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Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 Krok 5 

Informacje: 

Prosimy kliknąć w link:  

https://www.coloplast.pl/o-

coloplast/o-nas/grant/ 

 

Jeśli link nie zadziała prosimy o wpisanie 

adresu w przeglądarkę internetową. 

 

W zakładce tej znajdziecie Państwo 

informacje na temat procesu 

przyznawania Grantów 

Edukacyjnych. 

 

Wnioski o Grant edukacyjny powinny być 

składane na 60 dni przed rozpoczęciem 

danego wydarzenia, którego dotyczy 

wniosek. Coloplast z uwagi na długość 

procesu rekomenduje jednak 90 dni. 

 

Ponadto na stronie www znajdziecie 

Państwo przekierowanie do 

korporacyjnej strony odnośnie 

Educational Grants  

 

Przekierowanie na: 

About Coloplast  
Corporate Responsibility      Acting 
with respect        Educational grants  

 

Wzór Wniosku: 

Na stronie korporacyjnej są 

umieszczone do pobrania wzory 

formularzy Wniosku o Grant 

Edukacyjny  (wersja PL i En) 

 

Pobranie wzoru Wniosku: 

W celu pobrania formularza Wniosku 

o Grant Edukacyjny  należy kliknąć na 

zakładkę  

„Appliaction Form” 

 

Prosimy o wybranie preferowanej 

wersji językowej Wniosku  

(polska lub angileska) 

 – zakładka  (Application Form) 

 

 

 
 
 

Wypełnianie Wniosku: 

Po otwarciu dokumentu prosimy ściągnąć 

plik i wypełnić formularz. Zaleca się 

niewypełnianie wniosku bezpośrednio w 

przeglądarce. 

  

 

 
 

 
 
Prosimy o wzięcie pod uwagę, że 

wypełnienie Wniosku po raz pierwszy 

może być czasochłonne, ze względu na 

szczegółowość i rygorystyczność procesu. 

 

Formularz Wniosku został stworzony w 

oparciu o wytyczne organizacji MedTech 

Europe. 

 

Przesłanie Wniosku: 

Po wypełnieniu Wniosku o Grant 

Edukacyjny, należy go wydrukować, 

pobrać podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania w danej organizacji. 

Następnie scan Wniosku wraz z 

załącznikami prosimy przesłać do 

Coloplast. 

 

Wypełniony Wniosek należy przesłać 

drogą elektroniczną na  

adres e-mail 

 

edugrantpl@coloplast.com, 

 

bądź listownie na adres Spółki  

Coloplast Sp. z o.o., ul. Inflancka 4, 

00-189 Warszawa  

 

Adres e-mail można także znaleźć 

 w zakładce ‘View list’ 

 

 
 

Przyznanie Grantu: 

Upoważniony Pracownik Coloplast 

skontaktuje się z Państwem, aby 

przekazać informację czy Grant 

Edukacyjny został zaakceptowany  

i przyznany. 

Następnie pomiędzy organizacją 

wnioskującą a Coloplast Sp. z o. o. 

zostanie podpisana Umowa  

o „Grant Edukacyjny”. 

 

Przelew przyznanych środków nastąpi 

po podpisaniu Umowy, do 30 dni od 

jej podpisania. 

 

Zakończenie Grantu: 

W ciągu 30 dni od zakończenia się 

wydarzenia, organizacja wnioskująca   

o środki finansowe, musi złożyć 

dokumentację potwierdzającą, że Grant 

został zużyty zgodnie z wnioskowanym 

przeznaczeniem. 
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