
Załącznik do Uchwały Nr 104/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 25 lutego 2021 r.  

 

 

Regulamin przyznawania jednorazowego świadczenia pieniężnego  

z tytułu urodzenia się dziecka 

Członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 

 

Rozdział I  
Postanowienia ogólne  

 
§ 1  

Z tytułu urodzenia się lub przysposobienia dziecka, Członkowi Okręgowej Izby Pielęgniarek                  
i Położnych w Katowicach (zwanemu dalej Członkiem Okręgowej Izby), spełniającemu warunki 
niniejszego Regulaminu, przysługuje jednorazowe świadczenie pieniężne (zwane dalej świadczeniem 
z tytułu urodzenia się dziecka).  

§ 2  
Zasady i warunki otrzymania świadczenia z tytułu urodzenia się lub przysposobienia dziecka określa 
niniejszy Regulamin.   
 

§ 3 
Wysokość świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka wynosi 500 zł (słownie: pięćset złotych) na 
każde urodzone lub przysposobione dziecko. 
 

§ 4 
1. Decyzję o wypłacie świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka podejmuje Okręgowa Rada 

Pielęgniarek i Położnych w Katowicach w drodze uchwały. 
2. Wnioski będą rozpatrywane sukcesywnie przez Komisję Socjalną działającą przy Okręgowej 

Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. 
 
 

Rozdział II  
Warunki i zasady przyznawania świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka 

§ 5 
1. Świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka może otrzymać Członek Okręgowej Izby, któremu 

urodziło się dziecko lub który przysposobił dziecko, spełniający następujące warunki: 
a) przynależny do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach przez okres 

minimum roku (licząc wstecz od dnia złożenia wniosku); 
a) opłacał regularnie składki członkowskie; 
b) wywiązuje się z innych zobowiązań wobec Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych                     

w Katowicach; 
c) złożył wniosek w określonym Regulaminem terminie wraz z dokumentami, o których mowa 

poniżej.  
2. Regularne opłacanie składek członkowskich oznacza opłacanie składki członkowskiej                           

w wysokości oraz terminach przewidzianych odrębnymi przepisami lub zgłoszenia                                  
i udokumentowanie prawa do zwolnienia z jej opłacania na podstawie odrębnych przepisów.             
W przypadku gdy Członek Okręgowej Izby uzyskuje dochód jednocześnie z kilku źródeł, składka 
członkowska jest naliczana z jednego źródła, z którego wysokość dochodu jest najwyższa.  

3. W sytuacjach wyjątkowych Członek Okręgowej Izby, który nie opłacał składki członkowskiej                    
w sposób regularny, ma prawo ubiegać się o świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka dopiero 
po 3 miesiącach regularnego opłacania składki członkowskiej oraz pod warunkiem spłaty 
istniejących zobowiązań lub rozpoczęcia przez Członka Okręgowej Izby spłaty istniejących 
zaległości na warunkach i w terminie określonym w uchwale Okręgowej Rady Pielęgniarek                   
i Położnych w Katowicach podjętej w przedmiotowej sprawie. 



4. Świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje również w przypadku urodzenia się 
martwego dziecka. Pod pojęciem urodzenie martwego dziecka należy rozumieć wydalenie lub 
wydobycie płodu z ustroju matki, o ile nastąpiło po upływie 22. tygodnia ciąży. 

5. Członek Okręgowej Izby ubiegający się o świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka składa 
wniosek o jego przyznanie w terminie do 3 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka lub uzyskania 
prawomocnego orzeczenia sądowego o przysposobieniu dziecka. Po upływie tego terminu 
świadczenie nie przysługuje. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.  

6. Do wniosku o przyznanie świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka musi być dołączony: 
a) akt urodzenia się dziecka lub 
b) odpis prawomocnego orzeczenia sądowego o przysposobieniu dziecka oraz  
c) zaświadczenie z zakładu pracy o opłacaniu składek członkowskich.  

7. W przypadku złożenia wniosku niespełniającego wymagań określonych w niniejszym 
Regulaminie, Członek Okręgowej Izby, może zostać jednorazowo wezwany do uzupełnienia 
braków w terminie 14 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.  

8. W przypadku stwierdzenia braku aktualizacji danych Członka Okręgowej Izby w rejestrze 
pielęgniarek i położnych prowadzonym przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych                          
w Katowicach lub powzięcia wątpliwości co do prawidłowości obliczonych i opłacanych składek 
członkowskich, a także w razie powzięcia innych wątpliwości w zakresie treści wniosku                          
i złożonych załączników, Komisja Socjalna działająca przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek                       
i Położnych w Katowicach może przed rozpoznaniem wniosku żądać od Członka Okręgowej Izby 
dodatkowych dokumentów i wyjaśnień. Odmowa przedłożenia dodatkowych dokumentów lub 
udzielenia wyjaśnień może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. 

9. Uprawnionym do odbioru świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka jest wyłącznie 
Wnioskodawca (Członek Okręgowej Izby). 

10. Wypłata świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka następuje na konto osobiste Wnioskodawcy 
(Członek Okręgowej Izby). 

11. Świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka wypłacane jest jednorazowo. W sytuacji, gdy każde         
z rodziców jest Członkiem Okręgowej Izby, wniosek o świadczenie może złożyć tylko jedno                    
z nich. W sytuacji gdy wniosek o przyznanie świadczenia złoży równocześnie kilka osób 
uprawnionych, rozpoznaniu podlega tylko jeden z nich (decyduje data wpływu do  tut. Okręgowej 
Izby). 

§ 6 
Świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka przyznane na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub 
fałszywych dowodów, podlega natychmiastowemu zwrotowi w całości. 

 
Rozdział III 

Ochrona Danych Osobowych 
 

§ 7  
1. Dane osobowe (dalej: dane) Członków Izby są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 

2. Dane Członków Okręgowej Izby są przetwarzane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach oraz działających w jej imieniu i z jej upoważnienia członków, zobowiązanych do 
zachowania  w tajemnicy danych w okresie wykonywania  w/w funkcji oraz po jej zakończeniu. 
Administratorem danych jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.  

3. Dane Członków Okręgowej Izby są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji prawidłowego 
wykonania zadań wynikających z niniejszego regulaminu. 

4. Członkowie Okręgowej Izby przekazują swoje dane w formie wniosku oraz przedstawiają 
stosowne dokumenty, jeśli jest to konieczne lub wynika z odrębnych przepisów.  

5. Dane Członków Okręgowej Izby są przechowywane przez okres 3 lat począwszy od dnia wypłaty 
świadczenia. Po upływie tego okresu są niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie. 

6. Członek Okręgowej Izby ma prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, żądania 
sprostowania lub usunięcia danych albo ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych do 
innego administratora, otrzymanych w ustrukturyzowanym formacie, sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych.  
 

Rozdział IV  
Postanowienia końcowe 

 



§ 8 
1. Otrzymanie świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka jest dochodem Członka Okręgowej Izby           

i podlega rozliczeniu przy składaniu rocznego zeznania podatkowego przez Członka Okręgowej 
Izby. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzję podejmować będzie 
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Katowicach lub Prezydium Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. 

3. Regulamin wchodzi w życie od dnia 6 sierpnia 2020 r.  
4. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do dzieci urodzonych po dniu                   

1 sierpnia 2020 r. 
5. Zapis § 5 wchodzi w życie z dniem 25 lutego 2021 roku i ma zastosowanie do wniosków 

złożonych od tej daty. 
 

 
  
 
 


