
Załącznik nr 1 do Regulaminu dofinansowania kosztów kształcenia podyplomowego ponoszonych przez członków OIPiP 

w Częstochowie. 

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE 

KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 

 

A. Wypełnia wnioskodawca (drukowanymi literami) 

UWAGA!!! Informacja o przyznaniu refundacji zostanie przekazana do Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca 

zamieszkania osoby, która otrzymała refundację. 

Imię i nazwisko  .........................................................................................................................................................  

Data i miejsce urodzenia  .............................................................................................................................................  

Adres zamieszkania: 

województwo ......................................... powiat ……………………………… gmina …………….………. 

ulica……………………………………………………..…….. nr domu…………….. nr lokalu ………….….. 

miejscowość   .................................................................  

kod pocztowy …………………. poczta ……………………...……… nr telefonu ………………….………... 

Właściwy Urząd Skarbowy  ........................................................................................................................................  

PESEL   ............................................................................  

Miejsce pracy   ...........................................................................................................................................................  

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

Stanowisko ………………………………………………… zatrudniona od dnia ………………….………….. 

Rodzaj kształcenia i doskonalenia zawodowego  ........................................................................................................  

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

Nazwa organizatora kształcenia  .................................................................................................................................  

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

Czas trwania kształcenia od………………………………..……….. do……………………….……….……….. 

 

B. Wypełnia Skarbnik ORPiP 

Informacje o regularnym opłacaniu składki członkowskiej OIPiP przez okres co najmniej 2 lat. 

Opinia Skarbnika  ........................................................................................................................................................  

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

 

Podpis Skarbnika ORPiP ……………………………………… 

 



C. Wypełnia wnioskodawca 
 

Oświadczam, że jestem świadoma(y) odpowiedzialności karnej za złożenie informacji niezgodnych z prawdą, 

wynikającej z art. 246 Kodeksu Karnego. 

 

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

 (Miejscowość, data ) (Podpis wnioskodawcy) 

 

Wyrażam zgodę na bezpłatną publikację w wydawanym przez OIPiP w Częstochowie Biuletynie Informacyjnym pisemnej 

pracy (lub fragmentów) dotyczącej tematu szkolenia, która to praca została przekazana OIPiP w Częstochowie. 

Oświadczam, że ww. praca nie narusza żadnych praw osób trzecich, w szczególności określonych Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631- tekst jednolity z późn. zm.). 

 

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

 (Miejscowość, data ) (Podpis wnioskodawcy) 

 
Proszę o wypłatę kwoty dofinansowania w formie: 
(znakiem X proszę zakreślić właściwy kwadrat) 

 gotówki (w kasie OIPiP po uprzednim ustaleniu terminu wypłaty) 

  
 przelewu na konto bankowe:  

 

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 

1. Dowód opłaty za szkolenie – oryginał do wglądu. 

2. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

3. Pisemna  praca dotycząca tematów szkolenia. (Praca ta winna zostać przekazana w formie elektronicznego pliku 

tekstowego i obejmować co najmniej 4800 znaków. Praca powinna zawierać bibliografię.) 

4. Arkusz zgłoszeniowy/aktualizacyjny danych osobowych w Okręgowym Rejestrze PiP. 

 

DECYZJA  KOMISJI  KSZTAŁCENIA: 

1. Przyznano refundację kosztów kształcenia w kwocie  ............................................................................................  

słownie   ......................................................................................................................................................................  

 

2. Nie przyznano refundacji. 

Uzasadnienie  ...............................................................................................................................................................  

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

 
Podpisy członków Komisji Kształcenia data …………………            Podpis członków Prezydium data ………………… 

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

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

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

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

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

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


