Załącznik nr 1 do Uchwały nr 360/VII/2019 ORPiP w Toruniu z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Regulamin przyznawania jednorazowej zapomogi losowej
członkom Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Toruniu
w związku z przejściem na emeryturę.

§1
Regulamin przyznawania jednorazowej zapomogi członkom Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Toruniu w związku z przejściem na emeryturę zwany dalej „Regulaminem
zapomogi emerytalnej”, określa osoby uprawnione do korzystania z jednorazowej zapomogi
oraz zasady i warunki przyznawania świadczenia z funduszu socjalnego.
§2
Środki finansowe na cele jednorazowej zapomogi w związku z przejściem na emeryturę
członka samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych zwaną dalej „zapomogą
emerytalną”, wchodzą w skład Funduszu socjalnego.
§3
1. Z zapomogi emerytalnej mogą korzystać członkowie OIPiP regularnie opłacają składki
członkowskie a także członkowie OIPiP w Toruniu zwolnieni z opłacania składek
członkowskich, zgodnie z

Uchwałami Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

w sprawie: wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału.
2.

Zapomoga przyznawana jest na wniosek osoby zainteresowanej..

3.

Wniosek o przyznanie zapomogi emerytalnej składa się w Biurze Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych w Toruniu.

4.

Wzór wniosku o przyznanie zapomogi stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.

5.

Wniosek musi być wypełniony czytelnie, z podaniem wszystkich wymaganych jego
treścią danych.

§4

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 360/VII/2019 ORPiP w Toruniu z dnia 26 czerwca 2019 roku.

1. Decyzję o przyznaniu zapomogi emerytalnej podejmuję Przewodniczący Okręgowej
Rady Pielęgniarek i Położnych w Toruniu po zaciągnięciu opinii Skarbnika, na podstawie
złożonych dokumentów:
a. wniosek,
b. decyzji organu emerytalnego o przyznaniu świadczenia,
c. arkusz aktualizacyjny danych osobowych (część A, F, H),
d. zaświadczenie o opłacaniu składek członkowskich z zakładu pracy (jeżeli składki
członkowskie opłaca zakład).
2. Dokumenty, o których mowa w ustępie 1 mogą być składane w formie kserokopii,
po uprzednim przedłożeniu oryginałów do wglądu upoważnionemu pracownikowi
Biura OIPIP.
3. W przypadku złożenia wniosku niespełniającego wymagań określonych w niniejszym
Regulaminie zapomogi emerytalnej, Przewodniczący może jednorazowo wezwać
wnioskodawcę do uzupełnienia braków w terminie 14 dni, pod rygorem pozostawienia
wniosku bez rozpoznania.
§5
1.

Zapomoga emerytalna przyznawana jednorazowo w momencie przejścia na emeryturę
zainteresowanej.

2.

O zapomogę emerytalną można ubiegać się w ciągu trzech miesięcy od przyznania
świadczenia emerytalnego.

3.

Wysokość zapomogi emerytalnej określa Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych
w Toruniu.
§6

1.

Zapomoga

emerytalna

przyznana

na

podstawie

nieprawdziwych

oświadczeń

lub fałszywych dowodów, podlega natychmiastowemu zwrotowi w całości.
2.

Osoba

uprawniona,

która

złożyła

nieprawdziwe

informacje

(dokumenty)

traci prawo do korzystania z funduszu socjalnego do końca następnego roku
kalendarzowego.

§7
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Wnioski o przyznanie zapomogi emerytalnej rozpatrywane są w ciągu 30 dni.
§8
Informację o przyznaniu zapomogi wnioskodawcy mogą uzyskać osobiście lub telefonicznie
w Biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. W przypadku odrzucenia wniosku osoba
zainteresowana zostanie powiadomiona listownie.
§9
1.

Wnioskodawca, którego wniosek o udzielenie zapomogi został odrzucony może odwołać
się do Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Toruniu w terminie 30 dni
od otrzymania decyzji.

2.

ORPiP rozpatruje odwołanie podczas najbliższego posiedzenia.

3.

Decyzja ORPiP podjęta w wyniku wniesienia odwołania przez wnioskodawcę
jest ostateczna.
§ 10

Wnioski o przyznanie zapomogi losowej podlegają sprawdzeniu pod względem formalno
– rachunkowym przez Skarbnika ORPiP w Toruniu.
§ 11
Zapomoga zostanie przelana na wskazane przez osobę uprawnioną konto osobiste.
§ 12
Świadczenia są opodatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
§ 13
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 roku, za wyjątkiem § 6 pkt 2, który
wchodzi w życie z dniem 01 marca 2019.

