o.o. oraz 

przystąpienia uczestnika do egzaminu certyfikującego. 

17. Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną nt. przetwarzania danych osobowych  

i zobowiązuję się do przekazania jej właściwym osobom tj. osobom reprezentującym i kontaktowym w mojej organizacji 

                                                                                                                                                
Data i podpis osoby kontaktowej 

 

  

http://www.lucchinirs.com/
mailto:info@lucchini.pl
http://www.tdt.pl/
http://www.tdt.pl/jednostka-certyfikujaca-tdt/programy-certyfikacji/osoby.html
http://www.tdt.pl/jednostka-certyfikujaca-tdt/wnioski.html
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Lucchini Poland sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Dźwigowej 

8, nr tel. +48 25 756 23 30, fax. +48 22 212 80 00, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

98376, numer NIP: 118-16-30-939, Regon 017453783, o kapitale zakładowym w wysokości 51 000 000 zł, której akta rejestrowe 

przechowywane są w Sądzie Rejonowym m. st. W-wy, w XIV Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego. 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Lucchini Poland sp. z o.o., do którego możesz zwracać się z pytaniami i 

wątpliwościami dotyczącymi bezpieczeństwa i wykorzystywania Twoich danych, to m.zysk@talarczyk-roessler.pl 

  

Jakie masz prawa? 

Na zasadach opisanych w RODO masz prawo: 

• dostępu do Twoich danych, 

• ich poprawiania, 

• żądania ich usunięcia, 

• ograniczenia przetwarzania, 

• wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Co zrobić, gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi? 

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy i na jakiej podstawie prawnej? 

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zawarcia i realizacji Umowy między Spółką a podmiotem, który reprezentujesz oraz w 

celu realizacji naszych obowiązków prawnych z tym związanych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit b) i c) 

RODO. Twoje dane możemy przetwarzać także w celu ew. dochodzenia praw lub roszczeń, co stanowi nasz prawnie uzasadniony 

interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

Jakie dane osobowe przetwarzamy? 

Przetwarzamy Twoje imię i nazwisko, nazwę podmiotu, który reprezentujesz, Twoje stanowisko oraz służbowe dane kontaktowe.  

Skąd mamy Twoje dane? 

Twoje dane pozyskujemy od organizacji, którą reprezentujesz.  

Czy musisz podawać nam swoje dane? 

Jest to dobrowolne, ale bez podania Twoich danych Umowa pomiędzy nami a podmiotem, który reprezentujesz nie będzie mogła 

zostać zawarta ani wykonana.  

Komu przekażemy Twoje dane? 

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być zewnętrzni dostawcy usług przetwarzający dane osobowe na nasze zlecenie, takie 

jak księgowi, biegli rewidenci, prawnicy, podmioty prowadzące obsługę IT, banki, podmioty ubezpieczeniowe, podmioty świadczące 

usługi pocztowo-kurierskie. Odbiorcy danych znajdują się w krajach na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Nie 

planujemy przekazywać danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.   

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? 

Przez okres niezbędny dla zawarcia i wykonania Umowy wiążącej nas z podmiotem, który reprezentujesz a po jej 

wygaśnięciu/rozwiązaniu przez czas istnienia zobowiązań umownych z niej wynikających, do upływu okresu przedawnienia roszczeń 

dotyczących przedmiotu Umowy lub do upływu okresów wynikających z przepisów o rachunkowości, w zależności od tego, który jest 

dłuższy.  

Jakie jeszcze masz prawa? 

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, możesz wnieść sprzeciw wobec takiego 

przetwarzania.  

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, możesz ją cofnąć w dowolnym momencie.  

Czy będziesz podlegać decyzji opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu? 

Nie będziesz podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje 

wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa. 
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Nazwa i siedziba firmy udzielającej upoważnienie     Miejscowość i data 

 

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

 

 

 

 

 

 

UPOWAŻNIENIE 

 

 
Niniejszym upoważniam Lucchini Poland sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim (05-303), ul. 

Dźwigowa 8, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 98376 do reprezentowania 

mnie i występowania w moim imieniu przed Transportowym Dozorem Technicznym w sprawach 

związanych z certyfikacją w zakresie badań nieniszczących. 

 

 

                                             
  Miejscowość ,data i pieczęć pracodawcy                                                                          Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy 
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                                                                                                                                            Miejscowość i data 

           

…………………………….  

ZGODA  

☐    Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lucchini Poland sp. z o.o. moich danych 

osobowych, w tym danych osobowych dotyczących mojego stanu zdrowia, w zakresie niezbędnym 

dla mojego udziału w szkoleniu NDT w sektorze utrzymania ruchu kolei organizowanym przez 

Lucchini Poland sp. z o.o., przystąpienia przeze mnie do egzaminu w ramach procesu certyfikacji 

Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) oraz otrzymania certyfikatu, w tym przekazania moich 

danych osobowych TDT.     

