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Regulaminu przyznawania zapomóg
losowych dla członków OIPiP
w Bydgoszczy

Regulamin przyznawania zapomóg losowych dla członków
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1. Fundusz zapomóg losowych tworzą środki finansowe pochodzące z odpisu
w budżecie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.
§ 2. Wysokość zapomogi losowej jest określona corocznie w planie finansowo –
budżetowym Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.
§ 3.1 Z funduszu zapomóg losowych mogą korzystać członkowie Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych regularnie opłacający składki członkowskie.
2. W przypadku braku regularnego opłacania składek, członek Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych po uiszczeniu zaległości, może ubiegać się o zapomogę po
6-ciu miesiącach od uzupełnienia zaległych składek.
ROZDZIAŁ II
Zasady przyznawania bezzwrotnych zapomóg losowych
. § 4. Zapomoga jest przyznawana na wniosek:
1)
osoby zainteresowanej,
2)
delegatów rejonu wyborczego,
3)
pełnomocnika okręgowej rady
Wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej OIPiP.
§ 5.1. Wnioski o udzielenie zapomogi finansowej przyjmuje sekretariat OIPiP
w poniedziałki i środy w godzinach 7.30 – 16.30, w pozostałe dni tygodnia
w godzinach 7.30-15.00.
2. Wypłaty zapomóg losowych dokonywane są nie wcześniej niż 7 dni po podjęciu
uchwały przez Okręgową Radę lub jej Prezydium.

§ 6.1. Przyznanie zapomogi na dany przypadek losowy może nastąpić tylko jeden
raz.
2. O zapomogę można ubiegać się nie później niż 6 miesięcy od zaistnienia
określonego przypadku losowego.
3. Maksymalna wysokość zapomogi w przypadku choroby dziecka członka
samorządu wynosi 1.000 PLN.
4. Maksymalna wysokość zapomogi dla pielęgniarki/położnej chorującej na chorobę
nowotworową wynosi 4000 PLN.
5. Maksymalna wysokość zapomogi losowej w pozostałych przypadkach wynosi do
1.500 PLN.
§ 7. Komisja ds. przyznawania zapomóg losowych udziela bezzwrotnej zapomogi
losowej w przypadkach takich jak:
1)
ciężka choroba członka samorządu, żony, męża lub dziecka udokumentowana
zaświadczeniem lekarskim i wymagająca dodatkowych nakładów finansowych,
2)
indywidualne zdarzenie losowe (art.21 ust.1 pkt 26 Ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych) inne niż wymienione w pkt 1.
§ 8. Komisja ds. przyznawania zapomóg losowych podejmuje decyzję o przyznaniu
zapomogi na podstawie złożonych dokumentów (wzór protokołu stanowi załącznik
do Regulaminu)
1)
wniosek – zaopiniowany przez Pełnomocnika Rejonu wyborczego lub
pracodawcę oraz zawierający informację o regularnym opłacaniu składek na rzecz
samorządu,
2)
zaświadczenie o dochodach współmałżonka,
3)
w przypadku choroby:
a)
zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
b)
rachunki za poniesione dodatkowe koszty leczenia
4)
w przypadku innych zdarzeń losowych – zaświadczenia od stosownych
instytucji i organów
§ 9.1 Zapomogi przyznaje Komisja ds. przyznawania zapomóg losowych
bezwzględną większością głosów (50% + 1), w obecności co najmniej połowy jej
członków
2. Posiedzenia Komisji ds. przyznawania zapomóg losowych odbywają się 1 raz
w miesiącu.
3.Przyznanie bądź odmowę przyznania zapomóg losowych dla poszczególnych
wnioskodawców zatwierdza Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych lub jej
Prezydium w drodze uchwały.
4.Przyznanie zapomogi losowej przez Komisję ds. Przyznawania zapomóg
losowych podlega sprawdzeniu przez skarbnika ORPiP w ramach nadzorowania
wykonania budżetu OIPiP.
§ 10. Jeśli zapomoga została przyznana na podstawie nieprawdziwych oświadczeń
lub fałszywych dowodów, będzie podlegała natychmiastowemu zwrotowi.
§ 11. Zapomoga może być wypłacona w kasie OIPiP lub przelana na wskazane
konto.

RODZIAŁ III
Zasady refundacji szczepionek przeciwko grypie dla emerytów i rencistów
§ 12. W ramach zapomogi Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy refunduje
koszty szczepień ochronnych przeciwko grypie.
§ 13. O refundację kosztów szczepień mogą ubiegać się emeryci i renciści, członkowie
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.
§ 14. Wysokość refundacji nie może przekroczyć kwoty 50 PLN na jedną szczepionkę.
§ 15.1. Refundacja kosztów szczepień ochronnych zostaje przyznana na podstawie złożonego
wniosku, zgodnie z § 5. niniejszego Regulaminu.
2. Do wniosku należy dołączyć kserokopię dowodu zakupu dawki szczepionki.
3. Wnioski o refundację mogą być składane nie później niż jeden miesiąc po zakończeniu
okresu szczepień.
RODZIAŁ IV
Zasady dofinansowania pobytów członków OIPiP w Bydgoszczy na turnusach
w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego (zwane dalej „ZLU”) dla poratowania zdrowia
§ 16. W ramach zapomogi Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy
dofinansowuje pobyt na turnusie w ZLU dla poratowania zdrowia.
§ 17.1. O dofinansowanie pobytu w ZLU mogą ubiegać się członkowie Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy, którzy przekroczyli wiek 50 lat i regularnie opłacają
składkę członkowską.
2. Dofinansowanie nie przysługuje w stosunku do pobytów w ZLU finansowanych ze
środków Narodowego Funduszu Zdrowia, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych.
§ 18. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od długości pobytu w ZLU i wynosi
odpowiednio:
1) 500 PLN w przypadku turnusu trwającego od 3 dni do 7 dni,
2) 750 PLN w przypadku turnusu trwającego powyżej 7 dni do 14 dni,
3) 1.000 PLN w przypadku turnusu trwającego powyżej 14 dni.
§ 19.1. Dofinansowanie pobyty w ZLU zostaje przyznane na podstawie złożonego wniosku,
zgodnie z § 5. niniejszego Regulaminu.
2. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający długość turnusu i koszt pobytu
w ZLU.
3. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane nie później niż trzy miesiące po
zakończeniu pobytu w ZLU.
4. Dofinansowanie przysługuje raz na pięć lat.
Przewodnicząca ORPiP

