Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 730/VII/2020
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu
z dnia 5 maja 2020 r.

Załącznik do Regulaminu udzielania wsparcia finansowego dla chorujących na Covid -19 członków
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu

_______________
DATA WPŁYWU

___________________________
NUMER WNIOSKU

_________________________________
MIEJSCOWOŚĆ I
DATA

W N I O S E K O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO DLA CHORUJĄCYCH NA COVID -19
Część A – WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA - DANE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O WSPARCIE
IMIĘ I NAZWISKO _____________________________________________________________________________

1.

2. NR PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU
ADRES ZAMIESZKANIA (kod pocztowy, miejscowość, ulica)__________________________________________

3.

_______________________________________________________________________________________________
ADRES DO KORESPONDENCJI (kod pocztowy, miejscowość, ulica)*___________________________________

4.

________________________________________________________________________________________________
*

5.

wypełnić

TELEFON

w

przypadku,

gdy

KONTAKTOWY*

adres

zamieszkania

________________________

jest

inny,

niż

adres

do

korespondencji

E-MAIL*____________________________________

* podanie nr. telefonu oraz adresu e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich wykorzystanie w celu kontaktu z wnioskodawcą

6.

NUMER KONTA BANKOWEGO

7. SPOSÓB OPŁACANIA SKŁADEK (właściwe zaznaczyć):
składka płacona przez pracodawcę – dodatkowo należy złożyć część A załącznika nr 1 do wniosku: Oświadczenie
pracodawcy o zatrudnieniu i opłacaniu składek członkowskich
indywidualnie z tytułu umowy o pracę/stosunku służbowego lub umowy zlecenia – dodatkowo należy złożyć część B
załącznika nr 1 do wniosku: Oświadczenie wnioskodawcy o zatrudnieniu i opłacaniu comiesięcznych składek członkowskich
indywidualnie z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej - dodatkowo należy złożyć załącznik część B załącznika
nr 1 do wniosku: Oświadczenie wnioskodawcy o systematycznym comiesięcznym opłacaniu składek członkowskich z tytułu
prowadzenia działalności gospodarczej
DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO WNIOSKU (właściwe zaznaczyć):
Zaświadczenie lekarskie potwierdzające wystąpienie stanu zachorowania na Covid-19 wywołanego przez koronawirusa
SARS-CoV-2
wypełniona część A lub część B Załącznika Nr 1

8.
□
□

9.

UZASADNIENIENIE WNIOSKU:

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

10. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
a) Oświadczam, że jestem świadomy(a) odpowiedzialności za złożenie informacji niezgodnych z prawdą.
b) Oświadczam, że nie byłem/am ukarany/a przez Okręgowy (Naczelny) Sąd Pielęgniarek i Położnych lub sąd powszechny za
popełnienie przestępstwa związanego z wykonywaniem zawodu .
………………………

……………………………………………

(data)

(podpis wnioskodawcy)

11. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:
wersja 2020_06_02_1

a) Zostałam/em poinformowana/y, że: Administratorem Danych będzie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu, (45-123)
ul. Budowlanych 44A, że przekazanie wyżej wskazanych danych jest dobrowolne oraz o celach przetwarzania danych
osobowych oraz podstawie prawnej ich przetwarzania, prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora,
okresie, przez który dane osobowe będą przechowywane oraz kryteriach ustalania tego okresu, prawie do żądania od
administratora dostępu do danych, które mnie dotyczą, prawie ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz
prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawie do przeniesienia danych, prawie do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie, prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z załącznikiem informacyjnym do niniejszego
wniosku. Szczegółowe dane zawarte zostały w klauzuli informacyjnej przedstawionej mi przez Administratora Danych.

b) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, .: imię i nazwisko, data urodzenia, PWZ adres zamieszkania,
adres korespondencji, oraz nr telefonu a także pozostałych danych w tym danych związanych z moim stanem zdrowia w celach
niezbędnych do stosowania względem mnie Regulaminu udzielania wsparcia finansowego, dla chorujących na COVID -19
Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu, w tym rozliczenia przyznanego wsparcia oraz w celach archiwalnostatystycznych przez Administratora Danych oraz ułatwienia kontaktu.
c) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest udzielona dobrowolnie na podstawie art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO). Potwierdzam otrzymanie od Administratora Danych osobowych klauzuli
informacyjnej zgodnie art. 13 ust.1 i ust. 2 RODO, stanowiącej Załącznik Nr 2 do niniejszego wniosku, z którym się
zapoznałam/łem i przyjęłam/łem do wiadomości,
d) Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości uzyskania wsparcia finansowego na podstawie Regulaminu, o którym mowa w lit. b)..
………………………

