
         Załącznik nr 2 do uchwały nr 

         12 XXVII Okręgowego Zjazdu  

         Pielęgniarek i Położnych w  

         Słupsku z dnia 23 marca 2012 
     

Regulamin Komisji Socjalnej  

 w sprawie przyznawania zapomóg członkom samorządu OIPiP w Słupsku 

 
Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.5 i ust 2 pkt. 15 i 16 ustawy z dnia 1.07.2011r. samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. 

U. Nr 174, poz. 1038)a także w związku z uchwałą nr 12 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 

23 marca 2012r. w sprawie organizacji i trybu działania komisji uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

1. Fundusz zapomogowy dla członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Słupsku 

stanowią środki finansowe pochodzące ze składek członkowskich. 

2. Wysokość funduszu określana jest kwotowo corocznie w projekcie budżetu Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych w Słupsku. 

 

§2 

Z funduszu zapomogowego mogą być udzielane wyłącznie zapomogi bezzwrotne, które mogą być 

przyznawane członkom Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Słupsku, które: 

1.regularnie odprowadzają składki członkowskie z wyjątkiem osób zwolnionych z tego obowiązku 

z mocy Uchwały Krajowego Zjazdu, 

2.posiadają aktualne dane w centralnym rejestrze pielęgniarek i położnych  

3.znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z udokumentowanych wypadków 

losowych. Za zdarzenia nagłe uważa się problem, który wystąpił niespodziewanie, nagle, a jego 

zaistnienie spowodowało zapotrzebowanie na środki finansowe przekraczające możliwości 

gospodarstwa członka samorządu, a w szczególności: 

a. ciężka choroba członka samorządu 

b. znaczna strata mienia wywołana klęskami żywiołowymi, jak : powódź, pożar. 

 

4.Zapomogi mogą być przyznane członkom OIPiP, którzy minimum przez okres jednego roku 

poprzedzającego złożenie wniosku o zapomogę, regularnie opłacają składkę członkowską 

 

5. Osobie uprawnionej może być przyznana  jedna zapomoga w roku kalendarzowym. 

 

6.Wniosek o przyznanie zapomogi należy złożyć nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zaistnienia 

zdarzenia losowego. 

 

7.Wysokość zapomogi wynosi: 

a. do kwoty 1.000zł w przypadku choroby nowotworowej członka samorządu 

b. do kwoty 500 zł w pozostałych przypadkach      

 

§ 3 

1. Zapomogi przyznawane są na wniosek: 

a. osoby zainteresowanej, 

b. pełnomocnika Okręgowej rady Pielęgniarek i Położnych w zakładzie wraz z co najmniej 3 

współpracownikami osoby, której dotyczy wniosek. 

 

§ 4 

Do wniosku należy dołączyć: 

1. zaświadczenie o wysokości zarobków  (brutto) wnioskodawcy i pozostałych członków rodziny 

pozostających we wspólnym gospodarstwie, a w przypadku osób bezrobotnych zaświadczenie z 

Urzędu Pracy, 

2. kserokopię dokumentów potwierdzających zaistnienie wypadku losowego np. Karty leczenia, 

potwierdzenie kradzieży, pożaru itp., 



3. w przypadku gdy z wnioskiem o udzielenie zapomogi wystąpią osoby wymienione w paragrafie 

3 ust. 1 pkt. b dołączenie dokumentów wymienionych w paragrafie 4 ust. 2 pkt. 1 i 2 

 

§ 5 

 

1. Wnioski o udzielanie zapomogi należy składać w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i 

Położnych w Słupsku. 

2. Wnioski rozpatruje komisja socjalna i podejmuje decyzję o jej przyznaniu. 

3. Komisja podejmuje decyzje większością głosów w obecności ponad połowy jej członków, w tym 

przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. 

4. Każde posiedzenie komisji jest protokółowane, a protokół podpisuje przewodniczący komisji. 

5. Komisja prowadzi rejestr rozpatrywanych spraw oraz udzielanych zapomóg. 

6. Wysokość zapomogi dla poszczególnych wnioskodawców ustala komisja wraz z uzasadnieniem 

i przedkłada na posiedzeniu Rady lub Prezydium. 

7. Środki finansowe zostają przekazane na konto bankowe wnioskodawcy po podjęciu uchwały o 

przyznaniu zapomogi przez Radę lub Prezydium. 

 

§ 6 

1. Obsługę administracyjną komisji zapewnia biuro OIPiP w Słupsku. 

2. O podjętej decyzji wnioskodawcy powiadamiani są w ciągu 7 dni od daty uchwały o przyznaniu 

zapomogi. 

3. Osoba, której wniosek został rozpatrzony negatywnie może złożyć odwołanie na piśmie w ciągu 

14 dni od daty otrzymania odpowiedzi od Okręgowej Rady. 

4. Odwołanie, o którym mowa w ust.3 podlega rozpatrzeniu podczas najbliższego posiedzenia 

Okręgowej Rady. 

 

§ 7 

Zapomoga otrzymana na podstawie nieprawidłowych oświadczeń lub fałszywych dowodów 

podlega zwrotowi wraz z odsetkami. 

§ 8 

 

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. 

 

§ 9 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą decyzję podejmuje Okręgowa Rada Pielęgniarek 

i Położnych w Słupsku. 

§ 10 

Traci moc uchwała nr 14 XXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Słupsku z dnia 28 

marca 2009 r.   

§ 11 

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

 

 

 

SEKRETARZ ZJAZDU  PRZEWODNICZĄCA ZJAZDU 

  

 


