
1. Wysokość składki członkowskiej

Zgodnie z Uchwałą nr 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia
2016 r. w sprawie zmiany uchwały VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych nr 18 z
dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału
dla osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej –
indywidualnej  bądź  grupowej  praktyki  zawodowej,  a  także  innych  członków  samorządu
zobowiązanych  do  opłacania  składek  nie  wymienionych  w  pkt  1-2,  w  tym  również
pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,  które  nie  złożyły  wniosku  o  wykreślenie  z  rejestru  pielęgniarek  i  położnych
wysokość  składki  wynosi  0,75% przeciętnego  miesięcznego  wynagrodzenia  w  sektorze
przedsiębiorstw  bez  wypłat  nagród  z  zysku,  ogłaszanego  przez  Prezesa  GUS  za  ostatni
kwartał poprzedniego roku kalendarzowego. 

Zgodnie  z  Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia
2019r. przeciętne miesięczne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z
zysku  w  czwartym  kwartale  2018r.  wyniosło  5071,25  zł.  Wobec  powyższego  wysokość
składki dla osób wymienionych powyżej  wynosi 38,03 zł.

2. Działalność lecznicza

Zgodnie  z  art.  105  ust  1.  Ustawy  o  działalności  leczniczej  z  dnia  15  kwietnia  2011r.
(Dz.U.2018.2190 t.j.) 

Wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej:

1) 2%  przeciętnego  miesięcznego  wynagrodzenia  w  sektorze  przedsiębiorstw  bez
wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa
Głównego  Urzędu  Statystycznego  w  Dzienniku  Urzędowym  Rzeczypospolitej  Polskiej
"Monitor Polski", obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru - w przypadku
lekarza lub pielęgniarki,

- zaokrąglonej w górę do pełnego złotego.

Zgodnie  z  Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia
2019r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród
z zysku w 2018 r. wyniosło 4851,61 zł.

Wobec powyższego opłata od wpisu wynosi 98,00 zł.

Natomiast  zgodnie z art.  105 ust.  2.  Ustawy o działalności  leczniczej  z dnia 15 kwietnia
2011r.  (Dz.U.2018.2190  t.j.)  zmiana  wpisu  w  rejestrze  podlega  opłacie  stanowiącej  50%
wysokości opłaty, o której mowa w ust. 1.

Wobec powyższego opłata od zmiany wpisu wynosi 49,00 zł.

3.  Wniosek o  wpis/wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie
podyplomowe pielęgniarek i położnych



Zgodnie  z  obwieszczeniem Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego  z  dnia  18  stycznia
2019r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez
wypłaty  nagród  z  zysku  w  2018r.  uprzejmie  informuję,  iż  przeciętne  miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2018r. wyniosło
4851,61 zł. 

Wobec powyższego zgodnie z art. 76 ust. 5 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia
15 lipca 2011r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 123 ze zm.) „Wysokość opłaty, o której mowa w ust.
4,  wynosi  6% przeciętnego  miesięcznego  wynagrodzenia  w  sektorze  przedsiębiorstw  bez
wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa
Głównego  Urzędu  Statystycznego  w  Dzienniku  Urzędowym  Rzeczypospolitej  Polskiej
„Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis, zaokrąglonego w górę do
pełnego złotego”, wysokość opłaty za wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie
podyplomowe pielęgniarek i położnych w roku 2019r. wynosi 292,00 zł.


