
ROK 2017

W dniu 18 stycznia 2017 roku odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. 

Podjęto następujące uchwały: 

Uchwała nr 211/VII/2017 – w/s stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru ORPiP 
                                               w Radomiu 
Uchwała nr 212/VII/2017 – w/s stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki będącej
                                               obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej i wpisu do
                                               rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Radomiu
Uchwała nr 213-219/VII/2017 – w/s skreślenia z rejestru ORPiP w Radomiu
Uchwała nr 220/VII/2017 – w/s  przyjęcia wzorów zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania
                                              zawodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/ położnego potwierdzającego
                                              posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu zgodnie 
                                              z przepisami prawa UE, a także wzoru zaświadczenia o przebiegu pracy
                                              zawodowej  
Uchwała nr 221/VII/2017 – w/s  przyznania pomocy koleżeńskiej finansowej
Uchwała nr 222/VII/2017 – w/s  odmowy przyznania pomocy koleżeńskiej finansowej
Uchwała nr 223/VII/2017 – w/s przyznania  jednorazowej zapomogi socjalnej z tytułu przejścia na
                                               emeryturę
Uchwała nr 224/VII/2017 – w/s wytypowania przedstawicieli Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
                                              do pracy w komisjach konkursowych na stanowiska Pielęgniarek
                                             Oddziałowych w RSzS w Radomiu
Uchwała nr 225/VII/2017 – w/s  wydania zaświadczenia po odbytym szkoleniu po przerwie 
                                             w wykonywaniu zawodu pielęgniarki dłuższej niż 5 lat w ostatnich 6 latach
Uchwała nr 226/VII/2017 – w/s zatwierdzenia planu pracy ORPiP oraz Prezydium ORPiP w Radomiu
                                             na 2017 rok
Uchwała nr 227/VII/2017 – w/s  zwołania XXXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
                                             w Radomiu
Uchwała nr 228/VII/2017 – w/s  organizacji obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej
Uchwała nr 229/VII/2017 – w/s  zakupu pamiątkowej statuetki z okazji obchodów XXV-lecia INTER
                                             POLSKA
Uchwała nr 230/VII/2017 – w/s upoważnienia Prezydium OR do podjęcia uchwały w/s rozszerzenia
                                            umowy ubezpieczeniowej z INTER POLSKA
Uchwała nr 231/VII/2017 – w/s upoważnienia Prezydium OR do podjęcia uchwały w/s zawarcia umowy
                                            – zlecenia z Księgową od dn. 1 marca 2017 roku
Uchwała nr 232/VII/2017 – w/s upoważnienia Prezydium OR do podjęcia uchwały w/s podpisania
                                             umowy najmu lokalu ul. Paderewskiego 19 

W dniu 6 kwietnia 2017 roku odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. Podjęto

następujące uchwały:

Uchwała nr 233/VII/2017 – w/s skreślenia z rejestru ORPiP



Uchwała nr 234-235/VII/2017 – w/s wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie

                                                    podyplomowe pielęgniarek i położnych

Uchwała nr 236/VII/2017 – w/s przyznania pomocy koleżeńskiej

Uchwała nr 237/VII/2017 – w/s przyznania jednorazowej zapomogi socjalnej z tytułu przejścia 

                                              na emeryturę

Uchwała nr 238/VII/2017 – w/s dofinansowania kształcenia podyplomowego

Uchwała nr 239/VII/2017 – w/s wytypowania przedstawicieli ORPiP do komisji kwalifikacyjnych 

                                              i egzaminacyjnych kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych

Uchwała nr 240/VII/2017 – w/s wynagrodzenia dla opiekunów zajęć stażowych

Uchwała nr 241/VII/2017 – w/s wpłaty większej raty kredytu

Uchwała nr 242/VII/2017 – w/s udzielenia pełnomocnictwa ORPiP

W dniu 9 czerwca 2017 roku odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. Podjęto 

następujące uchwały:

Uchwała nr 243-249/VII/2017 – w/s stwierdzenia PWZ i wpis do rejestru ORPiP w Radomiu

Uchwała nr 250-253/VII/2017 – w/s skreślenia z rejestru ORPiP

Uchwała nr 254/VII/2017 – w/s wydania pielęgniarce zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach

Uchwała nr 255/VII/2017 – w/s przyznania pomocy koleżeńskiej

Uchwała nr 256/VII/2017 – w/s przyznania jednorazowej zapomogi socjalnej z tytułu przejścia 

                                              na emeryturę

Uchwała nr 257/VII/2017 – w/s dofinansowania kształcenia podyplomowego

Uchwała nr 258/VII/2017 – w/s odmowy dofinansowania kształcenia podyplomowego

Uchwała nr 259/VII/2017 – w/s wytypowania przedstawicieli ORPiP do komisji kwalifikacyjnych 

                                              i egzaminacyjnych kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych

Uchwała nr 260/VII/2017 – w/s zawarcia umów na używanie prywatnych samochodów do celów 

                                             służbowych

Uchwała nr 261/VII/2017 – w/s zatwierdzenia kosztów organizacji szkolenia

Uchwała nr 262/VII/2017 – w/s zawarcia umowy grupowego ubezpieczenia od odpowiedzialności

                                             cywilnej członków ORPiP w Radomiu

Uchwała nr 263/VII/2017 – w/s dofinansowania działalności Polskiego Towarzystwa Stwardnienia

                                            Rozsianego Oddział w Radomiu

Uchwała nr 264/VII/2017 – w/s zakupu czepków płóciennych na potrzeby reprezentacyjne OIPiP 

                                           w Radomiu

Uchwała nr 265/VII/2017 – w/s doposażenia biura OIPiP w Radomiu



W dniu 7 września 2017 roku odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. 

