
                               Załącznik do uchwały nr 11 

XXXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 

                   w Kielcach z dnia 24 marca 2017r. 

 

 
REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA 

PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH CZŁONKOM 

ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W KIELCACH 

 

 

Rozdział I 

Przepisy wstępne. 

§1. 
1. O dofinansowanie do danej formy kształcenia podyplomowego mają prawo ubiegać 

się członkowie Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych, w tym skreśleni z 

rejestru innej okręgowej izby a wpisani do rejestru ŚIPiP w Kielcach, regularnie 

opłacający składki członkowskie zgodnie z aktualnie obowiązującą Uchwałą 

Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych  w sprawie w wysokości składki 

członkowskiej oraz zasad jej podziału i nie mający zaległości przez okres 24 miesięcy.   

2. Wysokość funduszu przeznaczonego na dofinansowanie określa na każdy rok 

kalendarzowy Uchwała Budżetowa Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych. 

3. Fundusz stanowią środki pochodzące ze składek członkowskich i odsetek z lokat 

bankowych. 

4. Funduszem, o którym mowa w ustępie 2 i 3 dysponuje Okręgowa Rada i Prezydium 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kielcach. 

5. Ilość i wysokość dofinansowania dla członków Samorządu jest ściśle uzależniona od 

wysokości funduszu, przyjętych przez Okręgową Radę priorytetów kształcenia 

podyplomowego na dany rok  oraz ilości wniosków napływających do Komisji 

Kształcenia. 

6. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych przyjmuje corocznie priorytety kształcenia 

podyplomowego. 

7. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych przyjmuje w drodze uchwały: jakie, ile, w 

jakiej cenie i przez kogo organizowane formy kształcenia podyplomowego zostaną 

dofinansowane. 

 

§2. 

1. Dofinansowaniu podlegają koszty dydaktyczne następujących form kształcenia 

podyplomowego:  

a ) kursy kwalifikacyjne 

b ) kursy specjalistyczne 

c ) kursy dokształcające 

prowadzone przez organizatorów  kształcenia podyplomowego pielęgniarek  

i położnych posiadających wpis do rejestru ORPiP/NRPiP. 

2. Dofinansowaniu podlegają również konferencje, sympozja, kongresy, zjazdy, 

seminaria naukowe oraz szkolenia mające związek z zakresem zadań zawodowych 

wnioskodawcy. 

§3. 

1. Dofinansowanie kosztów kształcenia podyplomowego może być przyznane tej samej 

osobie: 

a )      kursy kwalifikacyjne - jeden raz na 5 lat 



b )      kursy specjalistyczne - jeden raz na 3 lata  

c )      kursy dokształcające - jeden raz na 2 lata 

Zasady dofinansowania nie dotyczą tych form kształcenia podyplomowego, które zostaną 

zorganizowane na podstawie Uchwały ORPiP jako bezpłatne dla członków.  

   d )      konferencje - jeden raz na rok. 

2. Członek ŚIPIP może ubiegać się o dofinansowanie raz w roku kalendarzowym 

wyłącznie jednej formy kształcenia podyplomowego. 

3. Postanowienia pkt. 1 i 2 nie dotyczą obowiązkowych szkoleń członków Organów 

ŚIPIP. 

4. Postanowienia pkt.1. ppkt. b  oraz pkt.2 nie dotyczą kursów określonych                                      

w programach kształcenia Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek                        

i Położnych jako obowiązkowe do kursów kwalifikacyjnych oraz szkoleń 

specjalizacyjnych*  

5. W przypadku gdy do kursu kwalifikacyjnego lub szkolenia specjalizacyjnego 

wymagane jest ukończenie kursów specjalistycznych członek samorządu może 

otrzymać dofinansowanie na następujących zasadach: 

a) jeden kurs może być dofinansowany przy spełnieniu wszystkich warunków 

regulaminu dofinansowania (1 raz na 3 lata)  

b) drugi kurs może być dofinansowany bez konieczności upływu 3 lat przy 

spełnieniu pozostałych warunków regulaminu dofinansowania oraz 

przedstawieniu dokumentu o zakwalifikowaniu się na daną formę kształcenia.   

6. Członek ŚIPIP może ubiegać się o dofinansowanie wyłącznie po zakończeniu 

określonej formy kształcenia podyplomowego. 

 

Rozdział II 

Przepisy szczegółowe. 

 

 Osoby uprawnione do otrzymania dofinansowania  

§ 4. 

 

1. O dofinansowanie do danej formy kształcenia podyplomowego mają  prawo ubiegać  

się członkowie ŚIPiP, regularnie opłacający składki członkowskie zgodnie z aktualnie 

obowiązującą Uchwałą Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych  w sprawie  

wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału i nie mający  zaległości 

przez okres ostatnich 24 miesięcy.  

2. Członek samorządu, u którego stwierdzi się nieregularne opłacanie składek, może 

ubiegać się o dofinansowanie kosztów kształcenia podyplomowego, po upływie 12 

miesięcy od uregulowania zaległości.  

