
Sprawozdanie 
z działalności Komisji ds. Nauki, Kształcenia i Rozwoju Zawodowego 

przy ORPiP w Lublinie 
za okres od 01.01.2018 do  31.12.2018 

 
 Komisja w składzie : 
 Przewodnicząca            - Małgorzata Chojniak  
 V-ce przewodniczące   - Małgorzata Szafraniec 
 Sekretarz  :                      - Anna Krasowicz 
 
         Komisja liczy  21   członków  według stanu na dzień 31.12.2018 r.  W  okresie sprawozdawczym  
odbyło się 8 posiedzeń komisji. Na spotkaniach obecnych było   średnio 2/3  członków komisji wg. 
list obecności, które stanowią dokumentacje Komisji. 

Komisja ds. Nauki, Kształcenia i Rozwoju Zawodowego pracuje w oparciu o następujące akty 
prawne: 

1. Uchwałę ORPiP w Lublinie Nr 17/VII/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie powołania 
komisji problemowych działających przy ORPiP w Lublinie 

2. Uchwałę Nr 7/VII/2018XXXIV Okręgowego Zjazdu  Pielęgniarek i Położnych w Lublinie 
z dnia 29  marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego przychodów                                
i wydatków na rok 2018. 

3. Regulaminu Komisji ds. Nauki, Kształcenia i Rozwoju Zawodowego  zatwierdzonego Uchwałą 
ORPiP w Lublinie 

4. Regulaminy, programy i procedury zatwierdzone Uchwałami ORPiP w Lublinie  regulującymi 
następujące obszary: 
4.1. dofinansowania kosztów kształcenia podyplomowego oraz organizowania bezpłatnych 

szkoleń dla pielęgniarek i położnych zrzeszonych w OIPiP w Lublinie,  
4.2. bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ORPiP w Lublinie, 
4.3. sposobu i trybu odbywania oraz zaliczania przeszkolenia przez pielęgniarkę, położną 

która nie wykonywała zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w ostatnich 6-ciu, 
4.4. pełnienia nadzoru nad kształceniem podyplomowym pielęgniarek i położnych               

w stosunku do podmiotów wpisanych do rejestru prowadzonego przez ORPiP                 
w Lublinie.  

Na pierwszym spotkaniu, które miało miejsce w dniu 12 stycznia 2018 r .członkowie Komisji 
zostali poinformowani, że 3 nieusprawiedliwione nieobecności na posiedzeniu komisji skutkują 
skreśleniem z listy członków Komisji, co wynika z faktu, iż zadania, do których realizacji powołana 
została Komisja wymagają czynnego udziału wszystkich jej członków. Ponadto przyjęto plan spotkań 
komisji i ustalono terminy jej posiedzeń. 

W okresie sprawozdawczym Komisja ds. Nauki, Kształcenia i Rozwoju Zawodowego 
przy ORPiP w Lublinie realizowała następujące zadania: 

1. Rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie kształcenia podyplomowego pielęgniarek                                
i położnych złożonych przez członków samorządu zawodowego.  

W okresie sprawozdawczym  tj. od  stycznia do grudnia 2018 r. rozpatrzono w sumie -  234wniosków  
na ogólną kwotę – 207080 .00 zł pln (słownie: dwieście siedem tysięcy osiemdziesiąt złoty ) 
 średnio na osobę 884,96 zł  /źródło danych księgowość OIPiP w Lublinie/. 
Zestawienie danych  szczegółowych 
Dofinansowanie dotyczyło poniżej wymienionych rodzajów kształcenia : 

1.1. Studia  -  48 osób, na kwotę 3692700  zł  pln -  średnio na osobę  769.31zł  
1.2. szkolenia  specjalizacyjne- 63 osób, na kwotę 43197,00 zł. pln  średnio na osobę 685,67 zł 
1.3. kursy kwalifikacyjne - 6 osób, na kwotę – 2380.00pln.  średnio na osobę 396,67 zł 
1.4. kursy specjalistyczne - 103 osób, na kwotę – 122740.00 pln  średnio na osobę 

1191,65/ośrodek NOVUM/ 
1.5. kursy specjalistyczne -  14 osób, na kwotę – 1836.00 zł  średnio na osobę   131,14 zł 

 Z  zaplanowanych  na 2018 r. środków finansowych w wysokości -  250000.00 pln (słownie 
dwieście pięćdziesiąt tysięcy złoty) 

wykorzystano środki finansowe w kwocie -207080,00 pln  (słownie:  dwieście siedem tysięcy 80 zł)    



do wykorzystania postało środków finansowych na kwotę   42920, 00 pln (słownie czterdzieści dwa 
tysiące dziewięćset dwadzieścia zł)  
Po rozpatrzeniu wniosków przez komisję  dofinansowanie do kosztów kształcenia  przyznawano  na 
podstawie Uchwał  ORPiP i Prezydium ORPiP w Lublinie.  

