
W dniu 21 marca 2018 odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i
Położnych, na którym podjęto następujące uchwały:

Uchwałę nr 436/VII/2018 – w/s w sprawie wytypowania przedstawicieli ORPiP do komisji
egzaminacyjnych kursów specjalistycznych

W dniu 16 kwietnia 2018 odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i
Położnych, na którym podjęto następujące uchwały:

Uchwałę nr 437/VII/2018 – w/s stwierdzenia PWZ i wpisu do rejestru pielęgniarek  ORPiP 
Uchwały nr 438 - 440/VII/2018 – w/s wpisu do rejestru położnych ORPiP
Uchwały nr 441 - 442/VII/2018 – w/s wykreślenia pielęgniarek z rejestru ORPiP 
Uchwałę nr 443/VII/2018 – w/s  wykreślenia położnej z rejestru ORPiP
Uchwały nr 444 - 445/VII/2018 – w/s skreślenie z rejestru podmiotów leczniczych
Uchwała nr 446/VII/2018 –  w/s wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie
podyplomowe pielęgniarek i położnych

W dniu 10 maja  2018 odbyło się  posiedzenie  Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek  i
Położnych, na którym podjęto następujące uchwały:

Uchwałę nr 448/VII/2018 – w/s stwierdzenia PWZ i wpisu do rejestru pielęgniarek  ORPiP 
Uchwałę nr 449/VII/2018 – w/s wpisu do rejestru pielęgniarek ORPiP
Uchwały nr 450 - 451/VII/2018 – w/s wykreślenia pielęgniarek z rejestru ORPiP 
Uchwałę nr 452/VII/2018 – w/s  uznanie kwalifikacji pielęgniarki
Uchwała nr 453/VII/2018 –  w/s wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie
podyplomowe pielęgniarek i położnych
Uchwała nr 454/VII/2018 – w/s pomocy koleżeńskiej finansowej dla członków samorządu
Uchwała nr 456/VII/2018 - w/s przyznania jednorazowej zapomogi koleżanko odchodzącym
na emeryturę
Uchwała nr 457/VII/2018 - w/s przyznania dofinansowania kształcenia podyplomowego
Uchwały nr 458 - 459/VII/2018 - w/s skierowania pielęgniarki na przeszkolenie po przerwie 
w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat w ostatnich 6 lat
Uchwała nr 460/VII/2018 - w/s wydania zaświadczenia o odbyciu szkolenia po przerwie w 
wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat w ostatnich 6 lat
Uchwała nr 461/VII/2018 - w/s wytypowania przedstawicieli ORPiP do komisji 
egzaminacyjnych kursów specjalistycznych
Uchwała  nr  461/VII/2018  - w/s  dofinansowania  pikniku  Forum Samorządów  Zawodów
zaufania Publicznego
Uchwała  nr  462/VII/2018  - w/s  sfinansowania  witraża  Błogosławionej  Hanny
Chrzanowskiej



W dniu 27 czerwca 2018 odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i

Położnych, na którym podjęto następujące uchwały:

Uchwała nr 464/VII/2018 – w/s przyznania  pomocy koleżeńskiej finansowej dla członków

samorządu

Uchwała  nr  465/VII/2018 –  w/s  zakupu  abonamentu  w  Wolters  Kluwer  na  prawne

informacje o RODO

W dniu 5 lipca odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych,

na którym podjęto następujące uchwały:

Uchwały nr 466 – 469/VII/2018 -  w/s  stwierdzenia  PWZ i  wpisu do rejestru  ORPiP w

Radomiu

Uchwała nr 470/VII/2018 – w/s wydania nowego zaświadczenia PWZ

Uchwała nr 471/VII/2018 – w/s wykreślenia z rejestru pielęgniarek

Uchwała nr 471/VII/2018 – w/s wydania duplikatu zaświadczenia PWZ

Uchwały nr 473 - 474/VII/2018 – w/s wykreślenia z rejestru pielęgniarek

Uchwała nr 475/VII/2018 - w/s pomocy koleżeńskiej finansowej dla członków samorządu
Uchwała nr 476/VII/2018 - w/s przyznania jednorazowej zapomogi koleżanko odchodzącym
na emeryturę
Uchwała nr 477/VII/2018 - w/s przyznania dofinansowania kształcenia podyplomowego
Uchwała nr 478/VII/2018 - w/s przekształcenia funkcji Administratora Bezpieczeństwa 
Informacji w Inspektora Ochrony Danych 
Uchwała nr 479/VII/2018 - w/s zatwierdzenia kosztów udziału w szkoleniu ORzOZ i jego 
zastępców
Uchwała nr 480/VII/2018 - w/s zatwierdzenia zatrudnienia osoby do obsługi kancelaryjnej 
biura ORzOZ
Uchwała nr 481/VII/2018 - w/s zatwierdzenia kosztów udziału w konferencji dla 
Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącej (wrzesień)
Uchwała nr 482/VII/2018 - w/s zatwierdzenia kosztów udziału w konferencji (październik)
Uchwała nr 483/VII/2018 - w/s wytypowania przedstawicieli ORPiP do komisji 
egzaminacyjnych kursów specjalistycznych

W dniu 26 lipca 2018 odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek

i Położnych, na którym podjęto następujące uchwały:

Uchwały  nr  484 -  547/VII/2018 -  w/s  stwierdzenia  PWZ i  wpisu  do  rejestru  ORPiP w

