
Wniosek 

 

W sprawie przyjęcia przez VIII Okręgowy Zjazd Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i 

Położnych uchwały odwołującej  uchwałę Rady Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i 

położnych 19/VII/16  z dnia 18.02.2016r w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu 

dofinansowania/refundowania kosztów kształcenia, który stanowi załącznik tej uchwały. 

 

Uzasadnienie  

Art. 17 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej stanowi, że, że w drodze ustawy można 

tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania 

publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach 

interesu publicznego i dla jego ochrony.  

Nasz samorząd zawodowy powołany został ustawą z dnia 19 kwietnia 1991 r.                      

o samorządzie pielęgniarek i położnych . Przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu 

zgodnie z art. 2 ust. 3 Ustawy o Samorządzie Pielęgniarek i Położnych  jest obowiązkowa. 

Członkami samorządu są pielęgniarki, które mają stwierdzone lub przyznane prawo 

wykonywania zawodu i są wpisane do rejestru prowadzonego przez właściwą ze względu na 

miejsce wykonywania zawodu okręgową radę. Pielęgniarka staje się członkiem samorządu                      

z dniem wpisania do powyższego rejestru. Od tej chwili jest również zobowiązana regularnie 

opłacać składki członkowskie.  

Natomiast zgodnie z art. 2 ust. 1  samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych 

reprezentuje osoby wykonujące zawody pielęgniarki i położnej oraz sprawuje pieczę nad 

należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. 

Samorząd jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań i podlega tylko przepisom prawa 

Pielęgniarki z tytułu członkostwa w samorządzie mają ustawowe prawo: 

1. wybierać i być wybierane do organów izb; 

2. korzystać z pomocy izb w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz ochrony 

właściwych warunków wykonywania zawodu; 

3. korzystać z ochrony i pomocy prawnej izb; 

4. korzystać z innych świadczeń izb i działalności samopomocowej. 

 

W związku z powyższym, członkowie  Rady Szczecińskiej  Izba Pielęgniarek i Położnych, 

wybrani podczas  VII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego w dniach 13-14.11.2015r  powinni 

reprezentować interesy swoich członków. 

Dlatego nie zrozumiałym jest fakt przyjęcia Uchwały nr 19/VII/16 zmieniającej zasady 

dofinansowania kosztów kształcenia ograniczający zasady przyznawania refundacji do 

kosztów kształcenia tylko do kursów prowadzonych przez Ośrodek  Kształcenia przy SIPiP. 

Takie zapisy ograniczają pielęgniarce, jako członkowi samorządu zawodowego, który 

regularnie opłaca składki członkowskie prawo do wyboru  ośrodka kształcenia 

podyplomowego pielęgniarek i położnych, co w bezpośredni sposób uniemożliwia podnoszenie 

kwalifikacji zawodowych. Wybór ośrodka kształcenia ze względu np. na lepszy poziom 

http://sip.lex.pl/#/dokument/16794139
http://sip.lex.pl/#/dokument/17727642#art(2)ust(3)
http://sip.lex.pl/#/dokument/17727642#art(2)ust(1)


nauczania, dostępność lokalizacyjną, ofertę cenową czy też czasową nie może być przyczyną 

odmowy dofinansowania. 

Działania takie są wprost ograniczeniem praw pielęgniarki z tytułu członkostwa                                   

w samorządzie. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze samorządowe. 

Jednocześnie należy to uznać za społecznie niesprawiedliwe i podważające zasadę zaufania 

pielęgniarki do  członków Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych , którzy zostali wybrani 

podczas poprzedniego zjazdu , a podczas prezentacji deklarowali pracę na rzecz i w obronie 

pielęgniarek.  

Takie działania w świetle prawa są dozwolone tylko i wyłącznie w sytuacji dobrowolności 

przynależności do jakiegokolwiek stowarzyszenia, związku zawodowego i wynikającej z tego 

dobrowolności płacenia składek członkowskich oraz świadomej zgody na takie formy 

działania. 

W związku z powyższym wnoszę o rozpatrzenie mojego wniosku w sprawie przyjęcia 

uchwały, która  anuluje uchwałę Rady Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i położnych 

19/VII/16  z dnia 18.02.2016r w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu 

dofinansowania/refundowania kosztów kształcenia, który stanowi załącznik tej uchwały. 
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