3. Nowi  członkowie ŚIPiP mają prawo ubiegać się o dofinansowanie danej formy 

kształcenia podyplomowego po upływie 24 miesięcy regularnego opłacania składek. 

4. Członkowie ŚIPiP, którzy ukończyli przeszkolenie po przerwie wykonywaniu zawodu 

dłuższej niż 5 lat, mają prawo ubiegać się o dofinansowanie danej formy kształcenia 

podyplomowego po upływie 24 miesięcy regularnego opłacania składek. 

5. Osoby, które były zwolnione z opłacania składek członkowskich zgodnie z aktualnie 

obowiązującą Uchwałą Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych  w sprawie 

wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału, maja prawo ubiegać się o 

dofinansowanie kosztów kształcenia podyplomowego, jeżeli przed okresem 

uprawniającym do zwolnienia, opłacali składki regularnie przez co najmniej 24 

miesiące.  



6. Przez regularne opłacanie składki członkowskiej należy rozumieć przekazanie jej  na 

konto ŚIPiP w terminie zgodnym z aktualnie obowiązującą Uchwałą Krajowego 

Zjazdu Pielęgniarek i Położnych  w  sprawie wysokości składki członkowskiej oraz 

zasad jej podziału. 

 

Wysokość dofinansowania. 

 

§ 5. 

1. Kursy kwalifikacyjne. 

 

Członkowie ŚIPiP, którzy ponieśli koszty z tytułu opłat za kształcenie na kursie 

kwalifikacyjnym mogą ubiegać się o przyznanie dofinansowania po ukończonym kursie, w 

kwocie nie wyższej niż 600 złotych, a w przypadku refundacji przez zakład pracy, kwota 

całości dofinansowania nie może przekroczyć wartości kursu. 

Należy złożyć: 

 wypełniony kompletnie i czytelnie wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia 

podyplomowego członków ŚIPIP (załącznik nr 1) 

 kserokopię zaświadczenia od organizatora kształcenia o ukończeniu kursu 

kwalifikacyjnego; 

 oryginał rachunku imiennego/faktury lub kserokopia potwierdzona za zgodność 

z oryginałem przez uprawnionego pracownika ŚIPiP lub osobę wystawiającą 

rachunek  potwierdzający wniesienie opłaty. 

 

2. Kursy specjalistyczne. 

 

Członkowie ŚIPiP, którzy ponieśli koszty z tytułu opłat za kształcenie na kursie 

specjalistycznym mogą ubiegać się o przyznanie dofinansowania, po ukończonym kursie, w 

kwocie nie  wyższej niż 200 złotych, a w przypadku refundacji przez zakład pracy, kwota 

całości dofinansowania nie może przekroczyć wartości kursu. 

 

Należy złożyć: 

 wypełniony kompletnie i czytelnie wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia 

podyplomowego członków ŚIPiP (załącznik nr 1) 

 kserokopię zaświadczenia od organizatora kształcenia o ukończeniu kursu 

specjalistycznego; 

 oryginał rachunku imiennego/faktury lub kserokopia potwierdzona za zgodność 

z oryginałem przez uprawnionego pracownika ŚIPiP lub osobę wystawiającą 

rachunek  potwierdzający wniesienie opłaty. 

3. Kursy dokształcające. 

 

Członkowie ŚIPiP, którzy ponieśli koszty z tytułu opłat za kształcenie na kursie  

dokształcającym mogą ubiegać się o przyznanie dofinansowania, po ukończonym kursie, w 

kwocie nie wyższej niż 100 złotych, a w przypadku refundacji przez zakład pracy, kwota 

całości dofinansowania nie może przekroczyć wartości kursu. 

 

Należy złożyć: 

 wypełniony kompletnie i czytelnie wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia 

podyplomowego członków ŚIPiP (załącznik nr 1) 

 kserokopię zaświadczenia od organizatora kształcenia o ukończeniu kursu 

dokształcającego; 



 oryginał rachunku imiennego/faktury lub kserokopia potwierdzona za zgodność 

z oryginałem przez uprawnionego pracownika ŚIPiP lub osobę wystawiającą 

rachunek  potwierdzający wniesienie opłaty. 

4. Konferencje, sympozja, kongresy, zjazdy, seminaria naukowe oraz szkolenia, których 

program ma związek z zakresem zadań zawodowych wnioskodawcy. 

Członkowie ŚIPiP, którzy ponieśli koszty z tytułu uczestnictwa w konferencji, sympozjum, 

kongresie, itp. mogą ubiegać się o przyznanie dofinansowania do kwoty 300,00 zł.    

 Należy złożyć: 

 wypełniony kompletnie i czytelnie wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia 

podyplomowego członków ŚIPiP (załącznik nr 2) 

 oryginał rachunku imiennego/faktury lub kserokopia potwierdzona za zgodność 

z oryginałem przez uprawnionego pracownika ŚIPiP lub osobę wystawiającą 

rachunek  potwierdzający wniesienie opłaty; 

 potwierdzenie uczestnictwa (kserokopia certyfikatu i potwierdzona delegacja); 

 udokumentowane koszty przejazdu,  noclegu, wyżywienia (oryginał rachunku 

imiennego uczestnika). 

