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Adam Niedzielski 

Minister Zdrowia 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

Dotyczy: kwestii możliwości podejmowania uchwał przy wykorzystywaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym przez organy 

kolegialne samorządów zawodowych. 

W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych zwracam się z prośbą o najszybsze 

uregulowanie kwestii dotychczas zawartych w art. 14h ustawy 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. 2020 poz. 374 ze zm.), zwanej dalej: Specustawą. 

Wskazany przepis przewidywał, że: 

„1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

ogłoszonego z powodu COVID-19, kolegialne organy samorządów zawodowych, a także ich 

organy wykonawcze oraz inne organy wewnętrzne mogą podejmować uchwały przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie 

obiegowym. 

2. Uchwała podjęta w trybie, o którym mowa w ust. 1, jest ważna, gdy wszyscy członkowie 

danego organu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i terminie oddania głosu oraz 

w głosowaniu wzięła udział, co najmniej połowa członków tego organu. W przypadku 

projektu uchwały dotyczącej wyborów dokonywanych przez organy samorządów zawodowych 

członków danego organu powiadamia się o nazwisku i imieniu kandydatów oraz o liczbie 

mandatów w danych wyborach. 

3. W przypadku, gdy ustawa szczególna wymaga podjęcia uchwały w głosowaniu tajnym, 

organy, o których mowa w ust. 1, mogą w trybie, o którym mowa w ust. 1, znieść wymóg 

tajności głosowania w określonej sprawie. 

4. Uchwałę podjętą w trybie, o którym mowa w ust. 1, podpisuje przewodniczący organu 

kolegialnego albo inny upoważniony przez niego członek tego organu biorący udział  

w głosowaniu.” 

 

Powyższy przepis Specustawy został uchylony z dniem 5 września 2020 r.     

Niezrozumiałe jest, dlaczego usunięto regulacje dotyczące podejmowaniu uchwał przez 

organy samorządów zawodowych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym w odniesieniu do organów 



kolegialnych samorządów zawodowych skoro inne instytucje wciąż mogą korzystać z tego 

udogodnienia w codziennej, bieżącej działalności w dobie epidemii, m.in.: 

1) kolegialne organy administracji publicznej (art. 15zzzi Specustawy), 

2) organy samorządu terytorialnego (art. 15zzx. Specustawy), 

3) spółdzielnie (art. 3 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 

niektórych innych ustaw), 

nie wspominając nawet o możliwości prowadzenia rozpraw sądowych 

i sądowoadministracyjnych w tym trybie.  

Przy tym, samorząd architektów i inżynierów budownictwa zachował prawo do obrad 

zdalnych, ponieważ uprzednio ustawodawca przewidział dla tej instytucji osobną regulację 

omawianej kwestii (art. 31zy2 Specustawy). W efekcie końcowym wszystkie kolegialne 

organy wszystkich samorządów zawodowych zostały pozbawione możliwości pracy zdalnej 

z wyjątkiem samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Nie sposób przyjąć, że takie 

było zamierzenie ustawodawcy. 

Wobec powyższego w aktualnej sytuacji prawnej niezbędne jest w naszej ocenie 

wprowadzenie regulacji dającej możliwość podejmowania uchwał przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym, która 

zabezpieczy możliwość funkcjonowania i podejmowania rozstrzygnięć przez organy 

samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w czasie obowiązującej epidemii. 
 

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

Wiceprezes NRPiP 

Sebastian Irzykowski 

/dokument podpisany elektronicznie/ 
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