……………………………………………

(data)

(podpis wnioskodawcy)

Część B – WYPEŁNIA PRACOWNIK OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W OPOLU
Uwagi:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
………………………………………………
(data i podpis pracownika)

Część C – WYPEŁNIA ZESPÓŁ PRZY OIPiP W OPOLU
DECYZJA: Wnioskodawcy PRZYZNANO* wsparcie finansowe w kwocie _____________________________________ zł
słownie ______________________________________________________________________________________________zł
/NIE

PRZYZNANO*

wsparcia

finansowego

z

następującym

uzasadnieniem

(*

niewłaściwe

skreślić)

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
PODPISY CZŁON KÓW ZESPOŁU:

1.

………………………………………………………

3.

………………………………………………………

2.

………………………………………………………

4.

………………………………………………………
data: …………………………………….

Część D – WYPEŁNIA SKARBNIK OIPiP W OPOLU
ZATWIERDZENIE ŚWIADCZENIA DO WYPŁATY:
Wysokość przyznanego świadczenia w kwocie _______________ zł, słownie ____________________________________ zł

……………………………………
(data zatwierdzenia do wypłaty)

………………………………………………
(pieczęć i podpis Skarbnika OIPiP w Opolu)

Załącznik nr 1 do wniosku o wsparcie finansowe

wersja 2020_06_02_1

……………………………………………..
NUMER WNIOSKU (WYPEŁNIA OIPIP)
A. OŚWIADCZENIE PRACODAWCY
o zatrudnieniu i opłacaniu składek członkowskich *
(wypełnić w przypadku, gdy składka członkowska odprowadzana jest przez zakład pracy)

……………………………………….
(pieczęć pracodawcy)

……………………………………………
(miejscowość i data)

Zaświadcza się, że Pani/Pan ………………………………….………………..………….. nr PWZ: …………..……….………… od dnia
…..………..……..………do ……….……..……..…… jest zatrudniona/y w …….……..……………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..………
(nazwa i adres pracodawcy)

na stanowisku ………………..…………… Forma zatrudnienia: ………………...…………….…Wymiar etatu:…………………
i regularnie opłaca składkę na rzecz samorządu od dnia ……………………………. do …………………………………………..
(okres powinien poprzedzać 2 lata przed złożeniem wniosku)

1.

Informacja o składce:

a)

składki zostały opłacane przez pracodawcę w wysokości w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego i informacja za okres objęty
zaświadczeniem została przesłana do OIPiP w Opolu w formie w ykazu z informacją o wysokości składki

b)

składki zostały opłacane przez pracodawcę w wysokości w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego lecz informacja o wysokości
indywidualnej składki za okres objęty zaświadczeniem nie została przesłana.

W przypadku nie spełnienia kryterium z punktu a) w zakresie przesyłania informacji o wysokości potrąconej składki należy wypełnić
poniższe
dane
o
wysokości
potrąconej
i
przekazanej
składki
za
okres
objęty
zaświadczeniem:
- __________ zł co stanowi 1 % kwoty wynagrodzenia zasadniczego: dotyczy okresu od ______________do_____________
- __________ zł co stanowi 1 % kwoty wynagrodzenia zasadniczego: dotyczy okresu od ______________do_____________
- ___________zł co stanowi 1 % kwoty wynagrodzenia zasadniczego: dotyczy okresu od ______________do_____________
- ___________ zł co stanowi 1 % kwoty wynagrodzenia zasadniczego: dotyczy okresu od ______________do_____________
- ___________ zł co stanowi 1 % kwoty wynagrodzenia zasadniczego: dotyczy okresu od ______________do_____________

2.

Przerwy w opłacaniu składek w okresie objętym zaświadczeniem:
- okres od _____________do_____________ - powód:……………………………………….………………………………….
- okres od _____________do_____________ - powód:……………………………………….………………………………….
- okres od _____________do_____________ - powód:……………………………………….…………………………………..
Zaświadczenie wydaje się celem przedłożenia w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Opolu.