5. Wszelkie formy kształcenia podyplomowego dofinansowywane z innych źródeł tj.                      

z Funduszu Unijnego, z budżetu Państwa i innego centralnego lub samorządowego 

finansowania, nie podlegają dofinansowaniu przez ŚIPiP przez cały okres trwania kształcenia 

podyplomowego. 

6. Dofinansowanie nie obejmuje wypłat diet, zwrotu kosztów zakwaterowania, kosztów 

przejazdu, wyżywienia z wyjątkiem pkt. 4. 

7. Członek Organów Samorządu lub aktywny członek Komisji i Zespołów problemowych  

działających przy ORPiP w Kielcach, oddelegowany na jedną z form wymienionych w pkt. 4 

przez Okręgową Radę lub Prezydium ma pokrywane koszty oddelegowania w całości,  

 niezależnie od ubiegania się przez te osoby o dofinansowanie innych form kształcenia  

podyplomowego. 

 

Zasady przyznawania dofinansowania. 

§ 6. 

1. Dofinansowania kursu kwalifikacyjnego, kursu specjalistycznego, kursu 

dokształcającego dokonuje się wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej, złożony 

w sekretariacie Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych najpóźniej w terminie 

30 dni po zakończonym kształceniu podyplomowym. 

2. Składanie wniosków o dofinansowanie  należy dokonać do dnia 10 grudnia w danym 

roku kalendarzowym. 

3. Wnioski złożone po 10 grudnia będą rozpatrywane w następnym roku. 

4. Wnioski przesłane drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) brane są pod 

uwagę. 

5. Wniosek o dofinansowanie  kosztów kształcenia podyplomowego  pielęgniarek i 

położnych opracuje ORPiP i przyjmie w formie Uchwały podjętej w powyższej 

sprawie. Wzór Wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia podyplomowego 

pielęgniarek i położnych stanowi załącznik  do Uchwały ORPiP, która każdorazowo 

uwzględniać będzie kryteria wymagane przez przepisy prawa powszechnego. Do 

wniosku należy dołączyć informację organizatora o zakończeniu danej formy 

kształcenia podyplomowego (indywidualnie lub lista zbiorcza) kursu 

kwalifikacyjnego, kursu specjalistycznego, kursu dokształcającego. 

6. Wniosek wypełniony wadliwie, nieczytelnie, złożony bez wymaganych załączników 

lub po terminie, będzie rozpatrzony odmownie.  
 



§ 7. 

1. Komisja Kształcenia przy ŚIPiP rozpatruje wnioski na posiedzeniach komisji wg. 

harmonogramu. 

2. Zaopiniowane przez Komisję wnioski z propozycją przyznanych dofinansowań 

przedstawione są na posiedzeniu Prezydium ORPiP, które podejmuje decyzję w 

drodze Uchwały. 

3. Wypłata przyznanego dofinansowania może nastąpić: 

- na konto wnioskodawcy 

           - na konto organizatora za zgodą wnioskodawcy. 

4. W przypadku przekazywania kwoty dofinansowania na indywidualne konto 

wnioskodawcy, do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty na konto organizatora 

danej formy kształcenia podyplomowego. 

 

Rozdział III. 

Przepisy końcowe. 

§8.  

1. Pisemne uzasadnienie odmowy przyznania dofinansowania kosztów kształcenia 

podyplomowego,  członek ŚIPiP otrzymuje w terminie 30 dni od daty podjęcia 

uchwały przez  Prezydium Okręgowej  Rady/ Okręgową  Radę Pielęgniarek i 

Położnych w Kielcach. 

2. Biuro ŚIPiP nie powiadamia pisemnie członków ŚIPiP o przyznanym dofinansowaniu. 

3. Wnioskodawca, któremu odmówiono dofinansowania kosztów kształcenia 

podyplomowego może odwołać się do Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 

Kielcach w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie rozpatruje się na 

najbliższym posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kielcach. 

Decyzja Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych jest ostateczna. 

§ 9 

1. Komisja Kształcenia może wystąpić do osoby, której przyznano dofinansowanie 

kosztów danej formy kształcenia podyplomowego z wnioskiem o przygotowanie 

sprawozdania do Biuletynu ŚIPiP. 

2. Przyznane dofinansowania podlegają natychmiastowemu zwrotowi w całości w 

przypadku stwierdzenia, że zostały przyznane na podstawie nieprawdziwych 

informacji lub fałszywych dowodów. 

§ 10 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmować 

będzie Okręgowa Rada ŚIPiP w Kielcach. 

 

§ 11 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

 

*Członek samorządu ubiegający się o dofinansowanie kursów specjalistycznych 

wymaganych do kursu kwalifikacyjnego lub szkolenia specjalizacyjnego jest zobowiązany 

przedłożyć zaświadczenie od organizatora kształcenia potwierdzające fakt uczestnictwa                                  

w kursie kwalifikacyjnym lub szkoleniu specjalizacyjnym . 
 

Sekretarz Zjazdu        Przewodnicząca Zjazdu 

Jacek Gawłowski               Ewa Wojcieszek 

 


