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Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr 58/VII/17 ORPiP w Chełmie  

z dnia 19 grudnia 2017 r.  

 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZAPOMÓG FINANSOWYCH  

Z FUNDUSZU ZAPOMOGOWEGO  

OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH  

W CHEŁMIE 

 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1. Fundusz zapomogowy stanowią środki finansowe pochodzące wyłącznie ze składek 

członkowskich Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie. 

 

§ 2. Wysokość funduszu zapomogowego określa na każdy rok kalendarzowy uchwała 

budżetowa okręgowego zjazdu pielęgniarek i położnych. 

 

§ 3. W przypadku wykorzystania środków finansowych zapisanych w budżecie na dany rok, 

wnioski o zapomogi finansowe będą rozpatrywane w kolejnym roku budżetowym. 

Lub Wypłata zapomóg finansowych może być zawieszona w chwili wykorzystania środków 

budżetowych w danym roku kalendarzowym, zaś zobowiązania finansowe zostaną przeniesione do 

realizacji na kolejny rok budżetowy. 

 

§ 4. Z funduszu zapomogowego mogą być udzielane zapomogi: losowe, emerytalne, losowe 

w związku ze śmiercią członka samorządu. 

 

§ 5. Zapomoga losowa może być przyznana w przypadkach trudnej sytuacji materialnej 

spowodowanej:  

a) ciężką chorobą pielęgniarki/położnej członka samorządu (szczególnie nowotworowej), 

b) długotrwałą chorobą pielęgniarki/położnej członka samorządu wymagającej zakupu leków lub 

sprzętu nierefundowanego ze środków NFZ lub refundowanego w minimalnym stopniu, 
c) ciężką długotrwałą chorobą dziecka lub męża pielęgniarki / położnej członka samorządu,  

d) nagłym zdarzeniem losowym dotyczącym członka samorządu, które nastąpiło niespodziewanie, 

było niemożliwe do przewidzenia i uniknięcia, a jego zaistnienie spowodowało drastyczne 

obniżenie poziomu życia oraz zapotrzebowanie na środki finansowe przekraczające możliwości 

gospodarstwa domowego członka samorządu, tj. np. kradzieży mienia w mieszkaniu, pożaru, 

wybuchu gazu, zalania mieszkania wymagającego kapitalnego remontu. 
 

§ 6. 1. Zapomoga losowa, o której mowa w § 5 dla danego Członka OIPiP w Chełmie może 

być przyznawana jeden raz na dwa lata kalendarzowe Uchwałą ORPiP w Chełmie lub jej 

Prezydium. 

2. W wyjątkowych przypadkach z powodu postępującego procesu chorobowego, wzrostu nakładów 

na leczenie lub niezbędne (częściowo odpłatne operacje lub środki lecznicze niezbędne do 

prowadzenia kuracji np.: leki nierefundowane, zakup pompy infuzyjnej itp.) lub wystąpienia 

dodatkowo sytuacji opisanej w § 5 pkt d. ORPiP w Chełmie po rozważeniu może uznać za zasadne 

odstąpienie od tego zapisu i przyznać zapomogę przed upływem dwóch lat. 

 

§ 7. Zapomoga emerytalna może być przyznana członkowi samorządu, który rozwiązuje 

stosunek pracy w związku z przejściem na świadczenie przedemerytalne lub emeryturę, na jego 

wniosek złożony w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od chwili rozwiązania stosunku 

pracy. 
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§ 8. Zapomoga losowa w związku ze śmiercią członka samorządu może być przyznana jednej 

(najbliższej-mąż/żona lub dzieci) osobie z rodziny zmarłego członka OIPiP w Chełmie na jej 

wniosek, złożony w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od daty zgonu członka 

samorządu.  

Rozdział II 
WARUNKI I ZASADY PRZYZNAWANIA ZAPOMÓG FINANSOWYCH 

 

§ 9. 1. Z funduszu zapomogowego mogą korzystać członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek 

i Położnych w Chełmie, którzy regularnie opłacają składkę członkowską na rzecz naszej Izby, przez 

minimum dwa lata poprzedzające złożenie wniosku.  

