
                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                 Załącznik do Uchwały Nr  49/2015 

                                                                                                                 ORPiP z dnia 15 kwietnia 2015 r. 

        w sprawie zmian w regulaminie  

        dofinansowania kosztów kształcenia 

        i doskonalenia zawodowego członków 

        OIPiP w Kaliszu 

 

 

 

R E G U L A M I N 

 
                 dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków    

                                Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu 

 

                                                       Rozdział I - Przepisy ogólne 

 
                                                                   § 1 
 

       1.   Fundusz przeznaczony na dofinansowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego 
             dla członków OIPiP (zwany dalej funduszem), tworzą środki w wysokości ustalonej corocznie 

             przez Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w ramach zatwierdzonego budżetu. 
       2.   Funduszem dysponuje Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych za pośrednictwem 
             Prezydium ORPiP. 

       3.   W przypadku wykorzystania w trakcie roku kalendarzowego budżetu przeznaczonego na   
      dofinansowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz przy braku możliwości 

      przesunięcia niewykorzystanych środków finansowych z jednej pozycji do drugiej w 

      uchwalonym budżecie na dany rok, zawiesza się wypłacanie dofinansowań do odwołania. 

 
 Rozdział II - Przepisy szczegółowe. 

 

   § 2 
 

1.   O dofinansowanie do kosztów kształcenia mają prawo ubiegać się członkowie OIPiP   

      regularnie opłacający składki członkowskie i nie mający jakichkolwiek zaległości  przez 

      okres ostatnich 36 miesięcy. 
2.   Członkowie samorządu, którzy nie opłacali  regularnie składek mogą ubiegać się 

      o refundację kosztów kształcenia po upływie 36 miesięcy  po uregulowaniu   

      zaległości. 

3.   Członkowie samorządu, którzy przenieśli się z rejonu innej OIPiP do OIPiP w Kaliszu, 
      mogą korzystać z dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego 

      po 1 roku  regularnego opłacania składek na rzecz OIPiP w Kaliszu. 

4. Nowi członkowie OIPiP w Kaliszu mają prawo ubiegać się o dofinansowanie 

      do danej formy kształcenia i doskonalenia zawodowego po upływie 24 miesięcy 

      regularnego opłacania składek. 
5.  Funduszu, o którym mowa w § 1 pkt.1 mogą korzystać członkowie samorządu, którzy   
      ukończyli: 

-  kurs kwalifikacyjny 
-  kurs specjalistyczny 

-  kurs dokształcający 

-  zaoczne studia licencjackie na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo 
   (również  uzupełniające) 

-  studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo 

-  studia podyplomowe mające zastosowanie w ochronie zdrowia i pomocy społecznej 

-  inne formy kształcenia tj. konferencje naukowe, seminaria, sympozja, kongresy, 
   zjazdy 

-  studium doktoranckie mające zastosowanie w ochronie zdrowia. 

 
 



6.   Refundacja poniesionych kosztów nie przysługuje członkowi OIPiP,  jeśli korzysta on 
      z całkowitego lub częściowego dofinansowania do kosztów kształcenia i doskonalenia 

      zawodowego z innych źródeł niż fundusz OIPiP w Kaliszu. 

7. Członkowie, którzy pozostawali bezrobotni  po podjęciu zatrudnienia mają prawo 

      ubiegać się o dofinansowanie do danej formy kształcenia i doskonalenia zawodowego 

      po upływie 24 miesięcy regularnego opłacania składek oraz dostarczenia aktualnego 

      zaświadczenia z właściwego Urzędu Pracy o ujęciu przed podjęciem zatrudnienia 

      w rejestrze osób bezrobotnych. 

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

            konto OIPiP w Kaliszu do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Dopuszcza się 

            opłacanie składki członkowskiej „ z góry” za okres dłuższy niż miesiąc. 

 

                                                                           § 3 

 

        1.   Dofinansowania dokonuje się wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek 
              dofinansowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego stanowi załącznik 

do niniejszego regulaminu. 

        2.   Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w Biurze OIPiP do 31 października danego roku 
 kalendarzowego. 

 3.   Studenci wydziałów wymienionych w rozdz. II § 2 pkt.4  składają wnioski po I,III,V,VII,IX 
       semestrze, po przedstawieniu dowodu wpłaty za wymienione semestry, do 31 października 
       danego roku kalendarzowego. 
 4.   Osoby, które podjęły szkolenie specjalizacyjne mogą ubiegać się o dofinansowanie i składać 
       wnioski jeden raz w roku, ale nie więcej niż dwa razy w całym cyklu kształcenia. 

