
Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Nr 140/VII/2020 ORPiP  w Wałbrzychu  z dnia 21 września 2020r. w sprawie 
wpisu  zmiany 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 uch. Nr 14 /VII/ 2019 ORPiP z dnia 29 stycznia 2019r. zmieniony 
uchwałą 70/VII/2019 ORPiP  z dnia 17 grudnia 2019r.)
           
                                                                 Rozdział I
                                                             Przepisy ogólne

§ 1

Członek  Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu, zwanej dalej
“OIPiP” ponoszący koszty związane z kształceniem i doskonaleniem zawodowym
związanym z wykonywaniem zawodu pielęgniarki lub położnej ma prawo ubiegać się
o  refundację kosztów poniesionych z tego tytułu.

§ 2

Wysokość funduszu przeznaczonego na refundację kosztów kształcenia
członków OIPiP w Wałbrzychu w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego, 
zatwierdza Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu na  mocy uchwały
w sprawie przyjęcia planu budżetu OIPiP na każdy rok.

§ 3

Regulamin refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków OIPiP
w Wałbrzychu, zwany dalej “Regulaminem” określa przepisy ogólne, formy kształcenia
i doskonalenia zawodowego, rodzaje kształcenia podyplomowego, których koszty objęte są 
refundacją, osoby uprawnione do korzystania z refundacji oraz zasady i warunki przyznawania 
refundacji w świetle  przepisów regulujących system kształcenia podyplomowego pielęgniarek 
i położnych.

§ 4

1.Funduszem dysponuje Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu, zwana
   dalej “ORPiP”.
2.Pielęgniarka i położna składa wniosek o refundację kosztów kształcenia w biurze OIPiP
   w Wałbrzychu,  najpóźniej do 30 dni od  rozpoczęcia kursu, szkolenia, studiów.       
a) Jeżeli wniosek na szkolenie specjalizacyjne, nie był złożony w wymaganym terminie

30 dni od rozpoczęcia specjalizacji przez organizatora kształcenia, pielęgniarka i położna  
może złożyć wniosek po tym terminie z dołączonym zaświadczeniem organizatora, że jest 
uczestnikiem specjalizacji, z podaniem daty wpisania do obowiązującego Systemu 
Monitorowania Kształcenia (SMK). Zapis ten  dotyczy również składanego wniosku 
w związku  ze zmianą dziedziny specjalizacji na podstawie wcześniej złożonego wniosku. 

 
b) Jeżeli wniosek za studia magisterskie, 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 magisterskich. Wówczas  
refundacja wynosi 50% wysokości refundacji kosztów wskazanych w Roz. IV. § 2 pkt 3 
lit.a)- II transza.  

3. Złożony wniosek o przyznanie refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa
    w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego, po wcześniejszym
    sprawdzeniu  pod względem formalnym w zakresie zgodności z obowiązującym
    Regulaminem  zatwierdza na mocy uchwały  Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek
    i Położnych w formie Zbiorczego Wniosku.
4. W przypadku kiedy wniosek nie spełnia wymogów formalnych w zakresie zgodności
    z Regulaminem Prezydium ORPiP na mocy uchwały podejmuje decyzje o odmowie
    przyznania refundacji.



 5.Odwołanie za pośrednictwem Prezydium ORPiP do Okręgowej Rady Pielęgniarek
    i Położnych w Wałbrzychu wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma
    i uchwały.  ORPiP rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu, a decyzja przez nią
    podjęta w wyniku odwołania jest ostateczna.  

Rozdział II
Formy  kształcenia i doskonalenia zawodowego, rodzaje kształcenia  podyplomowego

