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Regulamin przyjęty Uchwałą Nr 29/VII/2019 OKRPiP w Lublinie z dnia 15 stycznia 2019 r.  
 
 

Regulamin dofinansowania  
kosztów kształcenia podyplomowego oraz organizowania bezpłatnych szkoleń                                

dla pielęgniarek i położnych zrzeszonych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Lublinie 
 

Rozdział I  

Przepisy wstępne 

§ 1 

1. Regulamin określa: 

1) zasady organizowania oraz finansowania udziału w różnych formach kształcenia podyplomowego 

pielęgniarek i położnych zrzeszonych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Lublinie, 

2) zasady oraz wysokość dofinansowania do kosztów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i  położnych 

zrzeszonych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Lublinie, 

3) zasady udziału członków OIPiP w Lublinie w szkoleniach płatnych organizowanych przez OIPiP                                        

w Lublinie. 

2. Z formy wsparcia finansowego w zakresie, o którym mowa w ust.1 i ust. 2 mogą skorzystać pielęgniarki                                               

i położne zrzeszone w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Lublinie regularnie opłacające składkę 

członkowską zgodnie z Uchwałą nr 18 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 

r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału oraz Uchwałą Nr 22 VII Krajowego 

Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały VII Krajowego Zjazdu 

Pielęgniarek i Położnych Nr 18 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad 

jej podziału. 

3. Wysokość funduszu przeznaczonego na dofinansowanie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych 

oraz jego finansowanie w postaci organizowania przez OIPiP w Lublinie bezpłatnych szkoleń określa na każdy 

rok budżetowy Uchwała Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Lublinie. 

4. Fundusz przeznaczony na dofinansowanie kształcenia podyplomowego pielęgniarek położnych oraz realizacje 

bezpłatnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych stanowią środki pochodzące ze składek 

członkowskich, odsetek z lokat bankowych, darowizn, wpływy z wynajmu sal dydaktycznych Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych w Lublinie oraz inne wpływy. 

5. Pielęgniarka i położna może ubiegać się o otrzymanie wsparcia finansowego w formie bezpłatnego 

uczestnictwa w kształceniu lub dofinansowania kosztów Kształcenia organizowanego przez inne podmioty 

niż OIPiP w Lublinie po upływie 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o udział lub dofinansowanie do jednej 

z form kształcenia Podyplomowego, o której mowa w tym ustępie,  zastrzeżeniem § 2 ust. 5 oraz § 6 ust.4. 

 
Rozdział II 

Zasady organizowania oraz bezpłatnego udziału w różnych formach kształcenia podyplomowego 

pielęgniarek i położnych zrzeszonych w OIPiP w Lublinie finansowanych  ze środków Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych w Lublinie 

 
§ 2 

1. Pielęgniarki i położne zrzeszone w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Lublinie mają  prawo do 

bezpłatnego udziału w różnych formach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych 

organizowanych z funduszu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie po złożeniu poprzez System 

Monitorowania Kształcenia wniosku o udział w kształceniu. 

2. Ze świadczeń określonych w ust. 1 mogą korzystać wyłącznie pielęgniarki i położne, które w chwili złożenia 

wniosku o udział w szkoleniu pozostają członkami Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie 

nieprzerwanie od co najmniej 24 miesięcy i regularnie opłacają składkę członkowską na rzecz OIPiP                          

w Lublinie. 
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3. Przez regularne opłacanie składki członkowskiej rozumie się comiesięczne przekazywanie wpłaty na 

rachunek bankowy OIPiP w Lublinie, do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 

4. Pielęgniarki i położne zainteresowane udziałem w bezpłatnych formach kształcenia podyplomowego 

organizowanych przez OIPiP w Lublinie, które nie opłacają składek członkowskich mogą wystąpić                      

z wnioskiem o udział w bezpłatnej formie kształcenia pod warunkiem uzupełnienia zaległych składek 

członkowskich za okres 24 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku o udział w szkoleniu. 

5. Częstotliwość bezpłatnego udziału w różnych formach kształcenia podyplomowego pielęgniarek  i położnych, 

o których mowa w ust. 1 przedstawia się następująco: 

1) szkolenia specjalizacyjne – jeden raz w karierze zawodowej; 

2) kursy kwalifikacyjne – jeden raz na 5 lat; 

3) kursy specjalistyczne –jeden raz na rok. 
 