...................................................................................................................
(data podpis i pieczęć osoby upoważnionej przez pracodawcę)

……………………………………………..
NUMER WNIOSKU (WYPEŁNIA OIPIP)

wersja 2020_06_02_1

….……………………………………………
(pieczęć pracodawcy)

(miejscowość i data)
B. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
o zatrudnieniu i opłacaniu comiesięcznych składek członkowskich *

(wypełnić w przypadku, gdy składka odprowadzana jest samodzielnie przez wnioskodawcę)

Oświadczam, że ja niżej podpisana/y …………………………………………………………………….…………………...……
(imię i nazwisko)

nr PWZ :…………….…..……………….…… od dnia ………..…………………………do ……………………..…..…….……
jestem/byłam zatrudniona/y w…………………………………………………………….………………………………..

a)

(nazwa

pracodawcy)

………………………………………………………………………………………………………………………………..

…….

na

stanowisku ………………………………………………………………………………………….…………….…………….
Forma zatrudnienia: ……………..………………………………………. Wymiar etatu: ……………………..…………………
prowadzę działalność gospodarczą pod nazwą: …………………..………….…………….………………………………

b)

…………………………………………………………... nr NIP……………………..……. REGON……………………………
i regularnie opłacam składkę na rzecz samorządu od dnia ……………………….………. do …………………………………..
(okres powinien poprzedzać 2 lata przed złożeniem wniosku)

1.

Informacja o opłacanej miesięcznej składce w okresie, o którym mowa w pkt 2:

- _____________ zł co stanowi 1 % kwoty wynagrodzenia zasadniczego 1) lub 0,75 % kwoty przeciętnego wynagrodzenia2) :
dotyczy okresu od ________________________ do_____________________
- _____________ zł co stanowi 1 % kwoty wynagrodzenia zasadniczego 1) lub 0,75 % kwoty przeciętnego wynagrodzenia2):
dotyczy okresu od ___________________ do_________________________
- _____________ zł co stanowi 1 % kwoty wynagrodzenia zasadniczego 1) lub 0,75 % kwoty przeciętnego wynagrodzenia2):
dotyczy okresu od _____________________ do______________________
- _____________ zł co stanowi 1 % kwoty wynagrodzenia zasadniczego 1) lub 0,75 % kwoty przeciętnego wynagrodzenia2):
dotyczy okresu od __________________ do____________________
- _____________ zł co stanowi 1 % kwoty wynagrodzenia zasadniczego 1) lub 0,75 % kwoty przeciętnego wynagrodzenia2):
dotyczy okresu od ______________________ do_____________________
1)
2)

2.

W przypadku umowy o pracę / umowy zlecenie
W przypadku samozatrudnienia

Przerwy w opłacaniu składek w okresie objętym zaświadczeniem:

- okres od ___________do________________ - powód:……………………………………….………………………….,
- okres od ___________do________________ - powód:……………………………………….………………………….,
- okres od ___________do________________ - powód:……………………………………….………………………….,
Oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności za złożenie informacji niezgodnych z prawdą, w szczególności możliwości
pozbawienia prawa korzystania ze wsparcia finansowego przewidzianego Regulaminem udzielania wsparcia finansowego dla
chorujących na Covid-19 członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu

......................................................................................
(data i podpis wnioskodawcy)

wersja 2020_06_02_1

Załącznik nr 2 do wniosku o wsparcie finansowe
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
I.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu z siedzibą
przy ul. Budowlanych 44A, 45-123 Opole.

II.

W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem
email: inspektor@oipip.opole.pl; pod numerem telefonu 664193117; lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w
punkcie I powyżej.

III.

Cele i podstawy przetwarzania.
Będziemy przetwarzać Twoje w celu rozpatrzenia wniosku w sprawie udzielenie wsparcia finansowego na podstawie
Regulaminu udzielania wsparcia finansowego, dla chorujących na COVID -19 Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i
Położnych w Opolu, w tym rozliczenia przyznanego wsparcia oraz w celach archiwalno-statystycznych przez Administratora
Danych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się za zgodą osoby, której dane dotyczą (podstawa art.6 ust. 1 lit. a
RODO).

IV. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, przetwarzanych w celu
i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie
wykazać, istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub
Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
V.

Okres przechowywania danych.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania wskazanych w pkt III, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

VI. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, naszym
podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, wyłącznie na
podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora Danych.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
a.

dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b.

sprostowania (poprawiania) swoich danych

c.

usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

d.

przenoszenia danych

e.

wniesienia skargi do organu nadzorczego

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Twoje dane osobowe zebrane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa nie będą poddane
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
IX. Przekazywanie danych poza obszar EOG
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym. W takim przypadku przekazanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy
administratorem danych a odbiorcą, która zawierać będzie standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję
Europejską.

wersja 2020_06_02_1

