
ROK 2019

W dniu 17 stycznia 2019 odbyło się posiedzenie  Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych,

na którym podjęto następujące uchwały:

Uchwała nr 417/VII/2019 - w/s stwierdzenia PWZ i wpisu do rejestru ORPiP w Radomiu

Uchwała nr 418/VII/2019 – w/s wydania duplikatu zaświadczeni o PWZ

Uchwały nr 419 - 423/VII/2019 - w/s wykreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych

Uchwała nr 424/VII/2019 – w/s stwierdzenia PWZ i wpisu do rejestru ORPiP w Radomiu

Uchwała nr 425/VII/2019 - w/s pomocy koleżeńskiej finansowej dla członków samorządu

Uchwała nr 426/VII/2019 - w/s przyznania jednorazowej zapomogi koleżankom

                                            odchodzącym na emeryturę

Uchwała nr 427/VII/2019 – w/s przyznania dofinansowania kształcenia podyplomowego

Uchwała nr 428/VII/2019 – w/s wytypowania przedstawicieli ORPiP do komisji

                                             egzaminacyjnej kursu

Uchwała nr 429/VII/2019 – w/s wytypowania przedstawicieli ORPiP do komisji

                                             egzaminacyjnych podstawowych kursów

Uchwała nr 430/VII/2019 – w/s zatwierdzenia planu pracy ORPiP oraz Prezydium ORPiP 

                                             w Radomiu na rok 2019

Uchwała nr 431/VII/2019 – w/s zwołania XXXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek 

                                             i Położnych w Radomiu

Uchwała nr 432/VII/2019 – w/s zorganizowania i sfinansowania kosztów uroczystości 

                                             z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej

Uchwała nr 433/VII/2019 – w/s zorganizowania i dofinansowania kosztów szkolenia 

                                             nt. „Leczenie ran przewlekłych” 

Uchwała nr 434/VII/2019 – w/s sfinansowania kosztów szkolenia dla Przewodniczącej,

                                              Skarbnika, Sekretarza i pracownika Rejestru

Uchwała nr 435/VII/2019 – w/s przystąpienia do ubezpieczenia członków samorządu

                                             przyjeżdżających do OIPiP

Uchwała nr 436/VII/2019 – w/s doposażenia ośrodka kształcenia

Uchwała nr 437/VII/2019 – w/s obsługi księgowej OIPiP w Radomiu



W dniu 9 kwietnia 2019 odbyło się posiedzenie  Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych,

na którym podjęto następujące uchwały:

Uchwała nr 438/VII/2019 - w/s wykreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych

Uchwała nr 439/VII/2019 - w/s wpisu do rejestru pielęgniarek i położnych 

Uchwała nr 440/VII/2019 - w/s pomocy koleżeńskiej finansowej dla członków samorządu

Uchwała nr 441/VII/2019 - w/s przyznania jednorazowej zapomogi koleżankom

                                             odchodzącym na emeryturę

Uchwała nr 442/VII/2019 – w/s przyznania dofinansowania kształcenia podyplomowego

Uchwała nr 443/VII/2019 – w/s zmiany osoby do obsługi kancelaryjnej OSPiP

Uchwała nr 444 /VII/2019 – w/s zatwierdzenia kosztów modernizacji serwerowni OIPiP

Uchwała nr 445/VII/2019 – w/s zatwierdzenia kosztów organizacji X Pikniku MFSZZP

Uchwała nr 446/VII/2019 – w/s wpłaty na poczet kredytu

W dniu 12 czerwca 2019 odbyło się posiedzenie  Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych,

na którym podjęto następujące uchwały:

Uchwały nr 447 - 450/VII/2019 - w/s stwierdzenia PWZ i wpisu do rejestru ORPiP 

                                                      w Radomiu

Uchwały nr 451-452/VII/2019 – w/s wpisu do rejestru ORPiP w Radomiu

Uchwały nr 453 - 456/VII/2019 - w/s wykreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych

Uchwała nr 457/VII/2019 – w/s wydania pielęgniarce zaświadczenia o posiadanych

                                             kwalifikacjach 

Uchwała nr 458/VII/2019 - w/s pomocy koleżeńskiej finansowej dla członków samorządu

Uchwała nr 459/VII/2019 - w/s przyznania jednorazowej zapomogi koleżankom

                                             odchodzącym na emeryturę

Uchwała nr 460/VII/2019 – w/s przyznania dofinansowania kształcenia podyplomowego

Uchwała nr 461/VII/2019 – w/s wytypowania przedstawicieli ORPiP do komisji

                                             egzaminacyjnej kursu

Uchwała nr 462/VII/2019 – w/s zatwierdzenia polityki bezpieczeństwa informacji

Uchwała nr 463/VII/2019 – w/s kontynuacji ubezpieczenia OC pielęgniarek i położnych 

Uchwała nr 464/VII/2019 – w/s powołania Komisji Wyborczej

W dniu 27 września 2019 odbyło się posiedzenie  Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych,

na którym podjęto następujące uchwały:



