
UCHWAŁA Nr 432/2014 
 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 

z dnia 23 lipca 2014 roku 

 

w sprawie refundacji kosztów kształcenia na kursie kwalifikacyjnym dla kierowników centralnych 

sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w podmiotach 

leczniczych oraz innych podmiotach świadczących usługi na rzecz podmiotów leczniczych oraz na kursie 

kwalifikacyjnym z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji 

 
 

Na podstawie art. 31 pkt 1, art. 4 ust. 2 pkt 15 oraz art. 90 ust. 3 ustawy o samorządzie pielęgniarek i 

położnych z dnia 1 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1038), uchwala się co następuje: 

 

§ 1. 1. Przyznaje się częściową refundację kosztów kształcenia pielęgniarek i położnych ukończonego u 

innego organizatora kształcenia podyplomowego dla następujących kursów: 

1) w przypadku kursu kwalifikacyjnego dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób 

nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w podmiotach leczniczych oraz 

innych podmiotach świadczących usługi na rzecz podmiotów leczniczych - 50% kosztów 

kształcenia, jednak nie więcej niż 800,00 złotych; 

2) w przypadku kursu kwalifikacyjnego z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji - 50% kosztów 

kształcenia, jednak nie więcej niż 400,00 złotych; 

2. Za koszty kształcenia, uważa się opłatę wniesioną przez uczestnika organizatorowi kształcenia. Koszty 

egzaminów, przejazdów, diet, noclegów nie podlegają refundacji.  

 

§ 2. 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.  

4) dokumenty poświadczające spełnianie wymogów uczestnictwa w kursach, zgodnie z ramowymi 

programami kształcenia opublikowanymi na stronie Ministerstwa Zdrowia.  

 

§ 3. Decyzję w sprawie przyznania lub odmowy przyznania częściowej refundacji kosztów kształcenia 

podejmuje Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Katowicach lub jej Prezydium, na podstawie 

indywidualnej opinii Komisji Kształcenia. 

 

§ 4. Do niniejszej uchwały stosuje się przepisy Rozdziału I Regulaminu udzielania pomocy w zakresie 

rozwijania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych, stanowiącego Załącznik nr 4 do uchwały nr 

1031/2013 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 30 października 2013 roku w 

sprawie funduszu samopomocowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

SEKRETARZ 

(-) 

SKARBNIK 

(-) 

WICEPRZEWODNICZĄCA 

(-) 

Bartosz Szczudłowski Anna Grelowska Czesława Brylak-Kozdraś 

 