2. Decyzje w sprawie negatywnego rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie do kształcenia 
podyplomowego pielęgniarek i położnych.  
Odrzucono jeden wniosek o dofinansowanie /dokumentacja komisji kształcenia / 

3. Przygotowanie planu kontroli organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek                         
i położnych w Lublinie wpisanych do rejestru prowadzonego przez ORPiP w Lublinie. 

4. Opiniowanie propozycji przedstawionej przez Komisję Nauki, Kształcenia i Rozwoju 
Zawodowego przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych w sprawie kształcenia 
podyplomowego pielęgniarek i położnych. Komisja  pozytywnie wypowiedziała się na temat 
propozycji podjęcia działań służących sukcesywnemu zmniejszaniu liczby kursów 
specjalistycznych i kwalifikacyjnych ora szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek                           
i położnych. 

5. Typowanie przedstawicieli samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych                                  
w Lublinie do składu komisji egzaminacyjnych kończących różne formy  kształcenia 
podyplomowego pielęgniarek i położnych Nadmienić należy, że w tym obszarze 
Przewodnicząca komisji współpracowała z Przewodniczącym Okręgowej Rady Pielęgniarek                                
i Położnych w Lublinie Panem Andrzejem Tytułą. 

Regulaminu dofinansowania kosztów  kształcenia podyplomowego oraz organizowania 
bezpłatnych szkoleń dla pielęgniarek i położnych zrzeszonych w OIPiP    w Lublinie nie ograniczał 
dostępu do kształcenia w innych ośrodkach kształcenia poza izbowym ośrodkiem . 

W związku z wprowadzeniem w 2018  RODO członkowie Komisji mając wgląd do danych 
wrażliwych pielęgniarek i położnych otrzymali pouczenie o zachowaniu tajemnicy i podpisali 
stosowne dokumenty.  
 Analizując ilość rozpatrzonych wniosków o dofinansowanie do kształcenia podyplomowego 
pielęgniarek i położnych należy stwierdzić, że zapotrzebowanie środowiska na różne formy 
kształcenia jest bardzo duże. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się kursy od których ukończenie 
zależne jest przystąpienie do państwowego egzaminu specjalizacyjnego, a więc kursy specjalistyczne- 
organizowane bezpłatnie  przez ośrodek kształcenia. 
Członkowie Komisja ds. nauki, Kształcenia i Rozwoju Zawodowego przy ORPiP w Lublinie otrzymali 
informacje z Centrum Kształcenia o Ośrodku kształcenia Interette – Wrocław o pobraniu pieniędzy na 
różne formy kształcenia w tym specjalizacje, które się nie odbywają Pismo to miał na celu 
przeprowadzenie kontroli tego ośrodka  w obrębie lubelskiej izby. Komisja od kilku lat próbowała 
skontrolować ten ośrodek ,ale nigdy nie można było0 skontaktować się ani telefonicznie ani pisemnie 
z władzami tego ośrodka .Skierowano pismo do Prezydium  OIPiP  o pomoc w uzyskaniu kontaktu                     
i poinformowaniu Interette o kontroli zaplanowanej przez Komisję  zasugerowanej przez Centrum 
Kształcenia w Warszawie. Komisja prowadzi dokumentację zgodnie z przyjętym regulaminem, 
zajmując się w głównej mierze rozpatrywaniem wniosków o dofinansowanie do kształcenia 
podyplomowego pielęgniarek i położnych. 

W tym miejscu pragnę podziękować członkom Komisji za zaangażowanie w pracę na rzecz 
naszej korporacji zawodowej w minionym roku.  

                 
                                                                                                                          Komisji ds. Nauki, Kształcenia 
                                                                                                                                i Rozwoju  Zawodowego   
                                                                                                                                 przy ORPiP  w Lublinie  
                                                                                                                               mgr Małgorzata Chojniak 


