Uchwała
Nr 675/VI/2014
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu
z dnia 18 lutego 2014 r.
w sprawie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek
i Położnych dotyczącego wysokości składki członkowskiej

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Opolu apeluje do Naczelnej Rady Pielęgniarek
i Położnych oraz Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych o podjęcie uchwały mającej na
celu zmiany zasad opłacania składek:
§1
1. Dla osób prowadzących działalnośd gospodarczą w formie indywidualnych, grupowych
praktyk, podmiotów leczniczych, osób zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych
oraz pozostałych osób nie zatrudnionych na stanowiskach pielęgniarek i położnych
a wykonujących czynności, które również uznad należy za wykonywanie zawodu
pielęgniarki (położnej) (art. 4 ust. 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
proponuje obniżenie wysokości składki członkowskiej liczonej jako 0,55% przeciętnego
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym
kwartale ubiegłego roku, ogłaszanego w drodze obwieszczenia, Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor
Polski” w zaokrągleniu w dół do pełnych złotych (przykładowo przeciętne
wynagrodzenie w IV kwartale 2013 wyniosło 4.004,35 zł x 0,55% = 22,02 zł po
zaokrągleniu w dół miesięczna składka = 22,00 zł).
2. Dla osób przebywających na rencie, świadczeniach przedemerytalnych bądź na
emeryturze i kontynuujących pracę w zawodzie, proponujemy składkę w wysokości 50 %
ustalonej kwoty o której mowa w pkt.1.
3. Dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na stanowisku pielęgniarki lub
położnej wprowadzenie stałej kwoty obliczonej jak w punkcie 1.
4. Zwolnienie członków samorządu pielęgniarek i położnych z obowiązku uiszczania składek
członkowskich wykonujących zawód jedynie na podstawie wolontariatu, z uwagi na nie
osiąganie przychodu z tytułu wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej
i nieuzyskiwanie przychodów z innych źródeł; zwolnienie z obowiązku opłacania składki
następowałoby po złożeniu pisemnego wniosku wraz z kopią porozumienia z placówką,
w której odbywa się wolontariat oraz z oświadczeniem o braku przychodu
i skutkowałoby od następnego miesiąca następującego po miesiącu złożenia
dokumentów w Izbie.

5. Zwolnienie z opłacania składki osób pobierających zasiłek rehabilitacyjny, osób
bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy, osób przebywających na urlopie
wychowawczym, bądź opiekujących się osobą niepełnosprawną oraz osób
przebywających na rencie, pobierających świadczenia przedemerytalne bądź na
emeryturze i nie kontynuujących pracy w zawodzie, członków samorządu, którzy
zaprzestali wykonywania zawodu i złożyli stosowny wniosek odnośnie zaprzestania
wykonywania zawodu oraz zwolnienie z opłacania składki osób kontynuujących naukę,
(posiadających statut studenta) i nie posiadających zatrudnienia w zawodzie. Zwolnienie
z obowiązku opłacania składki następowałoby po złożeniu dokumentu potwierdzającego
ww. okoliczności i skutkowałoby od następnego miesiąca następującego po miesiącu
złożenia dokumentów w Izbie.

6. Składkę w wysokości o której mowa w pkt.1 za dany miesiąc należy wpłacad w terminie
do dnia 15-tego danego miesiąca. Za miesiąc styczeo dopuszcza się możliwośd wpłaty
składki w wysokości obowiązującej w poprzednim roku pod warunkiem wyrównania
wysokości tej składki w terminie do 15 –tego lutego.
§2
Doprecyzowanie zapisów dotyczących zasad opłacania składek będzie zgodne z ideą
samorządu, a także ujednolici zasady opłacania składek.
§3
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.
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