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REGULAMIN 

PRZYZNAWANIA ZAPOMÓG BEZZWROTNYCH DLA CZŁONKÓW SAMORZĄDU 

OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W GORZOWIE WLKP., KTÓRZY 

ZOSTALI ZAKAŻENI WIRUSEM SARS-CoV-2 I ZACHOROWALI NA COVID-19. 

 

I Postanowienia ogólne 

 

1. Zapomogi bezzwrotne przyznawane są w ramach środków finansowych określonych 

uchwałą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych na rok bieżący.  

2. Środki finansowe na pokrycie kosztów wskazanych w cz. II pkt. 10 i 13 pokryte będą 

zgodnie z odpowiednią pozycją kosztową – fundusz na zapomogi Budżetu Okręgowej 

Izby Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. 

3. Prawo do korzystania z funduszu zapomóg bezzwrotnych przysługuje jeden raz w okresie 

trwania epidemii SARS-CoV-2. 

4. Przyznanie zapomogi z regulaminu przyznawania zapomóg bezzwrotnych dla członków 

samorządu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp., którzy zostali 

zakażeni wirusem SARS-CoV-2 i zachorowali na COVID-19 nie jest przeszkodą  

do ubiegania się o zapomogę z funduszu zapomóg bezzwrotnych dla członków 

samorządu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. 

5. Prawo do korzystania z zapomogi bezzwrotnej mają członkowie samorządu Okręgowej 

Izby Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. opłacający składkę członkowską  

co najmniej przez okres jednego roku poprzedzającego złożenie wniosku i niezalegający 

z płatnością na dzień rozpatrzenia wniosku o przyznanie zapomogi bezzwrotnej. 

6. Zakażenie wirusem SARS-CoV-2 w wyniku którego doszło do zachorowania  

na COVID-19 uważa się za indywidualne zdarzenie losowe, które wywołane  

jest przyczynami zewnętrznymi, których nie można przewidzieć, a które są niezależne  

od człowieka. 

7. Zapomoga bezzwrotna może być udzielona członkowi samorządu Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. w przypadku: 

1) zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w wyniku którego doszło do zachorowania  

na COVID-19 z koniecznością hospitalizacji, 

8. Zapomoga z tytułu zarażenia wirusem SARS-CoV-2 w wyniku którego doszło  

do zachorowania na COVID-19 nie zostanie przyznana członkom samorządu którzy: 

1) zostali zarażeni wirusem SARS-CoV-2 w wyniku którego doszło do zachorowania  

na COVID-19, i byli leczeni w warunkach domowych lub izolatoriach oraz przebyli 
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zachorowanie w warunkach kwarantanny/izolacji, izolatorium potwierdzone tylko 

wynikiem dodatnim testu lub wynikiem obecności przeciwciał oraz zaświadczeniem 

lekarskim o przebiegu kwarantanny/izolacji. 

2) zostali zarażeni wirusem SARS-CoV-2 w wyniku którego doszło do zachorowania  

na COVID-19, w okresie: 

a. przebywania na urlopie bezpłatnym, 

b. przebywania na długotrwałym zasiłku chorobowym (powyżej 30 dni), którego 

przyczyną była choroba inna niż zakażenie wirusem SARS-CoV-2, 

c. przebywania na zasiłku rehabilitacyjnym, opiekuńczym, 

d. korzystania z urlopu macierzyńskiego/tacierzyńskiego, rodzicielskiego, 

wychowawczego, 

e. posiadania statusu bezrobotnych, 

f. zaprzestania wykonywania zawodu, 

g. posiadania statusu emeryta, rencisty lub pobierania świadczenia przedemerytalnego  

i nieświadczenia pracy. 

9. Wniosek będący załącznikiem do regulaminu o przyznanie zapomogi bezzwrotnej składa: 

a. pielęgniarka/pielęgniarz, położna/położny występujący w swoim imieniu, 

b. członek samorządu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. 

 

 

II Tryb postępowania 

1. Warunkiem otrzymania zapomogi bezzwrotnej jest złożenie wniosku. 

2. Formularz wniosku o przyznanie zapomogi można uzyskać w biurze Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych lub pobrać ze strony internetowej. 

3. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest jego właściwe wypełnienie oraz komplet 

załączników. 

4. Do wniosku należy dołączyć kartę informacyjną leczenia szpitalnego potwierdzającą 

przebyte leczenie spowodowane zachorowaniem na COVID-19, 

5. W uzasadnionych przypadkach Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

może zwrócić się z prośbą do wnioskodawcy o przedstawienie dokumentów 

potwierdzających poniesione koszty w związku z leczeniem.  

6. Wniosek składa się w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  

w Gorzowie Wlkp. 



Załącznik do uchwały nr 637/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. z dnia 29.09.2022 r. 

 

3 
 

7. Wniosek o zapomogę należy złożyć w terminie do 6 miesięcy od daty wypisania  

ze szpitala.  

8. Po rozpatrzeniu wniosku karta informacyjna leczenia szpitalnego, o której mowa  

w cz. II. punkcie 4 oraz inne dokumenty załączone do wniosku, zostaną zwrócona 

wnioskodawcy. 

9. Kserokopia karty informacyjnej leczenia szpitalnego, o której mowa w cz. II. punkcie 4  

po uprzednim ograniczeniu zakresu informacji do danych identyfikacyjnych  

(imię, nazwisko, PESEL), data przyjęcia i wypisu ze szpitala, rozpoznanie choroby  

oraz epikryza zostanie zarchiwizowana wraz ze złożonym wnioskiem. 

10. Wnioski rozpatruje Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.  

11. Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych podejmuje uchwałę w sprawie 

przyznania zapomogi bezzwrotnej zwykłą większością głosów. 

12.  Zapomoga bezzwrotna może być przyznana przez Prezydium Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych do kwoty 500,00 zł.  

13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach po przyznaniu zapomogi bezzwrotnej  

w kwocie 500,00 zł., Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych może zwrócić 

się do Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych o przyznanie kwoty dodatkowej – 

uzupełniającej.  

14. Kwota dodatkowa – uzupełniająca może być przyznana do kwoty 500,00 zł. 

15. Od decyzji Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych przysługuje odwołanie 

do Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 14 dni od otrzymanej decyzji. 

16. Rozpatrując odwołanie od uchwały, o której mowa w pkt 12, Okręgowa Rada 

Pielęgniarek i Położnych może zwiększyć kwotę przyznania zapomogi bezzwrotnej  

do kwoty 1000,00 zł. 

17. Decyzja Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych jest ostateczna. 

18. Odbiór przyznanej zapomogi bezzwrotnej odbywa się w biurze Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych osobiście lub przez dokonanie przelewu na wskazane przez 

wnioskodawcę konto bankowe. 

19. Nie podjęcie przez wnioskodawcę zapomogi bezzwrotnej w ciągu 30 dni od daty  

jej przyznania spowoduje cofnięcie decyzji o jej udzieleniu. 

20. Zapomoga bezzwrotna uzyskana na podstawie nieprawdziwych świadczeń lub fałszywych 

dowodów podlega natychmiastowemu zwrotowi w całości.  

21. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r. i ma zastosowanie do wniosków 

złożonych po tej dacie. 

 


