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REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY W ZAKRESIE  
ROZWIJANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

 
I. PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1. 1. Prawo do uzyskania pomocy w zakresie rozwijania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych, mają 
wyłącznie członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.  
2. Warunkiem przyznania pomocy w zakresie rozwijania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych jest 
regularne opłacanie składki członkowskiej oraz brak wymagalnych zobowiązań w stosunku do Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. 
3. Regularne opłacanie składek członkowskich oznacza opłacanie składki członkowskiej w terminach przewidzianych 
odrębnymi przepisami.  
4. Osoby po wpisaniu do rejestru pielęgniarek lub rejestru położnych prowadzonego przez Okręgową Radę 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach mają prawo korzystać ze świadczeń w ramach niniejszego regulaminu dopiero 
po 3 miesiącach regularnego opłacania składki członkowskiej.  
5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do osób, które nie opłacały składki członkowskiej w sposób regularny.  
6. Niniejszy regulamin nie znajduje zastosowania do kształcenia organizowanego przez Okręgową Izbę 
finansowanego ze środków publicznych przez ministra właściwego do spraw zdrowia lub środków finansowych 
pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.  
 
§ 2. Pomoc w zakresie rozwijania kwalifikacji zawodowych polega na możliwości skorzystania z jednej z form 
pomocy: 

1) nieodpłatnego korzystania z kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych organizowanego przez 
Okręgową Izbę lub 

2) częściowej refundacji kosztów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych ukończonego u innego 
organizatora kształcenia podyplomowego, jeżeli Okręgowa Izba w roku kalendarzowym, w którym 
rozpoczyna się kurs nie organizuje danego rodzaju kursu lub 

3) częściowej refundacji kosztów czynnego udziału w krajowej lub międzynarodowej konferencji, sympozjum, 
zjeździe naukowym.   

2. Szczegółowe zasady udzielania pomocy w zakresie rozwijania kwalifikacji zawodowych zostały określone w 
niniejszym regulaminie.  
 

II. NIEODPŁATNE KORZYSTANIE Z KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 
ORGANIZOWANEGO PRZEZ OKRĘGOWĄ IZBĘ 

§ 3. 1. Z pomocy w zakresie rozwijania kwalifikacji zawodowych w formie nieodpłatnego korzystania z kursów 
dokształcającego lub specjalistycznego lub kwalifikacyjnego w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i 
położnych organizowanego przez Okręgową Izbę, można skorzystać wyłącznie raz w roku kalendarzowym. 
2. Z pomocy w zakresie rozwijania kwalifikacji zawodowych w formie nieodpłatnego korzystania z kursu 
specjalizacyjnego (specjalizacji) w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych organizowanego 
przez Okręgową Izbę, można skorzystać raz na 5 lat kalendarzowych. W trakcie trwania kursu specjalizacyjnego 
(specjalizacji) członek Okręgowej Izby nie jest uprawniony do korzystania z innych form udzielania pomocy w zakresie 
rozwijania kwalifikacji zawodowych. 
3. Koszty egzaminu państwowego ze specjalizacji ponosi uczestnik szkolenia.  
4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się jeżeli z programu kształcenia zamieszczonego na stronie Centrum Kształcenia 
Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych wynika konieczność ukończenia dodatkowego kursu w toku kształcenia. 
 
§ 4. W przypadku nieodpłatnego korzystania z form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych 
organizowanego przez Okręgową Izbę, wnioskodawca ma obowiązek podpisania umowy o uczestniczenie w kursie.  
 

III. CZĘŚCIOWA REFUNDACJA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 
UKOŃCZONEGO U INNEGO ORGANIZATORA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO 

§ 5. 1. Częściową refundację kosztów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych ukończonego u innego 
organizatora kształcenia podyplomowego, przysługuje pod warunkiem, że Okręgowa Izba w roku kalendarzowym, w 
którym rozpoczyna się kurs nie organizuje danego rodzaju kursu. 
2. Częściową refundację kosztów kursu dokształcającego lub specjalistycznego lub kwalifikacyjnego, można otrzymać 
wyłącznie raz w roku kalendarzowym.  
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3. Częściową refundację kosztów kursu specjalizacyjnego (specjalizacji) można otrzymać raz na 5 lat kalendarzowych. 
W trakcie trwania kursu specjalizacyjnego (specjalizacji) członek Okręgowej Izby nie jest uprawniony do korzystania z 
innych form udzielania pomocy w zakresie rozwijania kwalifikacji zawodowych. 
 
