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Małopo|ska okręg owa |zba Pie|ęgniarek i Poło Żnych
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Molopolsko District Chomber of Nurses ond Midwives

APEL NR 1
| s P RAWo zD Aw czo.WYB o Rcz E G o o K R G o wY zJ
Ę

AzD U D E L EGAToW
Małopolskiej okręgowej lzby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie
z dnia 17 listopada 201S r.

w sprawie:

zmiany sposobu na|iczania składek członkowskich od członków samorzadu.

skierowany do:

Nacze|nej Rady Pie|ęgniarek i Połoznych'
De|egatów V|| Krajowego Ąazdu Pie|ęgniarek i Połoznych.

XXX|ll Sprawozdawczo.Wyb orczy okręgowy Ąazd De|egatów Małopolskiej okręgow ej |zby Pie|ęgniarek
i Połoznych w Krakowie ape|uje o zmianę sposobu ob|iczania składki członkowśkiej,ńa sńtaot<ąó state1
kwocie. Naszym zdaniem Uchwała Krajowego Ąazdu Pie|ęgniarek i Połozrrych V|| kadencji-powinna
zawier ac następuj ące treści.
1. okreś|a się składkę członkowskąw wysokości:
a) 20 zł w przypadku pie|ęgniarki i połoznej posiadającej Prawo Wykonywania Zawodu
b) 10 zł w przypadku pie|ęgniarki i połoznej posiadającej PWZ będącej na emeryturze, rencie,
świadczeniu przedemerytaInym, urlopie macierzyńskim
2. Z opłacania składek członkowskich zwo|nione są pie|ęgniarki i połozne:
1) bezrobotne zarejestrowane w stosownym rejestrze bezrobotnych na podstawie
zaŚwiadczenia
2) ktÓre zaprzestały wykonywania zawodu i złoŻyływniosek o zaprzestanie wykonywania zawodu
w izbie okręgowej ktorej są członkiem
3) będące na ur|opie wychowawczym
4) ktÓre ukończyły 75lat
5) wykonujące zawod w formie wo|ontariatu - na podstawie stosownej umowy wo|ontariatu
UZASADNIENIE
Dotychczasowy sposÓb określania wysokości składki jest da|ece niesprawied|iwy i roznicuje osoby
przyna|eŻące do samorządu zawodowego pod wzg|ędem charakteru umÓw w ramach jakich rea|izują
one zawod pielęgniarki i połoznej. Uchwała nr 19 Krajowego Ąazdu nie podaje równiez precyzyjnie
wysokości składki w odniesieniu do szeregu sytuacji, jak Umowa Z|ecenia, czy Umowa Wo|ontariatu
które realizowane są w praktyce przez wie|e osÓb. Stosowanie aktualnych przepisÓw powoduje wie|e
nieporozumień, a wŚród członkow samorządu wywołuje niezadclwo|enie i poczucie braku
sprawiedIiwości.

Jedynie kwotowe okreŚ|enie wysokoŚci składki członkowskiej umozliwia sprawiedIiwy wspÓłudział
poszczego|nych członkow w tworzeniu samorządu. Majątek samorządu, który w zasadniczej części
pochodzi ze składek członkowskich i pozwala na rea|izację zadan wyznaczonych przez Ustawę
o samorządzie, będzie w ten sposob budowany z rownych składek poszczegolnych osob, nieza|eznie od

sposobu umowy jaką rea|izują.
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