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DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 
 
 

…………………………………………………………………………………… 
( Nazwisko i imię) 

 
Deklaruję przystąpienie do Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych, zobowiązując się 
jednocześnie do przestrzegania Statutu, Regulaminów oraz Uchwał Władz Stowarzyszenia. Zobowiązuję się 
również do wpłacenia jednorazowej kwoty wpisowego zgodnie z regulaminem PSPE oraz regularnego opłacania 
składek członkowskich. 
 
…………………………………..                                                      ……………………………………… 
(miejscowość i data)                                                                                      (podpis) 
 
Prosimy o czytelne wypełnienie formularza: 
 
1. Adres zamieszkania……………………………………………..…………………………………………………………………………………………… 

                                           Kod pocztowy i miejscowość                                             ulica 
2. Adres do korespondencji ……………………………………….……………………………………………………………………………………….. 
 
3. Telefon kontaktowy  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
4. Adres e-mail………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 
 
5. Nazwa podmiotu leczniczego……..…………………………………………………...…………………………...................................... 
 
6.  Adres podmiotu leczniczego 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………. 
                                                            Kod i miejscowość                                                                   ulica 
 
7. Nazwa stanowiska:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
8. Staż pracy ogółem ……………..… , w zakresie pielęgniarstwa epidemiologicznego …………………..………………………… 
 
9. Wykształcenie: (podkreśl właściwe): 

• średnie, ¨ 
• wyższe medyczne(mgr piel.) ¨ 
• inne wyższe (podaj jaki kierunek) ……………………………………………………………………………………………………… 
• stopień naukowy ………………………………………………………………………………………………………………………………  

 
10. Przebyte formy doskonalenia zawodowego  związane z w/w  stanowiskiem: (podkreśl właściwe): 

• specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego ¨ 
• kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego ¨ 
• inne……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Wyrażam zgodę na zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji celów i 
zadań Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych (ustawa o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883) 

 
 
 
 
………………………………………                                            …………………………………………….. 
     (Data i miejscowość)                                                                               (Podpis) 
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Potwierdzamy zgodność danych oraz informację, że w/w jest zatrudniona/ny na  stanowisku  

 

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

 

 

 

 

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

          Pieczątka                                                                                                 Pieczątka i podpis 
 Podmiotu leczniczego                                                                Pracownika  Działu ds. pracowniczych 
  
 
 
 
 
 
Uchwałą Członków Zarządu PSPE nr ………………… z dnia ……………… przyjęto / nie przyjęto 
 
Pana / Panią …………………………………………………....................................w poczet Członków PSPE. 
 
Po aktualizacji deklaracji: pozostaje -  członkiem  zwyczajnym    ¨ 
                                                                -   członkiem wspierającym ¨ 
 
 
Uzasadnienie: 
 
………………………………………………………………………………….............................................................................................. 
 
………………………………………………………………………………………………….............................................................................. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
………………………………………………… 
Data i miejscowość       Podpisy Członków Zarządu PSPE 

 

1. ……………….………………………………………. 

2. …………………….…………………………………. 

3. …………………….…………………………………. 

4. …………………….…………………………………. 

5. …………………….…………………………………. 

 

 
 


