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ARKUSZ ZGŁOSZENIOWY DANYCH OSOBOWYCH 

W REJESTRZE PIELĘGNIAREK, REJESTRZE POŁOŻNYCH*  

PROWADZONYM PRZEZ  

OKRĘGOWĄ RADĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W POZNANIU 

 

DANE OSOBOWE 

Nazwisko  
Nazwisko 

rodowe 
 

Imię  
Imię 

drugie 
 

PESEL 
             

Nazwa i numer 

dokumentu 

potwierdzającego 

tożsamość 

 Kraj 

wydania 

dokumentu 

 

Data urodzenia 
 

  -   -     
 

Miejsce 

urodzenia 

 

Miejscowość 
 

Imię ojca 
 

Gmina 
 

Imię matki 
 

Województwo 
 

Posiadane 

obywatelstwa 

 Stosunek do służby 

wojskowej (w 

przypadku obywateli 

RP) – właściwe 

zaznaczyć znakiem X 

 Nie dotyczy 

  Uregulowany 

  Nieuregulowany 
 

DANE TELEADRESOWE 

Adres zameldowania 

Ulica 
 

Numer  

Kod 

 

  -    Miejscowość  

Gmina 
 

Powiat  

Województwo 
 

Kraj  

Poczta 
 

 

Adres zamieszkania/korespondencyjny 

(wypełnić tylko w przypadku, gdy jest inny niż zameldowania) 

Ulica 
 

Numer  

Kod 

 

  -    Miejscowość  

Gmina 
 

Powiat  

Województwo 
 

Kraj  

Poczta  

 

 

DANE KONTAKTOWE 

Telefon  

Adres e-mail  
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DANE O UKOŃCZENIU SZKOŁY PIELĘGNIARSKIEJ, POŁOŻNICZEJ  

 

Uzyskany tytuł zawodowy  

  
 

           licencjat   pielęgniarstwa/położnictwa*         magister  pielęgniarstwa/położnictwa* 

 
 

Nazwa szkoły 
 

Adres szkoły 
 

Miejscowość  Województwo  

Kod pocztowy 

 

  -    Poczta 
 

Kraj 
 Rok ukończenia 

szkoły 

 

Numer dyplomu 
 Data wydania 

dyplomu 

 

  -   -     

Miejsce 

ukończenia szkoły 

 Inne tytuły 

zawodowe                            

(np. mgr prawa) 

 

 

*  Niepotrzebne skreślić 
 

 

Informacja o administratorze danych 

 
1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych –  art.  48. ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i 

położnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1039) 

2. Administratorem danych osobowych jest Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu. 

3. Adres siedziby administratora danych: 60-311 Poznań ul. Grunwaldzka 65. 

 

Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 1 - 5 ustawy  o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia  

1 lipca 2011 roku (Dz. U. Nr 178 poz. 1038), zobowiązuję się do: 

- postępowania  zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz zasadami wykonywania zawodu,  sumiennie wykonywać 

obowiązki zawodowe i  przestrzegać uchwał organów izby,  

- regularnie opłacać składkę członkowską, 

- aktualizować dane osobowe zawarte w rejestrze pielęgniarek / rejestrze położnych, 

- z chwilą podjęcia pracy zawodowej lub innej zmiany, zobowiązuję się w ciągu 14 dni powiadomić  

o zaistniałych zmianach Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych  w Poznaniu. 

 

 

 

Data  ...........................................                                                   ......................................................... 

                                                                                                                     Podpis wnioskodawcy 
 

Pouczenie: Nie opłacone w terminie składki członkowskie podlegają ściągnięciu w trybie przepisów  

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - art.  92 Ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku  o samorządzie 

pielęgniarek i położnych  (Dz. U. Nr 174  poz. 1038).  
 

Załączniki: 
1. Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu. 

2. Odpis dyplomu (podpisany). 

3. Kserokopia suplementu do dyplomu – oryginał do wglądu. 

4. Zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym wykonywać zawód, wydane przez lekarza medycyny pracy. 

5. Dwa zdjęcia dyplomowe 45 x 65 mm. 

6. Dowód osobisty do wglądu. 