§ 3 

1. Pielęgniarki i położne będące członkami OIPiP w Lublinie, o których mowa w § 2 mogą korzystać                         

z udziału w bezpłatnych formach kształcenia podyplomowego organizowanego przez OIPiP w Lublinie po 

spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 

z 2016 r. poz. 1251 i 1579) oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie 

kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1761) i po zakwalifikowaniu przez 

organizatora kształcenia do udziału w wybranej formie kształcenia. 

2. W danym roku pielęgniarka i położna może bezpłatnie uczestniczyć tylko w jednej formie kształcenia 

podyplomowego pielęgniarek i położnych, o której mowa w § 2 ust. 5 organizowanego przez OIPiP w Lublinie. 

3. Pielęgniarka i położna zakwalifikowana do bezpłatnego udziału w wybranej formie kształcenia  

podyplomowego  najpóźniej  w  dniu  rozpoczęcia  kształcenia  podpisuje  z organizatorem kształcenia 

umowę - zobowiązanie uczestnictwa w bezpłatnej formie kształcenia. W przypadku rezygnacji z udziału                                   

w bezpłatnej formie kształcenia po pierwszym dniu zajęć bez uzasadnionych przyczyn, pielęgniarka/ położna 

wezwana zostaje do pokrycia kosztów szkolenia w wysokości  odpowiadającej  kosztom  jednostkowego  

uczestnictwa w szkoleniu z zachowaniem zasady proporcjonalności. 

 
§ 4 

1. Decyzje w sprawie określenia bezpłatnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych na 

dany rok kalendarzowy, w szczególności w części dotyczącej wskazania rodzajów  kształcenia  

podyplomowego, dziedzin  pielęgniarstwa, liczby edycji oraz liczebności grup określanej jako ”Plan bezpłatnych 

szkoleń OIPiP w Lublinie” podejmuje w drodze uchwały  Okręgowa Rada Pielęgniarek    i Położnych w Lublinie 

dwa razy w roku w terminie do 30 czerwca i 31 grudnia. 

2. ”Plan bezpłatnych szkoleń OIPiP w Lublinie” przygotowany zostaje w oparciu o: 

1) analizę zapotrzebowania na kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, 

2) wytyczne w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, 

3) analizę sytuacji demograficzno- epidemiologicznej. 

3. W uzasadnionych przypadkach ORPiP w Lublinie lub jej Prezydium w drodze uchwały może dokonywać 

zmiany ”Planu bezpłatnych szkoleń OIPiP w Lublinie” na dany okres w zakresie odpowiadającym 

zapotrzebowaniu środowiska pielęgniarek i położnych oraz zgodnym z sytuacją finansową Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych w Lublinie. 

4. ”Plan bezpłatnych szkoleń OIPiP w Lublinie” podany zostanie do wiadomości pielęgniarek i położnych 

zrzeszonych w OIPiP w Lublinie dwa razy do roku na stronie internetowej OIPiP w Lublinie oraz w piśmie 

OIPiP w Lublinie „Nasz Głos”. 

§ 5 

1. Decyzję o uczestnictwie w bezpłatnej formie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych 

organizowanej przez OIPiP w Lublinie podejmuje każda pielęgniarka i położna indywidualnie. 
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2. Uczestnictwo w bezpłatnej formie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych organizowanej 

przez OIPiP w Lublinie nie ogranicza pielęgniarki i położnej w uczestnictwie w odpłatnych formach 

kształcenia prowadzonych przez OIPiP w Lublinie lub inne podmioty niż OIPiP w Lublinie. 

3. Pielęgniarki i położne uczestniczące w bezpłatnych formach kształcenia podyplomowego pielęgniarek                         

i położnych prowadzonych przez OIPiP w Lublinie uczestniczące równocześnie w szkoleniach płatnych 

organizowanych przez podmioty inne niż OIPiP w Lublinie mogą ubiegać się o otrzymanie dofinansowania na 

zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, z zastrzeżeniem że szkolenia organizowane przez 

podmioty inne niż OIPiP w Lublinie nie zostały ujęte w „Planie bezpłatnych szkoleń OIPiP w Lublinie” 

przyjętym na dany rok kalendarzowy oraz  zachowane  zostały  ramy  czasowe  dotyczące  zasad  ubiegania  

się o dofinansowanie do kształcenia podyplomowego określone w tym regulaminie. 

