Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 358/VII/2020 ORPiP
z dnia 23 czerwca 2020 r.

projekt
REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA
PODYPLOMOWEGO I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW
OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
WE WŁOCŁAWKU

ROZDZIAŁ I
PRZEPISY WSTĘPNE
§1
1. Członek Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Włocławku, ponoszący koszty
związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, może ubiegać się o dofinansowanie
części kosztów poniesionych z tego tytułu.
2. Koszty, o których mowa w § 1 pkt 4 a, b, c, d obejmują opłaty za koszty dydaktyczne
wnoszone przez członków samorządu na rzecz podmiotów uprawnionych do prowadzenia
kształcenia i doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych, z wyłączeniem kształcenia
refundowanego.
3. Koszty, o których mowa w § 1 pkt 4 e obejmują opłaty za koszty dydaktyczne wnoszone przez
członków samorządu na rzecz ich organizatorów oraz koszty przejazdu rozliczane na
podstawie zakupionych biletów i/lub oświadczenia o kosztach podróży równoważnych
z cenami biletów PKP/PKS na druku stanowiącym załącznik Nr 1 niniejszego regulaminu
i/lub faktur za nocleg.
4. Podwyższanie kwalifikacji zawodowych, w rozumieniu niniejszego regulaminu, odbywa się
w następujących formach:
a) kursy dokształcające;
b) kursy specjalistyczne;
c) kursy kwalifikacyjne;
d) szkolenia specjalizacyjne;
e) konferencje, seminaria i sympozja krajowe organizowane przez placówki naukowobadawcze, Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, Okręgowe Rady Pielęgniarek
i Położnych oraz Towarzystwa Naukowe.
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5. Szkolenia wymienione w § 1 pkt 4 a, b, c, d będą dofinansowane wyłącznie w przypadku gdy
organizator kształcenia uzyskał wpis do rejestru organizatorów kształcenia podyplomowego
pielęgniarek i położnych wydany przez właściwą Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych
lub Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych oraz podmiotów uprawnionych do kształcenia
podyplomowego pielęgniarek i położnych, dla których nie jest wymagany wpis do rejestru.

ROZDZIAŁ II
OSOBY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA
§2
1. O dofinansowanie, o którym mowa w § 1 mogą ubiegać się: pielęgniarki, pielęgniarze,
położne i położni regularnie opłacający składkę członkowską na rzecz OIPiP przez okres
minimum dwóch lat, zgodnie z Uchwałami Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek
i Położnych w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału.
2. Członkowie OIPiP we Włocławku, których staż pracy w zawodzie pielęgniarki/położnej od
chwili stwierdzenia PWZ do chwili złożenia wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia
jest krótszy niż wymieniony wyżej okres opłacanych składek członkowskich, mogą ubiegać
się o dofinansowanie kosztów kształcenia, pod warunkiem regularnego opłacania składek
członkowskich od dnia stwierdzenia PWZ do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.
3. Rozpatrzeniu nie podlegają wnioski członków nieopłacających składek.

ROZDZIAŁ III
ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA
§3
1. Dofinansowania dokonuje się wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej, na druku
stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu (wniosek dostępny jest na stronie
internetowej OIPiP pod adresem: www.izbapiel.wloclawek.pl w zakładce „wnioski do
pobrania”).
2. Członkowie samorządu ubiegający się o dofinansowanie kosztów kształcenia zawodowego
o którym mowa w § 1 pkt 4 a, b, c, d, e składają wnioski o refundację najpóźniej do 90 dni po
ukończeniu kursu i uzyskaniu stosownego zaświadczenia lub dyplomu.

§4
Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć następujące załączniki:
a) kopię faktury lub rachunku potwierdzającego poniesienie kosztów z określeniem formy
doskonalenia zawodowego – oryginał do wglądu;
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b) kopię certyfikatu/świadectwa/zaświadczenia/dyplomu ukończonego szkolenia – oryginał
do wglądu;
c) zaświadczenie o opłacaniu składek członkowskich na rzecz samorządu lub dowody wpłat
składek członkowskich, zgodnie z § 3;
d) kopię biletu i/lub oświadczenie o kosztach podróży równoważnych z cenami biletów
PKP/PKS na druku stanowiącym załącznik Nr 1 niniejszego regulaminu w przypadku
ubiegania się dodatkowo o zwrot kosztów przejazdu – oryginał do wglądu.
e) kopię faktury za nocleg – oryginał do wglądu.

ROZDZIAŁ IV
WYSOKOŚCI DOFINANSOWAŃ
§5
1. Szkolenia wymienione w § 1 pkt 4 ppkt a – wysokość dofinansowania wynosi do 100%
poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 100,00 zł.
2. Szkolenia wymienione w § 1 pkt 4 ppkt b – wysokość dofinansowania wynosi do 100%
poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 300,00 zł.
3. Szkolenia wymienione w § 1 pkt 4 ppkt c – wysokość dofinansowania wynosi do 100%
poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 600,00 zł.
4. Szkolenia wymienione w § 1 pkt 4 ppkt d – wysokość dofinansowania wynosi do 100%
poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 1400,00 zł.
5. Szkolenia wymienione w § 1 pkt 4 ppkt e – wysokość dofinansowania wynosi do 100%
poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 400,00 zł.
6. Szkolenia wymienione w § 1 pkt 4 ppkt e – wysokość dofinansowania wynosi do 100%
poniesionych kosztów, dla członków delegowanych przez ORPiP.

§6
1. Termin realizacji wypłaty dofinansowania kosztów kształcenia pielęgniarek i położnych
uzależniony jest od ilości rozpatrywanych wniosków.
2. Okręgowa

Rada

zastrzega

sobie

prawo

do

zmiany

niniejszego

regulaminu

w zależności od posiadanych środków finansowych.
3. O dofinansowanie kosztów kształcenia można ubiegać się 1 raz w roku kalendarzowym.

3z4

ROZDZIAŁ V
PRZEPISY KOŃCOWE
§7
1. Członkowi samorządu, którego wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia został
odrzucony na posiedzeniu ORPiP lub na posiedzeniu Prezydium ORPiP, służy prawo
pisemnego odwołania się do ORPiP w ciągu 14 dni od chwili uzyskania informacji
o odrzuceniu wniosku.
2. Odwołanie, o którym mowa w pkt 1 ORPiP rozpatruje na najbliższym posiedzeniu.
3. Sekretarz ORPiP pisemnie powiadamia o odrzuceniu wniosku o dofinansowanie kosztów
kształcenia.

§8
Jeżeli członek samorządu ubiegający się o dofinansowanie nie posiada konta bankowego, po
przyznane dofinansowanie musi zgłosić się osobiście, z dokumentem Prawa Wykonywania
Zawodu, po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru.

§9
Wnioski o dofinansowanie przyjmowane są w sekretariacie OIPiP, przy ul. Dziewińskiej 17 we
Włocławku, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura.

§ 10
Biuro OIPiP nie powiadamia pisemnie o przyznaniu dofinansowania.

§ 11
W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyzje podejmuje ORPiP we Włocławku.

§ 12
Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.
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