
DOTYCZY KSZTAŁCENIA ROZPOCZĘTEGO DO DNIA 30 CZERWCA 2016 r. 
 

- Tekst jednolity – stan na dzień 10.03.2015 r. 
 

Uchwała Nr 862/VI 

            Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi 

                                                        z dnia 8 października 2013 r. 
 

w sprawie zasad dofinansowania udziału członków samorządu w różnych formach 

kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego 
 

Na podstawie art. 31 pkt 1 i 5 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o samorządzie 

pielęgniarek   i położnych (Dz. U. Nr 174, poz.1038 ze zm.) uchwala się, co następuje: 
 

             §1. 1. Z budżetu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi może być dofinansowany udział 

członków samorządu w różnych formach kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego 

organizowanych przez uprawnione podmioty, a program wybranego kształcenia ma związek z 

wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej. 

             2. Na zasadach określonych w niniejszej uchwale członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek                           

i Położnych w Łodzi mogą uzyskać również pełne sfinansowanie udziału w różnych formach doskonalenia 

zawodowego. 

             3. Jeżeli organizatorem określonej formy kształcenia podyplomowego lub doskonalenia 

zawodowego jest podmiot inny niż OIPiP w Łodzi, dofinansowanie oraz pełne sfinansowanie na zasadach 

określonych w niniejszej uchwale może zostać przyznane wyłącznie wtedy, gdy ta sama forma kształcenia 

podyplomowego lub doskonalenia zawodowego nie jest w danym roku kalendarzowym organizowana przez 

OIPiP w Łodzi. 

             4. Ze świadczeń określonych niniejszą uchwałą mogą korzystać wyłącznie osoby, które w chwili 

złożenia wniosków, o których mowa w §4 ust. 1 i §8 ust. 1, pozostają członkami Okręgowej Izby 

Pielęgniarek  i Położnych w Łodzi nieprzerwanie od co najmniej dwóch lat. Osoby, w przypadku, których od 

stwierdzenia lub przyznania prawa wykonywania zawodu nie upłynęły jeszcze dwa lata, mogą korzystać ze 

świadczeń określonych niniejszą uchwałą, jeżeli od stwierdzenia lub przyznania prawa wykonywania 

zawodu nieprzerwanie pozostają członkami OIPiP w Łodzi. 
 

             §2. 1. Wysokość funduszu przeznaczonego na dofinansowanie lub pełne sfinansowanie udziału 

członków samorządu w różnych formach kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego określa 

na każdy rok kalendarzowy uchwała budżetowa Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych. 

           2. Przez formy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych rozumie się: 

1) szkolenie specjalizacyjne, 

2) kurs kwalifikacyjny, 

3) kurs specjalistyczny, 

4) kurs dokształcający. 

           3. Przez formy doskonalenia zawodowego rozumie się: 

1) konferencje, zjazdy, sympozja, seminaria,  

2) inne formy kształcenia (np. szkolenia i kursy doskonalące), mające związek z wykonywaniem zawodu  

    pielęgniarki i położnej w rozumieniu art. 4 ust. 2 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach  

    pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1039 ze zm.) oraz zakresem zadań zawodowych  

    wnioskodawcy. 
 

            §3. 1. Ze świadczeń określonych niniejszą uchwałą mogą korzystać wyłącznie członkowie 

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi: 

1) którzy regularnie opłacają składkę członkowską na rzecz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  

    w Łodzi, minimum przez okres dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku (data wpływu do biura   

     OIPiP). Członkowie OIPiP w Łodzi, w przypadku których od stwierdzenia lub przyznania prawa    

     wykonywania zawodu nie upłynęły jeszcze  dwa lata, mogą korzystać ze świadczeń określonych niniejszą  

     uchwałą, jeżeli  od stwierdzenia lub przyznania prawa wykonywania zawodu regularnie opłacają składkę    

     członkowską na rzecz OIPiP w Łodzi. 

2) pielęgniarki i położne bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy, przebywające na urlopach  

    wychowawczych, pobierające zasiłek rehabilitacyjny (§4 pkt 1 i 2 Uchwały Nr 19 VI Krajowego Zjazdu  

    Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 grudnia 2011 r.), jeśli przed uzyskaniem prawa zwolnienia z obowiązku  

    płacenia minimum przez okres 2 lat regularnie odprowadzały składkę członkowską na rzecz Okręgowej  

    Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi. 



