
Załącznik Nr 2  

REGULAMIN  DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA 
I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW OIPiP W SUWAŁKACH  

§1 

1. Członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach, podnoszący 
kwalifikacje zawodowe mają prawo ubiegać się o częściowe dofinansowanie poniesionych 
kosztów z tego tytułu. 

2. Wysokość funduszu przeznaczonego na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia 
zawodowego członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach tworzą 
środki w wysokości ustalonej corocznie przez Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w 
ramach zatwierdzonego budżetu. 

3. Funduszem, o którym mowa w ust. 2, dysponuje Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych 
w Suwałkach  lub Prezydium Rady. 

§2 

1. Dofinansowaniu podlegają koszty dydaktyczne następujących form kształcenia i 
doskonalenia zawodowego: 

1) studia zaoczne i wieczorowe (licencjackie – pomostowe, magisterskie) płatne na 
kierunku pielęgniarstwo i położnictwo, odbywane w szkołach wyższych 
posiadających akredytację KRASzM 

2) szkolenia specjalizacyjne, prowadzone przez organizatorów, którzy posiadają 
wpis do rejestru organizatora kształcenia podyplomowego pielęgniarek i 
położnych; 

3)  kursy kwalifikacyjne, prowadzone przez organizatorów posiadających wpis do 
rejestru organizatora kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych; 

4) kursy specjalistyczne i dokształcające, prowadzone przez organizatorów, którzy 
posiadają wpis do rejestru organizatora kształcenia podyplomowego pielęgniarek 
i położnych; 

5) studia doktoranckie, których praca doktorska odnosi się do problematyki 
pielęgniarstwa i położnictwa; 

6) inne formy kształcenia potrzebne do realizowania zadań na zajmowanym 
stanowisku pracy pielęgniarki/położnej, w szczególności w sanepidzie, stacji 
krwiodawstwa lub placówce oświaty, jako nauczyciel zawodu; 

7) dofinansowaniu podlegają koszty udziału w konferencjach, sympozjach, 
kongresach, zjazdach, seminariach naukowych oraz szkoleniach; 

8) studia podyplomowe związanych z wykonywaniem zawodu 
pielęgniarki/położnej. 

2. Członek Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach może skorzystać w 
roku kalendarzowym tylko raz z jednej formy dofinansowania. 

3.  Dofinansowanie, o którym mowa w §2 ust 1 pkt 1,2,3,4,6 nie przysługuje osobom: 

1) odbywającym studia uzupełniające pomostowe, prowadzone przez uczelnię, 
która otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz szkolenia 



organizowane przez organizatorów w ramach projektów ze środków Unii 
Europejskiej. 

2) uczestniczącym w kursach (członkom OIPiP w Suwałkach) których 
organizatorem jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach 
posiadająca wpis w Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych do rejestru 
organizatora kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych a koszty 
kursu zostały pomniejszone o kwoty przysługującego dofinansowania zawartego 
w regulaminie. 

§3  

1. O dofinansowanie do danej formy kształcenia i doskonalenia zawodowego mają prawo 
ubiegać się członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach pod 
warunkiem regularnego opłacania składek członkowskich przez okres co najmniej 
2 lat. 

2. Przez regularne opłacanie składki członkowskiej rozumie się przekazywanie składki na 
konto Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach do 30 dnia każdego 
miesiąca za poprzedni miesiąc.  

§4 

1. Członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach, którzy ponieśli 
koszty z tytułu opłaty za udział w określonej formie szkolenia lub doskonalenia 
zawodowego, mogą ubiegać się o dofinansowanie, które będzie przyznane jednorazowo 
po zakończeniu szkolenia, w wysokości: 

1) 500 zł kosztów dydaktycznych po zaliczeniu ostatniego roku studiów  na 
poziomie licencjackim, magisterskim, doktoranckim, 

2) do 50% kosztów dydaktycznych szkolenia specjalizacyjnego, jednakże nie 
więcej niż 1.000 zł, płatne po ukończeniu szkolenia; 

3) do 50% kosztów dydaktycznych kursu kwalifikacyjnego,  

4) do 50% kosztów dydaktycznych kursu specjalistycznego,  

5) do 50% kosztów udziału w kursach dokształcających, konferencji, sympozjum, 
kongresie, zjeździe, seminarium naukowym płatne po zakończeniu kursu 
dokształcającego, konferencji, sympozjum, kongresu, zjazdu, seminarium,  

6)  200 zł. do studiów podyplomowych związanych z wykonywaniem zawodu 
pielęgniarki i położnej 

2. Członkom organów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach oraz 
aktywnym członkom Komisji jak też zespołów problemowych może być przyznane 
dofinansowanie, o którym mowa w §4 ust 1 na ich wniosek, niezależnie od ubiegania się 
przez te osoby o dofinansowanie do innych form kształcenia lub doskonalenia 
zawodowego, po uprzednim zaopiniowaniu przez Przewodniczącą Okręgowej Rady. 

3.  Przyznane dofinansowanie przekazuje się na konto osobiste wnioskodawcy nie później 
jednak niż w terminie jednego miesiąca od przyznania dofinansowania.  

 

 



§5 

1. Dofinansowanie do danej formy kształcenia i doskonalenia zawodowego jest przyznawane 
wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej. 

2. Dofinansowanie może być przyznane wyłącznie na podstawie dokładnie i czytelnie 
wypełnionego wniosku, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu. 

3. Do wniosku należy dołączyć: 

a) czytelne ksero dowodu wpłaty czesnego dokonanej na rzecz uczelni lub organizatora 
kształcenia lub kopia faktury wystawionej przez organizatora kształcenia lub 
uczelni; 

b) zaświadczenie o ukończeniu innej formy kształcenia, 

c) zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego, kursu specjalistycznego lub 
dokształcającego, 

d) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego, 

e) zaświadczenie o dopuszczeniu do obrony pracy doktorskiej 

f)  potwierdzenie udziału w konferencji, zjeździe, sympozjum, kongresie, przez które 
rozumie się kopię certyfikatu lub zaświadczenia potwierdzającego osobisty udział w 
konferencji, zjeździe, sympozjum, kongresie, lub innych dokumentów 
potwierdzających poniesienie kosztów tych form kształcenia lub doskonalenia 
zawodowego. 

4. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w biurze Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach, jednakże nie później niż w ciągu dwóch miesięcy 
następujących bezpośrednio po ukończeniu danej formy kształcenia lub doskonalenia 
zawodowego. 

5. Wniosek wypełniony niepoprawnie lub nieczytelnie, złożony bez wymaganych załączników 
lub po upływie wyznaczonego terminu, nie podlega rozpatrzeniu. 

 


