Wniosek
o refundację kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego
OIPiP z siedzibą w Pile
( zgodnie z regulaminem wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem kształcenia)
UWAGA!!!
Informacja o przyznaniu refundacji zostanie przekazana do Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby,
która otrzymała refundację (PIT 8 –C)
A. Wypełnia wnioskodawca (drukowanymi literami)
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania:
województwo

Data urodzenia

powiat

gmina

ulica, nr domu, nr lokalu

miejscowość

kod pocztowy

poczta

nr telefonu

Właściwy Urząd Skarbowy

Nr NIP…………………………………………………………...
Nr PESEL………………………………………………………..

Miejsce pracy, nr telefonu

Stanowisko

Zatrudniona od dnia

Rodzaj kursu:

Przewidywany koszt:

Organizator kursu:
Czas trwania kształcenia od ............................................ do .........................................................
B. Wypełnia pracodawca wnioskodawcy

................................................

Data ...................................

Pieczątka zakładu pracy

Zaświadczenie o opłacaniu składek
Zaświadcza się, że Pani/Pan .............................................................................od dnia ...................... opłaca obowiązkową miesięczną składkę
(imię i nazwisko)

na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w wysokości 1 % od wynagrodzenia zasadniczego.
Podstawa prawna: ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 01 lipca 2011r. art. 11, ust. 2, pkt. 4 (Dz. U.2011.174.1038).
Zaświadczenie wydaje się celem przedłożenia Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego ORPiP z siedzibą w Pile, ul.Motylewska 9.

……………………....................................
Podpis i pieczątka osoby upoważnionej przez pracodawcę

C. Wypełnia wnioskodawca
Oświadczam, że jestem świadoma(y) odpowiedzialności karnej za złożenie informacji niezgodnych z prawdą, wynikającej
z art.246 Kodeksu Karnego.
Piła, dn.

...........................

……………………………..
Podpis wnioskodawcy

Zobowiązuje się do zaprezentowania treści odbytego kształcenia w szkoleniach wewnętrznych organizowanych przez Izbę lub dla podmiotu
przez nią wskazanego. W przypadku odmowy może nastąpić cofnięcie wypłaty refundacji.

