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Szanowna Pani Prezes,
w związku z pismem z dnia 9 marca 2020 r. (znak: NIPiP-NRPiP-OIE.060.69.2020)
w sprawie wątpliwości dotyczących zasadności przełożenia zaplanowanych przez
samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych terminów okręgowych zjazdów
wyborczych i budżetowych oraz VIII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych,
w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374), uprzejmie
proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek
i położnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 916) samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych
sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem zawodów pielęgniarki i położnej
w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony, a zgodnie z art. 1 ust. 2 ww. ustawy
jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań i podlega tylko przepisom prawa.
W związku z tym należy uznać, że w obecnej sytuacji epidemiologicznej nakazującej
unikanie organizowania zgromadzeń i kontaktów znacznej liczby osób i zbędnego
przemieszczania się, należy uwzględnić możliwość przesunięcia terminów wyborczych
uwzględniając aktualną sytuację oraz przewidywany jej rozwój.
Wskazać należy, że w obecnej sytuacji epidemiologicznej priorytetem samorządu
zawodowego pielęgniarek i położnych powinno być podejmowanie działań mających na
celu niezakłócone wykonywanie zawodów pielęgniarki i położnej oraz powstrzymanie się
od działań, które mogą narażać dodatkowo na zakażenie czy zarażenie.
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Mając na uwadze powyższe, samorząd pielęgniarek i położnych ma prawo podjąć
decyzję o zmianie kalendarza wyborczego.
Należy wskazać, że powyższa sytuacja nie powoduje zakłócenia prac organów izby,
gdyż te co do zasady, zgodnie z art. 8 ww. ustawy działają do czasu pierwszego
posiedzenia nowo wybranych organów.
Podkreślić należy, że powyższe stanowisko może być traktowane jako rekomendacja,
natomiast - o ile obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej - decyzja w zakresie
organizacji kalendarza wyborczego należy do odpowiednich organów samorządu
zawodowego pielęgniarek i położnych.

Z poważaniem,
Greta Kanownik
Dyrektor
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