
                                              

                                               UCHWAŁA NR 64 /VII/2023 

OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

W WAŁBRZYCHU 

 

                                                     z dnia 14 marca 2023 r. 

 

w sprawie:   

       wpisu zmiany do uchwały Nr 48/VII/2016 ORPiP w Wałbrzychu z dnia  
       26 stycznia 2016r. w sprawie zatwierdzenia Regulamin Refundacji Kosztów  

       Kształcenia ze Środków Funduszu Kształcenia Okręgowej Izby Pielęgniarek  

        i Położnych w Wałbrzychu (tekst jednolity uchwała Nr 52 /VII/ 2021 ORPiP  

        z dnia 17 września 2021r. )  

 
Na podstawie art. 31 pkt 4 i 5 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. 
o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2021r. poz. 628.)  uchwala się, co następuje: 
 

 § 1 

 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu dokonuje wpisu zmiany  

w Załączniku Nr 1 do uchwały poprzez : 

1. Rozdział  I Przepisy ogólne  

           § 4 pkt 2 dodano ppkt c)  o brzmieniu: 

  Jeżeli wniosek za studia licencjackie nie był złożony w wymaganym terminie 30 dni   

   od rozpoczęcia studiów, wniosek można złożyć po rozpoczęciu III semestru  z dołączonym  

   zaświadczeniem uczelni, że jest studentem II roku studiów licencjackich.  Wówczas  

   refundacja będzie wypłacona  w II transzach  w wysokości  2/3 kosztów  wskazanych  

   w Roz. IV Zasady i warunki przyznawania refundacji § 2 pkt 3 ppkt c) 

 

2. Rozdział  I Przepisy ogólne  

§ 4 dokonano zmiany poprzez wpisanie pkt 4 treści: 

       Wnioskodawca na wniosek  Prezydium ORPiP jest zobowiązany do przedłożenia  

       wskazanych w piśmie dokumentów  potwierdzających  realizację  zajęć teoretycznych  

        i praktycznych  zgodnie  z programem kształcenia.  

     pkt 5 W przypadku kiedy wniosek nie spełnia wymogów formalnych w zakresie   

         zgodności  z Regulaminem Prezydium ORPiP na mocy uchwały podejmuje decyzje  

         o odmowie   przyznania refundacji. 

     pkt 6 Odwołanie za pośrednictwen Prezydium ORPiP do Okregowej Rady Pielęgniarek  

        i Położnych w Wałbrzychu wnosi sie w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma  

       i uchwały. ORPiP rozpatruje odwołwanie na najblizszym posiedzeniu , a decyzja przez  

       nią podjeta w wyniku odwołania jest ostaeczna.  

 

     3. Rozdział IV Zasady i warunki przyznawania refundacji 

     § 1 pkt 6 dokonano zmiany  poprzez  wpisanie w  ppkt d) treści: 

    studia licencjackie  

- I transza po zakończeniu I semestru i dostarczeniu zaświadczenia, że jest studentem II  

     semestru wraz z zawartą umową dofinansowania kształcenia, stanowiącą  załącznik nr 5 

     do niniejszego Regulaminu 

   -II transza po zakończeniu II semestru i dostarczeniu zaświadczenia, że jest studentem II  

      roku studiów licencjackich. 

   - III transza po uzyskaniu tytułu licencjata i dostarczeniu dokumentu potwierdzającego  

     ukończenie studiów. 

  ppkt e) kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne, dokształcające-  po dostarczeniu 

   dokumentu o ukończeniu  kursu. 

 



 

   4. Rozdział IV Zasady i warunki przyznawania refundacji  

       § 2 pkt 3 dokonano zmiany poprzez wpisanie w ppkt c) treści: 

          dla studiów licencjackich  na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo wynosi   

          4500,00  (słownie cztery tysiące pięćset zł)  w III transzach 

   ppkt d) dla szkoleń specjalizacyjnych  wynosi – 2000zł (słownie dwa tysiące złotych) 

                                                                                 -  1000zł  (słownie jeden tysiąc zl)  

zgodnie z  pkt 5, § 1  Rozdział IV Zasady i warunki przyznawania  refundacji. 

    

 

 

§ 2 

 

 

Regulamin Refundacji Kosztów Kształcenia ze Środków Funduszu Kształcenia przy  

Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu stanowi załącznik  Nr 1 do 

niniejszej uchwały. 
 

 

§ 3 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

  Sekretarz ORPiP                             Skarbnik ORPiP                        Przewodnicząca ORPiP 

 

Małgorzata Hrycak                           Aleksandra Walczyk                           Maria Pałeczka 
  
 

 

 

 


