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Uchwała Nr 15/VI/12 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Połoznych w Chełmie  

 z dnia 17 stycznia 2012 roku  
 

 

 w sprawie przyjęcia ramowych dokumentów do prowadzenia rejestru podmiotów prowadzących 

kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych  

 

 
Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 01 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. 

Nr 174 poz. 1038) oraz art 76, 77 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej 

(Dz.U. Nr 174 poz 1039), uchwala się co następuje: 

 

 § 1. Ustala się wzory dokumentów wpisu do rejestru działalności regulowanej podmiotów 

prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych: 

1) wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe 

pielęgniarek i położnych – załącznik nr 1 

2) wniosek o zgłoszenie zmian wpisu / wykreślenie wpisu do rejestru podmiotów 

prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych – załącznik nr 2 

3) zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe 

pielęgniarek i położnych prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych 

w Chełmie - załącznik nr 3 

4) dane objęte rejestrem podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek 

i położnych – załącznik nr 4 

6) sposób nadawania numerów wpisom do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie 

podyplomowe pielęgniarek i położnych – załącznik nr 5 

 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 62/V/10 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 

z dnia 31 września 2010 r. w sprawie procedury wpisu do rejestru podmiotów prowadzących 

kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.  

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

SEKRETARZ 

Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 

/-/ 

mgr Beata Żółkiewska 

PRZEWODNICZĄCA 

Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 

/-/ 

mgr Wiesława Szaniawska 
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Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr 15/VI/12 

ORPiP w Chełmie 

 z dnia 17 stycznia 2012 r. 

 

 

 

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

(data złożenia wniosku w Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych) 

 

 

(pieczęć Okręgowej Rady  

Pielęgniarek i Położnych) 

 

 

 

WNIOSEK  

o wpis do rejestru podmiotów prowadzących  

kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych  
 

1. Oznaczenie wnioskodawcy (organizatora kształcenia) 

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

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

 

2. Adres zamieszkania lub siedziby 

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

(ulica, nr)    (kod pocztowy)  (miejscowość) 

3. Dane kontaktowe 

 

Tel. ................................................. Fax  ..............…............... email  ...................……............. 

 

4. Numer identyfikacji podatkowej NIP .................................................................... 

 

5. Forma organizacyjno-prawna wnioskodawcy (organizatora kształcenia) 

 

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

 

6. Nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego / ewidencji działalności gospodarczej
*
 

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

 

7. Rodzaj kształcenia 

 

  

 Szkolenie specjalizacyjne   

 

 

 Kurs kwalifikacyjny 

 

 Kurs specjalistyczny 

 

 

 Kurs dokształcający 

 

                                                           
*
 Niepotrzebna skreślić 
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8. Dziedzina pielęgniarstwa lub dziedzina mająca zastosowanie w ochronie zdrowia, 

w której ma być prowadzone kształcenie 

 

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

 

9. System kształcenia 

 

  

 stacjonarny 

 

 

 niestacjonarny 

 

10.  Data i numer decyzji zatwierdzającej program kształcenia  

 

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

 

11. Miejsce prowadzenie kształcenia 

 

Miejsce odbywania zajęć teoretycznych (nazwa i adres placówki, w której będą realizowane zajęcia 

teoretyczne): 

 

1). .......................................................................................................................................... 

2). .......................................................................................................................................... 

3). .......................................................................................................................................... 

Miejsce odbywania szkolenia praktycznego (nazwa i adres placówki, w której będzie realizowane 

szkolenie praktyczne): 

 

1). .......................................................................................................................................... 

2). .......................................................................................................................................... 

3). .......................................................................................................................................... 

4). .......................................................................................................................................... 

5). .......................................................................................................................................... 

6). .......................................................................................................................................... 

7). .......................................................................................................................................... 

8). .......................................................................................................................................... 

9). .......................................................................................................................................... 

10). .......................................................................................................................................... 

 

12.  Planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia specjalizacji oraz kursów:  

       kwalifikacyjnych i specjalistycznych 

 

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

 

..................................................................................................................................................... 
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13.  Oświadczenie 

 

Działając w imieniu / imieniu własnym 
**

 

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

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

(nazwa wnioskodawcy (organizatora kształcenia), jego siedziba i adres) 

 

oświadczam, że: 

1). dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie 

podyplomowe są kompletne i zgodne z prawdą, 

2). znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 

kształcenia podyplomowego, określone w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 

pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039). 

