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Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr 74/VII/18 ORPiP w Chełmie z dnia 19 września 2018r.  

 

 

REGULAMIN REFUNDACJI  

KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO  

PONOSZONYCH PRZEZ CZŁONKÓW  

OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CHEŁMIE 

 

 

Rozdział I 

PRZEPISY OGÓLNE 

 

§ 1. 1. Z budżetu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie mogą być refundowane 

koszty ponoszone przez członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie w związku 

z uczestnictwem w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego organizowanych przez 

uprawnione jednostki organizacyjne na mocy ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 

15 lipca 2011 roku (tj. Dz. U. z 2018 poz.123).  

2. Z refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego mogą korzystać pielęgniarki 

i położne zrzeszone w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Chełmie regularnie opłacające 

składkę członkowską zgodnie z Uchwałą nr 18 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 

z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału oraz 

Uchwałą Nr 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. 

w sprawie zmiany Uchwały VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych Nr 18 z dnia 

20 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału. 

3. Przez regularne opłacanie składki członkowskiej rozumie się comiesięczne przekazywanie wpłaty 

na rachunek bankowy OIPiP w Chełmie, do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 

 

§ 2. 1. Wysokość funduszu przeznaczonego na refundowanie udziału członków OIPiP w Chełmie 

w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego określa na każdy rok kalendarzowy 

uchwała budżetowa okręgowego zjazdu pielęgniarek i położnych. 

2. Fundusz przeznaczony na refundację kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego 

pielęgniarek i położnych stanowią środki pochodzące ze składek członkowskich, odsetek z lokat 

bankowych oraz darowizn na rzecz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie.  

3. Refundacja kosztów uczestnictwa w kształceniu i doskonaleniu zawodowym może być zawieszona 

w chwili wykorzystania środków budżetowych w danym roku kalendarzowym, zaś zobowiązania 

finansowe zostaną przeniesione do realizacji na kolejny rok budżetowy. 
 

§ 3. 1. Za koszt uczestnictwa uważa się opłatę wniesioną przez uczestnika za udział w formach 

kształcenia i doskonalenia zawodowego wymienionych w § 5. 

2. W przypadku, gdy członkowi OIPiP w Chełmie część kosztów kształcenia pokrywa zakład pracy 

lub inny podmiot, za koszt uczestnictwa uważa się różnicę pomiędzy całkowitym kosztem 

kształcenia a wysokością kwoty otrzymanej z zakładu pracy lub innego podmiotu. 

3. Kosztami uczestnictwa nie są: opłaty związane z noclegiem, wyżywieniem, przejazdem uczestnika, 

opłatą za wydanie dyplomu itp. 
 

§ 4. Refundacja kosztów uczestnictwa może być częściowa lub całkowita. 
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§ 5. Członkowie OIPiP w Chełmie mają prawo ubiegać się o refundację kosztów uczestnictwa 

związanych z udziałem w: 

1. zjazdach, sympozjach, konferencjach, seminariach, 

2. szkoleniu specjalizacyjnym zw. specjalizacją, 

3. kursach kwalifikacyjnych, 

4. kursach specjalistycznych, 

5. kursach dokształcających, 

6. studiach pomostowych dla pielęgniarek i położnych, 

7. magisterskich studiach pielęgniarskich/położniczych lub innych mających zastosowanie 

w pielęgniarstwie i położnictwie, 

8. studiach podyplomowych na kierunkach mających zastosowanie w realizacji zadań, których 

posiadanie jest przydatne do wykonywania zadań zawodowych na danym stanowisku, 

9. studiach doktoranckich. 
 

§ 6. Członkowie OIPiP w Chełmie mogą korzystać w roku kalendarzowym tylko z jednej formy 

kształcenia i doskonalenia zawodowego, określonej w § 5. 

 

 

Rozdział II 

WARUNKI I ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI 
 

§ 7. 1. Z refundacji mogą korzystać członkowie OIPiP w Chełmie, którzy regularnie opłacają 

składkę członkowską na rzecz naszej Izby, przez minimum dwa lata w okresie ostatnich czterech lat 

poprzedzających złożenie wniosku. 