                                            
Podpis uczestnika szkolenia                                                                                                                                           Podpis osoby kontaktowej 

 

☐  Niniejszym wyrażam zgodę na kontakt i otrzymywanie informacji handlowych lub 

marketingowych od Lucchini Poland sp. z o.o. w związku z moim uczestnictwem szkoleniu NDT w 

sektorze utrzymania ruchu kolei oraz moim uczestnictwem w procesie certyfikacji Transportowego 

Dozoru Technicznego (TDT) za pośrednictwem*:  

adresu e-mail: Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

lub  

numeru telefonu: Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

                                            
Podpis uczestnika szkolenia                                                                                                                                           Podpis osoby kontaktowej 

*proszę podać odpowiednie dane – zgodnie z wybranym sposobem kontaktu  

Niniejszym potwierdzam otrzymanie klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania moich 

danych osobowych przez Lucchini Poland sp. z o.o. 

 

                                            
Podpis uczestnika szkolenia                                                                                                                                           Podpis osoby kontaktowej 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Lucchini Poland sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Dźwigowej 

8, nr tel. +48 25 756 23 30, fax. +48 22 212 80 00, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 98376, numer NIP: 118-16-30-939, Regon 017453783, o kapitale zakładowym w wysokości 51 000 000 zł, której akta 

rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym m. st. W-wy, w XIV Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego. 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Lucchini Poland sp. z o.o., do którego możesz zwracać się z pytaniami i 

wątpliwościami dotyczącymi bezpieczeństwa i wykorzystywania Twoich danych, to m.zysk@talarczyk-roessler.pl 

Jakie masz prawa? 

Na zasadach opisanych w RODO masz prawo: 

• dostępu do Twoich danych, 

• ich poprawiania, 

• żądania ich usunięcia, 

• ograniczenia przetwarzania, 

• wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Co zrobić, gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi? 

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy i na jakiej podstawie prawnej? 

Twoje dane przetwarzamy w celu umożliwienia Ci uczestnictwa w szkoleniu NDT w sektorze utrzymania ruchu kolei 

organizowanym przez Lucchini Poland sp. z o.o., przystąpienia do egzaminu w ramach procesu certyfikacji Transportowego Dozoru 

Technicznego (TDT) oraz otrzymania certyfikatu. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku Twoja zgoda – art. 6 ust. 1 lit 

a) RODO a w zakresie danych dotyczących Twojego stanu zdrowia – art. 9 ust. 2 lit a) RODO. 

Dodatkowo, Twoje dane kontaktowe (adres e-mail lub nr telefonu) przetwarzamy w celu przekazywania Ci informacji handlowych 

lub marketingowych związanych z Twoim uczestnictwem w szkoleniu i certyfikacji, w tym przypomnimy Ci o zbliżającym się 

upływie terminu ważności certyfikatu. Podstawą prawną na gruncie RODO jest nasz prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f) 

RODO, natomiast na gruncie innych ustaw kontaktujemy się z Tobą za Twoją zgodą. 

Twoje dane przetwarzamy także w celu dochodzenia swoich roszczeń lub obrony praw a także w celach archiwalnych wymaganych 

przez TDT, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

Jakie dane osobowe przetwarzamy? 

Przetwarzamy Twoje zwykłe dane osobowe oraz dane osobowe dotyczące Twojego stanu zdrowia (szczególne kategorie danych 

osobowych). Wśród danych zwykłych znajdują się Twoje dane kontaktowe, a także imię i nazwisko, PESEL lub data urodzenia dla 

osób nie posiadających PESEL, miejsce urodzenia, adres zamieszkania, adres do korespondencji, status zatrudnienia, e-mail, telefon 

lub fax, nazwa firmy kierującej na szkolenie, informacja nt. wykształcenia, szkoleń, kursów, praktyce przemysłowej, aktualny 

certyfikat kompetencji, ciągłość praktyki przemysłowej, dane zawarte w zaświadczeniu podstawowym, dane wynikające z 

dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności w zakresie badań nieniszczących przez ostatnie 5 lat, wybór języka, 

informacja o specjalnych potrzebach, wizerunek i ew. inne dane wymagane przez TDT. 

Ponadto, w związku ze specyfiką odbywanego szkolenia i certyfikacji, przetwarzamy informacje dotyczące Twojego stanu zdrowia 

w zakresie zdolności widzenia oraz zdolności do pracy. 

Skąd mamy Twoje dane? 

Twoje dane pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie lub od organizacji, która zgłosiła Cię na szkolenie.  

Czy musisz podawać nam swoje dane? 

Jest to dobrowolne, ale bez podania Twoich danych nie będziesz mógł wziąć udziału w szkoleniu i procesie certyfikacji; bez zgody 

na kontakt telefoniczny lub e-mailowy nie będziemy mogli wysyłać do Ciebie wiadomości marketingowych lub handlowych 

związanych z Twoim udziałem w szkoleniu i certyfikacji ani nie będziemy mogli zrealizować naszych interesów prawnych 

związanych z kursem i certyfikacją. 