Uwaga !
Po zakończeniu kształcenia do złożonego wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1. Dowód opłaty za szkolenie - oryginał.
2. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
3. Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości kosztów poniesionych przez pracodawcę.
4. Oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do wniosku o refundację.
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D. Regulamin finansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków OIPiP z siedzibą w Pile
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych (Dz.U.11.174.1038) oraz Uchwały nr 8 XXX Okręgowego Zjazdu SprawozdawczoBudżetowego Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile z dnia 17 marca 2017 r. uchwala się co następuje:
§1
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych mając na celu umożliwienie członkom samorządu podnoszenie kwalifikacji zawodowych, ustala zasady finansowania kosztów kształcenia
i doskonalenia zawodowego.
§2
Członek OIPiP z siedzibą w Pile na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U.11.174.1039) ma prawo do pomocy finansowej w postaci
częściowej refundacji kosztów poniesionych na kształcenie i doskonalenie zawodowe w formach:
o szkoleń specjalizacyjnych, zwanych dalej specjalizacjami,
o kursów kwalifikacyjnych ,
o kursów specjalistycznych,
o kursów dokształcających,
po wcześniejszym zatwierdzeniu przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych lub Prezydium ORPiP albo przez Przewodniczącego ORPiP.
§3
W szczególnych przypadkach członek OIPiP z siedzibą w Pile ma prawo do częściowej refundacji kosztów udziału w konferencjach, seminariach krajowych, sympozjach i zjazdach naukowych
(po wcześniejszym zatwierdzeniu przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych lub Prezydium ORPiP albo przez Przewodniczącego ORPiP).
§4
1. Każdy członek OIPiP w Pile ma prawo zwrócić się o refundację tylko jeden raz dla specjalizacji i jeden raz dla każdego poszczególnego kursu wymienionego w § 2. Refundacja jest możliwa
jeden raz na pięć lat, przez zapis raz na pięć lat należy rozumieć termin od daty ukończenia poszczególnego rodzaju kursu lub szkolenia do daty złożenia kolejnego wniosku.
2. Z pomocy finansowej mają prawo korzystać członkowie OIPiP w Pile, opłacający regularnie składki przez co najmniej 3 lata na rzecz OIPiP w Pile i wpisani do rejestru OIPiP w Pile. Przez
regularne opłacanie składki członkowskiej rozumie się przekazanie na konto OIPiP do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni lub z góry za okres określony Uchwałą nr 42/IV ORPiP
z dnia 26.03.2004 tj. dopuszcza się opłacanie składek członkowskich za okres kwartału, 6 miesięcy lub całego roku – opłata następuje na początku każdego z wymienionych okresów
płatności.
3. Wniosek o refundację należy składać przed rozpoczęciem szkolenia w celu zatwierdzenia przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych lub Prezydium ORPiP albo przez
Przewodniczącego ORPiP. W wyjątkowych i uzasadnionych przez wnioskodawcę pisemnie przypadkach po zatwierdzeniu przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych lub Prezydium
ORPiP albo przez Przewodniczącego ORPiP istnieje możliwość złożenia wniosku po rozpoczęciu szkolenia.
4. Dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, oryginały rachunków, zaświadczenie o partycypowaniu w kosztach przez zakład pracy, oświadczenie wnioskodawcy o finansowaniu,
należy składać w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od daty zakończeniu szkolenia.
5. W razie nie złożenia w terminie dokumentów, o których mowa w ust. 4 członek OIPiP traci prawo do przyznanej mu refundacji.
6. Refundacja kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych oraz dokształcających wynosi do 50% kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego opłaconych przez uczestnika kursu, nie
więcej jednak niż 500 zł.
7. Koszty szkoleń specjalizacyjnych refundowane będą po ukończeniu szkolenia i przedłożeniu dokumentów wymienionych w ust. 4. Refundacja specjalizacji wynosi do 50% kosztów
kształcenia opłaconych przez uczestnika kursu, nie więcej jednak niż 1600 zł.
8. W przypadku nie zatwierdzenia przez ORPiP lub Prezydium ORPiP albo przez Przewodniczącego ORPiP wniosku o refundację wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie.
9. Każdy członek samorządu ubiegający się o refundację ma prawo w ciągu 14 dni od daty otrzymania odmownej decyzji odwołać się do Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
10.Uzyskanie refundacji zobowiązuje członka samorządu do zaprezentowania treści odbytego kształcenia w szkoleniach wewnętrznych organizowanych przez Izbę lub dla podmiotu przez nią
wskazanego. W przypadku odmowy może nastąpić cofnięcie wypłaty refundacji.
11.Regulamin przyjęty podczas XXX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Budżetowego Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile z dnia 17 marca 2017 r.
obowiązuje wszystkich członków samorządu dotychczas korzystających z refundacji za kształcenie podyplomowe.
§5
11. W ramach budżetu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile tworzy się fundusz kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych.
2. Wysokość funduszu określa na dany rok kalendarzowy Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Pile ujęty w pozycji planu finansowego.
3. W przypadku wyczerpania się środków finansowych zatwierdzonych budżetem na kształcenie i doskonalenie zawodowe dopuszcza się przeniesienie środków z innych pozycji planu
finansowego w ramach budżetu, a przy braku możliwości wypłaty refundacji w danym roku przechodzi ona na następne lata.
§6
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Traci moc Uchwała nr 360/V ORPiP w Pile z dnia 30 czerwca 2011 roku.

E. Wypełnia pracownik biura
Piła, dn. ...........................
Uchwałą Prezydium ORPiP w Pile nr ..................... z dnia .............................. przyznano refundacji kosztów szkolenia:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Do wypłaty .......................słownie.............................................................................................

................................................
Podpis osoby upoważnionej

…..........................
Kwituję odbiór

F. Przyznaną kwotę proszę przekazać na moje konto osobiste:
Imię i nazwisko .....................................................................................................................
Nazwa banku .........................................................................................................................
Nr konta osobistego ...............................................................................................................

…………………………………………
podpis wnioskodawcy
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