2. Przez regularne opłacanie składki członkowskiej rozumie się przekazanie jej na konto lub do kasy 

OIPiP w Chełmie do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni lub „z góry” za okres nie 

dłuższy niż jeden kwartał. 

3. Zapis § 7. 1 dotyczy również członków OIPiP w Chełmie, którzy zostali zwolnieni z opłacania 

składek członkowskich na podstawie przepisów Uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu 

Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej 

oraz zasad jej podziału. 

 

§ 8. 1. Członkowie OIPiP w Chełmie uzyskują prawo do refundacji po pisemnym zgłoszeniu 

swojego udziału w szkoleniu na „Karcie zgłoszenia uczestnictwa”, która stanowi Załącznik nr 2 do 

niniejszej Uchwały.  

2. „Kartę zgłoszenia uczestnictwa” należy złożyć w biurze OIPiP w Chełmie przed rozpoczęciem 

wybranej formy kształcenia lub nie później niż 1 miesiąc przed zakończeniem kształcenia (dotyczy 

kursów specjalistycznych, kwalifikacyjnych, dokształcających, szkolenia specjalizacyjnego, 

studiów pomostowych, magisterskich, podyplomowych i doktoranckich). 

 

§ 9. 1. Refundacja może być przyznana wyłącznie na podstawie indywidualnego, dokładnie 

i czytelnie, wypełnionego wniosku osoby zainteresowanej wraz z kompletem dokumentów. 

2. Wzór wniosku wymienionego w ust. 1 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały. 

3. Wniosek o refundację kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego powinien być: 

1) wypełniony czytelnie (drukowanymi literami) i dokładnie, 

2) złożony w sekretariacie OIPiP w Chełmie po zakończeniu wybranej formy kształcenia nie 

później niż 3 m-ce od jej ukończenia, 

3) kompletny tzn. zawierający: 
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- zaświadczenie o zatrudnieniu i kwocie wpłaconych składek członkowskich na rzecz OIPiP 

w Chełmie – dotyczy osób ze stażem pracy poniżej 3 lat 

- zaświadczenie o zatrudnieniu i opłacaniu składki członkowskiej na rzecz OIPiP w Chełmie 

– dotyczy osób ze stażem pracy powyżej 3 lat 

- w przypadku osób zwolnionych z opłacania składek: zaświadczenie potwierdzające fakt 

przebywania na urlopie macierzyńskim/ tacierzyńskim, wychowawczym, rodzicielskim, 

zaświadczenie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego lub pielęgnacyjnego, zasiłku 

z pomocy społecznej, zaświadczenie potwierdzające fakt rejestracji w urzędzie pracy; 

- zaświadczenie wystawione przez pracodawcę o wysokości refundacji ukończonej formy 

kształcenia; 

- oryginał faktury VAT lub rachunku wystawionego przez organizatora kształcenia; 

- kserokopię dyplomu ukończenia szkolenia specjalizacyjnego (zw. specjalizacją), 

ukończenia studiów (licencjackich, magisterskich, podyplomowych, doktoranckich) – 

oryginał do wglądu; 

- kserokopię zaświadczenia o ukończeniu kursu: kwalifikacyjnego, specjalistycznego, 

dokształcającego– oryginał do wglądu; 

- kserokopię zaświadczenia/certyfikatu poświadczającego udział w sympozjum, konferencji, 

zjeździe, seminarium – oryginał do wglądu. 

 

§ 10. 1. Wniosek wypełniony nieczytelnie lub zawierający braki formalne wnioskodawca ma 

obowiązek uzupełnić wniosek z zachowaniem terminu określonego w § 9 ust. 3 pkt 2. 

2. Wnioski wpływające drogą korespondencyjną, będą odsyłane wraz z pouczeniem o obowiązku 

uzupełnienia braków. 