            2. Przez regularne opłacanie składki członkowskiej rozumie się comiesięczne przekazanie wpłaty na  

konto Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi, do 15 dnia każdego miesiąca, za miesiąc 

poprzedni.  

            §4. 1. Dofinansowanie udziału członków samorządu w różnych formach kształcenia podyplomowego                

i doskonalenia zawodowego może być przyznane wyłącznie na podstawie indywidualnego, kompletnego, 

poprawnie, dokładnie i czytelnie wypełnionego wniosku osoby zainteresowanej, którego wzór wniosku 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

      2. Do wniosku, o którym mowa w ust.1, muszą być dołączone: 

1) oryginał zaświadczenia od organizatora szkolenia potwierdzającego dokładną liczbę dni uczestnictwa  

    w szkoleniu, kursie lub danej formie doskonalenia zawodowego (w przypadku braku potwierdzenia     

     na wniosku), 

2) oryginalne rachunki, faktury wystawione na wnioskodawcę przez uprawniony podmiot potwierdzające  

    poniesione koszty a w przypadku egzaminu państwowego wymagane jest zaświadczenie z Centrum  

    Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych o dokonanej wpłacie za egzamin. 

3) zaświadczenia o ukończeniu kursów lub specjalizacji w formie kserokopii, potwierdzonej za zgodność  

    z oryginałem, 

4) zaświadczenie potwierdzające fakt udzielenia urlopu wychowawczego, bądź pobierania zasiłku  

    rehabilitacyjnego, bądź zaświadczenie z rejonowego urzędu pracy o zarejestrowaniu jako bezrobotna/y. 

             3. Wniosek o dofinansowanie może być złożony wyłącznie po zakończeniu określonej formy 

kształcenia podyplomowego lub doskonalenia zawodowego. 

Wniosek wraz z kompletem załączników należy składać osobiście lub drogą pocztową w Okręgowej Izbie 

Pielęgniarek i Położnych w Łodzi w nieprzekraczalnym terminie 60 dni (decyduje data wpływu do biura  

OIPiP) od zakończenia szkolenia potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zgodnie z programem kształcenia 

(daty egzaminu końcowego).  

             4. Wnioski będzie rozpatrywać i określać wysokość dofinansowania Okręgowa Rada Pielęgniarek                      

i Położnych lub Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi. 

             5. Wnioski złożone bez wszystkich wymaganych załączników lub z innych przyczyn niekompletne, 

jak również wypełnione nieczytelnie lub niedokładnie, pozostawiane będą bez rozpoznania. Uzupełnienie 

wniosku jest możliwe o ile zostanie zachowany termin, o którym mowa w §4 ust. 3 albo §8 ust. 7. 
 

             §5. Członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi mogą otrzymać dofinansowanie 

kosztów kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego, za udział w: 

1) szkoleniu specjalizacyjnym – jeden raz na pięć lat,  

2) jednej z pozostałych form kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego, o których mowa  

     w §2 ust. 2 pkt 2 – 4 i §2 ust. 3 - jeden raz w roku kalendarzowym, przy czym o możliwości ubiegania się 

     o dofinansowanie decyduje data zakończenia danej formy kształcenia i doskonalenia zawodowego  

     (niezależnie od daty złożenia wniosku). 
 

            §6. Dofinansowanie może obejmować koszty: 

1) uczestnictwa (opłata za udział w zajęciach) – zgodnie z przedstawionymi fakturami lub rachunkami oraz 

    - w przypadku egzaminu państwowego – zgodnie z zaświadczeniem z Centrum Kształcenia 

Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych o dokonanej wpłacie za egzamin. 

2) dojazdu (bez przejazdu środkami komunikacji miejskiej) - na podstawie biletów, a w przypadku ich 

braku na podstawie wypełnionego oświadczenia o przejeździe na danej trasie – PKP II klasa, PKS (BUS) (na 

druku wniosku). 

     Warunkiem dofinansowania kosztów dojazdu jest udział wnioskodawcy w zajęciach odbywających się 

poza miejscowością zamieszkania i/ lub zatrudnienia.  

3) zakwaterowania - na podstawie faktury, rachunku za nocleg, wystawionego na wnioskodawcę przez  

   uprawniony podmiot. 
 

