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Mołopo|sko okręgowo lzbo Pie|ęgniorek i Położnych
Molooolsko District Chomber of Nurses ond Midwives

APEL NR 9
XXXII ZJAZDU DELEGATOW

Małopolskiej okręgowej lzby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie
z dnia 4 marca 2015 r.
W sprawie:

przygotowania projektu uchwały ustaIającego wysokośćskładek członkowskich

Skierowany do:

Nacze|nej Rady Pie|ęgniarek i Połoznych

De|egaci XXXII okręgowego Ąazdu De|egatów Małopo|skiej okręgowej |zby Pie|ęgniarek i Połoznych
w Krakowie ape|ują o pzygotowanie czyte|nego projektu uchwały d|a Krajowego Ąazdu Pie|ęgniarek
i Połoznych, określającej wysokoŚc składki członkowskiej. Projekt ten powinien byc przesłany do
wszystkich |zb okręgowych, ce|em zaopiniowania i wprowadzenia ewentua|nych zmian. Taki sposob
opracowania przepisów składkowych, umoz|iwi przyjęcie przez Ąazd Krajowy uchwały mającej
zastosowanie we wszystkich rea|nych sytuacjach w jakich zatrudniane są pie|ęgniarki i położne.
Delegaci postuIują kwotowe okreŚ|enie składki członkowskie, zamiast składki procentowej.
Proponowana jest sktadka o maksyma|nej wysokości do 25 zllotych d|a wszystkich pie|ęgniarek
i położnychza wyjątkiem przebywających na emeryturze, d|a ktorych proponowane jest 50 % usta|onej
kwoty.
De|egaci proponują zwo|nienie z op,acania składki w przypadku bezrobotnych członków samorządu,
przebywających na ur|opie wychowawczym i macierzyńskim, zasiłku rehabi|itacyjnym, oraz osoby które
przekroczyły 75 rok Życia,

UZASADNIENIE
Członkowie samorządu pie|ęgniarek i połoznych w jednakowym stopniu są upowaznieni do kozystania
ze wspó|nych finansów samorządu. Nie ma żadnych przywi|ejów, lub ograniczeń uwarunkowanych
wysokością wpłacanej składki. Na przestrzeni okresu działania samorządu pie|ęgniarek i położnych
doszło do restrukturyzacji p|acówek ochrony zdrowia w wie|u pzypadkach do prywatyzacji.
Pie|ęgniarki/połoine zatrudnione W pryWatnych przedsiębiorstwach wszystkie dodatki mają w|iczone
Wuposazenie podstawowe, co powoduje, Że ich składki sąznacznie wyższe, niz składki pie|ęgniarek
ipołoznych zatrudnionych w samodzie|nych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, a rea|nie zarobki
są na takim samym poziomie lub nawet mniejsze. Podobnie jest w przypadku praktyk pie|ęgniarek
ipołoŹnych. Podjęta na Vl ĄeŹdzie Krajowym Uchwała Nr 19 zdnia 7 grudnia 2011 roku w sprawie
wysokości składki członkowskiej oraz jej podziału jest d|a Delegatów XXX|| okręgowe Z1azdu
niesprawied|iwa i niemająca |ogicznego uzasadnienia. Trudno jest równiez stosowac ją W przypadku
osób pracujących w ramach Umowy Z|ecenia czy teŻ niewykonujących zawodu. Składka nie moze
prowadziÓ do nadmiernego obciążenia członka samorządu, a wręcz przeciwnie - musi pomagać
budować tozsamoŚć so|idarnośÓ zawodową. Ujedno|icenie wysokości składek i wymaganie ich
w jednakowej, niewysokiej kwocie będzie zgodne zideąsamoządu, solidarności orazjedności.
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