§ 1

 1. Formami kształcenia zawodowego pielęgniarek i położnych podlegającymi
      refundacji są:
a)  studia magisterskie w systemie niestacjonarnym na kierunku pielęgniarstwo lub  
      położnictwo, promocja zdrowia, zdrowie publiczne
b)  licencjat  pielęgniarstwa  i położnictwa
 2. Formami doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych podlegającymi
     refundacji są:
a)  konferencje
b)  seminaria
c)  sympozja naukowe
d)  kongresy
e)  zjazdy naukowe
f)  szkolenia  organizowane przez  Naczelną Radę  Pielęgniarek i Położnych, Okręgowe
    Rady Pielęgniarek i Położnych, towarzystwa naukowe.
3. Rodzaje kształcenia podyplomowego podlegające refundacji:
     a) szkolenia specjalizacyjne, zwane dalej specjalizacją
     b) kursy kwalifikacyjne
     c) kursy specjalistyczne
     d) kursy dokształcające
 4. OIPiP refunduje koszt udziału  w formach kształcenia zawodowego pielęgniarek
    i położnych wymienionych  w § 1 pkt 1 oraz rodzaje kształcenia podyplomowego
    wymienione w § 1 pkt 3 zgodnie z wysokością ustaloną w Rozdział IV Zasady i warunki
     przyznawania refundacji § 2 pkt 3
 5. OIPiP refunduje koszt udziału i zakwaterowania      w formach doskonalenia zawodowego
    wymienionych w § 1 pkt 2
    a) dla dwóch osób zgodnie z  profilem wykonywanej pracy. O udziale decyduje kolejność
        zgłoszenia.
    b) dla dwóch i więcej osób jeżeli treści kierowane są do określonej grupy odbiorców
        np. piel. naczelnych, przełożonych, epidemiologicznych, oddziałowych), wówczas
       z refundacji mogą skorzystać osoby zatrudnione na tych stanowiskach za zgodą
         członków Prezydium.
   c) w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego, do dnia jego odwołania  OIPiP  
       nie refunduje kosztów udziału  i zakwaterowania  w formach doskonalenia zawodowego
       wymienionych w § 1 pkt 2 
6. OIPiP refunduje koszt udziału     bez kosztów zakwaterowania   dla czterech  osób
      w  przypadku, gdy koszt udziału w formach doskonalenia zawodowego pielęgniarek  
      i położnych wymienionych w § 1 pkt 2 nie przekracza kwoty 100,00 zł. (słownie:
      sto złotych)
7. Rodzaje kształcenia podyplomowego, o których mowa w § 1 pkt 3 lit. a-c będą
      refundowane, jeżeli prowadzone są przez organizatorów kształcenia, o których mowa w art.75
     ust.1  ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011r., na podstawie
     programów przygotowanych przez zespoły programowe powołane przez dyrektora Centrum
     w celu ich opracowania, zatwierdzonych  przez Ministra Zdrowia- art. 78 ust.1 cytowanej
     ustawy.



                                                             Rozdział III
                               Osoby uprawnione do korzystania z refundacji

                                                                         § 1

1. Z refundacji mogą korzystać członkowie OIPiP spełniający następujące warunki:
   a) są wpisani do rejestru pielęgniarek i rejestru położnych prowadzanego przez ORPiP
       w Wałbrzychu- czynni zawodowo;
b) minimum przez okres 2 lat poprzedzających złożenie wniosku regularnie i nieprzerwanie   
     opłacają składki członkowskie; załącznik nr 4 do  niniejszego Regulaminu.

  c)  uchylono w całości
 d) dokonali aktualizacji danych osobowych w rejestrze pielęgniarek i rejestrze położnych.   

Rozdział IV
Zasady i warunki przyznawania refundacji

§ 1

1. Refundacji dokonuje się wyłącznie na podstawie wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do
    niniejszego Regulaminu.
2. Pokrycia kosztów udziału i zakwaterowania na konferencji/seminarium/sympozjum/
    kongresie/zjeździe naukowym dokonuje się wyłącznie na podstawie wniosku
    stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
3. Wniosek musi być wypełniony czytelnie, z podaniem wszystkich wymaganych jego treścią
    danych.
4. Do prawidłowo wypełnionego i złożonego w terminie wniosku muszą być dołączone
    dokumenty wyszczególnione na wniosku.
5. Z refundacji kosztów kształcenia za szkolenie specjalizacyjne, członek samorządu może
    skorzystać maksymalnie dwa razy, w odstępie co najmniej 4 lat od dnia uzyskania tytułu
    specjalisty pierwszej specjalizacji refundowanej ze środków OIPiP w Wałbrzychu.
6. Wypłata refundacji nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku
    przez Prezydium lub ORPiP  za:

