KARTĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
KARTA Z NIECZYTELNYMI LUB NIEPEŁNYMI DANYMI NIE PODLEGA KWALIFIKACJI
OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH
w ŁODZI ul. EMILII PLATER 34

KARTA ZGŁOSZENIA
SPECJALIZACJA

**

KURS
KWALIFIKACYJNY

**

KURS
SPECJALISTYCZNY

** KURS
DOKSZTAŁCAJĄCY

** POZOSTAŁE
SZKOLENIA

**

Zakres/ dziedzina kształcenia
Termin i miejsce
Część I
Imię/imiona
Nazwisko

Imię ojca

Nazwisko
rodowe
miejsce urodzenia

Data
urodzenia
Adres zamieszkania
kod

pesel

miejscowoś
ć

-

ulica:

nr
domu:
e-mail:

nr tel. komórkowego:

nr tel. stacjonarnego:

nr
mieszkania:

Adres do korespondencji:

Część II
Rodzaj ukończonej szkoły
pielęgniarskiej/ położnej (*)
Rok uzyskania dyplomu
pielęgniarki/ położnej (*)

Uzyskany tytuł
Zaświadczenie o
prawie wykonywania
zawodu pielęgniarki/
położnej (*)

Rok wydania
Wydane przez:

Numer prawa wykonywania zawodu
Numer rejestru

-

-

Część III
Miejsce pracy/
nazwa zakładu
pracy
kod

miejscowość

-

ulica

Stanowisko w miejscu pracy/oddział
Staż
pracy
ogółem
(*) niepotrzebne skreślić

Staż pracy w dziedzinie
kursu

Nr telefonu zakładu pracy/ e-mail:

Nr

(**) zaznacz właściwe krzyżykiem

Część IV
Ukończone
kursy/szkolenia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów kształcenia podyplomowego organizowanego przez OIPiP w Łodzi

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

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

/ miejscowość i data /

/czytelny podpis uczestnika/

Część V wypełnia zakład pracy

Pieczątka zakładu pracy

Pieczątka zakładu pracy

Kieruję pracownika
Pani/Pan
Panią / Pana ...........................................................................

regularnie odprowadza składki członkowskie na rzecz OIPiP
w Łodzi

na kurs / szkolenie

TAK

( ** )



NIE

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



od .....................................................................................................
/dzień, miesiąc, rok/
do .....................................................................................................
/dzień, miesiąc, rok/

......................................
/ miejscowość, data/

..................................................
/ pieczątka i podpis pracodawcy/

........................................................................................
/pieczątka i podpis księgowego/ osoby upoważnionej/

(*) niepotrzebne skreślić
(**) zaznacz właściwe krzyżykiem

Część VI

wypełnia OIPiP w Łodzi

Pani/Pan ....................................................................................................................
w roku ..................... wykorzystała/ nie wykorzystała * limit/ limitu * dofinansowania udziału w kształceniu podyplomowym.

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

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

/ data /

/ podpis/

Udział w szkoleniu jest równoznaczny
z wykorzystaniem możliwości dofinansowania kształcenia podyplomowego
w roku bieżącym /nie dotyczy szkoleń bezpłatnych/

