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REGULAMIN    PRZYZNAWANIA    ZAPOMOGI  LOSOWEJ 

W    OKRĘGOWEJ    IZBIE    PIELĘGNIAREK    I    POŁOŻNYCH  W     BIAŁEJ    

PODLASKIEJ 

 

§ 1 

1. Z budżetu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej zwanej dalej „Izbą” 

tworzy się fundusz zapomogowy. 

2. O zapomogę losową mogą ubiegać się członkowie samorządu, z chwilą wpisania na listę 

członków Izby. 

3. Wysokość funduszu zapomogowego na dany rok ustalana jest przez Okręgową Radę 

Pielęgniarek i Położnych i zatwierdzana przez Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych. 

§ 2 

1. Zapomogę można przyznać w przypadku zaistnienia trudnej losowej sytuacji materialnej 

spowodowanej: 

1) ciężką i długotrwałą chorobą członka Izby, jego współmałżonka lub dziecka będącego na jego 

utrzymaniu, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez niego szkoły lub studiów dziennych II 

stopnia,  

2) klęską żywiołową (pożar, powódź itp.),  

3) śmiercią członka Izby, jego współmałżonka lub dziecka, o którym mowa w pkt 1.  

2. Zapomoga może być przyznana raz na 3 lata. 

§ 3 

1. Wniosek o przyznanie zapomogi może złożyć: 

1) zainteresowany członek Izby,  

2) osoba upoważniona przez wnioskodawcę,  

3) wniosek winien zawierać pełne dane i dokumenty potwierdzające zaistniałą trudną losową 

sytuację. 

2. Wniosek powinien zawierać: 

1) imię i nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania, 

2) miejsce pracy, zawód, 

3) zaświadczenie potwierdzające wydarzenie losowe, 

4) zaświadczenie lekarskie lub karty informacyjne z przebiegu leczenia - w przypadkach 

określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 - obligatoryjnie, 

5) dane dotyczące członków rodziny pozostających na utrzymaniu wnioskodawcy, 

6) pisemne oświadczenie określające łączny dochód rodziny brutto,   

7) inne dokumenty według uznania wnioskodawcy. 

3. Druk wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

4. W wątpliwych sytuacjach organ decydujący o przyznaniu zapomogi ma prawo zwrócić się do 

wnioskodawcy o udzielenie dodatkowych wyjaśnień. 

§ 4 
 

1. Wnioski o zapomogę są składane w biurze Okręgowej Izby, gdzie są weryfikowane pod 

względem formalnym. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku wzywa się 

wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku.    

2. Wniosek o zapomogę, po spełnieniu wyżej podanych warunków formalnych rozpatruje 

Prezydium. 

3. Od decyzji Prezydium przysługuje odwołanie do Okręgowej Rady. 

4. Decyzja Okręgowej Rady jest ostateczna.  

§ 5 

O wysokości zapomogi decyduje Prezydium ORPiP, jednak nie ona może wynosić więcej niż 

1 000,00zł (słownie: jeden tysiąc zł.) 

 

§ 6 

Regulamin  obowiązuje  od  dnia  podjęcia   uchwały.  


