Okręgowa Izba
Pielęgniarek i Położnych
w Katowicach

WNIOSEK
O STYPENDIUM / JEDNORAZOWĄ NAGRODĘ
DLA CZŁONKÓW OIPiP W KATOWICACH

Formularz: F-PG4/41
Wydanie I
Stron 2

Adnotacje OIPiP
Nr wniosku

Nr uchwały ORPiP

Potwierdzenie
opłacania składek

Nr uchwały Prezydium ORPiP

Wypłacono

Kwota przyznanej refundacji

Adnotacja Działu Kształcenia Podyplomowego:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
(data i podpis pracownika DKP)

Imię i Nazwisko
PESEL
Data i miejsce urodzenia
Urząd Skarbowy
(miejscowość)
Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy
Numer prawa
wykonywania zawodu
Nazwa, adres i telefon do
zakładu pracy
 Powyższe dane prosimy wypełnić drukowanymi literami

Wnioskuję o przyznanie stypendium z tytułu uzyskania wymaganej średniej w nauce
(tj. od 4,8 i więcej) * :
……………………………………………………………………………………………………………
/podać nazwę uczelni/

……………………………………………………………………………………………………………
/podać stopień i kierunek studiów/

……………………………………………………………………………………………………………
/podać semestr studiów i rok akademicki/

Wnioskuję o przyznanie jednorazowej nagrody z tytułu uzyskania maksymalnej ilości
punktów z egzaminu kursu specjalizacyjnego (specjalizacji) *
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
/nazwa specjalizacji/

…………………………………………………………………………………………………………..
/nazwa organizatora specjalizacji/

*niepotrzebne skreślić

-1-

Ponadto oświadczam, iż otrzymałam/nie otrzymałam* refundację w roku …………………...
za uczestnictwo w: ………..........................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………...
*niepotrzebne skreślić

Przyznane stypendium / przyznaną nagrodę proszę przekazać na moje konto bankowe:
nr .................................………………………………………………………………………………
w banku …………………………………………………………………………………….................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Okręgową Izbę
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach ul. Francuska 16 – zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z
późn. zm.).
……………………, dnia …………………..

.......................................................
(podpis wnioskodawcy)
Pouczenie

Do wniosku o stypendium należy dołączyć:
1) Zaświadczenie o średniej z całego roku akademickiego ze wskazaniem daty zakończenia roku
akademickiego.
Do wniosku o przyznanie jednorazowej nagrody za wynik egzaminu z specjalizacji
dołączyć:

należy

1) Zaświadczenie o uzyskaniu maksymalnej ilości punktów przewidzianej dla danego egzaminu na
kursie specjalizacyjnym (specjalizacji), w terminie 1 miesiąca od dnia zdania egzaminu.
Szczegółowe zasady przyznania stypendium i jednorazowej nagrody za wynik egzaminu z kursu specjalizacyjnego określa Regulamin Udzielania Pomocy w Zakresie Rozwijania Kwalifikacji Zawodowych Pielęgniarek i Położnych w Katowicach – załącznik do uchwały nr 125/2017/VII ORPiP w Katowicach z dnia 23 lutego 2017 r.
Przyznane stypendium oraz przyznana nagroda podlega opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.

Stypendium dotyczy członków samorządu, którzy ukończyli rok akademicki po
wejściu w życie zapisów regulaminu tj. od dnia 23 lutego 2017 roku.
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