           §7. 1. Wysokość dofinansowania może wynosić: 

1) za uczestnictwo, w:  

a) szkoleniu specjalizacyjnym – 50%, jednak nie więcej niż do kwoty 1000 złotych. 

b) kursie kwalifikacyjnym – 50%, jednak nie więcej niż do kwoty 300 złotych, 

c) kursie specjalistycznym, dokształcającym - 50% kosztów, jednak nie więcej niż do kwoty 100 

złotych. 

d) formie doskonalenia zawodowego, o której mowa §2 ust. 3 pkt 2 (np. szkolenia i kursy doskonalące) 

– 50 % kosztów, nie więcej niż do kwoty 50,00 złotych. 

2) za dojazd na:  

a) szkolenie specjalizacyjne – 50% kosztów dojazdu, jednak nie więcej niż do kwoty 700,00 złotych,  



b) kurs kwalifikacyjny, specjalistyczny, dokształcający – 50% kosztów dojazdów, jednak nie więcej niż  

       do kwoty 500,00 złotych, 

c)   jedną z form doskonalenia zawodowego, o której mowa §2 ust. 3 pkt 2 – 50 % kosztów, nie więcej 

niż do kwoty 50,00 złotych. 

3) za zakwaterowanie we wszystkich formach kształcenia podyplomowego oraz formach doskonalenia  

     zawodowego, o której mowa §2 ust. 3 pkt 2: 50% kosztów zakwaterowania, nie więcej niż do kwoty 

     100,00 zł za dobę.   

            2. Wysokość dofinansowania form doskonalenia zawodowego, o których mowa w §2 ust. 3 pkt 1 

(konferencje, zjazdy, sympozja, seminaria) wynosi 50% poniesionych łącznie kosztów (tytułem 

uczestnictwa, zakwaterowania, dojazdu), nie więcej jednak niż do kwoty 400,00 złotych. 
 

            §8. 1. Pełne sfinansowanie udziału w konferencjach, zjazdach, sympozjach, seminariach, lub innych 

formach doskonalenia zawodowego, o których mowa w §2 ust. 3, mogą otrzymać wyłącznie osoby 

skierowane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Łodzi na wniosek: 

a) organu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi, 

b) komisji lub zespołu problemowego, 

c) osoby lub osób zainteresowanych udziałem czynnym. 

Wniosek w sprawie skierowania i pełnego sfinansowania udziału w konferencji, zjeździe, sympozjum, 

seminarium i innych formach doskonalenia zawodowego, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

           2. Decyzję w sprawie pełnego sfinansowania kosztów podejmuje Okręgowa Rada Pielęgniarek                         

i Położnych lub Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w formie uchwały. 

           3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, musi być złożony nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia 

konferencji itd. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

    4. Osoby skierowane do udziału w konferencji, zjeździe, sympozjum, seminarium, lub innej formie  

doskonalenia zawodowego, które biorą czynny udział, zobowiązane są do: 

a) przygotowania i zaprezentowanie na konferencji, zjeździe, sympozjum, seminarium, referatu lub innej 

prezentacji z tematyki związanej z programem, z wyraźnym wskazaniem, że prelegent występuje jako 

przedstawiciel Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi ( tzw. uczestnictwo czynne). 

b) przekazania referatu lub innej prezentacji (materiałów) do OIPiP w Łodzi, w ciągu 14 dni od zakończenia   

    konferencji, zjazdu, sympozjum, seminarium.  

     5. Osoby skierowane do udziału w konferencji, zjeździe, sympozjum, seminarium, lub innej formie  

doskonalenia zawodowego, które nie biorą czynnego udziału są zobowiązane do przygotowania informacji,     

w ciągu 14 dni od zakończenia - sprawozdania z udziału do Biuletynu OIPiP. 

           6. Ostateczne rozliczenie kosztów pełnego sfinansowania nastąpi po przedstawieniu dokumentów 

potwierdzających poniesione koszty – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały (rozliczenie 

poniesionych kosztów w związku z uczestnictwem w konferencji, zjeździe sympozjum, seminarium lub 

innej formie doskonalenia zawodowego). 

           7. Przedstawienie załącznika nr 3, wraz ze wszystkimi załącznikami, powinno nastąpić w ciągu 30 dni                  

od zakończenia danej formy doskonalenia zawodowego. Odpowiednie zastosowanie znajduje się                           

w §6 pkt 2 zd. 2. 
 

           §9. 1. Kwota pieniężna, przyznana w ramach dofinansowania lub pełnego sfinansowania może być 

odebrana w kasie OIPiP lub przekazana na podany numer konta.  

