
ROK 2018

W dniu 18 stycznia 2018 roku odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i 
Położnych. Podjęto następujące uchwały:

Uchwała nr 302 - 303/VII/2017 – w/s stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do
                                                       rejestru ORPiP w Radomiu
Uchwała nr 304/VII/2016 – w/s wpisu do rejestru ORPiP w Radomiu
Uchwała nr 305 - 309/VII/2017 – w/s wykreślenia z rejestru pielęgniarek ORPiP w Radomiu
Uchwała nr 310/VII/2017 – w/s wykreślenia z rejestru położnych ORPiP w Radomiu
Uchwała nr 311/VII/2017 – w/s wydania duplikatu zaświadczenia PWZ pielęgniarki
Uchwała nr 312/VII/2017 – w/s przyznania pomocy koleżeńskiej finansowej
Uchwała nr 313/VII/2017 – w/s przyznania jednorazowej zapomogi socjalnej z tytułu
                                               przejścia na emeryturę
Uchwała nr 314/VII/2017 – w/s dofinansowania kształcenia podyplomowego
Uchwała nr 315/VII/2017 – w/s wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie
                                               podyplomowe pielęgniarek i położnych
Uchwała nr 316/VII/2017 – w/s przyjęcia Ramowego Programu przeszkolenia po przerwie
                                               w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 
                                               6 lat
Uchwała nr 317/VII/2017 – w/s przyjęcia harmonogramu posiedzeń i planu pracy ORPiP 
Uchwała nr 318/VII/2017 – w/s zwołania XXXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek 
                                               i Położnych
Uchwała nr 319/VII/2017 – w/s zorganizowania i sfinansowania obchodów
                                               Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej
Uchwała nr 320/VII/2017 – w/s wyposażenia lokalu OIPiP w monitoring
Uchwała nr 321/VII/2017 – w/s przyjęcia aneksu do umowy druku Biuletynu „Wokół 
                                               Czepka”
Uchwała nr 322/VII/2017 – w/s organizacji konferencji w zakresie wejścia w życie ustawy 
                                               o ochronie danych osobowych
Uchwała nr 323/VII/2017 – w/s spłaty na poczet kredytu większej kwoty raty

W dniu   9 marca 2018   odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, na  
którym podjęto następujące uchwały:

Uchwały nr 324 - 326/VII/2018 -  w/s stwierdzenia PWZ i wpisu do rejestru ORPiP 
                                                       w Radomiu
Uchwała nr 327 - 329/VII/2018 -  w/s wpisu do rejestru pielęgniarek ORPiP w Radomiu
Uchwała 330/VII/2018 -  w/s wpisu do rejestru położnych ORPiP w Radomiu
Uchwała nr 331 - 334/VII/2018 -  w/s wykreślenia z rejestru pielęgniarek ORPiP w Radomiu
Uchwała nr 335/VII/2018 -  w/s uznania kwalifikacji pielęgniarki 
Uchwałę nr 336/VII/2018 – w/s przyznania pomocy koleżeńskiej finansowej
Uchwała nr 337/VII/2018 -  w/s przyznania jednorazowej zapomogi socjalnej z tytułu
                                              przejścia na emeryturę
Uchwała nr 338/VII/2018 -  w/s dofinansowania kształcenia podyplomowego



Uchwała nr 339-341/VII/2018 – w/s wytypowania przedstawiciela ORPiP do komisji
                                                     kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych kursów
                                                     specjalistycznych i kwalifikacyjnych 
Uchwała nr 342/VII/2018 -  w/s wydania zaświadczenia o ukończeniu przeszkolenia po
                                              przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat w ciągu
                                              ostatnich 6 latach i pozytywnie zdanym egzaminie dla
                                              pielęgniarki 
Uchwała  nr  343/VII/2018  -  w/s  wytypowania  przedstawicieli  ORPiP do  prac  w  komisji
                                               konkursowej konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej 
Uchwałę  nr  344/VII/2018  –  w/s  wytypowania  przedstawicieli  ORPiP do  prac  w  komisji
                                               konkursowej konkursu na stanowisko zastępcy kierownika
                                               podmiotu leczniczego
Uchwała  nr 345/VII/2018 – w/s  dofinansowania szkolenia dla  członków Okręgowego Sądu
                                              Pielęgniarek i Położnych
Uchwała nr 346/VII/2018 – w/s dofinansowania konferencji „Zabezpieczenie mieszkańców
                                            DPS w świadczenia pielęgniarskie”, która odbędzie się 18.04.2018
                                            roku w Warszawie

