
Adres do korespondencji 
(wypełnić drukowanymi literami) 
 

............................................................................ 
(nazwisko i imię) 
 

............................................................................ 
(ulica, nr domu/lokalu) 
 

............................................................................ 
(kod pocztowy, miejscowość) 
 

............................................................................ 
(nr kierunkowy, nr telefonu)  
 

.................................................................. 
(adres email prywatny) 

 
 
 

Formularz zgłoszeniowy uczestnika: kurs/specjalizacja*  dla pielęgniarek/połoŜnych* 
 
 

Forma kształcenia: szkolenie specjalizacyjne, kurs specjalistyczny, kurs kwalifikacyjny, kurs doszkalający * 
  

 
 

Nazwa Kursu: ................................................................................................................................................ 
 
 

DANE OSOBOWE 
 
 
1. Nazwisko: ........................................... Imiona .......................................................Nazwisko rodowe: ............................................ 

2. Data i miejsce urodzenia: - - w ........................................................................................................ 

4. Imi ę ojca: .............................................………………matki: .............................................................................................................. 

5. Seria i nr dowodu osobistego: wyd. przez .................................................................................... 

Nr ewid. PESEL    

6. Adres stałego zameldowania: 

Obywatelstwo ............................................................................................    Województwo: .............................................................  

Miejscowość: .......................................................................................................................... Kod pocztowy: -   

Ulica: .................................................................................................................................... nr domu ................... lokalu .................. 

7. Tytuł zawodowy:…………………………………………………………………………………………………………...………… 

8. Nazwa szkoły/uczelni, rok ukończenia…………………………………………………………………………………….……….. 

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

9. Prawo wykonywania zawodu ( Litera P lub A): Nr ………………………… Data wystawienia: ...…………………………… 

 Wydane przez: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

10. Nr wpisu do rejestru pielęgniarek i połoŜnych: …………………………………………………………………………….......... 
 
11. StaŜ pracy w zawodzie: ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
*       właściwe zaznaczyć 

 
 
 
 
 

 

Do Rektora 
Collegium Mazovia 
Innowacyjnej Szkoły WyŜszej 

 

 

DZ.K.P.Z.4110 - …….../201...... 

Wpłynęło dnia: ____ - ____ - 201...... r. 

Podpis osoby przyjmującej: …………..…  



12. Przebieg pracy zawodowej (ostatnie 5 lat ): 
 

I. Adres i nazwa pracodawcy: .................................................................................................................................…………………... 

od (dd-mm-rrrr):………………...do (dd-mm-rrrr):……………........... Oddział: ………………………………………….…………... 

Zajmowane stanowisko……………………………………………………………………………………………………….…………. 

II. Adres i nazwa pracodawcy: ............................................................................................................................................................... 

od (dd-mm-rrrr):………………...do (dd-mm-rrrr):……………........... Oddział: ……………………………………….……………... 

Zajmowane stanowisko…………………………………………………………………………………………………….……………. 

III. Adres i nazwa pracodawcy: ............................................................................................................................................................. 

od (dd-mm-rrrr):………………...do (dd-mm-rrrr):……………........... Oddział: ……………………………………………………… 

Zajmowane stanowisko………………………………………………………………………………………………….………………. 

IV. Adres i nazwa pracodawcy: ............................................................................................................................................................. 

od (dd-mm-rrrr):………………...do (dd-mm-rrrr):……………........... Oddział: ………………………………….…………………... 

Zajmowane stanowisko………………………………………………………………………………………….………………………. 

 
Do podania załączam: 
 

1. Kserokopię prawa wykonywania zawodu (pierwsza strona i strona ze zmianą nazwiska lub zmianą wpisu do rejestru 
pielęgniarek).  

2. Kserokopię dowodu osobistego (obie strony). 
3. Skierowanie od pracodawcy w przypadku odbywania szkolenia specjalizacyjnego na podstawie skierowania przez 

pracodawcę. 
4. Zaświadczenie o posiadaniu co najmniej dwuletniego staŜu pracy w wykonywaniu zawodu w okresie ostatnich 5 lat; 

kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 
5. Zaświadczenie o posiadaniu co najmniej pół rocznego staŜu pracy w wykonywaniu zawodu w okresie ostatnich 5 lat; 

kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy tylko kursu kwalifikacyjnego). 
6. Osoby zainteresowane  kursem  specjalistycznym –niezbędne prawo wykonywania zawodu  (nieobowiązkowy staŜ  pracy).   
 

 
Oświadczam, Ŝe zawarte w formularzu dane i dołączone dokumenty są zgodne z prawdą 
 
WyraŜam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. 

 
 

   
Siedlce, dn. .......................................                                                                                      .............................................................. 

  Imię i nazwisko (czytelnie) 
 
 

Protokół postępowania kwalifikacyjnego 
(pieczątka Uczelni) 

 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego został/a* Pan/i zakwalifikowany/a na 

szkolenie specjalizacyjne. 
 

 

.......................................................... 
 (Podpis Przewodniczącego Komisji 

Kwalifikacyjnej) 