 
Rozdział III 

Zasady i wysokości dofinansowania do kształcenia podyplomowego pielęgniarek                               

i położnych zrzeszonych w OIPiP w Lublinie prowadzonych przez inne podmioty                                

niż Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie oraz ubiegania się o dofinansowanie 

 
§ 6 

1. Dofinansowaniu podlegają koszty dydaktyczne następujących form kształcenia podyplomowego pielęgniarek 

i położnych : 

1) szkolenia specjalizacyjne; 

2) kursu kwalifikacyjne; 

3) kursy specjalistyczne; 

4) studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo za III i IV semestr. 

2. Dofinansowania udziela się do tych rodzajów kształcenia, których koszt wynosi co najmniej 500 złotych 

(słownie: pięćset złotych). 

3. Dofinansowanie kosztów kształcenia podyplomowego wynosi: 
1) szkolenia  specjalizacyjne  -  50 % kosztów  poniesionych  przez  pielęgniarkę/położną i odpowiednio 

udokumentowanych, przy czym dofinansowanie nie może przekroczyć kwoty 2 500 złotych (słownie: dwa 

tysiące pięćset złotych). O dofinansowanie pielęgniarka/położna może ubiegać się po zdaniu Państwowego 

Egzaminu Specjalizacyjnego, jeden raz w karierze zawodowej, 

2) kursy kwalifikacyjne - 35% kosztów poniesionych przez pielęgniarkę/położną i odpowiednio 

udokumentowanych, przy czym dofinansowanie nie może przekroczyć kwoty 600 złotych (słownie: 

sześćset złotych). O dofinansowanie pielęgniarka/ położna może ubiegać się po upływie 24 miesięcy 

licząc od dnia złożenia poprzedniego wniosku o dofinansowanie, 

3) kursy specjalistyczne - 50% kosztów poniesionych przez pielęgniarkę/położną i odpowiednio 

udokumentowanych. O dofinansowanie pielęgniarka/ położna może ubiegać się po upływie 12 miesięcy 

licząc od dnia złożenia poprzedniego wniosku o dofinansowanie, 

4) studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo za III (trzeci) i IV (czwarty) 

semestr – 20 % kosztów poniesionych przez pielęgniarkę/ położną i odpowiednio udokumentowanych, 

przy czym dofinansowanie nie może przekroczyć kwoty 1 500,00 złotych ( słownie jeden tysiąc pięćset 

złotych). 

4. Członek  Okręgowej  Izby   Pielęgniarek   i   Położnych   w   Lublinie   może   ubiegać   się                                               

o  dofinansowanie      wyłącznie     po     zakończeniu    formy   kształcenia,  określonej w ust. 1. 

 
              § 7 

1. O dofinansowanie do danej formy kształcenia podyplomowego mają prawo ubiegać się pielęgniarki                       

i położne, o których mowa w § 1 ust. 4. Nowi członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych                              

w Lublinie mają prawo ubiegać się o dofinansowanie do danej formy kształcenia podyplomowego po 

upływie 24 miesięcy od dnia regularnego opłacania składki członkowskiej na rzecz OIPiP w Lublinie. 
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2. Członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie, którzy ukończyli przeszkolenie po 

przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat w ostatnich 6-ciu latach, mają prawo ubiegać się                          

o dofinansowanie danej formy kształcenia podyplomowego po upływie 24 miesięcy od ukończenia 

przeszkolenia i regularnego opłacania składek członkowskich co najmniej przez ten okres. 

3. Osoby, które były zwolnione z opłacania składek członkowskich zgodnie z Uchwałą nr 18 VII Krajowego 

Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej 

oraz zasad jej podziału oraz Uchwałą Nr 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 

stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych Nr 18 z dnia 20 

stycznia 2016 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału, mają prawo ubiegać 

się o dofinansowanie kosztów kształcenia podyplomowego, jeżeli przed okresem uprawniającym do 

zwolnienia, opłacali składki członkowskie regularnie przez co najmniej 24 miesiące. Osoby te są 

zobowiązane do udokumentowania tego  faktu. 