W dniu   19 kwietnia 2018   odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych,  
na którym podjęto następujące uchwały:

Uchwała nr 347/VII/2018 – w/s pomocy koleżeńskiej finansowej dla członków samorządu
Uchwała nr 348/VII/2018 – w/s odmowy przyznania pomocy koleżeńskiej finansowej
Uchwała nr 349/VII/2018 - w/s przyznania jednorazowej zapomogi koleżankom
                                             odchodzącym na emeryturę
Uchwała nr 350/VII/2018 - w/s przyznania dofinansowania kształcenia podyplomowego
Uchwała nr 351/VII/2018 – w/s dofinansowania obchodów Międzynarodowego Dnia
                                            Pielęgniarki i Dnia Położnej dla Zespołu „Jesiennych Klimatów”
                                            działającego przy OIPiP w Radomiu 
Uchwała nr 352/VII/2018 – w/s wytypowania przedstawiciela ORPiP do pracy w komisj
                                            i konkursowej konkursu na stanowisko Zastępcy Kierownika 
                                            ds. Lecznictwa
Uchwała nr 353/VII/2018 - w/s wytypowania przedstawicieli ORPiP do pracy w komisji
                                            konkursowej konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej
                                           oddziału Ginekologiczno – Położniczego
Uchwała nr 354/VII/2018 - w/s sfinansowania wynajmu autokarów w celu przewiezienia
                                           członków samorządu na uroczystość beatyfikacji Sługi Bożej
                                           Hanny Chrzanowskiej – pielęgniarki
Uchwała nr  355/VII/2018 – w/s zatrudnienia prawnika do obsługi prawnej Okręgowego
                                            Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępców

W dniu   8 czerwca 2018   odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych,   
na którym podjęto następujące uchwały:



Uchwały nr 356 - 357/VII/2018 -  w/s stwierdzenia PWZ i wpisu do rejestru pielęgniarek
                                                       ORPiP 
Uchwała nr 358/VII/2018 -  w/s wpisu do rejestru położnych ORPiP 
Uchwała nr 359 - 360/VII/2018 -  w/s wykreślenia pielęgniarek z rejestru ORPiP 
Uchwała nr 361/VII/2018 - w/s uznania kwalifikacji pielęgniarki 
Uchwała nr 362/VII/2018 - w/s przyznania jednorazowej zapomogi koleżankom
                                             odchodzącym na emeryturę
Uchwała nr 363/VII/2018 - w/s przyznania dofinansowania kształcenia podyplomowego
Uchwała nr 364/VII/2018 - w/s odmowy przyznania dofinansowania kształcenia
                                             podyplomowego
Uchwała nr 365/VII/2018 - w/s wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie
                                             podyplomowe
Uchwałę nr 366/VII/2018 – w/s wytypowania przedstawiciela  ORPiP do komisji
                                             egzaminacyjnej kursu specjalistycznego 
Uchwałę nr 367/VII/2018 – w/s zwrotu kosztów dojazdu do OIPiP dla członków samorządu
                                             oraz członków organów
Uchwałę nr 368/VII/2018 – w/s wprowadzenia opłaty za wydanie duplikatu zaświadczenia 
                                             o ukończeniu kursu
Uchwałę nr 369/VII/2018 – w/s sfinansowania uroczystego wręczenia PWZ
Uchwałę nr 370/VII/2018 – w/s kontynuacji ubezpieczenia OC dla członków samorządu na
                                             rok 2018/2019
Uchwałę nr 371/VII/2018 – w/s kontynuacja ubezpieczenia w zakresie opieki prawnej
Uchwałę nr 372/VII/2018 – w/s organizacji szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej
Uchwałę nr 373/VII/2018 – w/s organizacji konferencji szkoleniowej 
Uchwałę nr 374/VII/2018 – w/s zwołania Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek
                                             i Położnych w Radomiu