 

 

 

.......................................................   .................................................................... 
(miejscowość, data)              pieczęć imienna i podpis osoby /osób 

                 upoważnionych do reprezentowania  

           organizatora kształcenia 

 

 

 

Do wniosku należy dołączyć: 

1. Zaświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej. 

                                                           
**

 Niepotrzebna skreślić 
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Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr 15/VI/12 

ORPiP w Chełmie  

 z dnia 17 stycznia 2012 roku  

 

 

 

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

(data złożenia wniosku w Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych) 

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

(pieczęć Okręgowej Rady  

Pielęgniarek i Położnych) 

 

 

 

 

WNIOSEK  

o zgłoszenie zmian wpisu / wykreślenie  

wpisu do rejestru podmiotów prowadzących  

kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych  

 
 

 WYKREŚLENIE     ZGŁOSZENIE ZMIAN WPISU
1
 

 

 

 

 

CZEŚĆ  A
2
 

 

1. Oznaczenie wnioskodawcy (organizatora kształcenia) 

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

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

 

2.  Numer wpisu do rejestru, którego dotyczy zgłoszenie zmian wpisu / wykreślenie 

 

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

 

3.  Data i numer decyzji zatwierdzającej program kształcenia  

 

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

                                                           
1
 Należy zaznaczyć znakiem X właściwy cel złożenia wniosku 

2
 Cześć A i C wspólna dla wniosków o zmianę wpisu i wykreślenie  
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CZEŚĆ  B
3
   ZMIANA WPISU 

 

 

I. Zmiany dotyczące organizatora 

 

1. Nowa nazwa wnioskodawcy (organizatora kształcenia) 

 

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

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

 

2.  Nowy adres wnioskodawcy (siedziby organizatora kształcenia) 

 

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

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

 

3. Nowe dane kontaktowe wnioskodawcy (organizatora kształcenia) 

 

Nr telefonu …………………..………….…… Nr faxu ……………………………………… 

 

Adres e-mail ………………………………… 

 

4. Nowy numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego / ewidencji działalności 

gospodarczej  

 

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

 

5. Nowa forma organizacyjno-prawna wnioskodawcy (organizatora kształcenia) 

 

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

 

6. Nowy numer identyfikacji podatkowej NIP wnioskodawcy (organizatora kształcenia) 

 

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

 

II. Zmiany dotyczące miejsca prowadzenia kształcenia 

 

1. Miejsce odbywania zajęć teoretycznych (nazwa i adres placówki, w której będą 

realizowane zajęcia teoretyczne): 

 

1) .......................................................................................................................................... 

2) .......................................................................................................................................... 

3) .......................................................................................................................................... 

 

2. Miejsce odbywania zajęć praktycznych (nazwa i adres placówki, w której będzie 

realizowane szkolenie praktyczne): 

 

1) .......................................................................................................................................... 

2) .......................................................................................................................................... 

3) .......................................................................................................................................... 

                                                           
3
 Wypełnia się tylko w przypadku wniosku o zmianę wpisu 
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4) .......................................................................................................................................... 

5) .......................................................................................................................................... 

6) .......................................................................................................................................... 

7) .......................................................................................................................................... 

8) .......................................................................................................................................... 

9) .......................................................................................................................................... 

10) .......................................................................................................................................... 

 

II. Zmiany dotyczące kształcenia: 

1.  Planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia specjalizacji oraz kursów:  

       kwalifikacyjnych i specjalistycznych 

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

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

2. Aktualizacja programu kształcenia w dziedzinie pielęgniarstwa mającej zastosowanie 

w ochronie zdrowia, w której ma być prowadzone kształcenie 

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

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

3. System kształcenia: 

  

 stacjonarny 

 

 

 niestacjonarny 
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CZEŚĆ  C
4
  OŚWIADCZENIE  

 

Działając w imieniu / imieniu własnym 
**

 

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

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

(nazwa wnioskodawcy (organizatora kształcenia), jego siedziba i adres) 

 

oświadczam, że: 

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie 

podyplomowe są kompletne i zgodne z prawdą, 

 

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 

kształcenia podyplomowego, określone w ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach 

pielęgniarki i położnej. 

