
        Załącznik nr 1. do Uchwały nr 7. 

        XXXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych   

                               z dnia  30.03.2017. 

 

REGULAMIN 

REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Słupsku 
 

 

ROZDZIAŁ I  

PRZEPISY WSTĘPNE 

 

§ 1. 

1. Członek samorządu ponoszący koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych 

ma prawo ubiegać się o refundację kosztów poniesionych z tego tytułu. 

2. Koszty, o których mowa w ustępie 1: 

1. Obejmują wyłącznie opłaty (koszty dydaktyczne) za uczestnictwo w podejmowanym 

kształceniu/doskonaleniu zawodowym, wnoszone przez członków samorządu na rzecz podmiotów 

uprawnionych do prowadzenia kształcenia/doskonalenia zawodowego 

2. Nie obejmują kosztów podróży, noclegów, wyżywienia, materiałów biurowych, książek, 

podręczników i czasopism fachowych 

3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w rozumieniu niniejszego regulaminu, odbywa 

się w następujących formach kształcenia podyplomowego: 

1. kursy dokształcające 

2. kursy specjalistyczne 

3. kursy kwalifikacyjne  

4. szkolenia specjalizacyjne w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa, położnictwa 

5. konferencje, seminaria, sympozja krajowe, organizowane przez placówki naukowo-

badawcze, Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, Okręgowe Rady Pielęgniarek i Położnych, 

towarzystwa naukowe pielęgniarek i położnych oraz inne, jeżeli ich działalność ma wpływ na rozwój 

pielęgniarstwa i położnictwa 

4. Formy doskonalenia zawodowego wymienione w § 1 ust. 3 pkt 1, 2, 3, będą refundowane 

wyłącznie w sytuacji, jeżeli podmioty je organizujące zostaną uznane przez ORPiP w Słupsku, 

co w sytuacji Ośrodków Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych oznacza wypełnianie 

poniższych zapisów: 

1. Ustawy z dn. 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej 

2. Ustawy z dnia 01.lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych  

3. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016r. w sprawie kształcenia 

podyplomowego pielęgniarek i położnych  

4. innych aktów normatywnych, jeżeli odnoszą się do kształcenia podyplomowego pielęgniarek 

i położnych. 

 

§ 2. 

1. Wysokość funduszu przeznaczonego na refundację na każdy rok określa Uchwała Budżetowa 

Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych. 

2. Środki na refundację kosztów kształcenia wymienione w § 1 ust. 3 pkt 1, 2, 3 oraz 5 pochodzą 

ze środków własnych OIPiP w Słupsku. 

3. Środki przeznaczone na refundację kosztów kształcenia wymienione w § 1 ust. 3 pkt 4 pochodzą 

ze środków publicznych przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa.  

4. Szkolenia specjalizacyjne są finansowane przez właściwego ministra ds. zdrowia. 

5. Minister Zdrowia raz do roku wydaje: 

1. Obwieszczenie w sprawie minimalnej liczby miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek 

i położnych, maksymalnej kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego oraz maksymalnej 

kwoty przeznaczonej na szkolenia specjalizacyjne 

2. Komunikat w sprawie wykazu priorytetowych dziedzin kształcenia specjalizacyjnego 

dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z funduszu pracy w danym 



roku, z podziałem na województwa oraz z uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych 

w województwie 

6. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Słupsku może zorganizować i przeprowadzić 

szkolenie specjalizacyjne w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa pełnopłatne 

lub częściowo refundowane ze środków własnych, w zależności od możliwości finansowych. 

 

ROZDZIAŁ II 

CZŁONKOWIE SAMORZĄDU UPRAWNIENI DO REFUNDACJI 

 

1. O refundację o której mowa w § 1 może ubiegać się członek samorządu, spełniający następujące 

warunki: 

1. co najmniej 2-letnie członkostwo w samorządzie pielęgniarek i położnych, 

2. opłacający regularnie składki na rzecz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych przez okres 

co najmniej 2 lat poprzedzających złożenie wniosku, 

3. posiadający zaktualizowane dane w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych 

4. zakwalifikowany na kurs/szkolenie przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego OIPiP 

w Słupsku     

2. Dopuszcza się możliwość (z wyłączeniem § 5 ust 3 pkt 4) uzyskania dofinansowania kursów 

w innych ośrodkach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych po spełnieniu 

następujących warunków: 

1. Złożenia wniosku o zakwalifikowanie na wybraną formę kształcenia podyplomowego 

do OKP Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Słupsku i otrzymaniu zaświadczenia, iż OKP 

nie zrealizuje wskazanej formy kształcenia w okresie jednego roku od daty złożenia wniosku. 

