Załącznik nr 1 do uchwały ORPiP nr 231/VI/2013 ws zatwierdzenia
Regulaminu przyznawania pomocy koleżeńskiej członkom
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ CZŁONKOM
OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W RADOMIU
Podstawa prawna:
1)Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 roku / Dz. U. nr 174 poz.1038 /

2) ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz .U. z 2012 r. poz. 361)
3) ustawa z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. 2006 r. Nr 139, poz. 992 )
§1
Fundusz pomocy koleżeńskiej tworzą środki finansowe pochodzące ze
składek członkowskich w wysokości odpisu określonego corocznie w uchwale
budżetowej Okręgowego Zjazd u Pielęgniarek i Położnych w Radomiu.

§2
1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) indywidualne zdarzenie losowe – nagłe niespodziewane pojedyńcze zdarzenia, wywołane
przyczynami zewnętrznymi, których nie można, a które są niezależne od członka samorządu
nawet przy zachowaniu należytej staranności np. nagła choroba , nieszczęśliwy wypadek itd.
2) klęska żywiołowa – zdarzenie spowodowane niszczycielskim działaniem sił przyrody( np.
uderzenie pioruna , powódź, pożar , grad , obsunięcie ziemi itp.),
3) długotrwała choroba – choroba wymagająca długotrwałego leczenia w tym choroby określane z
medycznego punktu widzenia jako przewlekłe , nieuleczalne .
4) Członek rodziny – mąż, żona, dziecko /ci (w rozumieniu dziecko uczące się nie dłużej niż do
ukończenia 24 roku życia oraz dziecko niezdolne do samodzielnej egzystencji bez względu
na wiek)
5) jednorazowa zapomoga socjalna - to bezzwrotna pomoc finansowa
udzielana w związku z przejściem na emeryturę, rentę lub zasiłek przed
emerytalny podlegająca opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób
fizycznych
§3
1. Z funduszu pomocy koleżeńskiej korzystać mogą :
1) członkowie samorządu wpisani do rejestru Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych w Radomiu regularnie opłacający składkę
członkowską przez okres co najmniej 12 miesiecy poprzedzających
złożenie wniosku
2)członkowie samorządu będący na emeryturach, rentach lub zasiłeku przed
emerytalnym, regularnie opłacający składkę członkowską – każda przerwa
w opłacaniu składek powoduje odmową przyznania pomocy.
§4
1) Fundusz pomocy koleżeńskiej przeznaczony jest na :
a) bezzwrotne zapomogi losowe z powodu zdarzeń losowych i klęsk
żywiołowych

b) jednorazowe zapomogi socjalne dla członków samorządu odchodzacych
na emeryturę rentę lub zasiłek przed emerytalny,
c ) jednorazowe zapomogi losowe z powodu zgonu członka samorządu,
d) pokrycie kosztów przejazdu na zorganizowane przez OIPIP
spektakle teatralne, występy itd. w wysokości 50% poniesionych
kosztów wynajętych środków transportu.
§5
Bezzwrotna pomoc koleżeńska przyznawana jest na prawidłowo wypełniony
wniosek wraz z załącznikami członka samorzadu, pełnomocnika lub osoby
uprawnionej przez wnioskodawcę.
§6
1. Wnioski o udzielenie pomocy koleżeńskiej rozpatruje i opiniuje Komisja
Socjalna na posiedzeniach 1 raz w miesiącu /z przerwą wakacyjną/.
2. Wnioski o udzielenie pomocy koleżeńskiej moga być rozpatrywane
bezpośrednio przez członków ORPiP lub Prezydium ORPiP na posiedzeniach

okręgowej

rady lub prezydium okręgowej rady pielęgniarek I położnych
3. Wnioski o udzielenie pomocy koleżeńskiej dla członków komisji socjalnej rozpatrywane
są przez ORPiP lub prezydium ORPiP.
§7
1. Propozycje przyznania wysokości bezzwrotnej zapomogi losowej przez Komisję Socjalną
przedkładane są do zatwierdzania przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Radomiu
lub jej Prezydium, które podejmują ostateczną decyzję o jej wysokości.
2. W przypadku odmowy przyznania pomocy koleżeńskiej , wnioskodawca ma prawo w terminie
30 dni od daty otrzymania pisemnej decyzji , złożyć odwołanie do Okręgowej Rady Pielęgniarek i
Położnych w Radomiu .
§8
1.O bezzwrotną zapomogę losową ubiegać się można na wniosek
stanowiący załącznik nr 1 w przypadkach :
1) nagłej, długotrwałej, lub nieuleczalnej choroby członka
samorządu udokumentowanej co do aktualnego przebiegu leczenia
w/g załączników § 12 w wysokości od 200,00 do 1000,00-zł
1 x w roku kalendarzowym
2) choroby nowotworowej członka samorządu składającego wniosek
o bezzwrotną zapomogę losową po raz pierwszy w/g załączników § 12
w wysokości 1500,00 - zł
3) nagłej, długotrwałej, lub nieuleczalnej choroby najbliższej
rodziny członka samorzadu udokumentowanej co do aktualnego
przebiegu leczenia wg załączników § 12
w wysokości od 100,00-zł do 700,00-zł
1x na 24 miesiące