4. Przez regularne opłacanie składki członkowskiej rozumie się comiesięczne przekazywanie wpłaty na 

rachunek bankowy OIPiP w Lublinie, do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 

 

             § 8 

W celu uzyskania dofinansowania do kształcenia podyplomowego członek Okręgowej Izby Pielęgniarek                                            

i Położnych w Lublinie powinien złożyć: 

1) wypełniony kompletnie i czytelnie wniosek o dofinansowanie kształcenia podyplomowego pielęgniarek                       

i położnych. Wzór wniosku określa załącznik do niniejszego regulaminu, 

2) kserokopię     dokumentu   potwierdzającego   ukończenie  danej  formy  Kształcenia (zaświadczenie                             

lub dyplom), 

3) oryginał imiennego rachunku/ faktury potwierdzającej poniesione koszty, 

4) zaświadczenie wystawione przez pracodawcę o niedofinansowaniu lub dofinansowaniu wysokości 

kosztów kształcenia w celu rozliczenia wysokości dofinansowania przyznawanego przez OIPiP w Lublinie, 

5) potwierdzenie opłacania składek członkowskich, 

6) w przypadku osób zwolnionych z opłacania składek: zaświadczenie potwierdzające fakt przebywania na 

urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym, rodzicielskim, zaświadczenie pobierania  

świadczenia  rehabilitacyjnego  lub  pielęgnacyjnego, zasiłku z   pomocy  społecznej,  zaświadczenie 

potwierdzające   fakt  rejestracji w urzędzie  pracy. 

           § 9 

OIPiP w Lublinie nie dofinansowuje diet, kosztów zakwaterowania, kosztów przejazdu, wyżywienia, 

opłat egzaminacyjnych oraz tzw. opłat wpisowych, opłat za wydanie legitymacji studenckiej                                  

i wydanie dyplomu. 

            § 10 

Dofinansowania kosztów kształcenia podyplomowego dokonuje się wyłącznie na wniosek osoby 

zainteresowanej, złożony w sekretariacie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie nie później niż                  

6 miesięcy licząc od dnia uzyskania zaświadczenia o ukończeniu kursu (kwalifikacyjnego, specjalistycznego), 

dyplomu uzyskania tytułu specjalisty, dyplomu ukończenia studiów na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo. 

 
             § 11 

Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w § 10 nie będą rozpatrywane. 
 

            § 12 

W sytuacji złożenia wniosku o dofinansowanie kształcenia podyplomowego wadliwie wypełnionego, 

nieczytelnego, bez wymaganych załączników, pielęgniarka/ położna zostanie wezwana przez OIPiP w Lublinie              

do jego poprawienia i uzupełnienia braków, w terminie wyznaczonym w wezwaniu. Wniosek  nie  uzupełniony                                    

w  wyznaczonym  terminie  nie  będzie  rozpatrywany. 
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Rozdział IV 

Zasady udziału członków OIPiP w Lublinie w szkoleniach płatnych organizowanych                    

przez OIPiP w Lublinie 

 
§13 

1. OIPiP w Lublinie po za wymienionymi w niniejszym Regulaminie formami wsparcia, organizuje również 

odpłatne szkolenia dla pielęgniarek i położnych prowadzone w ramach kształcenia podyplomowego 

pielęgniarek i położnych. 

2. Osoby zainteresowane udziałem w odpłatnych formach kształcenia winny złożyć do OIPiP w Lublinie za 

pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia wniosek o udział w wybranej formie kształcenia                  

i spełnić warunki  określone w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 

z 2016 r. poz. 1251i 1579) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie 

kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1761), a także zostać 

zakwalifikowane przez organizatora kształcenia do udziału w wybranej formie kształcenia. 

3. Koszty udziału w poszczególnych rodzajach kształcenia przedstawione zostaną w ofercie szkoleniowej 

OIPiP w Lublinie. 

4. Pielęgniarka i położna zakwalifikowana do udziału w wybranej formie kształcenia podyplomowego, 

najpóźniej w dniu rozpoczęcia kształcenia podpisuje z organizatorem Kształcenia  umowę - 

zobowiązanie  uczestnictwa w wybranej formie kształcenia. 

5. W przypadku rezygnacji z udziału w wybranej formie kształcenia po pierwszym dniu zajęć bez 

uzasadnionych przyczyn, pielęgniarka/ położna wezwana zostaje do pokrycia kosztów szkolenia                       

w wysokości odpowiadającej kosztom jednostkowego uczestnictwa w szkoleniu z  zachowaniem  zasady  

proporcjonalności. 

