
ROK 2020

W dniu 24 stycznia 2020 r. odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek 

i Położnych, na którym podjęto następujące uchwały:

Uchwały nr 541-543/VII/2020 - w/s stwierdzenia PWZ i wpisu do rejestru ORPiP
                                                    w Radomiu

Uchwała nr 544-546/VII/2020 - w/s wpisu do rejestru ORPiP w Radomiu

Uchwała nr 547/VII/2020 – w/s wydania duplikatu zaświadczenia PWZ

Uchwała nr 548-549/VII/2020 – w/s wykreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych ORPiP 
                                                  w Radomiu

Uchwała nr 550/VII/2020 – w/s przyznania pomocy koleżeńskiej finansowej dla członków
                                             samorządu

Uchwała nr 551/VII/2020 – w/s przyznania jednorazowej zapomogi koleżankom
                                             odchodzącym na emeryturę

Uchwała nr 552/VII/2020 - w/s przyznania dofinansowania kształcenia podyplomowego

Uchwała nr 553/VII/2020 - w/s skierowania na przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu
                                             zawodu pielęgniarza dłuższym niż 5 lat w ciągu ostatnich 6 lat

Uchwała nr 554/VII/2020 - w/s zasad i wysokości wynagrodzenia osób pełniących funkcje
                                             ORzOZ i jego zastępców, przewodniczącego OSPiP,
                                             przewodniczącego komisji rewizyjnej ORPiP 

Uchwała nr 555/VII/2020 - w/s powołania komisji lekarskiej

Uchwała nr 556/VII/2020 - w/s wypłaty ryczałtu za poniesione koszty w zakresie
                                             wykonywania czynności dla członków OSPiP w Radomiu

Uchwała nr 557/VII/2020 - w/s wypłaty ryczałtu za poniesione koszty w zakresie
                                             wykonywania czynności dla ORzOZ i jego zastępców

Uchwała nr 558/VII/2020 - w/s dofinansowania pikniku MFSZZP organizowanego przez Izbę
                                             Architektów

Uchwała nr 559/VII/2020 - w/s wytypowania przedstawiciela ORPiP do komisji konkursowej

Uchwała nr 560/VII/2020 - w/s zorganizowania i sfinansowania kosztów uroczystości 
                                            z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej

Uchwała nr 561/VII/2020 - w/s przyjęcia harmonogramu posiedzeń Prezydium ORPiP

W dniu 17 marca 2020 odbyło się, w trybie korespondencyjnym, posiedzenie Okręgowej 

Rady Pielęgniarek i Położnych, na którym podjęto następujące uchwały:



Uchwała nr 562/VII/2020 - w/s zmiany terminu XXXVII Okręgowego Sprawozdawczo-

                                             Wyborczego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Radomiu

Uchwała nr 563/VII/2020 - w/s odwołania uroczystości Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki

                                             i Dnia Położnej

Uchwała nr 564/VII/2020 - w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Uchwała nr 565/VII/2020 - w/s zatwierdzenia prowizorium budżetowego 

Uchwała nr 566/VII/2020 - w/s przyjęcia harmonogramu posiedzeń Prezydium ORPiP 

                                             w Radomiu

Uchwała nr 567/VII/2020 - w/s aneksu do umowy zatrudnienia dla Przewodniczącej

Uchwała nr 568/VII/2020 - w/s aneksu do umowy zatrudnienia dla Sekretarza

W dniu 20 marca 2020 odbyło się, w trybie korespondencyjnym, posiedzenie Okręgowej 

Rady Pielęgniarek i Położnych, na którym podjęto następujące uchwały:

Uchwała nr 569/VII/2020 - w/s pomocy koleżeńskiej finansowej dla pielęgniarek/położnych

                                             w związku z zarażeniem Covid-19

Uchwała nr 570/VII/2020 - w/s organizacji wsparcia psychologicznego dla członków OIPiP

                                             w Radomiu

Uchwała nr 571/VII/2020 - w/s powołania zespołu zarządzania kryzysowego

W dniu 25 czerwca 2020 odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, 

na którym podjęto następujące uchwały:

Uchwała nr 572/VII/2020 - w/s stwierdzenia PWZ i wpisu do rejestru ORPiP
                                                    w Radomiu

Uchwała nr 573/VII/2020 - w/s wpisu do rejestru ORPiP w Radomiu

Uchwała nr 574/VII/2020 – w/s wydania duplikatu zaświadczenia PWZ

Uchwały nr 575-578/VII/2020 – w/s wykreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych ORPiP 
                                                  w Radomiu



Uchwała nr 579/VII/2020 – w/s przyznania pomocy koleżeńskiej finansowej dla członków
                                             samorządu

Uchwała nr 580/VII/2020 – w/s przyznania jednorazowej zapomogi koleżankom
                                             odchodzącym na emeryturę

Uchwała nr 581/VII/2020 - w/s przystąpienia do ubezpieczenia OC dla członków samorządu

W dniu 21 sierpnia 2020 odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, 

na którym podjęto następujące uchwały:

