Mołopo|sko okręgowo lzbo Pielęgniorek i Położnych
Molopolsko District Chomber of Nurses ond Midwives

APEL NR 4

XXXI ZJAZDU DELEGATOW
Małopolskiej okręgowej lzby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie
z dnia 5 marca 2014 r.
w sprawie:

wystąpienia

z

wnioskiem

do

Nacze|nej Rady Pie|ęgniarek i Połoznych

o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu De|egatow'

skierowany do:

Nacze|nej Rady Pie|ęgniarek i Połoznych.

s1

De|egaci XXX| okręgowego Ąazdu Małopo|skiej okręgowej |zby Pie|ęgniarek
i Połoznych w Krakowie ape|ują o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Ąazdu
Pie|ęgniarek i Połoznych W sprawie zmiany Uchwały Nr 19 V| Krajowego Ąazdu
Pie|ęgniarek i Połoznych z dnia 7 grudnia 2011 roku, dotyczącej wysokości składki

członkowskiej oraz zasad jej podziału.

s2

De|egaci XXXI okręgowego Ąazdu Małopo|skiej okręgowej |zby Pie|ęgniarek
i Połoznych w Krakowie proponuje składkę kwotową d|a wszystkich pie|ęgniarek
i połoznych, za wyjątkiem przebywających na rencie bądż na emeryturze, d|a których

proponujemy składkę w wysokoŚci 50 % usta|onej kwoty.
Proponujemy zwo|nienie z opłacania składki w przypadku zasiłku rehabiIitacyjnego,
bezrobocia, d|a osob przebywających na ur|opie wychowawczym, bądŹ opiekujących się
osobą niepełnosprawną oraz pie|ęgniarek i połoznych członkow |zby po 70 roku Życia.

UZASADNIENIE
W chwi|i obecnej zgodnie z uchwałą przyjętą przez V| Krajowy Ąazd Pie|ęgniarek
i Połoznych składka członkowska na rzecz samorządu jest wyŻsza od składki
członkowskiej płaconej przez członków innych samorządów, ktorych członkowie
niejednokrotnie zarabiĄą ki|kakrotnie więcej od pie|ęgniarek i połoznych. Rodzi to
frustracje i niezadowo|enie cztonków samorządu' czego wyraz mozna zna|eŹć
w wypowiedziach internetowych, te|efonicznych na porta|ach oraz na róznego typu

spotkaniach pie|ęgniarek i połoznych.
Ponadto na|eŻy podkreś|iÓ, ze członkowie samorządu pie|ęgniarek i połoznych
w jednakowym stopniu są upowaznieni do korzystania ze wspolnych finansów samorządu.
Nie ma zadnych przywi|ejow |ub ograniczeń uwarunkowanych wysokoŚcią wpłacanej
składki' Na przestrzeni okresu działania samorządu pie|ęgniarek i połoznych doszło do
restrukturyzacji placowek ochrony zdrowia i w wielu przypadkach do prywatyzacji.
Pie|ęgniarki/połozne zatrudnione W pryWatnych przedsiębiorstwach wszystkie dodatki mają
wliczone W uposazenie podstawowe, co powoduje, Że ich składki sąznacznie wyzsze, niŻ

sktadki pielęgniarek i połoznych zatrudnionych w samodzie|nych pub|icznych zakładach
opieki zdrowotnej, a realnie zarobki Są na takim samym poziomie lub nawet mniejsze.
Składka nie moze prowadziÓ do nadmiernego obciązenia członka samorządu, a Wręcz
przeciwnie - musi pomagaÓ budować tozsamośÓ i so|idarność zawodową.
Ujednolicenie wysokości składek i wymaganie ich w jednakowej, niewysokiej kwocie
będzie zgodne z ideą samorządu, solidarności oraz jedności.
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