
UCHWAŁA NR 631/VI/2014  

OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH  

W KIELCACH  

z dnia 2 września  2014 r.  

 

w sprawie przyjęcia priorytetów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  

oraz zasad ich dofinansowania. 

 

Na podstawie art.90 ust. ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U z 

2011 r. Nr 174, poz 1038) oraz § 10 i § 1 pkt 5,6,7 regulaminu dofinansowania kosztów kształcenia 

podyplomowego pielęgniarek i położnych uchwala się co następuje: 

§ 1 

Okręgowa Rada przyjmuje priorytety kształcenia podyplomowego na rok 2015 wymienione  

w załączniku Nr 1 do uchwały. 

§ 2 

Okręgowa Rada postanawia dofinansować formy kształcenia podyplomowego zawarte w § 1 niniejszej 

uchwały według zasad przewidzianych w regulaminie dofinansowania kosztów kształcenia 

podyplomowego pielęgniarek i położnych członkom ŚIPiP zorganizowane przez Ośrodek Kształcenia 

Podyplomowego Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. 

 

Uzasadnienie: 

 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Kielcach realizując zapisy regulaminu dofinansowania 

kosztów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych postanowiła przeznaczyć środki finansowe  

na  kształcenie podyplomowe określone w załączniku Nr 1 do uchwały realizowane  przez Ośrodek 

Kształcenia Kadr Medycznych ŚIPiP w Kielcach. Powyższa decyzja wynika z obowiązku racjonalnego 

dysponowania środkami przeznaczonymi na kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.  

 

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 631/VI/2014 OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK  

I POŁOŻNYCH W KIELCACH z dnia 2 września 2014 r. stanowi harmonogram kształcenia na 

lata 2014/2015 

Sekretarz        Przewodnicząca 

Ewa Mikołajczyk       Zofia Małas 

 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Kielcach na posiedzeniu w dniu 2 września 2014 r. podjęła 

(prezentowaną powyżej) uchwałę w sprawie priorytetów kształcenia podyplomowego pielęgniarek  

i położnych na 2015 r. 

Podjęcie uchwały, o której mowa rodzi następujące skutki: 

1. Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych 

zrealizuje każdą formę kształcenia podyplomowego, na którą będzie zapotrzebowanie 

wśród naszych członków w cenach konkurencyjnych w stosunku do ośrodków 

komercyjnych. Wykaz proponowanych form zawiera załącznik do uchwały. Kursy nie 

wymienione w załączniku również mogą być zorganizowane, gdy zostanie zgłoszona 

grupa chętnych.  

2. Deklarację uczestnictwa w danej formie kształcenia należy zgłaszać do Biura ŚIPiP, tak 

by można było określić jakich kursów oczekuje środowisko.  

3. Możliwe będzie również zorganizowanie szkolenia poza siedzibą izby, tak jak to już ma 

miejsce w Jędrzejowie, Końskich. 



4. Szkolenia organizowane przez Ośrodek Kształcenia ŚIPiP będą dofinansowane na 

zasadach określonych w regulaminie dofinansowania kosztów kształcenia 

podyplomowego (zasady nie uległy zmianie). 

5. Po 1 stycznia 2015 r. nie będą podlegały dofinansowaniu formy kształcenia 

realizowane przez komercyjne ośrodki kształcenia inne  niż ŚIPiP. 

6. Kursy i szkolenia rozpoczęte w innych ośrodkach kształcenia przed 1 stycznia 2014 r. 

będą dofinansowane na dotychczasowych zasadach 
 