a) szkolenie specjalizacyjne  - po uzyskaniu tytułu specjalisty i dostarczeniu dokumentu
z CKPPiP  o zdanym egzaminie lub dyplomu        

      b) studia magisterskie
      - I transza po zakończeniu semestru i dostarczeniu zaświadczenia, że jest studentem II
        semestru wraz z zawartą Umową o dofinansowanie kształcenia podyplomowego, stanowiącą
        załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
      - II transza po uzyskaniu tytułu magistra i  dostarczeniu dokumentu  potwierdzającego
        ukończenie studiów
     c) studia licencjackie, pomostowe po uzyskaniu tytułu licencjata i dostarczeniu dyplomu.   
     d) kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne, dokształcające- po dostarczeniu dokumentu  
          o ukończeniu  kursu.

§ 2

1. Członkowi OIPiP może być przyznana refundacja w granicach ustalonego  budżetu na
     dany rok.
2. Nieobecność w pracy na czas udziału w formach doskonalenia zawodowego pielęgniarek
    i położnych podlegających  refundacji uczestnik  usprawiedliwia we własnym zakresie.
3. Wysokość  refundacji kosztów związanych z kształceniem i doskonaleniem  zawodowym
    wynosi:
a)  dla studiów magisterskich w systemie niestacjonarnym na kierunku  pielęgniarstwo
        lub położnictwo, promocja zdrowia, zdrowie publiczne wynosi 4000,00zł. (słownie cztery
        tysiące złotych) w II transzach.



 b) dla studiów licencjackich- pomostowych - 1500,00 (słownie: jeden tysiąc pięćset zł.)
 c)  dla szkoleń specjalizacyjnych wynosi – 2000zł ( dwa tysiące złotych )
                                                                   -  1000zł  zgodnie z pkt 5 , § 1  Rozdział IV 
  Zasady i warunki przyznawania refundacji 
 d) uchylony w całości.
 e) dla kursów kwalifikacyjnych wynosi -600,00 (słownie: sześćset zł.),
 f)  dla kursów specjalistycznych wynosi 50% poniesionych kosztów  przez  uczestnika kursu
 g) dla kursów dokształcających zgodnie z profilem wykonywanej  pracy. – 50% kosztów,
      nie więcej niż 400zł ( słownie czterysta złotych)
     Wnioski będą rozpatrywane indywidualnie przez  Prezydium ORPiP  z  dołączoną  ofertą
        organizatora.  
h) dla konferencji, seminariów, sympozjów naukowych, kongresów, zjazdów
     naukowych, szkoleń organizowanych przez  Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych,
     Okręgowe Rady Pielęgniarek i  Położnych, towarzystwa naukowe refundacja wynosi
     do 1000,00 zł. poniesionych kosztów udziału przez uczestnika i 100% kosztów
      zakwaterowania bez  zwrotu kosztów przejazdu.
i)  dla szkoleń specjalizacyjnych i kursów, dla których warunkiem ich rozpoczęcia jest
   ukończenie kursu specjalistycznego lub kwalifikacyjnego kwota refundacji jest łączona.    

     Refundacja kosztów zgodnie  z lit. c- f, wyłącznie na podstawie złożonego wniosku na 
      specjalizację.  Nie dotyczy to uczestników szkoleń specjalizacyjnych  pokrywanych ze 
      środków publicznych”
 4. W przypadku specjalizacji, studiów magisterskich, licencjackich, kursów kwalifikacyjnych,
     specjalistycznych i dokształcających  nie ma refundacji kosztów dojazdu, zakwaterowania
     i wyżywienia.
                                                                    § 3

1.  Rozliczenia kosztów kształcenia lub doskonalenia zawodowego należy dokonać w ciągu:
     a)  30 dni kalendarzowych od uzyskania dokumentu o zakończonym kursie.
     b)  W przypadku specjalizacji, studiów magisterskich, licencjackich w ciągu 60 dni od daty   
     wystawienia dokumentu przez CKPPiP lub uczelnię.
2. W przypadku kiedy część kosztów pokrywa pracodawca, lub inny podmiot, pielęgniarka lub
     położna może ubiegać się o refundację w OIPiP na zasadach określonych w Regulaminie.
    Kwota dofinansowania nie może przekroczyć kosztów szkolenia.

