
UCHWAŁA Nr 688/VII/2020 

Podkarpackiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z/s w Przeworsku 

z dnia 17 grudnia 2020r. 

w sprawie zasad i trybu przyznawania zapomogi specjalnej 

 

Na podstawie art 4 ust. 2 pkt. 15, art 31 pkt. 5 oraz art 90 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2011r.                    

o samorządzie pielęgniarek i położnych /Dz.U.2018.916/ oraz art 14hb ustawy z dnia 2 marca 

2020r. o zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych /Dz.U.2020.1842/ uchwalamy: 

 

§ 1 

1. Ustanawia się zapomogę specjalną. 

2. Do ubiegania się o zapomogę specjalną uprawnieni są wyłącznie członkowie Izby na 

których spoczywał obowiązek uiszczania składki członkowskiej w okresie 12 miesięcy 

poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie zapomogi specjalnej a którzy przebyli 

ciężkie zakażenie wirusem SARS CoV-2. 

3. Przez ciężkie zakażenie wirusem SARS COV-2 należy rozumieć konieczność leczenia 

szpitalnego choroby. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach od wymogu konieczności leczenia 

szpitalnego można odstąpić. 

 

§ 2 

Zapomogę specjalną dla członków Izby zakażonych wirusem SARS CoV-2 przyznaje się na 

podstawie wniosku zawierającego: 

1/ dane osobowe wnioskodawcy, nr PESEL, adres do korespondencji, telefon, adres poczty 

elektronicznej, 

2/ kartę informacyjną z leczenia szpitalnego, 

3/ oświadczenie o zatrudnieniu /formie wykonywania zawodu/, 

4/ dowód regularnego opłacania składki na rzecz samorządu w okresie 12 m-ca 

poprzedzających złożenie wniosku, 

5/ informację o wydatkach poniesionych w związku z zakażeniem wirusem SARS COV-2, 

7/ oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

 



                                    § 3 

1. Wniosek o przyznanie zapomogi specjalnej może być złożony w drodze elektronicznej 

lub tradycyjnie w formie pisemnej. 

2. Wnioski nie spełniające wymogów uchwały i nie uzupełnione w wyznaczonym 

terminie, pozostają bez rozpoznania. 

 

§ 4 

1. Zapomoga specjalna przysługuje jednorazowo do kwoty 1.000,00 zł z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kwota zapomogi może być podwyższona na 

podstawie uchwały Podkarpackiej  Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. 

 

§ 5 

1.Przyznanie zapomogi następuje na podstawie uchwały Okręgowej Rady bądź Prezydium 

Okręgowej Rady po zasięgnięciu opinii członków Zespołu Zarządzania Kryzysowego przy 

Podkarpackiej Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych  podjętej w składzie co najmniej                  

3 – osobowym. 

2. Od uchwały Prezydium podjętej w sprawie zapomogi specjalnej przysługuje w terminie                        

14 dni od dnia jej otrzymania odwołanie do Podkarpackiej Okręgowej Rady Pielęgniarek                              

i Położnych. 

3. Od uchwał Okręgowej Rady odwołanie nie przysługuje. 

 

§ 6 

Zapomoga specjalna podlega zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie                             

w przypadku, gdy przyznana zostanie na podstawie informacji nieprawdziwych  jak również         

w przypadku zatajenia informacji mających wpływ na ocenę uprawnień do przyznania 

zapomogi. 

 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 2 marca 2020r. 

 

           Sekretarz                    Skarbnik        Przewodnicząca 

      Jan Kopczyk   Jadwiga Czarniecka     Elżbieta Lewandowska  

 