3. Wniosek, którego braków wnioskodawca nie uzupełnił w w/w terminie nie podlega rozpatrzeniu. 

 

§ 11. Wnioski rozpatruje Komisja Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego przeciętnie raz na 

2 miesiące zgodnie z kolejnością wpływu do biura OIPiP w Chełmie (rejestracji w dzienniku 

korespondencji) a następnie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 

w drodze uchwały podejmuje decyzję o zatwierdzeniu do wypłaty kwot refundacji.  
 

Rozdział III 

WYSOKOŚĆ REFUNDACJI  
 

§ 12. 1 Wysokość refundacji związanych z udziałem w zjazdach, sympozjach, konferencjach, 

seminariach wynosi 50% kosztów uczestnictwa nie więcej niż 400,00 zł. 

2. Członkom samorządu, szczególnie zaangażowanym w działalność społeczną na rzecz samorządu 

może zostać przyznana refundacja do 100% nie więcej niż 800,00 zł kosztów uczestnictwa.  

3. Warunkiem przyznania refundacji jest złożenie, wraz ze składanym wnioskiem o refundację, 

pisemnej relacji z przebiegu zjazdu, sympozjum, konferencji, seminarium oraz wyrażenie zgody na 

jej publikację w Biuletynie Informacyjnym OIPiP w Chełmie. 
 

§ 13. Wysokość refundacji związana z ukończeniem form kształcenia wymienionych w § 5 ust. 2, 

3, 4, 5 wynosi 35% kosztów uczestnictwa, jednak nie więcej niż: 

1) szkolenie specjalizacyjne (specjalizacja) – 1.500,00 zł 

2) kurs kwalifikacyjny – 450,00 zł 

3) kurs specjalistyczny – 150,00 zł 

4) kurs dokształcający – 150,00 zł. 
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§ 14. Wysokość refundacji studiów pomostowych wynosi 10% kosztów uczestnictwa (czesnego) 

- nie więcej niż 800,00 zł 
 

§ 15. Wysokość refundacji studiów magisterskich wynosi 10% kosztów uczestnictwa (czesnego) 

- nie więcej niż 1500,00 zł. 
 

§ 16. Wysokość refundacji dla pielęgniarek i położnych ze stażem pracy do 3 lat nie może 

przekroczyć kwoty wpłaconych składek członkowskich na rzecz OIPiP w Chełmie. 
 

§ 17. Wysokość refundacji studiów podyplomowych wynosi 10% kosztów uczestnictwa 

(czesnego) - nie więcej niż 400,00 zł. 
 

§ 18. Wysokość refundacji studiów doktoranckich wynosi 10% kosztów uczestnictwa - nie 

więcej niż 2.000,00 zł. 
 

Rozdział IV 

PRZEPISY KOŃCOWE 
 

§ 19. 1. Dane osobowe osób składających kartę zgłoszenia uczestnictwa / wniosek o refundację 

kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).  

2. Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Chełmie, 

ul. Obłońska 20, 22 - 100 Chełm, tel. 82 565 43 73. 

3. Dane przetwarzane są w celu rozpatrzenia wniosku o refundację kosztów kształcenia 

i doskonalenia zawodowego. 

 

§ 20. Pisemne uzasadnienie odmowy przyznania refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia 

zawodowego członek Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie otrzymuje w terminie 

30 dni od daty podjęcia decyzji w sprawie. 
 

§ 21. W przypadku stwierdzenia, że refundacja została przyznana na podstawie nieprawdziwych 

informacji lub fałszywych dowodów podlega ona natychmiastowemu zwrotowi w całości. 
 

§ 22. Nie odebrana refundacja przez wnioskodawcę w ciągu 3 miesięcy od dnia podjęcia uchwały 

o jej przyznaniu, zostaje cofnięta i wniosek nie podlega ponownemu rozpatrzeniu. 
 

§ 23. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmować będzie 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Chełmie. 

 

§ 24. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do refundacji przyznawanych 

od dnia 19 września 2018 roku. 
 


