Załącznik Nr 2 do Uchwały
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Opolu Nr 164/VII/2016 ORPiP
z dnia 28 czerwca 2016 r.

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA NAGRÓD JUBILEUSZOWYCH
NABYWAJĄCYM PRAWO DO EMERYTURY C ZŁONKOM
OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W OPOLU

 OPOLE 2016 
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Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
Członek Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu, zwanej dalej „OIPiP” nabywający
prawo do emerytury ma prawo ubiegać się o nagrodę przyznawaną w związku ze spełnieniem
przez członka OIPIP warunków uprawniających do nabycia prawa do emerytury, zwanego dalej
„Nagrodą Jubileuszową.”
§2
Regulamin przyznawania Nagród Jubileuszowych nabywającym prawo do emerytury członkom
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady
tworzenia Funduszu Nagród Jubileuszowych, osoby uprawnione do korzystania z otrzymania
Nagrody Jubileuszowej, formy spotkań i świadczeń oraz zasady i warunki jej przyznawania.
§3
Fundusz Nagród Jubileuszowych, zwany dalej „Funduszem” tworzy się w ramach budżetu OIPiP.
§4
Wysokość Funduszu określa na każdy rok kalendarzowy uchwała budżetowa Okręgowego
Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Opolu.
§5
1.
2.

Funduszem dysponuje Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Opolu, zwana dalej
„ORPiP”.
Indywidualne wnioski o przyznanie Nagrody Jubileuszowej opiniuje Komisja ds.
pielęgniarek i położnych emerytek i rencistek działająca przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek
i
Położnych
w Opolu zwana dalej „Komisją”.

Rozdział II
Formy nagród jubileuszowych
§6
1.

Z Funduszu Nagród Jubileuszowych pokrywane są koszty spotkań członków Komisji oraz
Nagrody Jubileuszowe w formie:
a) świadczeń rzeczowych przysługujących członkom OIPiP w chwili nabycia prawa do
emerytury,
b) świadczeń pieniężnych przysługujących członkom OIPiP w chwili nabycia prawa do
emerytury.
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Rozdział III
Osoby uprawnione do otrzymania nagrody jubileuszowej
§7
1.

Z Funduszu mogą korzystać członkowie OIPiP spełniający następujące warunki:
a) są wpisani do Rejestru Pielęgniarek i Położnych prowadzonego przez ORPiP
w Opolu,
b) regularnie i nieprzerwanie opłacają składki członkowskie minimum przez okres 5-ciu lat
poprzedzających złożenie wniosku.
2. Osoby ukarane przez Okręgowy (lub Naczelny) Sąd Pielęgniarek i Położnych lub sąd
powszechny za popełnienie przestępstwa związanego z wykonywaniem zawodu nie mają
prawa do Nagrody Jubileuszowej do momentu zatarcia przewinienia.
Rozdział IV
Zasady przyznawania nagrody jubileuszowej
§8
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Prawo do Nagrody Jubileuszowej członek OIPiP uzyskuje po nabyciu prawa do emerytury.
Prawo do Nagrody Jubileuszowej przyznaje się na:
a) indywidualny wniosek osoby zainteresowanej lub upoważnionej,
b) wniosek przełożonego z zakładu pracy (pielęgniarki/położnej oddziałowej, przełożonej,
koordynującej, naczelnej),
c) wniosek delegata na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych,
d) wniosek członka samorządu będącego pełnomocnikiem.
Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Wniosek musi być wypełniony
czytelnie, z podaniem wszystkich wymaganych jego treścią danych.
Członkowie OIPiP ubiegający się o Nagrodę Jubileuszową składają wnioski o przyznanie
nagrody w terminie do dnia 31 października danego roku kalendarzowego. Wnioski złożone
po dniu 31 października rozpatrywane będą w roku następnym.
W danym roku kalendarzowym rozpatrywane będą wnioski złożone od dnia
1 listopada roku poprzedniego do dnia 31 października danego roku kalendarzowego.
W przypadku wykazania przez wnioskodawcę wyjątkowych okoliczności uzasadniających
złożenie wniosku po upływie ww. terminu, Komisja może wnioskować do ORPiP lub
Prezydium o rozpatrzenie wniosku.
§9

1.

2.

Członkowi OIPiP może być przyznana Nagroda Jubileuszowa w granicach ustalonego
budżetu na dany rok, z uwzględnieniem ilości złożonych wniosków, do wyczerpania
środków pieniężnych Funduszu.
Uprawnienie do otrzymania Nagrody Jubileuszowej wygasa po upływnie 1 roku od nabycia
prawa do emerytury.
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§ 10
1.

