
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 5/VII/02/2016 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie 

z dnia 02 marca 2016 rok w sprawie Regulaminu Działania Komisji ds. Pomocy w Trudnych Sytuacjach Losowych 

 

 

Regulamin Działania Komisji ds. Pomocy 

w Trudnych Sytuacjach Losowych 

 
Podstawa prawna: art. 4 ust. 2 pkt. 15 ustawy o Samorządzie Pielęgniarek i Położnych 

z dnia 01.07.2011r. (Dz.U. Nr 174, poz. 1038) 

 

Rozdział I 

 

PRZEPISY OGÓLNE 

 

1. Fundusz ratujący życie tworzy się ze środków finansowych pochodzących ze składek 

członkowskich. 

2. Wysokość funduszu określana jest corocznie w uchwale budżetowej Okręgowego Zjazdu 

Pielęgniarek i Położnych.  
3. Z funduszu mogą korzystać członkowie samorządu, którzy minimum przez okres 6 miesięcy 

poprzedzających złożenie wniosku, regularnie odprowadzają składkę członkowską na rzecz 

OIPiP w Częstochowie. Przez regularne opłacanie składki członkowskiej przez okres 

6 miesięcy rozumie się sytuację, w której członek samorządu przez okres, co najmniej 

6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy nie pozostawał 

w opóźnieniu w zapłacie składki członkowskiej.  
4. Decyzje o przyznaniu pomocy finansowej podejmuje Komisja ds. Pomocy w Trudnych 

Sytuacjach Losowych bezwzględną większością głosów. Decyzja Komisji wymaga 

zatwierdzenia przez Prezydium Okręgowej Rady. 

5. Komisja po rozpatrzeniu wniosku może odmówić udzielenia pomocy finansowej 

z pisemnym uzasadnieniem. 

6. Wnioski niekompletne będą odsyłane do uzupełnienia w terminie l miesiąca od daty 

wpływu.  
7. Jeżeli złożone dokumenty załączone do wniosku nie będą w sposób dostateczny 

potwierdzać przyczyn uzasadniających udzielenie pomocy wówczas wniosek zostanie 
załatwiony odmownie. 

8. Posiedzenia Komisji ds. Pomocy w Trudnych Sytuacjach Losowych odbywają się w miarę 

potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. 
9. Informacje o udzieleniu pomocy finansowej można uzyskać następnego dnia po posiedzeniu 

Prezydium Okręgowej Rady. (informacje o terminach posiedzeń Prezydium Okręgowej 

Rady będą zamieszczane na stronie internetowej). 

10. Komisja ds. Pomocy w Trudnych Sytuacjach Losowych prowadzi rejestr rozpatrywanych 

spraw oraz podjętych decyzji. 

11. Przewodniczący Komisji składa sprawozdanie z jej działalności na posiedzeniach 

Okręgowej Rady oraz na Okręgowym Zjeździe. 

 

 



Rozdział II 

 

PRZYZNAWANIE POMOCY FINANSOWEJ 

 

1. Wnioski o udzielenie pomocy finansowej przyjmuje Sekretariat OIPiP od poniedziałku 

do piątku w godzinach 8:00 - 15:00. 

2. Udzielona pomoc finansowa jest bezzwrotna. 

3. Decyzję o wysokości pomocy finansowej podejmuje Komisja ds. Pomocy w Trudnych 

Sytuacjach Losowych. Decyzja Komisji wymaga zatwierdzenia przez Prezydium ORPiP. 

4. Pomoc finansowa wynosi: 

a)  nie więcej niż 5000,00 zł, jeżeli jest przyznawana z uwagi na trudną sytuację losową 

członka samorządu; 

b) nie więcej niż 1000,00 zł, jeżeli jest przyznawana z uwagi na trudną sytuację losową 

członka samorządu, spowodowaną ciężką i długotrwałą chorobą lub znaczną 

niepełnosprawnością dziecka, pozostającego na utrzymaniu członka samorządu. 

5. O pomoc finansową członek samorządu może ubiegać się jeden raz na 12 kolejnych 

miesięcy licząc od daty zatwierdzenia wniosku przez Prezydium ORPiP. 

6. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej w sytuacji klęsk żywiołowych należy złożyć 

nie później niż 90 dni od wystąpienia zdarzenia losowego. 

7. Pomoc finansowa jest przyznawana na wniosek stanowiący załącznik do niniejszego 

regulaminu przez: 

 osobę zainteresowaną, 

 delegatów rejonu wyborczego, 

 pełnomocnika działającego w danym rejonie wyborczym. 

8. Komisja podejmuje decyzję na podstawie wniosku o przyznanie pomocy finansowej. 

Wniosek powinien być zaopiniowany przez pełnomocnika lub delegatów z danego rejonu 

wyborczego. Do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentów medycznych 

(potwierdzonych za zgodność z oryginałem), zaświadczenia potwierdzające trudną sytuację 
losową, dokumenty potwierdzające poniesione koszty lub dokumenty potwierdzające 

wysokość poniesionej szkody. 

9.  Komisja ds. Pomocy w Trudnych Sytuacjach Losowych udziela bezzwrotnej pomocy 

finansowej w przypadkach losowych takich jak: 

a) ciężka i/lub długotrwała - trwająca co najmniej 4 miesiące, potwierdzona zwolnieniem 

lekarskim choroba członka samorządu,  

b) ciężka i długotrwała choroba lub znaczny stopień niepełnosprawności dziecka członka 

samorządu,  

c) klęski żywiołowe (pożar, powódź itp.). 

10. W przypadku określonym w pkt 9 „b” pomoc finansowa przysługuje wyłącznie wówczas, 

gdy: dziecko pozostaje na wyłącznym utrzymaniu członka samorządu i nie ukończyło 18 lat,  

11. Jeżeli pomoc finansowa została przyznana na podstawie nieprawdziwych oświadczeń 
lub fałszywych dowodów, będzie podlegała natychmiastowemu zwrotowi wraz z ustawowymi 

odsetkami. 

12. Środki finansowe mogą być wypłacone wnioskodawcy lub osobie przez niego wskazanej 

na podstawie stosownego upoważnienia 

13. Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie do Okręgowej Rady w terminie 14 dni 

od otrzymania powiadomienia. 

14. Wzór wniosku o pomoc finansową stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

15. Z dniem przyjęcia regulaminu traci moc załącznik nr 1 do Uchwały Nr 6/VI/2012 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie z dnia 06.03.2012 r. 


