
Załącznik Nr 1 do Regulaminu dofinansowania kosztów kształcenia 

i doskonalenia zawodowego członków OIPiP w Rzeszowie 

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE 

KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 

CZŁONKÓW OIPIP W RZESZOWIE 
 

W przypadku złożenia wniosku niespełniającego wymagań, niedokładnie czy nieczytelnie wypełnionego, wnioskodawca będzie jednorazowo 

wzywany do uzupełnienia lub poprawienia wniosku w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia, pod rygorem odmowy przyznania 

dofinansowania. 

 
Dane personalne: 

l. Nazwisko 
 

 
2.Imiona 

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

                                                                                       PESEL 
 
Adres zamieszkania: 

l. Województwo: 2.  Powiat: 

 
3. Gmina 4. Miejscowość: 

 
5.  Kod pocztowy:   6. Poczta: 

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

/ 
10. Telefon kontaktowy: 

  
 

 

Urząd Skarbowy:  (właściwy do przesłania PIT 8C)  .……………..……………….............. …………………………………… 

 

Aktualne miejsce pracy 

1. Nazwa zakładu pracy: 

 
2. Adres: 

 
3. Stanowisko: 

 
5. Województwo: 6. Telefon  na oddział  (z numerem kierunkowym): 

0 
 

Proszę o dofinansowanie udziału w: (rodzaj kształcenia)  .............................................................................................. 

temat:.................................................................................................................................................................................. 

organizowanym przez  ...................................................................................................................................................... 

w (miejscowość) ............................................................................................................................................................... 
 

w terminie (czas trwania szkolenia od - do) ..................................................................................................................... 

koszt dydaktyczny (czesne) wymienionego szkolenia wynosi ................................................................. PLN 

 

Przyznane dofinansowanie: 

1.  proszę o przekazanie na konto osobiste o numerze: 
 

                          

 

 2. kurs specjalistyczny/dokształcający refundowany w 100% - do kwoty 500 zł 

 3. proszę o przekazanie na konto OKPPiP Sp. z o. o. w Rzeszowie o numerze:  

  

 

 

      …………………………………………………………………… 

        /czytelny podpis wnioskodawcy/  

4 7 1 2 4 0 4 7 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 5 5 1 9 2 7 5 0 



 

 

Potwierdzenie odprowadzania składki członkowskiej na rzecz samorządu: 
(sekcja płac/księgowość w zakładzie pracy, dowody wpłaty, księgowość OIPIP w Rzeszowie) 

 

Pan/Pani ........................................................................................................................ regularnie 

opłaca składkę na rzecz samorządu od   (data)  ................................................................................. 

 

 

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

       /pieczątka i podpis osoby upoważnionej/  

        

 

Wypełnia pielęgniarka/położna indywidualnej lub grupowej praktyki. 

Oświadczam, że składkę na rzecz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych odprowadzam regularnie i w wysokości 

określonej Uchwałą nr 18 i 22/VII  Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 roku (tekst jednolity 

Uchwał 18 i 22 VII KZPiP z dnia 1.02.2016 roku)  

w sprawie wysokości składki członkowskiej od dnia ....................................... 

 
 

.................................................................................... 
/czytelny podpis wnioskodawcy/ 

 

  
Oświadczam, że znam regulamin dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków OIPiP   

w Rzeszowie. Zobowiązuję  się  do  ich przestrzegania, oraz że jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za 

złożenie informacji niezgodnych z prawdą, wynikającej z art. 246 Kodeksu Karnego. 

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

/czytelny podpis wnioskodawcy/ 

 

 

Oświadczam, że przyznaną kwotę dofinansowania wykaże w rozliczeniu rocznym podatku od  osób fizycznych   

za dany rok kalendarzowy (PIT 8C). 

 

.................................................................................... 
/czytelny podpis wnioskodawcy/ 

 

Oświadczenie 
(wypełnia osoba starająca się o przekazanie dofinansowania na konto OKPPiP w Rzeszowie)  

 

Zobowiązuje się zwrócić przyznane dofinansowanie przekazane na konto Ośrodka Kształcenia Podyplomowego 

Pielęgniarek i Położnych Sp. z o. o. w Rzeszowie w przypadku rezygnacji ze szkolenia lub niezaliczenia egzaminu.  

 

 

 

.................................................................................... 
/czytelny podpis wnioskodawcy/  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZAŁĄCZNIKI  

 
Do wniosku należy dołączyć: 

1. Czytelne ksero dowodu wpłaty czesnego dokonanej na rzecz organizatora kształcenia lub kopia faktury 

wystawionej przez organizatora kształcenia. 
2. Zaświadczenie o: ukończeniu studiów z określeniem ilości lat, lub semestrów studiów; ukończeniu 

kursu kwalifikacyjnego; zakończeniu kursu specjalistycznego lub dokształcającego; ukończeniu szkolenia 

specjalizacyjnego; dopuszczeniu do obrony pracy doktorskiej; potwierdzenie udziału w konferencji, 
zjeździe, sympozjum, kongresie naukowym, czy szkoleniu, przy czym przez potwierdzenie udziału, 

rozumie się dostarczenie kopii certyfikatu lub zaświadczenia potwierdzającego osobisty udział w w/w 
szkoleniach. 

 

 
 

W przypadku dofinansowania na konto Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek                             

i Położnych w Rzeszowie do wniosku należy dołączyć: 

 

1. Zaświadczenie z OKPPiP Sp. z o. o. w Rzeszowie o uczestnictwie w szkoleniu i jego koszcie.  

2. Potwierdzenie uiszczenia regulaminowej opłaty za kurs/szkolenie (ksero dowodu wpłaty). 

 

 
 

Wypełnia OIPiP  
 
Wyżej wymieniony/a nie korzystał/a z dofinansowania  w roku ………………………………………. 
 
Korzystał/a z dofinansowania  w ……………………………………………………………………….. 
 
 
                                                                   
                                                                                                        …………………………………………. 
                                                                                                                 / podpis osoby upoważnionej/ 

 
 
 
 
 
 
Decyzja: 

 

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

 

Uzasadnienie: 

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

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

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

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

 

 

 

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

            /pieczątka i podpis sekretarza ORPiP/  