6. OIPiP w Lublinie nie dofinansowuje pielęgniarkom i położnym zrzeszonym w OIPiP w Lublinie 

uczestnictwa w odpłatnych formach kształcenia podyplomowego organizowanych przez OIPiP                                

w Lublinie.  

Rozdział V  

Postanowienia końcowe 

 
§ 14 

1. Pielęgniarki i położne uczestniczące w bezpłatnej formie kształcenia podyplomowego organizowanej 

przez OIPiP w Lublinie zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale II, mogą ubiegać się o udział                                      

w płatnych formach kształcenia podyplomowego organizowanych przez OIPiP w Lublinie. 

2. Pielęgniarki i położne uczestniczące w bezpłatnej formie kształcenia podyplomowego organizowanego 

przez OIPiP w Lublinie zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale II mogą ubiegać się o dofinansowanie 

do płatnych szkoleń prowadzonych przez podmioty inne niż OIPiP w Lublinie na zasadach określonych 

w niniejszym Regulaminie, z zastrzeżeniem, że szkolenia te nie były ujęte w „Planie bezpłatnych szkoleń 

OIPiP w Lublinie„ na dany rok kalendarzowy   zatwierdzony   uchwałą  ORPiP w Lublinie. 

 
§ 15 

Komisja ds. Nauki, Kształcenia i Rozwoju Zawodowego przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych                           

w Lublinie, zwana dalej Komisją rozpatruje wnioski na posiedzeniach Komisji wg. Harmonogramu pracy  

ustalonego  na dany  rok. 

§ 16 

Rozpatrzone przez Komisję, o której mowa w § 15 wnioski o dofinansowanie, Komisja przedstawia na 

posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie lub Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek                                                    

i Położnych w Lublinie, które podejmuje w drodze uchwały decyzję o zatwierdzeniu kwot dofinansowań do wypłaty. 
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§ 17 

Wypłata przyznanego dofinansowania może nastąpić jedynie na rachunek bankowy pielęgniarki/położnej, 

której przyznano dofinansowanie, a w szczególnych przypadkach przekazem pocztowym, którego koszt 

pomniejsza wartość przyznanego dofinansowania. 

 
§ 18 

Pisemne uzasadnienie odmowy przyznania przez Komisję dofinansowania kosztów kształcenia 

podyplomowego, członek Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie otrzymuje w terminie 30 dni od daty 

podjęcia decyzji w sprawie. 

  § 19 
Wnioskodawca, któremu odmówiono dofinansowania kosztów kształcenia podyplomowego może odwołać się 

do Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji Komisji. 

Odwołanie rozpatruje się na najbliższym posiedzeniu Okręgowej Rada Pielęgniarek i Położnych w Lublinie. Decyzja 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie jest ostateczna. 

 

   § 20 
Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie nie powiadamia członków Okręgowej Izby Pielęgniarek 

i Położnych w Lublinie o przyznaniu dofinansowania. 

 
      § 21 

Jeżeli okaże się, że  dofinansowanie  lub  pełne  sfinansowanie  udziału  pielęgniarki/ położnej  w  kształceniu  

podyplomowym  zostało  przyznane  na  podstawie  nieprawdziwych  informacji i dokumentów, podlega ono 

natychmiastowemu zwrotowi w całości wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi  od  daty  wypłaty  

dofinansowania.  Uchwałę  w  tym  przedmiocie  podejmuje  ORPiP w Lublinie, od podjętej uchwały nie służy 

odwołanie. 

    § 22 
OIPiP w Lublinie prowadzi ewidencję pielęgniarek i położnych uczestniczących w bezpłatnych szkoleniach 

organizowanych przez OIPiP w Lublinie oraz ewidencję pielęgniarek i położnych, które otrzymały 

dofinansowanie do kształcenia podyplomowego. 

 
     § 23 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmować będzie Okręgowa Rada Pielęgniarek                               

i Położnych w Lublinie lub jej Prezydium. 

 
      § 24 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia i ma zastosowanie w części dotyczącej wniosków                            

o dofinansowanie do kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych złożonych po dniu                                           

15 stycznia 2019 r.   

 
                                                                                                                                          Przewodnicząca 
                                                                                                                          Komisji ds. ds. Nauki, Kształcenia  
                                                                                                                                 i Rozwoju Zawodowego                                                                                                                                                
                                                                                                                                 (-) Małgorzata Chojniak 

 


