
S K Ł A D K I      C Z Ł O N K O W S K I E

Na  podstawie  Uchwały  Nr  19  VI  Krajowego  Zjazdu  Pielęgniarek  i
Położnych  z  dnia  7  grudnia  2011  r.  w  sprawie  wysokości  składki
członkowskiej  oraz  zasad  jej  podziału określono  miesięczną  wysokość
składki członkowskiej:

 ROK 2015

Pielęgniarki i położne zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę albo na podstawie stosunku 
służbowego

1 % miesięcznego wynagrodzenia
zasadniczego

Pielęgniarki i położne wykonujące zawód w 
ramach działalności gospodarczej – 
indywidualnej bądź grupowej praktyki 
zawodowej, a także wpisane na listę członków 
Okręgowej Izby lecz nie wykonujące zawodu 
oraz pielęgniarki i położne wykonujące zawód 
wyłącznie poza terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, które nie złożyły wniosku o 
wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych –
1 % przeciętnego miesięcznego  wynagrodzenia 
dla przedsiębiorstw bez wypłat zysku 
ogłoszonego przez Prezesa GUS za ostatni 
kwartał poprzedniego roku kalendarzowego

 

 

41,39 zł

Niepracujący członkowie samorządu pozostający
na emeryturach, rentach lub świadczeniach 
przedemerytalnych 

0,5 % miesięcznej emerytury,
renty lub świadczenia

przedemeryt.

Z płacenia składek członkowskich zwolnione są pielęgniarki i położne:
1.   bezrobotne, które są zarejestrowane w Urzędach Pracy
2.   przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek 

rehabilitacyjny 
3.   które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania 

wykonywania zawodu. 

Składka członkowska winna być naliczana z jednego źródła przychodów, tego z 
którego wysokość składki jest wyższa. 

Składki członkowskie są płatne miesięcznie. Składki członkowskie przekazuje się 
na rachunek  Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego do 15 
dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na nr konta bankowego:



10 1020 3974 0000 5102 0255 1075

Dopuszcza się opłacanie składek członkowskich na rzecz Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego w Płocku "z góry" za okres nie 
dłuższy niż jeden kwartał.

Nieopłacone składki członkowskie podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji na podstawie art. 92 Ustawy o 
Samorządzie Pielęgniarek i Położnych z dnia 01.07.2011r. (Dz. U. Nr 174 poz. 
1038) za okres 3 lat wstecz (art. 118 Kodeksu Cywilnego).

Przewodnicząca 

ORPIP Regionu Płockiego
mgr Elżbieta Pleczyńska