4) nagłej, długotrwałej, lub nieuleczalnej choroby członka
samorządu będącego na emeryturze /rencie wg załączników § 12
w wysokości od 100,00-zł do 300,00-zł
1 x w roku kalendarzowym
§9
1. Członkom samorządu odchodzącym na emeryturę rentę lub zasiłek przed
emerytalny przyznaje się w wysokości - 500,00-zł brutto
jednorazową zapomogę socjalną po złożeniu wniosku stanowiącego
załącznik nr 2
2. jednorazowa zapomoga socjalna wypłacona jest w ciągu 12 miesięcy
od daty przejścia na rentę, emeryturę lub zasiłek przed emerytalny, po zaprzestaniu
wykonywania zawodu pielegniarki/położnej i po tym okresie ulega przedawnieniu.
3. jednorazowa zapomoga socjalna dla członków samorządu odchodzących
na emeryturę rentę lub zasiłek przed emerytalny jest dochodem i podlega
rozliczeniu przy składaniu rocznego zeznania podatkowego.
4. OIPiP w Radomiu przekazuje na adres zgodny z danymi zawartymi w Centralnym
Rejestrze członka samorządu właściwy PIT z tytułu przyznania zapomogi socjalnej
w terminie zgodnym z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych.
§ 10
1 . Jednorazową zapomogę losową z powodu zgonu członka samorządu
wypłaca się członkom rodziny na podstawie aktu zgonu w wysokości
500,00-zł, oraz dzieciom uczącym się do 24 roku życia pozostającym
na wyłącznym utrzymaniu rodziców po przedłożeniu stosownego
zaświadczenia ze szkoły/ uczelni o kontynuacji nauki (dotyczy to dzieci po 18
roku życia) oraz dziecku niezdolnemu do samodzielnej egzystencji bez
względu na wiek w wysokości 500,00-zł na każde dziecko na wniosek
stanowiący załącznik nr 3.
2 . Jednorazowej zapomogi losowej nie wypłaca się mężowi/ żonie jeśli
małżonkowie prowadzili odrębne gospodarstwa lub pozostawali w separacji
3. jednorazowa zapomoga losowa z powodu zgonu członka samorządu
wypłacona jest w ciągu 12 miesięcy od daty zgonu i po tym okresie ulega
przedawnieniu.
§ 11
Z powodu trudnej sytuacji życiowej zaistniałej w wyniku klęski żywiołowej przyznaje się
jednorazowo - na wniosek czlonka samorządu wraz z załącznikami § 12 ust. 4, 5,6,7,8
zapomogę losową w wysokości od 100,00 do 1500,00-zł.
§ 12
Załącznikami do wniosku (zał. Nr 1 ) są:
1. aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia z datą wystawienia
do 6-miesięcy od daty zlożenia wniosku
2. aktualne karty informacyjne z pobytów w szpitalu z datą wystawienia do
6-miesiecy od daty złożenia wniosku
3. Orzeczenia o niepełnosprawności
4. zaświadczenia o dochodach własnych z ostatnich 3-miesięcy
5. zaświadczenia o dochodach współmałżonka z ostatnich 3-miesięcy:
●

bezrobotni – zaświadczenie z urzędu pracy,

●

rolnicy zaświadczenia z urzędu gminy,

●

w przypadku separacji dokumenty to potwierdzające,

●

w przypadku rozwodu wyrok sądu i zaświadczenia o wysokości alimentów.
6. zaświadzcenia z gminy w sprawie strat spowodowanych
klęską żywiołowa lub innym zdarzeniem
7. zaświadczenie z zakładu pracy o regularnym odprowadzaniu składek
członkowskich co najmniej przez 12 miesiecy, a w przypadku indywidualnego
opłacania składek kserokopię dowodów wpłaty.
8. Oświadczenie o przedstawieniu wszystkich dochodów własnych i
współmałżonka, a w uzasadnionych przypadkach do wglądu zeznanie
podatkowe PIT za poprzedni rok rozliczeniowy.
9. oświadczenie do celów podatkowych o otrzymaniu w danym roku
podatkowym zapomóg z innych źródeł.
§ 13
Bezzwrotna pomoc koleżeńska po zatwierdzeniu przez Prezydium lub
Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Radomiu
przekazywana jest na podane osobiste konto wnioskodawcy
lub wypłacana gotówką po uprzednim uzgodnieniu.
§ 14
Wnioski, które wymagają uzupełnienia wskazanego przez Komisję
Socjalną należy uzupełnić w terminie 30 dni od daty rozpatrzenia.
Brak uzupełnienia w/w terminie powoduje ich odrzucenie.
§ 15
Przyznana pomoc koleżeńska w przypadku wypłaty gotówkowej musi być
odebrana w ciągu 30 dni od daty przyznania. W przypadku miesiąca grudnia
do dnia 20 grudnia.
§ 16

Bezzwrotna pomoc koleżeńska otrzymana na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub
fałszywych dowodów podlega zwrotowi wraz z odsetkami.
§ 17
Okręgowa rada zastrzega sobie prawo dochodzenia swoich wierzytelności na drodze sądowej
wobec członka, który otrzymał bezzwrotną pomoc koleżeńską o którym mowa w § 16
§ 18
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje
podejmuje Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Radomiu lub
Prezydium Okręgowej Rady.
§ 19
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Radomiu zastrzega sobie
prawo do wstrzymania wypłat świadczeń w zależności od sytuacji
finansowej komisji socjalnej.
§ 20
Traci moc uchwała nr 221/V/2009 ORPiP z dnia 1 kwietnia 2009r w sprawie
zatwierdzenia Regulaminu przyznawania pomocy koleżeńskiej członkom OIPiP
w Radomiu
§ 21
Regulamin obowiązuje od 1 marca 2013 roku.