§ 6. Wysokość częściowej refundacji kosztów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych ukończonego u 
innego organizatora kształcenia podyplomowego wynosi: 

1) w przypadku kursu dokształcającego 50% kosztów kształcenia, jednak nie więcej niż 100,00 złotych; 
2) w przypadku kursu specjalistycznego 50% kosztów kształcenia, jednak nie więcej niż 200,00 złotych; 
3) w przypadku kursu kwalifikacyjnego 50% kosztów kształcenia, jednak nie więcej niż 800,00 złotych; 
4) w przypadku specjalizacji 50% kosztów kształcenia, jednak nie więcej niż 2.000,00 złotych. 

2. Za koszty kształcenia, uważa się opłatę wniesioną przez uczestnika organizatorowi kształcenia. Koszty egzaminów, 
przejazdów, diet, noclegów nie podlegają refundacji.  
 
§ 7. 1. Częściowej refundacji kosztów kształcenia dokonuje się na wniosek osoby zainteresowanej, złożony w 
terminie 6 miesięcy od daty wydania dokumentu potwierdzającego ukończenie kształcenia.  
2. Do wniosku o częściową refundację kosztów kształcenia należy załączyć:  

1) fakturę VAT lub rachunek imienny potwierdzający poniesienie kosztów kształcenia,  
2) dokument potwierdzający ukończenie kształcenia,  
3) poświadczenie od pracodawcy, że nie refundował kosztów kształcenia – nie dotyczy osób wykonujących 

zawód wyłącznie w formie praktyki zawodowej.  
 
§ 8. Decyzję w sprawie przyznania lub odmowy przyznania częściowej refundacji kosztów kształcenia w niniejszym 
regulaminie podejmuje Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Katowicach lub jej Prezydium, na podstawie 
indywidualnej opinii Komisji Kształcenia. 
 

IV. CZĘŚCIOWA REFUNDACJA KOSZTÓW CZYNNEGO UDZIAŁU W KRAJOWEJ 
LUB MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI, SYMPOZJUM, ZJEŹDZIE NAUKOWYM 

§ 9. 1. Z pomocy w zakresie rozwijania kwalifikacji zawodowych w formie częściowej refundacji kosztów czynnego 
udziału w krajowej lub międzynarodowej konferencji, sympozjum, zjeździe naukowym, można skorzystać wyłącznie 
raz w roku kalendarzowym. 
2. Wysokość refundacji nie może być wyższa, niż 1000 złotych.  
3. Za koszty uczestnictwa, uważa się: opłatę wniesioną przez uczestnika organizatorowi, koszty publikacji, koszty 
przejazdu i noclegu. 
 
§ 10. 1. Częściowej refundacji kosztów czynnego udziału w krajowej lub międzynarodowej konferencji, sympozjum, 
zjeździe naukowym dokonuje się na wniosek osoby zainteresowanej, złożony w terminie 3 miesięcy od zakończenia 
zjazdu, sympozjum lub konferencji naukowej. 
2. Do wniosku o częściową refundację kosztów kształcenia, należy dołączyć: 

1) wygłoszony referat wraz ze zgodą na nieodpłatną publikację w Biuletynie Informacyjnym Okręgowej Izby 
„Nasze Sprawy”,  

2) program zjazdu, sympozjum lub konferencji naukowej,  
3) faktury VAT lub rachunki imienne potwierdzające poniesienie kosztów uczestnictwa.  

 
§ 11. Decyzje w sprawie świadczeń określonych w regulaminie podejmuje Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach lub jej Prezydium, na podstawie indywidualnej opinii Komisji Kształcenia. 