 5.  Studia doktoranckie – refundację wypłaca się na podstawie zaświadczenia 

      o uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk medycznych. 
 

§ 4 

 

       1.  Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć: 
-  fakturę wystawioną przez organizatora kształcenia lub potwierdzenie przelewu na 

   konto organizatora  za koszty merytoryczne kształcenia  podyplomowego i 

   doskonalenia zawodowego, bez opłat za dojazdy, zakwaterowanie, wyżywienie,    

   materiały  szkoleniowe i egzaminy 
- dokument potwierdzający ukończenie szkolenia, 

- zaświadczenie o regularnym  płaceniu składek na rzecz samorządu lub dowody 

  wpłaty składek  członkowskich, 
- pisemne oświadczenie o braku refundacji z innych źródeł. 

 

           Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie osoby składające wniosek 

           zobowiązane są  do aktualizacji danych personalnych 

           w rejestrze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu. 

 
 2.   Wnioski o dofinansowanie rozpatruje wstępnie Komisja ds. kształcenia przed 
        i podyplomowego  proponując wysokość dofinansowania  lub jego odmowę. 

        3.   Rozpatrzone przez Komisję ds. kształcenia przed  i po dyplomowego wnioski o 
              dofinansowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego uzasadnia i podpisuje 

              przewodnicząca lub wiceprzewodnicząca Komisji. 
        4.   Propozycje Komisji ds. kształcenia przed i podyplomowego zatwierdza lub odrzuca 
              Prezydium ORPiP w drodze uchwały podjętej na posiedzeniu. 

        5.   Pisemne uzasadnienie odmownej decyzji, członek OIPiP otrzymuje w terminie 14 dni od 
              posiedzenia Prezydium. Za pisemne powiadomienie o w/w decyzji odpowiedzialne jest 

              Prezydium OR. 

 6.   Wnioskodawca, którego wniosek o udzielenie dofinansowania kosztów kształcenia 
       i doskonalenia zawodowego został odrzucony może odwołać się od decyzji Prezydium OR 
       do ORPiP w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie rozpatruje się 

       na najbliższym  posiedzeniu ORPiP. 

        7.  Decyzja ORPiP  jest ostateczna. 



 
 

  

        § 5 

 
        1.   Dofinansowanie można uzyskać jeden raz w roku kalendarzowym  korzystając z dowolnie 
             wymienionej w Regulaminie formy kształcenia i doskonalenia zawodowego. 

 
 

 2.   Wysokość dofinansowania dla poszczególnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego, 
       wskazanych w § 2 pkt. 4 zostaje ustalona na pierwszym posiedzeniu Okręgowej Rady 
       po 31 października każdego roku kalendarzowego 

 

                                         Rozdział III - Przepisy końcowe. 

 
              § 6 

 

       1.   Po przyznane dofinansowanie należy zgłaszać się: 
-  osobiście z dowodem tożsamości, 

-  z pisemnym upoważnieniem w przypadku odbioru przez inne osoby, 

-  lub wskazać numer konta we wniosku, na który zostanie przelana przyznana kwota. 
       2.   Nieodebranie dofinansowania do dnia 20 grudnia każdego roku kalendarzowego 

             powoduje jego utratę. 

       3.   Wnioski nie spełniające wymogów niniejszego Regulaminu nie będą rozpatrywane. 
       4    Dofinansowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków  OIPiP 
             podlega rozliczeniu przy składaniu przez niego rocznego zeznania podatkowego! 

       5.   Z tytułu uzyskania refundacji członek samorządu otrzyma  PIT do końca lutego każdego 

            roku  kalendarzowego. 
       

                                                              § 7 

 
      1.   Dofinansowanie kosztów kształcenia uzyskane na podstawie nieprawdziwych danych lub 
            fałszywych dowodów lub zostało przyznane  z naruszeniem dopuszczalnej 

           częstotliwości jej przyznania podlega natychmiastowemu zwrotowi przyznanej 

           kwoty w całości wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia wypłaty kwoty 

           refundacji do dnia jej zwrotu, nie później niż 7 dni od otrzymania wezwania 

           z Izby. 
      2.   Dodatkową karą będzie nie udzielenie dofinansowania kosztów kształcenia  przez  kolejne 
            dwa lata. 

      3.   Wnioski osób, które nie dokonały aktualizacji danych personalnych w rejestrze 

 OIPiP w Kaliszu nie będą rozpatrywane. 
 

 
 


