
 

 

Kielce 28 luty 2013r. 
 

Opinia prawna 
sporządzona na podstawie art.6 ust.1 w zw. z art.8 ust.1 ustawy z 6 lipca 
1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. t. jednolity z 2002, nr 123, poz. 1059 
z późn. zm.) dotycząca częstotliwości ubiegania się przez członka 
samorządu dofinansowania kosztów kształcenia podyplomowego. 
 
 
Zasady dofinansowania kosztów kształcenia podyplomowego ze 
wskazaniem konkretnych jego form reguluje uchwala nr 9 XXVII 
Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Kielcach z dnia 15 
marca 2012 roku wraz z załącznikiem stanowiącym regulamin 
dofinansowania. 
 

Podstawowym założeniem systemu pomocy finansowej w zakresie 
szkolenia podyplomowego jest możliwość ubiegania się 
o dofinansowanie raz w roku kalendarzowym wyłącznie jednej formy 
kształcenie podyplomowego.  

W związku z tym po ocenie czy wnioskujący o dofinansowanie 
członek samorządu spełnia przesłanki wstępne (regularne i we 
właściwych okresach oraz terminach opłacanie składki członkowskiej), 
należy dokonać oceny formalnej wniosku (dofinansowanie jest udzielane 
wyłącznie na wniosek członka samorządu), tj. zweryfikować czy 
wnioskowana forma szkolenia jest ujęta w §2 regulaminu i czy zastała 
zakończona. Tylko bowiem po spełnieniu tych dwóch przesłanek, 
członek samorządu może w terminie 30 dni po zakończonym kształceniu 
podyplomowym złożyć pisemny wniosek o dofinansowanie (jest to termin 
końcowy, początkowym zaś jest dzień zakończenia szkolenia).  

Ponieważ poszczególne formy kształcenia podyplomowego różnią 
się czasem trwania, to mogą pojawiać się problemy z oceną czy 
dopuszczalne jest udzielenie dofinansowania w sposób przewidziany              
w regulaminie.  

Aby uniknąć rozbieżności w ocenie należy złożony wniosek 
sprawdzić w zakresie przesłanek zawartych w §1 ust.1 i §4 i ustalić czy 
w danym roku kalendarzowym było udzielane dofinansowanie  w tym 
zakresie.   

Jeżeli odpowiedź jest pozytywna co oznacza udzielenie 
dofinansowania, to wniosek podlega oddaleniu.  

W sytuacji gdy pomoc taka nie była w danym roku przyznana, 
to należy ustalić czy miało miejsce dofinansowanie wnioskowanej formy 
kształcenia w poprzednich latach kalendarzowych, kierując się zasadą 
określoną w §3 ust.1 regulaminu. Oznacza to  tyle, że np. wniosek 



 

 

dotyczący dofinansowania kursu kwalifikacyjnego musi być 
zweryfikowany pod kątem czy od udzielenia dofinansowania do takiej 
formy kształcenia minęło 5 lat.  

Datą od, której należy liczyć wstecz jest dzień przyznania 
dofinansowania w drodze uchwały Prezydium bądź Okręgowej Rady.. 
  
 
Konkluzje: 

1. Przyznanie dofinansowania poprzedza ocena regularności opłacania składek 
członkowskich 

2. Dofinansowanie może być przyznane jeden raz w roku kalendarzowym i tylko 
jednej formie kształcenie, tzn. wniosek nie może obejmować dwóch i więcej 
form kształcenia 

3. Okres oczekiwania liczy się wstecz od daty podjęcia uchwały przez Prezydium 
lub Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych, w sprawie przyznania kosztów 
kształcenia . 

4. Oceniając przesłanki udzielenia pomocy należy uwzględniać wyłączenia 
przewidziane w regulaminie (np. §3 ust.3 i 4). 

 

 


