
Załącznik do Uchwały Nr 102/2021/VII Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 25 lutego 2021  roku  

 
 

 REGULAMIN PRZYZNAWANIA I SPŁACANIA POŻYCZEK 
 DLA STUDIUJĄCYCH ODPŁATNIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

 
§ 1. 

1. Prawo do uzyskania pożyczki dla studiujących odpłatnie (zwanej dalej pożyczką) ma wyłącznie Członek 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach (zwany dalej Członkiem Okręgowej Izby). 

2. Warunkiem przyznania pożyczki jest: 
a) przynależność do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach przez okres minimum 

roku (licząc wstecz od dnia złożenia wniosku), 
b) regularne opłacanie składki członkowskiej, 
c) brak wymagalnych zobowiązań w stosunku do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych                      

w Katowicach. 
3. Regularne opłacanie składek członkowskich oznacza opłacanie składki członkowskiej w wysokości 

oraz terminach przewidzianych odrębnymi przepisami lub zgłoszenia i udokumentowanie prawa do 
zwolnienia z jej opłacania na podstawie odrębnych przepisów. W przypadku gdy Członek Okręgowej 
Izby uzyskuje dochód jednocześnie z kilku źródeł, składka członkowska jest naliczana z jednego 
źródła, z którego wysokość dochodu jest najwyższa.  

4. W sytuacjach wyjątkowych Członkowie Okręgowej Izby, którzy nie opłacali składki członkowskiej                  
w sposób regularny, moją prawo korzystać ze świadczeń w ramach niniejszego regulaminu dopiero po 
3 miesiącach regularnego opłacania składki członkowskiej oraz pod warunkiem spłaty istniejących 
zobowiązań lub rozpoczęcia przez Członka Okręgowej Izby spłaty istniejących zaległości na 
warunkach i w terminie określonym w uchwale Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych                            
w Katowicach podjętej w przedmiotowej sprawie. 

5. W przypadku stwierdzenia braku aktualizacji danych Członka Okręgowej Izby w rejestrze pielęgniarek 
i położnych prowadzonym przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach lub powzięcia 
wątpliwości co do prawidłowości obliczonych i opłacanych składek członkowskich, a także w razie 
powzięcia innych wątpliwości w zakresie treści wniosku i złożonych załączników, Okręgowa Rada 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach może przed rozpoznaniem wniosku żądać od Członka 
Okręgowej Izby dodatkowych dokumentów i wyjaśnień. Odmowa przedłożenia dodatkowych 
dokumentów lub udzielenia wyjaśnień może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. 

6. Prawo ubiegania się o przyznanie pożyczki dotyczy wyłącznie: 
1) studiów I stopnia, 
2) studiów II stopnia, 
3) studiów podyplomowych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, prawa medycznego oraz 

jakości w ochronie zdrowia. 
 

§ 2. 

1. Wniosek w sprawie przyznania pożyczki składa się do Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych                    
w Katowicach. 

2. Pożyczka może być przyznana po spełnieniu następujących warunków: 
1) po przedstawieniu zaświadczenia z uczelni o przyjęciu na studia, 
2) kierunek studiów winien być przydatny w opiece zdrowotnej, 
3) wysokość kwoty pożyczki dla studiów I i II stopnia nie może przekraczać kwoty czesnego za cały 

okres studiów, 
4) wysokość kwoty pożyczki dla studiów podyplomowych nie może przekraczać kwoty 3.000,00 zł 

(trzy tysiące złotych), 
5) zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest poręczenie osoby/osób, których miesięczne dochody netto 

przekraczają łącznie co najmniej połowę kwoty pożyczki. 
 

§ 3. 
1. Oprocentowanie pożyczki wynosi 5% w skali roku od kwoty udzielonej pożyczki. 
2. Pożyczka dotycząca studiów I i II stopnia będzie wypłacana w transzach semestralnych po dostarczeniu 

zaświadczenia o ukończeniu poprzedniego semestru i w wysokości wynikającej z zaświadczenia                           
o wysokości czesnego za semestr następny. Pierwsza transza wypłacana jest w wysokości czesnego 
za semestr pierwszy. 

3. Pożyczka dotycząca studiów podyplomowych będzie wypłacona w transzach semestralnych po 
dostarczeniu zaświadczenia o ukończeniu poprzedniego semestru i do  wysokości określonej w § 2 ust. 
2 pkt 4 powyżej. 



4. Wypłatę kolejnych transz pożyczki wstrzymuje się w przypadku: 
a) zmiany kierunku studiów, 
b) skreślenia z listy studentów, 
c) skreślenia z rejestru pielęgniarek lub rejestru położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek  

i Położnych w Katowicach, 
d) zaprzestania wykonywania zawodu, 
e) zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu, 
f) zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu, 
g) zaprzestania regularnego opłacania składek członkowskich. 

5. Pożyczka spłacana jest w ratach miesięcznych począwszy od ostatniego dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym uruchomiona została pierwsza transza pożyczki. 

6. Spłata pożyczki winna nastąpić w ciągu dwóch lat od ukończenia studiów. 
7. Pożyczka nie może być umorzona. Pożyczka  dotycząca studiów podyplomowych może być udzielona 

członkowi samorządu raz na cztery lata. 
 

§ 4. 

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 Katowicach oraz działających w jej imieniu i z jej upoważnienia członków, 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 Katowicach.  

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 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 całkowitej 
spłaty pożyczki. 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. 

 
§ 5. 

 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 luty 2017  roku. 
2. Do wniosków o pożyczkę złożonych przed dniem 23 luty 2017 r, zastosowanie mają postanowienia 

Regulaminu przyznawania i spłacania pożyczek dla studiujących odpłatnie pielęgniarek i położnych                
z dnia 30 października 2013 r. (Załącznik nr 2 do uchwały nr 1031/2013 Okręgowej Rady Pielęgniarek                 
i Położnych w Katowicach z dnia 30 października 2013 roku w sprawie funduszu samopomocowego 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach). 

3. Zapis § 4 wchodzi w życie z dniem 11 kwietnia 2019 roku. 
4. Zapis § 1 wchodzi w życie z dniem 25 lutego 2021 roku. 

 


