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        Warszawa, dnia 4 marca 2022 r.   

 

Pani Zofia Małas  

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

 

Szanowna Pani Prezes, 

W związku z przedstawionym zapytaniem:  

Czy Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych  oraz Izby Okręgowe mogą w ramach obowiązujących 
nas przepisów, w tym ustawy o samorządzie dokonywać wpłat na konto Stowarzyszenia Polska 
Misja Medyczna,  

wskazuję, co następuje: 

Przepis art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych wymienia 
zadania samorządu. - są one ujęte jako katalog otwarty. Świadczy o tym sformułowanie: Art. 4    
ust. 1: Zadaniami samorządu „są w szczególności (...)”.  

Wśród zadań samorządu wsparcie finansowe misji medycznych nie jest oczywiście wymienione, 
bo powinno ono być postrzegane jako uprawnienie (w zależności od możliwości), a nie 
obowiązek. Jednak, dokonanie wpłaty na rzecz Stowarzyszenia Polska Misja Medyczna tytułem 
„wsparcie akcji zakupu niezbędnych środków medycznych z przeznaczeniem na pomoc dla Ukrainy” 
niewątpliwie - po podjęciu stosownej uchwały co do wysokości wsparcia - nie będzie naruszeniem 
wyżej powołanej ustawy, ani żadnego innego aktu prawnego. Szczególnie, że działanie to jest w 
pełni uzasadnione sytuacją nadzwyczajną w związku z agresją zbrojną Rosji na Ukrainę i 
koniecznością pomocy Ukrainie.  

Zgodnie z § 4 Statutu Stowarzyszenia „Polska Misja Medyczna”: Stowarzyszenie to działa w sferze 
zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, pomocy ofiarom katastrof, klęsk 
żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą oraz ochrony i promocji zdrowia. W 
szczególności celem Stowarzyszenia jest organizowanie, koordynowanie, prowadzenie oraz udział 
w akcjach ratowniczych i humanitarnych oraz udzielanie wszelkiej pomocy rozwojowej na rzecz 
grup marginalizowanych, ofiar katastrof, wojen i innych zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu 
ludzi w szczególności przez udzielanie pomocy medycznej w Polsce i poza jej granicami.  

Stowarzyszenie to działa od 1999 r. jako polska organizacja humanitarna i niesie pomoc 
medyczną w najbardziej potrzebujących krajach świata. W ostatnich dniach  - w związku z tym, że 
całe terytorium Ukrainy objęto stanem wojennym - Stowarzyszenie uruchomiło akcję „Ukraina- 
Pilna pomoc medyczna!” (https://pmm.org.pl/ukraina-pilna-pomoc-medyczna) wskazując, że 
„Zebrane środki zostaną przekazane na zapewnienie szybkiego wsparcia medycznego i zakup 
niezbędnych środków medycznych”.  

Mają powyższe na uwadze, nie ma przeciwskazań prawnych do chęci wsparcia przez samorząd 
pielęgniarek i położnych misji medycznej organizowanej przez Stowarzyszenie Polska Misja 
Medyczna. 

Z poważaniem, 

 

Monika Drab, radca prawny 