2. W przypadku złożenia wniosku do OKP OIPiP w Słupsku i niezrealizowania wskazanego 

kursu/szkolenia w okresie jednego roku, wnioskującej pielęgniarce/położnej przysługuje 

dofinansowanie do kursu/szkolenia zorganizowanego przez organizatora zewnętrznego. 

 

ROZDZIAŁ III 

ZASADY REFUNDACJI  
 

§ 1. 
 

1. Refundacji dokonuje się na wniosek osoby zainteresowanej. 

2. Członkowie Samorządu ubiegający się o dofinansowanie do kształcenia podyplomowego, o którym 

mowa w § 1 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 5 składają komplet dokumentów, zawierający: 

1. wniosek o refundację kursu (WoRK) OIPiP w Słupsku 

2. potwierdzenie zakwalifikowania na kurs wystawione przez OKP – dotyczy kursów 

organizowanych przez OIPiP w Słupsku 

3. zaświadczenie o ukończeniu kursu wystawione przez organizatora kształcenia 

4. potwierdzenie wpłaty własnej w wysokości stanowiącej przewidywaną różnicę pomiędzy 

ceną kursu a refundacją – dotyczy kursów organizowanych przez OIPiP w Słupsku  

5. W przypadku współfinansowania kursu przez pracodawcę lub sponsora, potwierdzenie 

wpłaty dokonanej przez w/w. 

3. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.  
 

§ 2. 
 

1. Członek OIPiP w Słupsku, który otrzymał dofinansowanie zostaje wpisany do Rejestru 

Dofinansowań i podlega okresom karencyjnym, z wyłączeniem osób delegowanych przez Okręgową 

Radę Pielęgniarek i Położnych lub Prezydium ORPiP w Słupsku. 

2. Okres karencyjny to czas, w którym członek samorządu nie może ubiegać się o dofinansowanie. 

Okres ten wynosi 2 lata liczone od podjęcia uchwały o dofinansowaniu do określonej formy 

kształcenia podyplomowego. 

 

ROZDZIAŁ IV  

WYSOKOŚĆ REFUNDACJI 

 



§ 1. 

 

1. Rzeczywista wysokość refundacji uzależniona jest od wysokości funduszu przeznaczonego 

na ten cel w Uchwale Budżetowej Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Słupsku.  

2. Komisja ds. Kształcenia w oparciu o przyznane w ramach Uchwały Budżetowej środki, ustali plan 

wydatków, uwzględniający realne możliwości finansowania szkoleń i określi procentową wysokość 

refundacji.  
 

§ 2.  

 

1. Rodzaje kształcenia wymienione w § 1 ust. 3 pkt 1, 2, 3 mogą być zrefundowane w wysokości 

do 50% poniesionych kosztów dydaktycznych. 

1.  Podstawą do określenia wysokości refundacji jest cena kursu organizowanego przez OKP 

OIPiP w Słupsku lub średnia cena wyliczona dla każdej kategorii kursów (dokształcające, 

specjalistyczne, kwalifikacyjne) na podstawie ceny kursów prowadzonych przez OKP OIPiP 

w Słupsku za rok ubiegły. 

2. Szkolenia wymienione w § 1 ust. 3 pkt 5: 

a. do 100% kosztów uczestnictwa członkom delegowanym przez ORPiP w Słupsku, 

b. do 50% kosztów uczestnictwa członkom występującym z własnej inicjatywy. 

 

ROZDZIAŁ V  

PRZEPISY KOŃCOWE 
 

§ 1.  
 

1. Szkolenia rozpoczęte przed dniem uchwalenia niniejszego Regulaminu zostaną zrefundowane 

zgodnie z zasadami obowiązującymi w poprzednim Regulaminie. 

2. ORPiP w Słupsku we współpracy z OKP corocznie przygotuje wykaz priorytetowych dziedzin 

pielęgniarstwa i położnictwa, będący podstawą do stworzenia harmonogramu szkoleń na bieżący rok 

kalendarzowy.  
 

§ 2. 
  

1. Członkowi Samorządu, którego wniosek o refundację został odrzucony przez Komisję przysługuje 

prawo do pisemnego odwołania się w okresie 14 dni kalendarzowych od dnia uzyskania informacji 

o odrzuceniu wniosku, do ORPiP w Słupsku. Decyzja Rady jest ostateczna. 
 

§ 3. 
 

1. Wnioski o refundację przyjmowane są wyłącznie w Biurze OIPiP w Słupsku. 

2. Biuro OIPiP pisemnie powiadamia o decyzji dotyczącej dofinansowania. 

 

 

 


