
Załącznik do uchwały nr 29/R-VIII/20  
Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie  

z dnia 15 kwietnia 2020 r.  

 
REGULAMIN REFUNDACJI SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIWKO MENINGOKOKOM 

DLA DZIECI LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW - CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ  
W WARSZAWIE, W RAMACH PROGRAMU OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE 

„SZCZEPENIA W OIL WAW” 
 

Rada Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, działając z inicjatywy Komisji Młodych Lekarzy, 
dostrzegając znaczenie profilaktyki w ochronie zdrowia oraz popierając system szczepień 
ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym, postanowiła uruchomić program wsparcia 
szczepień przeciwko meningokokom dla dzieci członków Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Warszawie według zasad opracowanych w niniejszym regulaminie. 

 
Słowniczek: 
Ilekroć w regulaminie mowa o: 

- Programie – należy rozumieć przez to program „Szczepienia w OIL WAW”, 
- Refundacji – należy przez to rozumieć refundację kosztów szczepionki przeciwko 

meningokokom, 
- Rada – należy przez to rozumieć Radę Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, 
- Szczepionce – należy przez to rozumieć szczepionkę przeciwko meningokokom typu B. 

 
§ 1 

1. W ramach programu Rada postanawia refundować koszt szczepionki dzieciom członków 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. 

2. Wysokość refundacji nie może przekroczyć kwoty 500 zł na jedno dziecko. Łącznie suma 
refundacji nie może przekroczyć kwoty 100.000 zł brutto. 

 
§ 2 

O refundację kosztów szczepień dzieci w ramach programu mogą ubiegać się rodzice lekarze 
i lekarze dentyści będący członkami Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, którzy nie zalegają 
z opłacaniem składek członkowskich na rzecz Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. 
 

§ 3 
1. Refundacja zostaje przyznana na podstawie złożonego wniosku, którego wzór stanowi 

załącznik do niniejszego regulaminu, będący jego integralną częścią. 
2. Niezbędnymi załącznikami do wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszego 

regulaminu, jest kserokopia dokumentu finansowego (faktura lub paragon) 
potwierdzającego zakup szczepionki oraz kserokopia książeczki zdrowia dziecka z datami 
wykonanych szczepień. 

 
§ 4 

Refundacją mogą być objęte dzieci, które zakończyły proces szczepień przed ukończeniem 5 
roku życia zgodnie z zaleceniami producenta szczepionki i aktualnym kalendarzem szczepień. 
 

 
 



§ 5 
1. W przypadku małżeństw lekarskich refundacja przysługuje jedynie jednemu z rodziców na 

każde dziecko. 
2. Z tytułu otrzymanej refundacji wnioskujący rodzic otrzyma informację podatkową  

o wysokości otrzymanego dochodu w postaci PIT-11, który zostanie przesłany na podany 
we wniosku adres e-mail. 

3. Wnioski o refundację mogą być składane nie później niż 3 miesiące po zakończeniu 
szczepień. 

§ 6 
1. Środkami finansowymi w ramach programu, corocznie ustalanymi w budżecie Okręgowej 

Izby Lekarskiej w Warszawie na dany rok kalendarzowy, zarządza Prezes Okręgowej Rady 
Lekarskiej. 

2. Obsługę techniczną i księgową programu zapewnia biuro Okręgowej Izby Lekarskiej  
w Warszawie. 

 
§ 7 

Rada zastrzega sobie możliwość wstrzymania programu, kiedy wartość złożonych wniosków 
przekroczy kwotę zarezerwowaną w budżecie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie na 
refundację kosztów w ramach programu. 

 
 