W dniu   19 października 2018   odbyło się posiedzenie  Okręgowej Rady Pielęgniarek  

i Położnych, na którym podjęto następujące uchwały:

Uchwały nr 375 - 377/VII/2018 - w/s stwierdzenia PWZ i wpisu do rejestru ORPiP 

                                                      w Radomiu

Uchwały nr 378 - 379/VII/2018 - w/s wpisu do rejestru pielęgniarek i położnych

Uchwały nr 380 - 381/VII/2018 – w/s wykreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych

Uchwały nr 382/VII/2018 – w/s wydania zaświadczenia o kwalifikacjach pielęgniarki

Uchwała nr 383/VII/2018 - w/s pomocy koleżeńskiej finansowej dla członków samorządu

Uchwała nr 384/VII/2018 - w/s przyznania jednorazowej zapomogi koleżankom

                                             odchodzącym na emeryturę

Uchwała nr 385/VII/2018 – w/s przyznania dofinansowania kształcenia podyplomowego

Uchwała nr 386 - 387/VII/2018 – w/s wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie

                                                       podyplomowe pielęgniarek i położnych



Uchwała nr 388/VII/2018 – w/s przyjęcia aneksu do Uchwały nr 81/VII/2016

Uchwała nr 389 - 390/VII/2018 – w/s wytypowania przedstawicieli ORPiP do komisji

                                                       egzaminacyjnej kursów

Uchwała nr 391/VII/2018 – w/s doposażenia biura OIPiP

Uchwała nr 392/VII/2018 – w/s doposażenie Ośrodka Kształcenia

Uchwała nr 393/VII/2018 – w/s powołania komitetu organizacyjnego na czas przewodnictwa

                                             w FSZZP

W dniu   14 grudnia 2018   odbyło się posiedzenie  Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych,  

na którym podjęto następujące uchwały:

Uchwały nr 394 - 396/VII/2018 - w/s stwierdzenia PWZ i wpisu do rejestru ORPiP 

                                                      w Radomiu

Uchwała nr 397 – w/s wydania nowego zaświadczenia PWZ

Uchwały nr 398 - 399/VII/2018 - w/s wpisu do rejestru pielęgniarek i położnych

Uchwały nr 400 - 401/VII/2018 – w/s wykreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych

Uchwała nr 402/VII/2018 – w/s wygaśnięcia PWZ pielęgniarki/położnej z powodu śmierci

Uchwała nr 403/VII/2018 - w/s pomocy koleżeńskiej finansowej dla członków samorządu

Uchwała nr 404/VII/2018 - w/s przyznania jednorazowej zapomogi koleżankom

                                             odchodzącym na emeryturę

Uchwała nr 405/VII/2018 – w/s przyznania dofinansowania kształcenia podyplomowego

Uchwała nr 406 - 407/VII/2018 – w/s wytypowania przedstawicieli ORPiP do komisji

                                                      egzaminacyjnej kursu

Uchwała nr 408 /VII/2018 – w/s utworzenia księgi znaków OIPiP w Radomiu

Uchwała nr 409/VII/2018 – w/s wprowadzenia poprawionych wniosków komisji kształcenia 

                                             i komisji socjalnej

Uchwała nr 410/VII/2018 – w/s prenumeraty czasopism dla członków ORPiP w Radomiu

Uchwała nr 411/VII/2018 – w/s wpłaty większej raty kredytu

Uchwała nr 412/VII/2018 – w/s wypłaty wierszówki za artykuł w Biuletynie

Uchwała nr 413/VII/2018 – w/s zakupu tomików poezji Urszuli Krzyżanowskiej-Łagowskiej

Uchwała nr 414/VII/2018 – w/s przyjęcia harmonogramu posiedzeń OPPiP i Prezydium

Uchwała nr 415/VII/2018 – w/s wypłaty ryczałtu w związku z poniesionymi kosztami 

                                             za prowadzenie prewencji przez ORzOZ za okres od 05.07.2018

                                             do 31.12.2018 r



Uchwała nr 416/VII/2018 – w/s zmiany osoby do obsługi kancelaryjnej OSPiP


