Radom, 12 marca 2018 roku

Kancelaria Radcy Prawnego
Marcina Wdowskiego
z siedzibą w Radomiu przy ul. Kardynała
Wyszyńskiego 4

Komendanci
Straży Gminnych (miejskich)

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom straży gminnych (miejskich) w zakresie
podnoszenia kwalifikacji zawodowych strażników, uprzejmie informuję, iż Kancelaria Radcy
Prawnego Pana Marcina Wdowskiego z siedzibą w Radomiu przy ul. Kardynała
Wyszyńskiego 4 we współpracy z Polskim Związkiem Straży Miejskich i Gminnych
z siedzibą w Gliwicach organizuje jednodniowe szkolenie skierowane do kadry kierowniczej,
oraz strażników gminnych (miejskich).
Aktualnie proponujemy cykl zajęć praktycznych z zakresu „Wybranych aspektów
uprawnień straży gminnych z zakresu prawa o ruchu drogowym”, które odbędą się
w dniu 26 marca 2018 roku (w godz. 9.00 – 16.00) w Hotelu „Sylwia” w miejscowości
Sośnicowice (koło Gliwic) ul. Gliwicka 90 (blisko A4 albo dojazd z centrum Gliwic autobusem
linii 624).
W trakcie szkolenia omówione zostaną uprawnienia w zakresie kontroli ruchu
drogowego, przepisy dotyczące ruchu rowerów i motorowerów, zatrzymania i postoju
pojazdów, warunki techniczne i zakres niezbędnego wyposażenia roweru, usuwanie
i unieruchamianie pojazdów. Poruszone zostaną także kwestie związane z zarządzaniem
ruchem na drogach, wykonywaniem nadzoru nad tym zarządzaniem oraz zasady
oznakowania, ze szczególnym uwzględnieniem dróg i pasów ruchu dla rowerów, miejsc
postojowych przeznaczonych dla uprawnionych osób niepełnosprawnych itp. (szczegółowy
harmonogram szkolenia w załączeniu).
Szkolenie

przeprowadzi

Pan

nadkom.

Adam

Pływacz

–

wieloletni

funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji
w Katowicach.
Szkolenie za jedną osobę wynosi 280 zł brutto, w tym wliczone są koszty obiadu
i przerwy kawowej. Istnieje możliwość zapewnienia noclegu w Hotelu w cenie 90 zł ze
śniadaniem.

Zgłoszenia przyjmujemy drogą e-mailową szkolenia@radcaradom.pl w terminie do
dnia 23 marca 2018 roku (formularz zgłoszeniowy w załączniku). Do kontaktów roboczych
wyznaczona została Pani Aneta Bogut tel. 501 046 466.

Z poważaniem

Organizator
Kancelaria Radcy Prawnego – Radca Prawny Marcin Wdowski

Partner
Polski Związek Straży Miejskich i Gminnych
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Program szkolenia
„Wybrane aspekty uprawnień straży gminnych z zakresu prawa o ruchu
drogowym”
nadkom. Adam Pływacz – funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej
Policji w Katowicach.

26 marca 2018 roku
900 - 910

Przywitanie uczestników
 Uprawnienia w zakresie kontroli ruchu drogowego.
 Obowiązki kontrolowanych uczestników ruchu drogowego.

910 - 1130

 Wybrane definicje – określenia dotyczące ruchu drogowego i znaki
drogowe.

 Wybrane przepisy dotyczące ruchu rowerów i motorowerów oraz
zatrzymania i postoju pojazdów.

1130 - 1145

Przerwa kawowa


Dokumenty stwierdzające uprawnienia do kierowania pojazdami
silnikowymi, rowerem, motorowerem i pojazdem zaprzęgowym.

1145 – 1315



Warunki techniczne i zakres niezbędnego wyposażenia roweru.



Usuwanie i unieruchamianie pojazdów.



Zarządzanie ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym
zarządzaniem.

Zasady

oznakowania,

ze

szczególnym

uwzględnieniem dróg i pasów ruchu dla rowerów, miejsc
postojowych

przeznaczonych

dla

uprawnionych

osób

niepełnosprawnych.

1315 - 1400

Obiad


Postępowanie

z

kierowcami

naruszającymi

przepisy

ruchu

drogowego.

1400 - 1600



Warunki korzystania z uprzywilejowania w ruchu drogowym.



Wykroczenia

przeciwko

bezpieczeństwu

komunikacji

1600

Panel dyskusyjny - zakończenie

i

porządkowi

w
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij na e-mail

Temat szkolenia:

szkolenia@radcaradom.pl

„Wybrane aspekty uprawnień straży gminnych z zakresu prawa o ruchu drogowym”

Data szkolenia:

26 marca 2018 roku godz. 8.00-16.00

Miejsce szkolenia:

Hotel „Sylwia” w miejscowości Sośnicowice (koło Gliwic) ul. Gliwicka 90
280 zł brutto (w tym koszty obiad i przerwa kawowa)

Cena szkolenia:
Dodatkowy nocleg ze śniadaniem – 90 zł

DANE PŁATNIKA (gmina lub straż) proszę o właściwe podanie
Nazwa straży
Adres
NIP
Imię i nazwisko
Imię i nazwisko
Imię i nazwisko
Osoba do kontaktu
telefon, mail)

Sposób płatności:
Należności za szkolenie należy wpłacić na rachunek bankowy:
mBank 95 1140 2004 0000 3802 7578 5266, w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury.

OŚWIADCZENIE
Na potrzeby zwolnienia z podatku VAT szkoleń na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca
2004 r. z późn. zm.
oświadczam, iż szkolenie dla pracowników

(nazwa instytucji oraz pełny adres)
pod nazwą „Wybrane aspekty uprawnień straży gminnych z zakresu prawa o ruchu drogowym”” przeprowadzone w dniu 26 marca 2018
roku w hotelu „Sylwia” w miejscowości Sośnicowice (koło Gliwic) ul. Gliwicka 90 dla wszystkich zgłoszonych uczestników, ma charakter
kształcenia zawodowego pracowników i jest finansowana przynajmniej z 70% ze środków publicznych.
Niniejsze oświadczenie ma na celu możliwość zastosowania zwolnienia z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C ustawy o podatku
od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późn. zm.

…………………………………………..
miejscowość, data, podpis

