
K O M U N I K A T 

dla pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych 

opłacających składki członkowskie indywidualnie 
 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu informuje, że w celu prawidłowej ewidencji 

składek,  przy dokonywaniu wpłat należy stosować się do poniższych zasad: 

 

1. Wpłat należy dokonywać na  numer konta bankowego: 

Santander Bank Polska S.A. 

33 1090 2138 0000 0005 5600 0581 

Odbiorca wpłaty: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu, 

ul. Budowlanych 44 A, 45-123 Opole. 
 

2. W  tytule wpłaty należy podać następujące dane osoby, której dotyczy składka: 

▪ Imię  i nazwisko;   

▪ Numer prawa wykonywania zawodu; 

▪ Rok i miesiąc, za który jest opłacana składka. 

Powyższe informacje należy wpisać w tytule przelewu według następującego wzoru: 

Anna Nowak;  240XXXXP;  2019; 1 
 

W przypadku wpłat dokonywanych za inne okresy niż miesięczne należy w tytule wpłaty 

wpisać jakiego okresu dotyczy wpłata,  według następującego wzoru: 

Anna Nowak, 240XXXXP; 2019; 1-12  

Na przykład: 1 - 3 oznacza wpłatę od stycznia do marca; 1 - 12 oznacza wpłatę 

od stycznia do grudnia. Przy miesięcznym zleceniu stałym w miejsce okresu należy wpisać słownie 

„miesiąc bieżący”. 
 

3. Wpłaty dokonujemy zgodnie z wysokością składki członkowskiej, która w 2019 roku wynosi: 

▪ 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, dla pielęgniarek, pielęgniarzy 

 i położnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego 

lub na podstawie umowy zlecenia; 

▪ 38,03 zł miesięcznie dla pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych wykonujących zawód  

w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej lub grupowej praktyki zawodowej  

oraz dla innych członków samorządu zobowiązanych do płacenia składek, w tym wykonujących 

zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku  

o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych.  
 

4. Wpłaty należy dokonywać w terminie do  ostatniego  dnia  każdego   miesiąca,  

 za miesiąc poprzedni. 
 

5. Informacje dotyczące składek  dostępne są na stronie internetowej OIPiP w Opolu: 

 http://oipip.opole.pl/skladki-czlonkowskie/ oraz pod numerem telefonu  77 441 51 94. 

Adres email do kontaktu:  skladki@oipip.opole.pl 

 

 

 