Uchwała nr 465 - 474 /VII/2019 - w/s stwierdzenia PWZ i wpisu do rejestru

Uchwała nr 475/VII/2019 – w/s wydania nowego zaświadczenia PWZ

Uchwała nr 476 - 480 /VII/2019 - w/s wpisu do rejestru pielęgniarek i położnych 

Uchwała nr 481 - 496 /VII/2019 - w/s wykreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych

Uchwała nr 497/VII/2019 - w/s pomocy koleżeńskiej finansowej dla członków samorządu

Uchwała nr 498/VII/2019 - w/s odmowy  pomocy koleżeńskiej finansowej dla członków

                                              samorządu

Uchwała nr 499/VII/2019 - w/s przyznania jednorazowej zapomogi koleżankom

                                              odchodzącym na emeryturę

Uchwała nr 500/VII/2019 – w/s przyznania dofinansowania kształcenia podyplomowego

Uchwała nr 501/VII/2019 – w/s przyjęcia aneksu do uchwały powołującej Okręgową 

                                               Komisję Wyborczą

Uchwała nr 502 /VII/2019 – w/s zatwierdzenia regulaminu Okręgowej Komisji Wyborczej,

                                               rejonów wyborczych, ich liczebności, ilości mandatów 

                                               i kalendarza wyborczego

Uchwała nr 503/VII/2019 – w/s zatwierdzenia terminu XXXVII Okręgowego Zjazdu 

                                               Sprawozdawczo Wyborczego i zatwierdzenie kosztów Zjazdu 

                                              w tym kosztów związanych z głosowaniem elektronicznym

Uchwała nr 504/VII/2019 – w/s zorganizowania uroczystego posiedzenia ORPiP w dniu

                                             13.12.2019 r

Uchwała nr 505/VII/2019 – w/s pokrycia kosztów zakupu kalendarzy dla członków ORPiP 

                                               i organów na rok 2020

Uchwała nr 506/VII/2019 – w/s zorganizowania i pokrycia kosztów konferencji nt: 

                                              Zdarzenia niepożądane w praktyce pielęgniarki i położnej

Uchwała nr 507/VII/2019 – w/s spłaty  kredytu na zakup siedziby OIPiP przy 

                                              ul. Paderewskiego 15

Uchwała nr 508/VII/2019 – w/s prac remontowo – budowlanych w budynku OIPiP

W dniu 13 grudnia 2019 odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, 

na którym podjęto następujące uchwały:

Uchwały nr 509-510/VII/2019 - w/s stwierdzenia PWZ i wpisu do rejestru ORPiP w Radomiu

Uchwała nr 511/VII/2019 - w/s wydania nowego zaświadczenia PWZ

Uchwała nr 512-513/VII/2019 - w/s wydania duplikatu zaświadczenia PWZ



Uchwała nr 514-520/VII/2019 – w/s wykreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych ORPiP 

                                                     w Radomiu

Uchwała nr 521/VII/2019 – w/s wydania zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach

Uchwała nr 522/VII/2019 – w/s wygaśnięcia PWZ pielęgniarki/położnej z powodu śmierci 

Uchwała nr 523/VII/2019 - w/s przyznania pomocy koleżeńskiej finansowej dla członków

                                             samorządu

Uchwała nr 524/VII/2019 - w/s przyznania jednorazowej zapomogi koleżankom

                                            odchodzącym na emeryturę

Uchwała nr 525/VII/2019 - w/s przyznania dofinansowania kształcenia podyplomowego

Uchwała nr 526-527/VII/2019 - w/s odmowy dofinansowania kształcenia podyplomowego

Uchwała nr 528VII/2019 - w/s skierowania na przeszkolenie  pielęgniarki, która nie

                                           wykonuje zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie

                                           ostatnich 6 lat

Uchwała nr 529/VII/2019 - w/s aneksu do umowy zatrudnienia Przewodniczącej ORPiP

Uchwała nr 530/VII/2019 - w/s aneksu do umowy zatrudnienia Sekretarza ORPiP

Uchwała nr 531/VII/2019 - w/s prenumeraty magazynu „Pielęgniarki i Położnej”

Uchwała nr 532/VII/2019 - w/s powołania komisji kwalifikacyjnej na turnusy rehabilitacyjno-

                                            lecznicze i zatwierdzenie regulaminu komisji

Uchwała nr 533/VII/2019 - w/s zmiany regulaminu dofinansowania kształcenia

                                            podyplomowego członków OIPiP w Radomiu oraz przyjęcia

                                            jednolitego tekstu regulaminu

Uchwała nr 534/VII/2019 - w/s wypłaty ryczałtu za poniesione koszty dla ORzOZ

                                           i jego zastępców

Uchwała nr 535/VII/2019 - w/s zorganizowania i sfinansowania posiedzenia ORPiP 

                                          oraz spotkania organów ORPiP

Uchwała nr 536/VII/2019 - w/s aneksu do uchwały ORPiP w/s kompleksowej obsługi

                                             informatycznej

Uchwała nr 537- 540/VII/2019 - w/s wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie

                                                     podyplomowe pielęgniarek i położnych kursów

                                                    specjalistycznych organizowanych przez: IP MC Przemysław

                                                    Warnke


