
                           (pieczęć jednostki) 

WYCIĄG  PŁYWANIA 
 
1. Nazwisko i imię ............................................................................................................................................................………................................................................................. 

2. Data i miejsce urodzenia ......................................................................................................................................................................................................................................... 

3. Posiadany patent/świadectwo* ....................................................................... nr ......................... wyd.  dnia ......................... przez Urząd Żeglugi Śródlądowej w ..................... 

4. Żeglarska książeczka pracy/Książka kontroli pracy sprzętu transportowego/Inny dokument* nr .......................... wyd. dnia .......................... przez ............................................  

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

5. Przebieg praktyki: 

 

Nazwa i nr rejestracyjny statku 
 lub inny znak rozpoznawczy 

 

 

 

Rodzaj 
statku 

 

Nośność 
lub 

liczba 
pasażerów 

 

Moc 
maszyn 

(kW) 

 

 

Śródlądowe drogi 
wodne 

 

Zamustrowany 
 

 

 

 

Stanowisko 

 

 

Ilość przepracowanych 

 

od dnia 

 

do dnia 

 

miesięcy 

 

Dni  

          

          

          

          

          

 

         Razem: 
  

Potwierdzono dnia ............................................................................                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                      

                               …........................................................................ 
                               (pieczątka i podpis osoby upoważnionej / kierownika jednostki organizacyjnej 
                                                                służb podległych ministrowi właściwemu ds. wewnętrznych)* 

                                                                                                                                                                                                                      ............................................................. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (pieczątka i podpis osoby upoważnionej) 
*) – niepotrzebne skreślić                

Powyższe dane będą przetwarzane przez Urząd Żeglugi Śródlądowej w Krakowie z siedzibą przy ul. Ujastek 1 w celu realizacji obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r.  o żegludze śródlądowej. Każda osoba 

posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, a w uzasadnionych przypadkach usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Sprzeciw wobec przetwarzaniu danych może zostać wniesiony w sposób elektroniczny na 
adres iod@kr.uzs.gov.pl lub listownie na adres siedziby Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie. Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niewłaściwe 

przetwarzanie jego danych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do uzyskania dokumentów i zaświadczeń. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych na stronie www.kr.uzs.gov.pl w zakładce Inspektor Ochrony 

Danych.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Pieczątka jednostki organizacyjnej służb podległych 

ministrowi właściwemu ds. wewnętrznych 

Nazwisko i imię Uczestnika Projektu 

Data i miejsce urodzenia Uczestnika Projektu 

nr operacyjny łodzi 

nr operacyjny łodzi 

nr operacyjny łodzi 

ratownicza 

ratownicza 

ratownicza 

nośność 

lub liczba 

nośność 

lub liczba 

nośność 

lub liczba 

moc 

(kW) 

moc 

(kW) 

moc 

(kW) 

np. rzeka Wisłok/jezioro Solińskie 

np. rzeka Wisłok/jezioro Solińskie 

np. rzeka Wisłok/jezioro Solińskie 

np. 

1.08.2018 

np. 

31.08.2018 
członek załogi 

członek załogi 

członek załogi 

1 

1 

1 

15 

30 

18 

3 63 

np. 

1.04.2018 

np. 

31.10.2018 

np. 

1.07.2018 

np. 

31.07.2018 

data potwierdzenia 

Pieczątka i podpis kierownika jednostki organizacyjnej służb podległych 

ministrowi właściwemu ds. wewnętrznych np. Komendanta PSP 

ministrowi właściwemu ds. wewnętrznych 
Pieczątka i podpis osoby upoważnionej np. 

dowódcy – pole może pozostać puste 

mailto:iod@kr.uzs.gov.pl
http://www.wroc.uzs.gov.pl/