 

 

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

(miejscowość, data)          pieczęć imienna i podpis osoby /osób 

upoważnionych do reprezentowania 

organizatora kształcenia 

 

Do wniosku należy dołączyć: 

1. Zaświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie  

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 

                                                           
4
 Cześć A i C wspólna dla wniosków o zmianę wpisu i wykreślenie  

**
 Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 15/VI/12 

ORPiP w Chełmie  

 z dnia 17 stycznia 2012 roku  

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 
ul. Obłońska 20, 22-100 Chełm 

(nazwa i adres okręgowej izby pielęgniarek i położnych) 
 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz.1807), ustawa z dnia 15 lipca 2011 roku o 

zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U., Nr 174, poz. 1039.) oraz ustawa z dnia 01 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 
Nr 174, poz.1038). 

 

 

ZAŚWIADCZENIE 

o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących 

kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych 

 

Zaświadcza się, że na podstawie złożonego wniosku, osoba prawna / osoba fizyczna
*
 

 

o nazwie: ………………………………………………………………………………….….. 

z siedzibą w: ………………………………………………………………………………….….. 
 

została wpisana do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek  

i położnych pod numerem    …………………………………….…………….…. 

Wpis zawiera następujące dane: 

Oznaczenie organizatora kształcenia:  ……………………………………………………………... 

Adres zamieszkania lub siedziby: ……………………………………………………………... 

Numer Identyfikacji podatkowej NIP: ……………………………………………………………... 

Forma organizacyjno-prawna: ……………………………………………………………... 

Nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego / 

ewidencji działalności gospodarczej ……………………………………………………………... 

Rodzaj i dziedzina kształcenia: ……………………………………………………………... 

Program przeznaczony dla: ……………………………………………………………... 

System kształcenia: ……………………………………………………………... 

Data i numer decyzji zatwierdzającej program 

kształcenia: 
……………………………………………………………... 

Miejsce prowadzenia kształcenia: 

- zajęcia teoretyczne 
……………………………………………………………... 

- zajęcia praktyczne ……………………………………………………………... 

Numer uchwały ORPiP i data dokonania wpisu: ……………………………………………………………... 

Czas obowiązywania wpisu: ……………………………………………………………... 

 

     pieczęć okrągła 

 

 

 

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

miejscowość, data      pieczęć imienna, podpis przewodniczącej ORPiP 

                                                           
*
 niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr 15/VI/12 

ORPiP w Chełmie  

 z dnia 17 stycznia 2012 roku  

 

 

 

 

DANE OBJĘTE REJESTREM PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE 

PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

 

 

Numer wpisu do rejestru  

 

Oznaczenie organizatora kształcenia  

 

Adres zamieszkania lub siedziby  

 

Dane kontaktowe  

 

Numer identyfikacji podatkowej NIP 
5
  

 

Forma organizacyjno-prawna  

 

Nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego / ewidencji 

działalności gospodarczej 
1
 

 

 

 

Rodzaj i dziedzina kształcenia  

 

Program przeznaczony dla 

 

 

System kształcenia  

 

Data i numer decyzji zatwierdzającej program kształcenia  

 

Miejsce prowadzenia kształcenia 

Zajęcia teoretyczne: 

Zajęcia praktyczne: 

 

 

Planowane terminy rozpoczęcia specjalizacji oraz kursów:  

kwalifikacyjnych i specjalistycznych 

 

 

 

Planowane terminy zakończenia specjalizacji oraz kursów:  

kwalifikacyjnych i specjalistycznych 

 

 

 

Numer uchwały okręgowej rady pielęgniarek i położnych  

i data dokonania wpisu  

 

 

Czas obowiązywania wpisu 

 

 

 

                                                           
5
 w przypadku braku wymogu posiadania ww. numeru należy wpisać „nie dotyczy” 
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Załącznik Nr 5 
do Uchwały Nr 15/VI/12 

ORPiP w Chełmie  

 z dnia 17 stycznia 2012 roku  

 

 

Sposób nadawania numerów wpisom do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie 

podyplomowe pielęgniarek i położnych  

 

 

Numer wpisu składa się z ciągu kolejnych znaków oddzielonych znakiem ”/”: 

1) pięciocyfrowego kolejnego numeru wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie 

podyplomowe pielęgniarek i położnych, będącego oznaczeniem organizatora kształcenia 

2) oznaczenia rodzaju i dziedziny kształcenia: 

A- szkolenie specjalizacyjne 

B- kurs kwalifikacyjny 

C- kurs specjalistyczny 

D- kurs dokształcający 

3) pięciocyfrowego kolejnego numeru wpisu nadawanego dla każdego rodzaju kształcenia 

odrębnie. 

 

 

 


