
Rok 2022

W dniu 28 stycznia 2022 r. odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, na 
którym podjęto następujące uchwały:
Uchwały nr 782 - 784/VII/2022 - w/s stwierdzenia PWZ i wpis do rejestru ORPiP
Uchwała nr 785/VII/2022 – w/s wykreślenia z rejestru pielęgniarek ORPiP w Radomiu
Uchwała nr 786/VII/2022 - w/s wykreślenia z rejestru położnych ORPiP w Radomiu
Uchwała nr 787/VII/2022 - w/s przyznania pomocy koleżeńskiej
Uchwała nr 788/VII/2022 - w/s przyznania jednorazowej zapomogi koleżankom odchodzącym na 
emeryturę
Uchwała nr 789/VII/2022 - w/s przyznania pomocy koleżeńskiej finansowej dla członków
samorządu z powodu przechorowania Covid-19
Uchwała nr 790/VII/2022 - w/s powołania komisji lekarskiej w/s ograniczenia czynności
zawodowych pielęgniarki
Uchwała nr 791/VII/2022 - w/s sfinansowania szkolenia on-line dla członków OIPiP
Uchwała nr 792/VII/2022 - w/s odpłatności za wydanie biuletynu „Wokół czepka”
Uchwała nr 793/VII/2022 - w/s aneksu do umowy zatrudnienia Księgowej
Uchwała nr 794/VII/2022 - w/s zmiany wynagrodzenia dla kadry dydaktycznej szkoleń 
organizowanych przez ośrodek kształcenia OIPiP
Uchwała nr 795/VII/2022 - w/s wytypowania przedstawiciela ORPiP do komisji konkursowej w 
RCKiK
Uchwała nr 796/VII/2022 - w/s przyjęcia harmonogramu posiedzeń ORPiP i Prezydium ORPiP 
oraz planu pracy

W dniu 10 czerwca 2022 r. odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, na 
którym podjęto następujące uchwały:

Uchwała nr 829/VII/2022 - w/s stwierdzenia PWZ i wpis do rejestru ORPiP

Uchwały nr 830 - 833/VII/2022 – w/s wpisu do rejestru pielęgniarek ORPiP w Radomiu

Uchwała nr 834/VII/2022 - w/s przyznania pomocy koleżeńskiej

Uchwała nr 835/VII/2022 - w/s przyznania jednorazowej zapomogi koleżankom odchodzącym na 
emeryturę

Uchwała nr 836/VII/2022 - w/s refundacji kształcenia podyplomowego

Uchwała nr 837/VII/2022 - w/s przystąpienia do ubezpieczenia OC dla członków samorządu

Uchwała nr 838/VII/2022 - w/s wytypowania przedstawicieli ORPiP do komisji konkursowej

Uchwała nr 839/VII/2022 - w/s zakupu dostępu do biblioteki elektronicznej IBUK

Uchwała nr 840/VII/2022 - w/s przystąpienia do projektu dofinansowania ze środków unijnych 
kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Uchwała nr 841/VII/2022 - w/s pomocy finansowej na rzecz uchodźców z Ukrainy



Uchwała nr 842/VII/2022 - w/s organizacji i finansowania posiedzenia ORPiP


