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Załącznik Nr 1 do uchwały KRL-W  

Nr 80/2016/VI z dnia 31 marca 2016 r. 

 

REGULAMIN 

Przyznawania przez Krajowa Radę Lekarsko-Weterynaryjną dofinansowania 

wydarzeń przeznaczonych dla lekarzy-weterynarii organizowanych przez 

Okręgowe Izby Lekarsko-Weterynaryjne oraz inne podmioty  

 

§ 1  

Postanowienia ogólne  

1. Niniejszy regulamin określa zasady ubiegania się, tryb rozpatrywania oraz 

przyznawania dofinansowania działalności Izb Okręgowych oraz innych podmiotów 

w zakresie organizacji lub współorganizacji imprez: edukacyjnych, integracyjnych, 

sportowo-rekreacyjnych i in.  

2. Prawo do ubiegania się o dofinansowanie mają Okręgowe Izby Lekarsko-

Weterynaryjne lub inni organizatorzy imprez przeznaczonych dla członków 

samorządu lekarzy weterynarii. 

3. Przyznanie dofinansowania następuje w drodze uchwały Krajowej Rady Lekarsko-

Weterynaryjnej bądź uchwały Prezydium Krajowej rady Lekarsko-Weterynaryjnej w 

zależności od tego termin którego posiedzenia przypada wcześniej. 

§ 2 

1. Dofinansowanie przyznawane jest na podstawie wniosku Okręgowej Izby Lekarsko-

Weterynaryjnej lub innego organizatora.  

2. Wniosek winien zawierać: 

 nazwę imprezy, 

 organizatora imprezy, 

 program imprezy 

 rodzaj imprezy,  

 datę i miejsce imprezy, 

 liczbę uczestników, 

 kosztorys, w tym ewentualną odpłatność ponoszoną przez uczestnika, 

 wnioskowaną kwotę,  

 uzasadnienie wniosku.  

3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr. 1 do Regulaminu. 

4. Wnioski będą rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Krajowej Rady Lekarsko-

Weterynaryjnej bądź Prezydium Krajowej rady Lekarsko-Weterynaryjnej w 

zależności od tego termin którego posiedzenia przypada wcześniej. 
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5. Okręgowe Izby Lekarsko-Weterynaryjne, które zamierzają się ubiegać o 

dofinansowanie wydarzeń odbywających się cyklicznie zobligowane są do 

przedłożenia Komisji Finansowo-Gospodarczej do końca roku poprzedzającego, 

orientacyjnego harmonogramu wydarzeń celem zaplanowania środków finansowych 

w budżecie. Niniejsza zasada nie znajduje zastosowania do wydarzeń organizowanych 

w roku 2016. 

6. Wzór harmonogramu stanowi załącznik nr. 2 do Regulaminu. 

§ 3  

Warunki uzyskania dofinansowania  

1. Wydarzenie musi być adresowane do lekarzy-weterynarii. 

2. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie nie może być zadłużony wobec Krajowej 

Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. 

3. Dofinansowania nie przyznaje się do imprez o charakterze komercyjnym. 

4. Przyznanie dofinansowania nie może powodować przekroczenia kwoty 

zarezerwowanej na ten cel w budżecie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na 

dany rok. 

5. W przypadku niemożności przyznania dofinansowania wszystkim wnioskodawcom 

preferowane będą wydarzenia o szerszym zasięgu. 

§ 4  

Tryb rozpatrywania wniosków  

1. Skarbnik Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wraz z Komisją Finansowo-

Gospodarczą – dokonują analizy wniosku pod kątem spełnienia wymagań formalnych 

określonych Regulaminem oraz opiniują, w tym, w zakresie możliwości finansowych 

Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Analiza może zostać przeprowadzona w 

formie elektronicznej. 

2. Przy wydawaniu opinii uwzględniane będą następujące kryteria: 

 zasięg imprezy (międzynarodowy, krajowy, regionalny), 

 charakter imprezy (edukacyjno-szkoleniowy, integracyjny, sportowo-

rekreacyjny), 

 liczba uczestników, 

 wysokość wnioskowanej kwoty. 

3. Po zaopiniowaniu przez Skarbnika oraz Komisję Finansowo-Gospodarczą wniosek 

kierowany jest do rozpatrzenia na posiedzeniu Krajowej Rady Lekarsko-

Weterynaryjnej lub Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w zależności 

od tego które posiedzenie przypada wcześniej. 
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4. Przyznanie dofinansowania następuje w drodze uchwały Krajowej Rady Lekarsko-

Weterynaryjnej lub Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w zależności 

od tego które posiedzenie przypada wcześniej. 

 § 5  

Postanowienia końcowe 

Sprawy nie uregulowane w Regulaminie, a wynikłe w trakcie rozpatrywania  

i przyznawania dofinansowania rozstrzyga Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna lub 

Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w zależności od tego na którym 

posiedzeniu wniosek jest rozpatrywany. 


