
Załącznik Nr 1  

 REGULAMIN  POMOCY SOCJALNEJ CZŁONKOM OKRĘGOWEJ IZBY 
PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH   W SUWAŁKACH  

 

§ 1. 

Wysokość funduszu przeznaczonego na pomoc socjalną członków Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach tworzą środki w wysokości ustalonej corocznie przez 
Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w ramach zatwierdzonego budżetu. 

§ 2. 

Z funduszu socjalnego mogą korzystać członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Suwałkach regularnie opłacający składki członkowskie przez okres 2 lat. 

§ 3. 

1. Decyzję o przyznaniu zapomogi podejmuje Komisja Socjalno- Finansowa  zwykłą 
większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków, w tym 
przewodniczącego.  

2. Komisja Socjalno-Finansowa po rozpatrzeniu wniosku może odmówić przyznania 
zapomogi z podaniem uzasadnienia. 

3. Posiedzenie Komisji Socjalno-Finansowej odbywają się 1 x w miesiącu. 

 

§ 6 

1. Wnioski o udzielenie zapomogi finansowej przyjmuje sekretariat OIPiP codziennie w 
godzinach od 8.00 – 15.00 

2. Wypłaty przyznanych przez Komisję Socjalno-Finansową zapomóg dokonywane są 
nie wcześniej niż 7 dni po podjęciu uchwały przez Okręgową Radę Pielęgniarek i 
Położnych w Suwałkach lub Prezydium ORPiP. 

 

§ 7. 

1. Przyznanie zapomogi losowej może nastąpić nie częściej niż jeden raz w roku. 

2.  O zapomogę losową  można ubiegać się nie później niż  3 miesiące od zaistnienia 
określonego przypadku losowego. 

3. Bezzwrotnej zapomogi losowej  udziela się w formie pieniężnej w wysokości do 700 zł. 
(słownie: siedemset złotych). 



§ 8. 

Zapomoga losowa przyznawana jest na wniosek: 

1. osoby zainteresowanej, 
2. delegatów rejonu wyborczego. 

§ 9. 

Komisja Socjalno-Finansowa udziela bezzwrotnej zapomogi losowej w przypadkach 
takich jak: 

1. ciężka choroba członka samorządu  
2. klęsk żywiołowych – pożar, powódź, itp. 

§ 10. 

Komisja Socjalno-Finansowa podejmuje decyzję o przyznaniu zapomogi na podstawie 
złożonych dokumentów: 

1. wniosek o przyznanie bezzwrotnej zapomogi losowej, stanowiący załącznik Nr 1 
2. w przypadku choroby: zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia lub karta 

informacyjna z pobytu szpitalnego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
złożeniem wniosku,  

3. w przypadku pożaru, powodzi –  oświadczenie o zaistniałej sytuacji, inne.  

§ 11.  

Jeśli zapomoga została przyznana na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub  fałszywych 
dowodów, będzie podlegała natychmiastowemu zwrotowi zgodnie z KPK. 

§ 12.  

Od decyzji Komisji Socjalnej przysługuje odwołanie do Okręgowej Rady Pielęgniarek i 
Położnych w terminie 14 dni. 

§ 13.  

Odbiór przyznanej zapomogi losowej odbywa się przelewem na konto bankowe podane we 
wniosku.  

 

 