Do wniosku muszą być dołączone dokumenty:
a) potwierdzające regularne opłacanie składek na rzecz samorządu zawodowego przez
wymagany okres ostatnich 5 lat poprzedzających złożenie wniosku, wystawione przez
pracodawców lub OIPiP w Opolu - w sytuacjach samozatrudnienia (dowody wpłat z
datą wpływu),
b) decyzja organu rentowego (ZUS) o przyznaniu świadczenia emerytalnego.
§ 11

1.

2.

Wypłata Nagrody Jubileuszowej ma miejsce raz w roku, w ostatnich dwóch miesiącach roku
(tj. listopadzie lub grudniu) obejmującego datę złożenia kompletu dokumentów
uprawniających do jej uzyskania.
W przypadku złożenia wniosku nie spełniającego wymagań określonych
w niniejszym Regulaminie, Komisja może jednorazowo wezwać wnioskodawcę do
uzupełnienia braków w terminie 60 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez
rozpoznania.
§ 12

1.

2.

3.
4.
5.

Wnioskodawca, który złożył nieprawdziwe informacje, przedłożył sfałszowany dokument
zobowiązany jest do zwrotu niesłusznie pobranej Nagrody Jubileuszowej wraz z odsetkami
ustawowymi, liczonymi od dnia jej przekazania.
Pisemne uzasadnienie decyzji, na zlecenie Komisji, przesyła zainteresowanej osobie Biuro
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu w terminie 14 dni od dnia podjęcia
decyzji.
Członek OIPiP, co do którego podjęto decyzję o zwrocie Nagrody Jubileuszowej ma prawo
odwołać się do ORPiP w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
ORPiP rozpatruje odwołanie podczas najbliższego posiedzenia.
Decyzja ORPiP podjęta w wyniku wniesienia odwołania przez członka OIPiP jest ostateczna.
§ 13

1.

2.

Informację o przyznanej Nagrodzie Jubileuszowej wnioskodawcy mogą uzyskać osobiście
lub telefonicznie w Biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu. Biuro
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu nie przesyła powiadomień o przyznaniu
Nagrody Jubileuszowej na piśmie.
Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu prowadzi rejestr członków
samorządu korzystających ze środków Funduszu.
§ 14

1.
2.

Komisja może nie uwzględnić wniosku o przyznanie Nagrody Jubileuszowej.
Wnioskodawca, którego wniosek o przyznanie Nagrody Jubileuszowej nie został
uwzględniony, otrzyma powiadomienie pisemne i może odwołać się do ORPiP
w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
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3.
4.

ORPiP rozpatruje odwołanie podczas najbliższego posiedzenia.
Decyzja ORPiP podjęta w wyniku wniesienia odwołania przez Wnioskodawcę jest
ostateczna.
§ 15

1.
2.

Posiedzenia Komisji odbywają się zgodnie z przyjętym planem pracy, przeciętnie raz na
kwartał.
Posiedzenie Komisji kończy się protokołem oceniającym spełnienie wymagań wniosku.
§ 16

1.
2.

3.
4.

Uprawnioną do odbioru Nagrody Jubileuszowej jest wyłącznie osoba, której dotyczy
wniosek.
Uprawnienie do otrzymania świadczenia pieniężnego na wskazane we wniosku konto,
członek OIPiP ubiegający się o Nagrodę Jubileuszową otrzymuje w dniu spotkania osób,
które otrzymały Nagrody Jubileuszowe, połączonego z uroczystym podziękowaniem za
dotychczasową pracę zawodową, zorganizowanego przez Komisję we współpracy z ORPiP.
Komisja powiadamia członków OIPiP, którzy złożyli wniosek o Nagrodę Jubileuszową
o terminie organizowanego spotkania.
W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności członka OIPiP ubiegającego się
o Nagrodę Jubileuszową na spotkaniu, Komisja podejmuje decyzję o niewypłaceniu
świadczenia pieniężnego.
§ 17

1.
2.

Otrzymanie Nagrody Jubileuszowej jest dochodem członka OIPiP i podlega rozliczeniu przy
składaniu rocznego zeznania podatkowego przez członka OIPiP.
Księgowość OIPiP wyda stosowny dokument umożliwiający członkowi samorządu
rozliczenie z Urzędem Skarbowym.
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