Podjęto następujące uchwały:

Uchwała nr 266-267/VII/2017 – w/s stwierdzenia PWZ i wpis do rejestru ORPiP w Radomiu

Uchwała nr 268/VII/2017 – w/s wydania duplikatu PWZ

Uchwała nr 269-274/VII/2017 – w/s skreślenia z rejestru ORPiP

Uchwała nr 275/VII/2017 – w/s wydania pielęgniarce zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach

Uchwała nr 276/VII/2017 – w/s przyznania pomocy koleżeńskiej

Uchwała nr 277/VII/2017 – w/s przyznania jednorazowej zapomogi socjalnej z tytułu przejścia 

                                              na emeryturę

Uchwała nr 278/VII/2017 – w/s dofinansowania kształcenia podyplomowego

Uchwała nr 279/VII/2017 – w/s odmowy dofinansowania kształcenia podyplomowego

Uchwała nr 280/VII/2017 – w/s odwołania od decyzji Prezydium ORPiP o odmowie dofinansowania

                                             kształcenia podyplomowego

Uchwała nr 281/VII/2017 – w/s zatwierdzenia kosztów organizacji szkolenia

W dniu 8 grudnia 2017 roku odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. 

Podjęto następujące uchwały:

Uchwała nr 282-285/VII/2017 – w/s stwierdzenia PWZ i wpis do rejestru ORPiP w Radomiu

Uchwała nr 286/VII/2017 – w/s wpisu do rejestru OIPiP

Uchwała nr 287/VII/2017 – w/s skreślenia z rejestru ORPiP

Uchwała nr 288/VII/2017 – w/s wygaśnięcia PWZ z powodu zgonu

Uchwała nr 289/VII/2017 – w/s przyznania pomocy koleżeńskiej

Uchwała nr 290/VII/2017 – w/s przyznania jednorazowej zapomogi socjalnej z tytułu przejścia 

                                              na emeryturę

Uchwała nr 291/VII/2017 – w/s odmowy przyznania jednorazowej zapomogi socjalnej z tytułu przejścia 

                                              na emeryturę

Uchwała nr 292/VII/2017 – w/s dofinansowania kształcenia podyplomowego

Uchwała nr 293/VII/2017 – w/s wytypowania przedstawicieli ORPiP do komisji kwalifikacyjnych 

                                              i egzaminacyjnych kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych

Uchwała nr 294/VII/2017 – w/s wytypowania przedstawicieli ORPiP do komisji konkursowej na

                                             stanowisko zastępcy Dyrektora ds. medycznych w SPZOZ w Nowym

                                             Mieście nad Pilicą

Uchwała nr 295/VII/2017 – w/s prenumeraty czasopism dla członków ORPiP w Radomiu

Uchwała nr 296/VII/2017 – w/s zatrudnienia Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Uchwała nr 297/VII/2017 – w/s wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym pracy biura OIPiP

                                              w Radomiu i zatwierdzenia jednolitego tekstu w/w Regulaminu



Uchwała nr 298/VII/2017 – w/s upoważnienia Przewodniczącej ORPiP w Radomiu do podejmowania

                                            decyzji finansowych

Uchwała nr 299/VII/2017 – w/s tworzenia i utrzymania strony internetowej OIPiP

Uchwała nr 300/VII/2017 – w/s w sprawie obsługi księgowej OIPiP w Radomiu

Uchwała nr 301/VII/2017 – w/s wypłaty wierszówki za artykuł w Biuletynie

wydania pielęgniarce zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach

W dniu 7 września 2017 roku odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. 

Podjęto następujące uchwały:

Uchwała nr 266 - 267/VII/2017 – w/s stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru 

ORPiP  w Radomiu. 

Uchwała nr 268/VII/2017 – w/s wydania duplikatu zaświadczenia PWZ pielęgniarce.

Uchwała nr 269-274/VII/2017 – w/s wykreślenia z rejestru ORPiP w Radomiu.

Uchwała nr 275/VII/2017 – w/s wydania zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach. 

Uchwała nr 276/VII/2017 – w/s przyznania pomocy koleżeńskiej finansowej.

Uchwała nr 277/VII/2017 – w/s przyznania jednorazowej zapomogi socjalnej z tytułu przejścia na 

emeryturę.

Uchwała nr 278/VII/2017 – w/s dofinansowania kształcenia po-dyplomowego.

Uchwała nr 279/VII/2017 – w/s odmowy dofinansowania kształcenia podyplomoweg


