
 

 

REGULAMIN  
FUNDUSZU  ZAPOMOGOWEGO 

PODKARPACKIEJ  OKRĘGOWEJ  IZBY APTEKARSKIEJ 
 

 

1. Świadczenia pieniężne z Funduszu Zapomogowego Podkarpackiej Okręgowej Izby 

Aptekarskiej  przyznaje Podkarpacka Okręgowa Rada Aptekarska. 

 

2. Środki z Funduszu Zapomogowego przyznawane są na: 

1) refundację kosztów specjalizacji w dziedzinie farmacji, 

2) refundację kosztów uzyskania stopnia/ tytułu naukowego: dr n. farm, dr hab. n. farm. i 

prof. dr hab. n. farm., 

3) wsparcie członka Izby w przypadku choroby uniemożliwiającej wykonywanie  

zawodu farmaceuty przez okres dłuższy niż 3 miesiące lub choroby trwającej przez 

okres dłuższy niż 6 miesięcy i  która w istotny sposób ogranicza jakość życia. 

  

3. Warunkiem uzyskania środków z Funduszu Zapomogowego jest przynależność do  

Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej przez co najmniej 2 lata i systematyczne, 

bieżące opłacanie składek samorządowych, tj. niezaleganie ze składkami członkowskimi 

za okres dłuższy niż 3 miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku. 

 

4. Wniosek o przyznanie zapomogi należy złożyć do Podkarpackiej Okręgowej Rady 

Aptekarskiej, w następujących terminach: 

1) w przypadkach, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 1) i 2): w terminie maksymalnie 3 

miesięcy  od zakończenia specjalizacji lub uzyskania stopnia/tytułu  naukowego. Do 

wniosku należy dołączyć dokument (w oryginale lub kopii) potwierdzający uzyskanie 

tytułu specjalisty w dziedzinie farmacji lub dyplom uzyskania stopnia naukowego.                   

W razie załączenia kopii dokumentu, oryginał należy przedstawić do wglądu. 

2) w przypadku, o którym mowa w pkt. 2 ppkt. 3) w ciągu roku kalendarzowego trwania 

choroby. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie od lekarza prowadzącego. 

 

5. Ustala się następujące kwoty refundacji: 

1) za ukończenie specjalizacji: nie więcej niż 1200 zł za każdą specjalizację 

2) za uzyskanie stopnia/tytułu naukowego: 1000 zł  

3) wsparcie w przypadku ciężkiej choroby: nie więcej niż 1000 zł w ciągu roku 

kalendarzowego, w którym dokonano złożenia wniosku. 

 

6. Podkarpacka Okręgowa Rada Aptekarska rozpatruje wniosek o przyznanie środków                       

z Funduszu Zapomogowego w najbliższym możliwym terminie, nie później niż w okresie                  

3 miesięcy od daty wpływu wniosku.  

 

7. W przypadku zapomogi dotyczącej refundacji kosztów specjalizacji w dziedzinie farmacji 

dopuszcza się możliwość wypłat częściowych w trakcie kolejnych lat trwania programu 

specjalizacji na następujących zasadach: 

1) w trakcie pierwszych dwóch semestrów  trwania specjalizacji: maksymalnie 400 zł 

2) w trakcie drugiego i trzeciego semestru trwania specjalizacji: maksymalnie 400 zł 

3) w trakcie czwartego semestru trwania specjalizacji: maksymalnie 400 zł. 

 

Wypłat częściowych dokonuje się na wniosek zainteresowanego. Do wniosku na wypłaty 

częściowe należy dołączyć dokument potwierdzający aktualne uczestnictwo w kursach 

specjalizacyjnych, np. zaświadczenie jednostki szkoleniowej. 

 



 

 

Wykorzystanie kwoty zapomogi w trybie wypłat częściowych wyklucza możliwość 

wypłaty zapomogi jednorazowo po zakończeniu specjalizacji. W przypadku 

niewykorzystania całości kwoty 1200 zł w trybie wypłat częściowych dopuszcza się 

wypłatę kwoty dopełniającej kwotę 1200 zł po uzyskaniu tytułu specjalisty. 

  

8. Środki przyznane z Funduszu Zapomogowego, są wypłacane farmaceucie w terminie                

7 dni od daty uprawomocnienia się Uchwały PORA, na konto bankowe farmaceuty 

wskazane we wniosku, po potrąceniu należnego podatku dochodowego. 

 

9. W razie odmowy przyznania refundacji, farmaceucie przysługuje wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy przez Podkarpacką Okręgową Radę Aptekarską. Ponowne 

rozstrzygnięcie w tej samej sprawie jest ostateczne i nie przysługuje od niego dalsze 

odwołanie. 

 

10. Wnioski o przyznanie refundacji rozpatrywane są w kolejności ich zgłoszenia. W razie 

wyczerpania środków z Funduszu Zapomogowego w danym roku budżetowym 

Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej wnioski pozostają bez rozpoznania. 
 

11. W przypadku kwestii nieujętych w Regulaminie decyzję rozstrzygającą  podejmuje 

Podkarpacka Okręgowa Rada Aptekarska. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                              Załącznik do Regulaminu Zapomogowego POIA 

……………………….. 

    Imię i nazwisko 

 

……………………….. 

  Adres zamieszkania 

                                                                                            …………………….. 

                                                                                              Miejscowość, data 

 

 

                                                 Podkarpacka Okręgowa Rada Aptekarska 

 

                                                                     w Rzeszowie 

 

 

 

 Zwracam się o przyznanie * refundacji/wsparcia finansowego  w związku z: 

 

1/  uzyskaniem specjalizacji……….……………………………………………………………. 

 

2/ uzyskaniem stopnia/tytułu naukowego………………………………………………………. 

 

3/ chorobą……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 W załączeniu przedkładam w oryginale/kopii*: 

 

1/ dokument potwierdzający uzyskanie  tytułu specjalisty ( dyplom, zaświadczenie,**………) 

 

2/ dyplom uzyskania stopnia/tytułu naukowego  

     

3/ zaświadczenie od lekarza prowadzącego. 

 

 Przyznane środki finansowe proszę przekazać na moje konto bankowe:  

 

Nazwa banku **………………………………………………………………………..….. 

 

Numer Konta **_ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ 

 

Wskazuję Urząd Skarbowy w ** …………………………………………………………. 

                                                                            /podać adres/  

 

jako właściwy do  opłacenia należnego podatku dochodowego od przyznanej 

refundacji/wsparcia finansowego. 

  

 

……………………………………….. 

Podpis farmaceuty 

 

 



 

 

*niepotrzebne skreślić  

** niewypełnione pola wypełnić 