Uchwały nr 582 - 589/VII/2020 – w/s stwierdzenia PWZ i wpis do rejestru ORPiP

Uchwały nr 590/VII/2020 - w/s wpisu pielęgniarki do rejestru ORPiP w Radomiu

Uchwały nr 591 - 593/VII/2020 - w/s wykreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych ORPiP 
                                                      w Radomiu
Uchwała nr 594/VII/2020 - w/s wydania pielęgniarce zaświadczenia o posiadanych
                                             kwalifikacjach
Uchwała nr 595/VII/2020 – w/s wygaśnięcia PWZ w związku ze śmiercią pielęgniarek
Uchwała nr 596/VII/2020 – w/s przyznania pomocy koleżeńskiej finansowej dla członków
                                              samorządu
Uchwała nr 597/VII/2020 – w/s przyznania jednorazowej zapomogi koleżankom
                                              odchodzącym na emeryturę
Uchwała nr 598/VII/2020 – w/s rozwiązania umowy o pracę w związku z przejściem 
                                               na emeryturę Przewodniczącej ORPiP
Uchwała nr 599/VII/2020 – w/s rozwiązania umowy o pracę w związku z przejściem 
                                              na emeryturę Sekretarza ORPiP
Uchwała nr 600/VII/2020 – w/s zatrudnienia Przewodniczącej ORPiP do 31.12.2020r 
Uchwała nr 601/VII/2020 – w/s zatrudnienia Sekretarza ORPiP do 31.12.2020 r
Uchwała nr 602/VII/2020 – w/s wytypowania przedstawicieli ORPiP do komisji
                                              konkursowych

W dniu 2 października 2020 r. odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i 

Położnych, na którym podjęto następujące uchwały:

Uchwały nr 603 - 609/VII/2020 - w/s stwierdzenia PWZ i wpis do rejestru ORPiP
Uchwała nr 610VII/2020 – w/s wpisu pielęgniarki do rejestru ORPiP w Radomiu
Uchwała nr 611/VII/2020 – w/s przyznania pomocy koleżeńskiej finansowej dla członków
                                             samorządu
Uchwała nr 612/VII/2020 – w/s przyznania jednorazowej zapomogi koleżankom
                                             odchodzącym na emeryturę
Uchwała nr 613/VII/2020 – w/s dofinansowania kształcenia podyplomowego



Uchwała nr 614/VII/2020 - w/s w sprawie wytypowania przedstawicieli ORPiP do komisji
                                             konkursowej 
Uchwała nr 615/VII/2020 - w/s wytypowania przedstawiciela ORPiP do rady społecznej
Uchwała nr 616/VII/2020 -  w/s doposażenia biura OIPiP
Uchwała nr 617/VII/2020 -  w/s zmiany uchwały nr 503/VII/2019 ORPiP w Radomiu z dnia
                                           27 września 2019 roku zmienionej uchwałą nr 562/VII/2020 z dnia
                                           17 marca 2020 roku ORPiP W Radomiu w sprawie ustalenia
                                           terminu XXXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
                                           w Radomiu
Uchwała nr 618/VII/2020 -  w/s zmiany w regulaminie gospodarki finansowej OIPiP 
                                           w Radomiu
Uchwała nr 619/VII/2020 -  w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego, bilansu i wyniku
                                           finansowego OIPiP w Radomiu za rok 2019
Uchwała nr 620/VII/2020 -  w/s zatwierdzenia planu finansowego OIPiP w Radomiu na rok
                                           2020 oraz prowizorium planu finansowego na I kwartał 2021 roku
Uchwała nr 621/VII/2020 -  w/s przesunięcia środków z działalności Komisji Kształcenia 
                                            na działalność Komisji Socjalnej ORPiP w Radomiu
Uchwały nr 622-623/VII/2020 -  w/s wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie
                                            podyplomowe pielęgniarek i położnych

W dniu 11 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i 

Położnych, na którym podjęto następujące uchwały:

Uchwały nr 624 - 626/VII/2020 - w/s stwierdzenia PWZ i wpis do rejestru ORPiP
Uchwały nr 627- 628VII/2020 – w/s wpisu pielęgniarki do rejestru ORPiP w Radomiu
Uchwała nr 629/VII/2020 – w/s wydania duplikatu zaświadczenia
Uchwały nr 630 - 632/VII/2020 – w/s wykreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych ORPiP
Uchwała nr 633/VII/2020 – w/s wygaśnięcia PWZ pielęgniarki/położnej
Uchwała nr 634/VII/2020 – w/s trybu postępowania dotyczącego stwierdzenia i przyznawania
                                             PWZ pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia
                                             rejestru pielęgniarek i rejestru położnych oraz rejestru obywateli
                                             państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących na
                                             terenie OIPiP w Radomiu czasowo i okazjonalnie zawodu 
                                             pielęgniarki i zawodu położnej
Uchwała nr 635/VII/2020 – w/s przesunięcia środków z rezerwy budżetowej na działalność
                                             Komisji Socjalnej ORPiP w Radomiu
Uchwała nr 636/VII/2020 – w/s przyznania pomocy koleżeńskiej finansowej dla członków
                                             samorządu
Uchwała nr 637/VII/2020 – w/s odmowy przyznania pomocy koleżeńskiej
Uchwała nr 638/VII/2020 – w/s przyznania jednorazowej zapomogi koleżankom
                                             odchodzącym na emeryturę
Uchwała nr 639/VII/2020 – w/s dofinansowania kształcenia podyplomowego
Uchwała nr 640/VII/2020 - w/s odmowy dofinansowania kształcenia podyplomowego
Uchwały nr 641 - 642/VII/2020 - w/s aneksów do umów o pracę
Uchwała nr 643/VII/2020 - w/s kierowania członków OIPiP w Radomiu na turnusy
                                                rehabilitacyjno-lecznicze



Uchwała nr 644/VII/2020 - w/s wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie
                                             podyplomowe pielęgniarek i położnych
Uchwała nr 645/VII/2020 - w/s prenumeraty czasopism dla członków ORPiP w Radomiu
Uchwała nr 646/VII/2020 - w/s wpisu do rejestru pielęgniarek i położnych ORPiP w Radomiu


