
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 531/VII/2019  Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Radomiu z dnia 13 grudnia 2019  roku w/s 

zatwierdzenia regulaminu udzielania pomocy w formie skierowania na turnusy rehabilitacyjno-lecznicze członków OIPiP w Radomiu  

 
 

 

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY 

W FORMIE SKIEROWANIA NA TURNUSY REHABILITACYJNO- LECZNICZE 

CZŁONKÓW OIPiP W RADOMIU 

 

 

I. PRZEPISY OGÓLNE 

 

§ 1. 
1. Prawo do uzyskania pomocy w formie skierowania na  turnusy rehabilitacyjno-

lecznicze mają wyłącznie członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  

w Radomiu w tym członkowie przebywający na emeryturze/rencie. 

2. Warunkiem przyznania pomocy w formie skierowania na   turnusy rehabilitacyjno- 

lecznicze jest regularne opłacanie składki członkowskiej oraz brak wymagalnych 

zobowiązań w stosunku do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu. 

3. Regularne opłacanie składek członkowskich oznacza opłacanie składki członkowskiej  

przewidziane odrębnymi przepisami. 

4. Osoby wpisane do rejestru pielęgniarek lub rejestru położnych prowadzonego przez 

Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Radomiu mają prawo korzystać ze 

świadczeń w ramach niniejszego regulaminu dopiero gdy zgodnie z wnioskiem: 

1) udokumentują przebieg pracy zawodowej i co najmniej 10 - letni staż pracy  

w zawodzie pielęgniarki/położnej, 

2) co najmniej  przez 24 miesiące regularnie opłacają składkę członkowską, 

3) udokumentują prawo do uzyskania pomocy w związku z przebywaniem na 

emeryturze/ rencie i okażą PWZ. /zał. nr 1/ 

5. W przypadku braku chętnych na zamówione turnusy rehabilitacyjno-lecznicze dopuszcza 

się możliwość korzystania z turnusów przez bliskich członka Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych za 100% odpłatnością.  

 

 

II. ZASADY KIEROWANIA NA TURNUSY  

REHABILITACYJNO-LECZNICZE 

§ 2 
1. Pomoc w formie skierowania na turnusy rehabilitacyjno-lecznicze ma na celu poprawę 

stanu zdrowia Członków Okręgowej Izby. 

2. Wyboru placówek, do których kierowani są członkowie OIPiP na turnusy rehabilitacyjno-

lecznicze zatwierdza Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Radomiu. 

3. Izba ponosi 50% kosztów turnusu rehabilitacyjno-leczniczego, jednak do kwoty  nie 

przekraczającej 1200 zł. /słownie: jeden tysiąc dwieście zł/. 

4. Udzielanie pomocy uzależnione jest od posiadania przez Izbę na ten cel środków 

finansowych, których wysokość określona jest w uchwale budżetowej Okręgowego 

Zjazdu. 

5. Z pomocy, w formie skierowania na turnusy rehabilitacyjno-lecznicze, członkowie 

Okręgowej Izby mogą skorzystać jedynie raz na pięć lat, za wyjątkiem osób po przebyciu 

choroby nowotworowej, którym może zostać ono przyznane raz na trzy lata na podstawie 

decyzji Okręgowej Rady. 

6. Pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy mają osoby ze schorzeniami onkologicznymi. 

 



§ 3. 
1. Wnioskodawca członek OIPiP, składa pisemny wniosek stanowiący załącznik nr 1 

niniejszego regulaminu w terminie określonym przez ORPiP na dany rok kalendarzowy. 

2. Do wniosku należy dołączyć: 

1) zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do  uczestnictwa 

w turnusie rehabilitacyjno-leczniczym /załącznik nr 2/  

2) w przypadku przebycia choroby nowotworowej również dokumenty 

potwierdzające to schorzenie. 

 

3. Wnioski rozpatrywane są przez Komisję powołaną przez ORPiP zgodnie z kolejnością 

ich wpływu z zastrzeżeniem § 2 ust. 6 w terminie nie później niż 2 miesiące przed 

rozpoczęciem turnusu rehabilitacyjno-leczniczego. 

 

§ 4. 
1. Decyzje w sprawach przyznawania pomocy, o której mowa w dziale II Regulaminu, 

podejmuje Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Radomiu na wniosek powołanej 

Komisji. 

2. Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Radomiu przysługuje prawo domagania 

się od Wnioskodawcy dodatkowych dokumentów potwierdzających zasadność 

przyznania pomocy w postaci skierowania  na turnus rehabilitacyjno-leczniczy. 

3. Decyzję o skierowaniu na turnus rehabilitacyjno-leczniczy, członek OIPiP  otrzymuje na 

piśmie. 

4. Członek OIPiP po otrzymaniu pozytywnej decyzji  zobowiązany jest w ciągu 5 dni do 

uiszczenia na wskazane konto kwoty nie objętej dofinansowaniem przez OIPiP w 

Radomiu. 

5. Brak wpłaty we wskazanym w ust. 4 terminie skutkuje odmową skierowania na turnus 

rehabilitacyjno-leczniczy. 

6. W przypadku niewykorzystania skierowania na turnus rehabilitacyjno-leczniczy, członek 

samorządu jest obowiązany zwrócić całość kosztów  poniesionych przez Izbę. 

7. W przypadku uzasadnionej skargi podmiotu prowadzącego turnus rehabilitacyjno-

leczniczy na zachowanie skierowanego tam Członka Okręgowej Izby, Członek ten traci 

prawo ubiegania się w przyszłości o pomoc w formie skierowania na turnus 

rehabilitacyjno-leczniczy. 

8. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych członkom OIPiP , 

korzystającym z dofinansowania udziału w  turnusach rehabilitacyjno-leczniczych 

zostanie wystawiony PIT, który należy rozliczyć w  zeznaniu rocznym  jako przychód 

z innych źródeł. 

 

 

 

III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

§ 5 

1. Dane osobowe (dalej: dane) Członków Okręgowej Izby są przetwarzane na podstawie 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 

2. Dane Członków Okręgowej Izby są przetwarzane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek 

i Położnych w Radomiu oraz działających w jej imieniu i z jej upoważnienia 

członków Komisji, zobowiązanych do zachowania  w tajemnicy danych w okresie 



wykonywania  w/w funkcji oraz po jej zakończeniu. Administratorem danych jest 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Radomiu.  

3. Dane Członków Okręgowej Izby są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji 

prawidłowego wykonania zadań wynikających z niniejszego Regulaminu. 

4. Członkowie Okręgowej Izby przekazują swoje dane w formie wniosku, oświadczenia 

oraz przedstawiają stosowne dokumenty, jeśli jest to konieczne lub wynika z 

odrębnych przepisów.  

5. Dane Członków Okręgowej Izby są przechowywane przez okres 6 lat począwszy od 

dnia wypłaty świadczeń, objętych niniejszym Regulaminem lub odmowy ich 

przyznania. Po upływie tego okresu są niszczone w sposób uniemożliwiający ich 

odtworzenie. 

6. Członek Okręgowej Izby ma prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, żądania 

sprostowania lub usunięcia danych albo ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia 

danych do innego administratora, otrzymanych w ustrukturyzowanym formacie, 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

 

 

IV. PRZEPISY KOŃCOWE 

     

1. Regulamin, wnioski i załączniki, oraz terminy turnusów rehabilitacyjno-leczniczych 

zamieszczone będą na stronie www.orpip.radom.pl 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia  2020  roku. 

 

 

 

 

 

http://www.orpip.radom.pl/

