
REGULAMIN KSZTAŁCENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

PROWADZONEGO PRZEZ OCI SP. Z O.O. 
 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady kształcenia pielęgniarek i 

położnych prowadzonego przez firmę OCI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Hajoty 49, 

01-821 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Czerniakowska 100, 00-454 

Warszawa, pod numerem KRS: 0000524780, NIP: 701-043-99-71, REGON: 147438805, zwaną 

dalej „Organizatorem”. 

2. Kształcenie pielęgniarek i położnych, zwanych dalej „Uczestnikami” prowadzone przez 

Organizatora odbywa się w formie regionalnych warsztatów edukacyjnych, zwanych dalej 

„Konferencjami”, na zasadach określonych w dalszej części Regulaminu. 

3. Program kształcenia, zwany dalej „Programem”, realizowany jest poprzez wykłady podczas 

Konferencji oraz rozpowszechnianie przez Organizatora materiałów dot. tematyki Konferencji. 

4. Wymogiem uczestnictwa w każdej Konferencji jest posiadanie przez osobę zainteresowaną 

prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, potwierdzonego odpowiednim 

numerem. W wyjątkowych sytuacjach, za okazaniem legitymacji, uczestnikami Konferencji 

mogą być również studenci kierunków medycznych bądź farmaceutycznych, doktoranci, 

stażyści oraz pielęgniarki i położne emerytowane. 

5. Warunkiem udziału w każdej Konferencji, jest spełnianie przez osobę zainteresowaną warunku 

opisanego w punkcie 4 oraz rejestracja w bazie danych prowadzonej przez Organizatora. 

6. Rejestracji dokonuje się przez wypełnienie i wysłanie formularza zamieszczonego na stronie 

internetowej: www.dlapielegniarki.info lub osobiście w czasie trwania Konferencji. 

7. Program Konferencji podlega akceptacji Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Doskonalenie 

zawodowe pielęgniarki, położnej obejmuje doskonalenie zawodowe w zorganizowanych 

formach kształcenia podyplomowego, zgodnie z art. 66 w związku z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z 

dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 ze zm.) oraz 

w ramach samokształcenia.  

8. Zgodnie z przepisami Uchwały Nr 195/VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 

czerwca 2014 r., o której mowa w punkcie 7, pielęgniarka i położna może realizować obowiązek 

aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych w poszczególnych dziedzinach 

pielęgniarstwa, położnictwa również poprzez udział w kursie / szkoleniu podyplomowym 

nieobjętym przepisami w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, 

mającym zastosowanie na stanowisku pracy, udział w kongresie, zjeździe, konferencji lub 

sympozjum naukowym. 

9. Uczestnicy Konferencji otrzymują pisemne zaświadczenie potwierdzające udział w Konferencji. 

10. Udział w Konferencjach jest bezpłatny. 

11. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika 

niniejszego Regulaminu. 

 

http://www.dlapielegniarki.info/


§2 

Przebieg Konferencji 

 

1. Konferencje odbywają się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Konferencje są skierowane 

głównie do pielęgniarek i położnych. 

2. Uczestnicy Konferencji, poza materiałami edukacyjnymi, otrzymują certyfikaty potwierdzające 

udział w Konferencji. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania każdej Konferencji lub zmiany terminu 

Konferencji z przyczyn od siebie niezależnych najpóźniej 7 dni przed terminem Konferencji. 

 

§3 

Postanowienia końcowe 

 

1. Identyfikacja uczestników Kongresu odbywa się na podstawie podpisów na liście obecności. 

2. Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu można się zapoznać w 

biurze Organizatora (ul. Hajoty 49, 01-821 Warszawa) lub na stronie  www.dlapielegniarki.info 

w zakładce Regulamin. 

3. Poprzez rejestrację w bazie danych Organizatora Uczestnik każdej Konferencji wyraża zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych przez OCI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. 

Hajoty 49, 01-821 Warszawa, w zakresie niezbędnym do organizacji każdej Konferencji. 

Uczestnikowi każdej Konferencji przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich 

poprawiania oraz usuwania. 

4. Regulamin kształcenia pielęgniarek i położnych prowadzonego przez OCI Sp. z o.o. obowiązuje 

od dnia 1 lipca 2016 roku. 

 

 

 

http://www.dlapielegniarki.info/