2. Zapis § 9. 1 dotyczy również członków OIPiP w Chełmie, którzy zostali zwolnieni z opłacania 

składek członkowskich na podstawie przepisów Uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu 

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

oraz zasad jej podziału. 

3. Przez regularne opłacanie składki członkowskiej rozumie się przekazanie jej na konto lub do 

kasy OIPiP w Chełmie do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni lub „z góry” za okres nie 

dłuższy niż jeden kwartał. 

 

§ 10. 1. Zapomoga finansowa może być przyznana wyłącznie na podstawie dokładnie 

i czytelnie, wypełnionego wniosku osoby zainteresowanej wraz z kompletem dokumentów. 

2. Wzory wniosków o zapomogi stanowią załączniki: nr 2, nr 3, nr 4 do niniejszej Uchwały. 

3. Wniosek o zapomogę powinien być: 

1) wypełniony czytelnie (drukowanymi literami) i dokładnie, 

2) złożony w sekretariacie OIPiP w Chełmie, 

3) kompletny tzn. zawierający:  

- zaświadczenie dokumentujące regularne opłacanie składki członkowskiej; 

- zaświadczenie lekarskie, karty informacyjne z pobytu w szpitalu,  

- kserokopie dokumentów potwierdzające poniesione koszty (np. rachunki za leki lub leczenie 

związane z jednostką chorobową transport, przejazdy związane z leczeniem (oryginały do 

wglądu)),  

- kserokopie dokumentów potwierdzających zaistniałe zdarzenie losowe wydane przez 

uprawniony organ (oryginały do wglądu),  

- oświadczenie o stanie osobowym członków prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, 

- zaświadczenia o dochodach osiągniętych przez członków rodziny wnioskodawcy 

(wynagrodzenia, renty, emerytury, alimenty, zasiłki i inne), 

- w przypadku dzieci będących na utrzymaniu zaświadczenia potwierdzające kontynuowanie 

nauki, 

- oświadczenie o prawidłowości składanych dokumentów, 

- w przypadku przejścia na świadczenie przedemerytalne/ emeryturę – decyzja z ZUS, 

świadectwo pracy. 

- w przypadku zgonu członka OIPiP w Chełmie – kserokopia aktu zgonu (oryginał do 

wglądu). 

4. Wniosek o zapomogę może złożyć najbliższa rodzina (mąż/żona lub dzieci) zmarłego członka 

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie, który regularnie opłacał składki 

członkowskie przez minimum dwa lata poprzedzające zgon.  

 

§ 11. 1. Wniosek wypełniony nieczytelnie lub zawierający braki formalne nie będzie 

rejestrowany w dzienniku korespondencji, tym samym nie będzie rozpatrywany.  

 Wnioski wpływające drogą korespondencyjną, będą odsyłane wraz z pouczeniem o obowiązku 

uzupełnienia braków. 
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§ 12. 1. Wnioski rozpatruje Komisja Socjalna raz na 2 miesiące zgodnie z kolejnością 

wpływu do biura OIPiP w Chełmie (rejestracji w dzienniku korespondencji) i przedstawia do 

akceptacji Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Chełmie lub jej Prezydium wraz 

z uzasadnieniem bądź odmową przyznania. 

2. Komisja Socjalna podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności ponad połowy jej 

członków.  

3. Każde posiedzenie Komisji Socjalnej jest protokołowane i podpisane przez obecnych członków 

Komisji. 

4. Komisja prowadzi rejestr rozpatrywanych wniosków, udzielonych zapomóg finansowych oraz 

odmów. 

 

 

Rozdział III 

PRZEPISY KOŃCOWE 
 

§ 13. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do zapomóg finansowych 

przyznawanych od dnia 01 stycznia 2018 roku. 

 

§ 14. W przypadku stwierdzenia, że zapomoga finansowa została przyznana na podstawie 

nieprawdziwych informacji lub fałszywych dowodów podlega ona natychmiastowemu zwrotowi 

w całości. 

 

§ 15. Nie odebrana zapomoga finansowa przez wnioskodawcę w ciągu 3 miesięcy od dnia 

podjęcia uchwały o jej przyznaniu, zostaje cofnięta i wniosek nie podlega ponownemu rozpatrzeniu. 

 

§ 16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmować będzie 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Chełmie. 

 

 

 


