
W dniu 18.01.2017 roku odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
W czasie posiedzenia ORPiP 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