Komu przekażemy Twoje dane? 

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być zewnętrzni dostawcy usług przetwarzający dane osobowe na nasze zlecenie, takie 

jak prawnicy, podmioty prowadzące obsługę IT, podmioty świadczące usługi pocztowo-kurierskie. Odbiorcy danych znajdują się w 

krajach na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Za Twoim wyraźnym upoważnieniem, przekażemy Twoje dane 

osobowe Transportowemu Dozorowi Technicznemu (TDT) w celu umożliwienia Ci przystąpienia do egzaminu i uzyskania 

certyfikatu. Nie planujemy przekazywać danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.  

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? 

Jeżeli otrzymasz certyfikat Twoje dane będziemy przetwarzać przez 10 lat od dnia otrzymania certyfikatu, natomiast jeżeli nie 

otrzymasz certyfikatu, Twoje dane będziemy przetwarzać przez 2 lata od zakończenia szkolenia. Odwołanie przez Ciebie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody. 

Jakie jeszcze masz prawa? 

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, możesz wnieść sprzeciw wobec takiego 

przetwarzania.  

Dodatkowo, w każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych. 

Czy będziesz podlegać decyzji opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu? 

Nie będziesz podlegał decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje 

wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa. 

http://www.lucchinirs.com/
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ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI WIDZENIA 

 

Pan/Pani ……………………………………………………………………………………………… 
(Imię i Nazwisko) 

 

Urodzony/a …………………………………………………………………………………………… 
(data i miejsce urodzenia) 

 
 

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………… 
(ulica i nr domu/nr mieszkania) 

 

 

                                ..…..……………………………..                      ………………………………… 
                                                                           (kod pocztowy)                                                                                                 (miejscowość) 

 
Stwierdza się spełnienie wymagań w zakresie zdolności widzenia wg p. 7.4 normy PN-EN ISO 9712: 
 

 

1. Widzenia bliskiego              TAK              NIE 

 
ostrość widzenia bliskiego powinna umożliwiać odczytanie znaku o minimum numerze 1 według skali Jaegera 

lub N 4.5 skali Times Roman lub równoważnych liter (o wysokości 1,6 mm) z odległości nie mniejszej niż 30 

cm, jednym lub dwojgiem oczu z korekcją lub bez 

 
Korekta wzroku do bliży                   wymagana                                         nie wymagana 

 

 

2. Widzenia barw    TAK               NIE 
 

widzenie barw powinno umożliwiać kandydatowi rozpoznanie barw i rozróżnianie kontrastu 

międzybarwowego lub odcieni szarości 

 

 

i dodatkowo wg p. 7c normy PN-EN 13018 (tylko dla metody VT) 

 

3. Widzenia dalekiego   TAK              NIE 

 
zdolność widzenia dalekiego powinna być sprawdzona z zastosowaniem standardowego optotypu (optometru), 

zgodnie z EN ISO 8596. Wymagana ostrość wzroku wynosi 0,63, przynajmniej dla jednego oka z korekcją 

lub bez; sprawdzono z odległości  4 m, przy użyciu: 

 
 optotypy C-Landolta                         inną metodą 

 
Korekta wzroku do dali                  wymagana                                        nie wymagana 
 

 

 

 

Lekarz okulista/optyk ………………………………                                 …………………………………….. 
        (Miejscowość, data)                                                                             (Imię i Nazwisko/ podpis, pieczęć) 

 

http://www.lucchinirs.com/
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POŚWIADCZENIE ZNAJOMOŚCI TECHNIKI KOLEJOWEJ 

NORMA ODNIESIENIA/ REFERENCE STANDARD: PN-EN ISO 9712 

Potwierdza się że Pan: …………………………………………………………………………………... 

Posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu techniki kolejowej, przepisów, norm, dyrektyw, instrukcji kolejowych.  

 

                                             
Podpis operatora ( uczestnika szkolenia)                                                                        Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy 

 

 

POŚWIADCZENIE PRAKTYKI OPERATORÓW NDT 

NORMA ODNIESIENIA/ REFERENCE STANDARD: PN-EN ISO 9712 

IMIĘ I NAZWISKO: …………………………………………………………………………………… 

Przeszedł wewnętrzną weryfikację z zakresie prawidłowej interpretacji i oceny wyników oraz stosowanej 

dokumentacji oraz obsługi dedykowanej aparatury oraz przyrządów z wynikiem pozytywnym w zakresie:   

…………………………………… 

Data rozpoczęcia praktyk:  

 ……………………………………  

 

                                             
Data i podpis operatora ( uczestnika szkolenia)                                                      Oceniający, nadzorujący praktykę 
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