           2. W przypadku nie wskazania konta bankowego, na który mają zostać przelane środki, kwota 

pieniężna przyznana w ramach dofinansowania powinna być przez wnioskującego odebrana najpóźniej w 

ciągu 30 dni, licząc od dnia zawiadomienia o podjęciu uchwały o przyznaniu dofinansowania, a kwota 

wynikająca z ostatecznego rozliczenia pełnego sfinansowania – w ciągu 30 dni od złożenia w biurze 

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi załącznika nr 3. 

           3. Bezskuteczny upływ powyższego terminu powoduje wygaśnięcie roszczenia o wypłatę 

przyznanych środków. 
 

           §10. 1. O podjętych decyzjach wnioskodawcy będą zawiadamiani na piśmie, w ciągu 14 dni od 

podjęcia decyzji przez uprawniony organ. 

           2. W przypadku decyzji odmownej wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania do Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi. 

           3. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu.                        

Od uchwały w przedmiocie odwołania nie przysługuje odwołanie. 
 

            §11. 1. W przypadku powzięcia wątpliwości, czy wnioskodawca załączył do wniosku                                    

o indywidualnego o dofinansowanie (załącznik nr 1) lub rozliczenia poniesionych kosztów (załącznik nr 3) 



prawdziwe dokumenty i informacje Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych lub Prezydium ORPiP wezwie 

wnioskodawcę do złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień w określonym zakresie, ewentualnie 

przedstawienia określonych dokumentów, wyznaczając odpowiedni termin, nie krótszy niż siedem dni. 

            2. W przypadku nie przedstawienia wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 1, jak również                           

w przypadku stwierdzenia, że wnioskodawca załączył do wniosku nieprawdziwe dokumenty i informacje 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych lub Prezydium ORPiP w Łodzi uprawnione jest do podjęcia 

decyzji     o odmowie przyznania dofinansowania. 

            3. Jeżeli okaże się, że dofinansowanie lub pełne sfinansowanie zostały przyznane na podstawie 

nieprawdziwych informacji i dokumentów, podlega ono natychmiastowemu zwrotowi w całości wraz                      

z odsetkami ustawowymi liczonymi od daty wypłaty. Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Okręgowa 

Rada OIPiP w Łodzi. Od podjętej uchwały nie służy odwołanie. 

            §12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale decyzję podejmować będzie Okręgowa 

Rada Pielęgniarek i Położnych w Łodzi. 
 

            §13. Do dofinansowania wszelkich form kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego 

rozpoczętych do dnia 31 grudnia 2013 r., jak również do wniosków o pełne dofinansowanie złożonych do 

dnia 31 grudnia 2013 r. stosuje się zasady określone w Uchwale Nr 435/VI Okręgowej Rady Pielęgniarek                           

i Położnych w Łodzi z dnia 9 października 2012 r. w sprawie zasad dofinansowania udziału członków 

samorządu w różnych formach kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego. 
 

            §14. Z dniem 31 grudnia 2013 r. traci moc Uchwała: 

1) Nr 435/VI Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi z dnia 9 października 2012 r. w sprawie  

     zasad dofinansowania udziału członków samorządu w różnych formach kształcenia podyplomowego  

     i doskonalenia zawodowego. 

2) załącznik nr 1 Uchwały Nr 492/VI Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi z dnia 13 listopada 

    2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian korygujących do Uchwały Nr 435/VI Okręgowej Rady  

    Pielęgniarek i Położnych w Łodzi z dnia 9 października 2012 r. w sprawie zasad dofinansowania udziału  

    członków samorządu różnych formach kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego oraz  

    Uchwały Nr 437/VI Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi z dnia 9 października 2012 r.  

    w sprawie regulaminu udzielania pomocy finansowej członkom Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  

    w Łodzi. 

3) Nr 693/VI Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie  

    wprowadzenia zmian korygujących do Uchwały Nr 435/VI Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

    w Łodzi z dnia 9 października 2012 r. w sprawie zasad dofinansowania udziału członków samorządu  

    w różnych formach kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego. 
 

           §15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wszelkich form kształcenia 

podyplomowego i doskonalenia zawodowego rozpoczętych od dnia 1 stycznia 2014 r. oraz do 

wniosków w przedmiocie pełnego sfinansowania złożonych od dnia 1 stycznia 2014 r. 

 

 

 

Sekretarz ORPiP                                      Skarbnik ORPiP                                 Przewodnicząca ORPiP 

Maria Kowalczyk.                                    Maria Cianciara                                    Agnieszka Kałużna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


