
 
 

Regulamin Działania Komisji ds. dofinansowania leczenia 
uzdrowiskowego i turnusu rehabilitacyjnego. 
Podstawa prawna: 

art. 4 ust. 2 pkt. 15 ustawy o Samorządzie Pielęgniarek i Położnych z dnia 
01.07.2011r.(Dz. U. 2018 poz. 916) 

 
Rozdział I 

 
PRZEPISY OGÓLNE 

 
1. Fundusz komisji ds. dofinansowania leczenia uzdrowiskowego i turnusu 

rehabilitacyjnego tworzy się z odpisu w planie finansowo- budżetowym OIPiP w 
Częstochowie. 

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

3. Dofinansowanie udzielane jest do momentu wyczerpania funduszy określonych w pkt 
2 powyżej. 

4. Dofinansowaniu podlega pobyt w sanatorium oraz skorzystanie z turnusu 
rehabilitacyjnego. 

5. Warunkiem przyznania pomocy w formie j.w. jest opłacanie składki członkowskiej 
przez min. 10 lat oraz brak wymagalnych zobowiązań w stosunku do Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie. 

6. Decyzje o przyznaniu pomocy finansowej podejmuje Komisja ds. dofinansowania 
leczenia uzdrowiskowego i turnusu rehabilitacyjnego bezwzględną większością 
głosów. Decyzja Komisji wymaga zatwierdzenia przez Prezydium Okręgowej Rady. 

7. Komisja po rozpatrzeniu wniosku może odmówić udzielenia pomocy finansowej z 
pisemnym uzasadnieniem. 

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

9. Jeżeli złożone dokumenty załączone do wniosku nie będą w sposób dostateczny 
potwierdzać przyczyn uzasadniających udzielenie pomocy wówczas wniosek zostanie 
rozpatrzony odmownie. 

10. Posiedzenia Komisji ds. dofinansowania leczenia uzdrowiskowego i turnusu 
rehabilitacyjnego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa 
miesiące. 

11. Informacje o udzieleniu pomocy finansowej można uzyskać w ciągu 7 dni po 
posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady. (informacje o terminach posiedzeń 
Prezydium Okręgowej Rady będą zamieszczane na stronie internetowej). 

12. Komisja ds. dofinansowania leczenia uzdrowiskowego i turnusu rehabilitacyjnego 
prowadzi rejestr rozpatrywanych spraw oraz podjętych decyzji.      
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Rozdział II 
 

PRZYZNAWANIE DOFINANSOWANIA 
 

1. Wnioski o udzielenie dofinansowania przyjmuje Sekretariat OIPiP od poniedziałku do 
piątku w godzinach 8:00-15:00. 

2. Pomocy w ramach niniejszego regulaminu udziela się na poprawę stanu zdrowia 
Członków Okręgowej Izby. 

3. Udzielone dofinansowanie jest bezzwrotne. 
4. Decyzję o udzieleniu dofinansowania podejmuje Komisja ds. dofinansowania 

leczenia uzdrowiskowego i turnusu rehabilitacyjnego.  
5. Dofinansowanie przewidziane niniejszym regulaminem wynosi 1000 zł. W przypadku, 

gdy wnioskowana kwota będzie mniejsza –dofinansowanie stanowić będzie kwota 
wskazana we wniosku. 

6. O pomoc finansową członek samorządu może ubiegać się jeden raz na 5 lat licząc od 
daty zatwierdzenia wniosku przez Prezydium ORPiP. 

6. Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek stanowiący załącznik do niniejszego 
regulaminu przez osobę zainteresowaną, 

7. Do wniosku należy dołączyć: 
a. dokumenty potwierdzające fakt poniesienia kosztów leczenia uzdrowiskowego lub 

turnusu rehabilitacyjnego, 
b. dokumenty potwierdzające chorobę lub zaświadczenie lekarskie stwierdzające 

potrzebę leczenia sanatoryjnego. 
8. Jeżeli dofinansowanie zostało przyznane na podstawie nieprawdziwych dokumentów, 

będzie podlegało zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami. 
9. Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie do Okręgowej Rady w terminie 14 dni od 

otrzymania powiadomienia. 
10. Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

 
 