                                                                     § 4

1. Pielęgniarki i położne OIPiP w Wałbrzychu mają prawo do refundacji części kosztów
      kształcenia jeden  raz w roku z wyjątkiem § 2 pkt 3 lit.i).
2. Wnioski rozpatruje i zatwierdza na podstawie sporządzonego Zbiorczego Wniosku
     Prezydium OIPiP w Wałbrzychu na mocy uchwały nie rzadziej niż  jeden raz w miesiącu.
3. Jeżeli wniosek o refundację kosztów kształcenia nie spełnia wymogów określonych
    w Regulaminie Prezydium ORPiP na mocy uchwały podejmuje decyzje o odmowie
    przyznania refundacji, informując pisemnie o podjętej  decyzji wnioskodawcę.
    Uchwała wymaga uzasadnienia i pouczenia o trybie odwoławczym.
4. Odwołanie za pośrednictwem Prezydium ORPiP do Okręgowej Rady Pielęgniarek
    i Położnych w Wałbrzychu wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma i uchwały.
    ORPiP rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu, a decyzja przez nią podjęta jest
    ostateczna.

§ 5

 1. Osoby uczestniczące w formach doskonalenia zawodowego wymienionych w Rozdz. II
     § 1 pkt 2 zobowiązane są do sporządzenia w terminie 30 dni sprawozdania z przebiegu
     konferencji, której treści merytoryczne mają posłużyć jako materiał szkoleniowy dla
     pielęgniarek i położnych Sprawozdanie przekazane zostanie do Komisji Kształcenia
     i Doskonalenia Zawodowego celem akceptacji, na podstawie której  będą zamieszczone
     w Biuletynie Informacyjnym OIPiP w Wałbrzychu lub na stronie internetowej OIPiP 
     w Wałbrzychu. 



 2. Brak sprawozdania, czy treści, które nie spełniają wymogów określonych w pkt.1
     dyskwalifikują uczestnika z możliwości ubiegania się o ponowną refundację przez kolejne
     dwa lata.
 3.  Nie podjęcie przez wnioskodawcę  refundacji w ciągu 90 dni od jej  przyznania spowoduje
      w wygaśnięcie decyzji w tym zakresie i utratę  refundacji. Informację w przedmiotowej
      sprawie wnioskodawca otrzymuje na piśmie.

Rozdział V
Zasady szczegółowe

§ 1

 1. uchylono w całości
 2. uchylono w całości 
 3.  Każdą zmianę obowiązującego regulaminu podejmuje Okręgowa Rada Pielęgniarek
      i Położnych w Wałbrzychu na mocy uchwały.  
 4. Wymagane dokumenty, które wpłyną do OIPiP w Wałbrzychu w dniu posiedzenia Prezydium,
     spowodują, że wnioski będą rozpatrywane  na następnym posiedzeniu zgodnie  
     z harmonogramem posiedzeń dostępnym na stronie internetowej.

                                                      Rozdział VI
                                     Ochrona danych osobowych

§ 1

1. Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 
    w Wałbrzychu, zwany dalej: “Administratorem”
2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:
    - Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. tj. z dnia 24 listopada
    2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz 123)
    -Ustawa o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. tj.
    z dnia 13 kwietnia 2018 r.(Dz.U. z 2018 r. poz 916)
    - zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych określonych w art. 9 RODO (Rozporządzenie
    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)
3. Dane osobowe zamieszczone we wniosku będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby
    rozpatrzenia złożonego wniosku.
4. Dane osobowe przetwarzane w powyższym celu będą przechowywane przez okres wypełnienia   
    obowiązku prawnego Administratora. Po tym okresie i pod warunkiem braku obowiązku 
    dalszego ich przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
5. Dane mogą być udostępniane upoważnionym pracownikom i współpracownikom oraz 
    podmiotom, za pomocą których Administrator przyjmuje, rozpatruje a następnie realizuje 
    wniosek. Są to w szczególności operatorzy pocztowi, banki, kancelarie prawne.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji 
    międzynarodowych.
7. Wnioskodawca ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich
    sprostowania.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora wnioskodawcy przysługuje prawo 
    do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
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