
                         Załącznik do Uchwały Nr 103/2021/VII Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 25 lutego 2021 roku                      

 

 
 REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK NA ROZPOCZĘCIE I ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ ZWIĄZANEJ Z WYKONYWANIEM ZAWODÓW PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ  
 
 

§ 1. 
1. Prawo do uzyskania pożyczki na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej związanej                            

z wykonywaniem zawodów pielęgniarki i położnej, zwanej dalej „pożyczką na rozpoczęcie i rozwój 
działalności gospodarczej”, mają wyłącznie członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych                      
w Katowicach, zwani dalej Członkami Okręgowej Izby. 

2. Warunkiem przyznania pomocy w formie skierowania na leczenie sanatoryjne 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 Izba 
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. 

 
§ 2. 

1. Wniosek w sprawie przyznania pożyczki na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej składa się 
do Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. Decyzję w sprawie udzielenia pożyczki i jej 
wysokości podejmuje Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych  w Katowicach.  

2. Wnioski w sprawie przyznania pożyczki na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej, 
rozpatrywane są do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w uchwale 
budżetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. 

3. Do wniosku należy dołączyć:  
a) plan finansowy przedsięwzięcia,  
b) plan działania firmy,  
c) zaświadczenie o zabezpieczeniu finansowym pożyczkobiorcy,  
d) zaświadczenie o zabezpieczeniu finansowym poręczycieli.  

4. Wysokość pożyczki na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej uzależnione jest od:  
a) kwoty określonej na ten cel w uchwale budżetowej Okręgowego Zjazdu,  
b) ilości miejsc pracy dla pielęgniarek i położnych, jaką może zapewnić Członek Okręgowej Izby 

(Wnioskodawca),  
c) zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.  

5. Warunkiem udzielenia pożyczki jest poręczenie przez osoby posiadające stały dochód. Ilość 
poręczycieli zależy od wysokości udzielonej pożyczki oraz ich zabezpieczenia finansowego.  

6. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Katowicach może żądać od Członka Okręgowej Izby 
(Wnioskodawcy) przedstawienia dodatkowych zaświadczeń oraz innych informacji dotyczących 
podejmowanej działalności, jak również dokonać oceny celowości przeznaczenia pożyczki w miejscu 
podejmowanej działalności.  

 



 
§ 3. 

1. Oprocentowanie pożyczki na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej wynosi 5 %  w skali roku 
od kwoty udzielonej pożyczki.  

2. Wypłaty pożyczki na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej dokonuje się nie później niż                    
w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych                           
w Katowicach.  

3. Spłata pożyczki na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej następuje w ratach wraz                            
z naliczonymi odsetkami w terminie do 36 miesięcy od daty wypłacenia pożyczki. Rozpoczęcie spłaty 
pożyczki następuje nie później niż w terminie 12 miesięcy od daty jej wypłaty.  

4. Członek Okręgowej Izby (Pożyczkobiorca) w terminie do 6 miesięcy od wypłaty pożyczki na 
rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej obowiązany jest rozliczyć sposób jej wykorzystania.  

5. Natychmiastowa spłata pożyczki na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej następuje                            
w przypadku:  

a) przeznaczenia pożyczki na inny cel niż przedstawiony we wniosku,  
b) rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej,  
c) wykreślenia 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.  

6. Pożyczka nie może być umorzona.  
 

§ 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 osobowe 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 określony przepisami prawa, tj. przez 
okres 3 lat 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 w wchodzi w życie z dniem 11 kwietnia 2019 roku. 
2. Zapis § 1 wchodzi w życie z dniem 25 lutego 2021 roku. 

 


