
WNIOSEK  

O REFUNDACJĘ KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO CZŁONKÓW 

OIPIP W RADOMIU 
WNIOSEK WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI!  

NIECZYTELNY BEZ ZAŁĄCZNIKÓW NIE BĘDZIE ROZPATRYWANY !!!!! 

 
A. WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 

 

I. Dane personalne wnioskodawcy: 
l. Nazwisko 

                      
2.Imiona 

                      
3. Data urodzenia: (RRRR-MM-DD) 

    -   -   
 4. NIP (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej  )                                                            5. PESEL                             

                      
 6. Nazwa i adres urzędu skarbowego wnioskodawcy  

 
II. Adres zamieszkania: 

1. Województwo:                                                                                                              2. Powiat: 

  
3.  Gmina                                                                                                                         4.   Miejscowość: 
  

     5.      Kod pocztowy:                                                                                                      6.    Poczta: 
  -      

      7.     Ulica:                                                                                                                                                 8. Numer domu:    9. Numer mieszkania: 

                  

 
10. Telefon kontaktowy 

           
III. Adres do korespondencji: 

1.Województwo:                                                                                                              2. Powiat: 

  
3 Gmina                                                                                                                         4.   Miejscowość: 
  

     5.      Kod pocztowy:                                                                                                      6.    Poczta: 
  -      

      7.     Ulica:                                                                                                                                                 8. Numer domu:   9. Numer mieszkania: 

                  
IV. Aktualne miejsce pracy 

1. Nazwa zakładu pracy 

 
2. Kod pocztowy                      3. Miejscowość                                             4. Powiat                                                           5. Gmina 

    
  6. Ulica                                                                                                                                                      Nr  

                      
   7. Zajmowane stanowisko                                                                             8. Oddział / komórka organizacyjna 

  
   9. Staż pracy w zawodzie                                                                                                      

 

 

RODZAJ KURSU DZIEDZINA KSZTAŁCENIA (Dokładna nazwa kursu) 

K. dokształcający 
 

 

K. specjalistyczny 
 

 

K. kwalifikacyjny 
 

 

Specjalizacja 
 

 

Inne ( podać rodzaj) 
 

Organizator szkolenia 

( Nazwa i adres ) 

 

Termin szkolenia (od – do )  

Koszt szkolenia   
 



Data ostatniej refundacji po 1 stycznia 2008 r. ( właściwe zaznacz X ) 

 - nie korzystałam 

 - korzystałam ………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
                         ( podać nazwę i datę zakończenia ostatniej formy szkolenia) 

 

……………………………………                                   …. ……………………………………. 
                   ( Miejscowość, data )                                                                                                         ( Czytelny podpis wnioskodawcy) 
 

B. WYPEŁNIA PRACODAWCA 

 
1. a) Zaświadcza się, że wnioskodawca Pan/Pani…………………………………………………………………... 

regularnie odprowadza składkę członkowską na rzecz OIPiP w Radomiu w wysokości 1% od płacy zasadniczej od dnia 

……………………………….. 

            b) Zaświadcza się, że wnioskodawca otrzymał z zakładu pracy refundację kosztów szkolenia  w wysokości 

……………………………..……… zł  

           

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

                                                                                                 ( Pieczęć i podpis osoby upoważnionej ) 

2. Wypełnia pielęgniarka / położna indywidualnej lub grupowej praktyki 

Oświadczam, że składkę na rzecz OIPiP w Radomiu odprowadzam regularnie (w wysokości określonej Uchwałą nr 19 VI 

Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 grudnia 2011 r.)  od dnia ………………… 

 

                                                                                        …………………………………………………………… 
                                                                                                                                        ( Czytelny podpis wnioskodawcy) 

W przypadku zmiany zakładu pracy wnioskodawca jest zobowiązany udokumentować ciągłość opłacania składek przez okres wskazany w 
Regulaminie Refundacji Kształcenia Podyplomowego OIPiP w Radomiu 

 
C. WYPEŁNIA OIPIP W RADOMIU 

 

 
Wyżej wymieniona  otrzymała/ nie otrzymała  dofinansowanie zgodnie z regulaminem . 

 
 
                                                                                                                    …………………………………………………… 

                                                                                            ( Czytelny podpis przewodniczącej/członka Komisji Kształcenia) 

Decyzja  

Uchwała nr ………………………….z dnia ………………………ORPiP / Prezydium ORPiP akceptuje / odrzuca 

dofinansowanie do kształcenia podyplomowego. 

Uzasadnienie odmowy……………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 
                                                                                                                           ……………………………………………………… 

                                                                                                                         Pieczątka i podpis sekretarza ORPiP 

 
D. WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 

 

 Oświadczam, że znam treść Regulaminu dofinansowania kształcenia podyplomowego członków OIPiP w Radomiu i 

zobowiązuję się do jego przestrzegania oraz jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych 

informacji ( art. 247 K.K) oraz otrzymaną refundację zobowiązuję się wykazać w rocznym rozliczeniu 

podatkowym ( PIT 8C) 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do pracy Komisji Kształcenia OIPiP w 

Radomiu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych. 

 Wyrażam zgodę na przekazanie przyznanej kwoty refundacji na moje konto osobiste  

Bank ………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr konta  
 

 
                         

Do wniosku dołączam: 

1. Zaświadczenie ( xero) o ukończonej formie kształcenia podyplomowego 

2. Oryginał faktury / rachunku potwierdzającego opłatę  

3. Potwierdzenie opłacania składek w przypadku IPP lub GPP 

 

 

 

                                                                                                           …………………………………………………………………  
                                                                                                                                     Data i czytelny podpis wnioskodawcy 

 

 