Radomiu

Uchwała nr 548/VII/2018 - w/s wpisu do rejestru pielęgniarek

Uchwały nr 549-552/VII/2018 - w/s wykreślenia z rejestru pielęgniarek



Uchwała  nr  553/VII/2018 -  w/s  wydania  pielęgniarce  zaświadczenia  o  posiadanych

kwalifikacjach

Uchwała nr 554/VII/2018 - w/s pomocy koleżeńskiej finansowej dla członków samorządu

Uchwała  nr  555/VII/2018 -  w/s  przyznania  jednorazowej  zapomogi  koleżankom
odchodzącym na emeryturę
Uchwała nr 556/VII/2018 - w/s przyznania dofinansowania kształcenia podyplomowego
Uchwały nr 557 - 558/VII/2018 - w/s wytypowania przedstawicieli ORPiP do komisji 
egzaminacyjnych kursów specjalistycznych
Uchwała nr 559/VII/2018 - w/s pomocy finansowej dla pani Urszuli Krzyżanowskiej – 
Łagowskiej
Uchwała nr 560/VII/2018 - w/s przyjęcia patronatu nad obchodami 30-lecia PTSR Oddział 
Radom

W dniu 27 sierpnia 2018 odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek

i Położnych, na którym podjęto następujące uchwały:

Uchwały  nr  562 -  581/VII/2018 -  w/s  stwierdzenia  PWZ i  wpisu  do  rejestru  ORPiP w

Radomiu

Uchwała nr 582 - 586/VII/2018 - w/s wpisu do rejestru pielęgniarek

Uchwały nr 587-589/VII/2018 - w/s wykreślenia z rejestru pielęgniarek

Uchwała nr 590/VII/2018 - w/s pomocy koleżeńskiej finansowej dla członków samorządu

Uchwała  nr  591/VII/2018 -  w/s  przyznania  jednorazowej  zapomogi  koleżankom
odchodzącym na emeryturę
Uchwała nr 592/VII/2018 - w/s przyznania dofinansowania kształcenia podyplomowego
Uchwały  nr  593  -  594/VII/2018  - w/s  wpisu  do  rejestru  podmiotów  prowadzących
kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
Uchwała  nr  595/VII/2018  - w/s  skierowania  na  przeszkolenie  pielęgniarki,  która  nie

wykonuje zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w ciągu ostatnich 6 latach

W dniu 6 września 2018 odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek

i Położnych, na którym podjęto następujące uchwały:

Uchwały  nr  596 -  602/VII/2018 -  w/s  stwierdzenia  PWZ i  wpisu  do  rejestru  ORPiP w

Radomiu

Uchwała nr 603/VII/2018 - w/s wpisu do rejestru pielęgniarek

Uchwały nr 604-605/VII/2018 - w/s wykreślenia z rejestru pielęgniarek

Uchwała nr 606/VII/2018 - w/s pomocy koleżeńskiej finansowej dla członków samorządu

Uchwała nr 607/VII/2018 - w/s przyznania jednorazowej zapomogi koleżankom 
odchodzącym na emeryturę
Uchwała nr 608/VII/2018 - w/s przyznania dofinansowania udziału w zjeździe naukowym



Uchwały nr 609 - 610/VII/2018 - w/s wpisu do rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
Uchwała nr 611 - 612/VII/2018 - w/s wytypowania przedstawicieli ORPiP do komisji 
egzaminacyjnych kursów specjalistycznych
Uchwała nr 613/VII/2018 - w/s wytypowania przedstawiciela Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych do komisji konkursowej w RSzS
Uchwała nr 614/VII/2018 - w/s dofinansowania udziału członków OIPiP w Radomiu w IX 
Pikniku FSZZP
Uchwała nr 615/VII/2018 - w/s zakupu ścianki
Uchwała nr 616/VII/2018 - w/s dofinansowania szkolenia on-line z mec. Wojtalą dla 
pielęgniarek szkolnych
Uchwała nr 617/VII/2018 - w/s podpisania umowy o współpracy z ZDZ w Radomiu
Uchwała nr 618/VII/2018 - w/s stwierdzenia PWZ i wpisu do rejestru ORPiP w Radomiu

W dniu 27 września 2018 odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek

i Położnych, na którym podjęto następujące uchwały:

Uchwały nr 619 - 622/VII/2018 - w/s stwierdzenia PWZ i wpisu do rejestru ORPiP w 

Radomiu

Uchwały nr 623 - 626/VII/2018 - w/s wykreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych

Uchwały nr 627/VII/2018 – w/s  w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru 

zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza lub 

położnej/położnego potwierdzającego posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania 

zawodu zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, a także wzoru zaświadczenia o 

przebiegu pracy zawodowej

Uchwała nr 628/VII/2018 - w/s pomocy koleżeńskiej finansowej dla członków samorządu

Uchwała nr 629/VII/2018 - w/s przyznania jednorazowej zapomogi koleżankom 
odchodzącym na emeryturę
Uchwała nr 630/VII/2018 - w/s przyznania dofinansowania kształcenia podyplomowego
Uchwała nr 631/VII/2018 - w/s odmowy przyznania dofinansowania kształcenia 
podyplomowego
Uchwała nr 632/VII/2018 - w/s wytypowania przedstawiciela ORPiP do komisji 
egzaminacyjnych kursów specjalistycznych

W dniu 16 listopada 2018 odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i 

Położnych, na którym podjęto następujące uchwały:

Uchwały nr 633 – 638/VII/2018 - w/s stwierdzenia PWZ i wpisu do rejestru ORPiP w 

Radomiu

Uchwała nr 639 - 640/VII/2018 – w/s wydania nowego zaświadczenia PWZ



Uchwała nr 641/VII/2018 – w/s wpisu do rejestru położnej

Uchwały nr 642 - 645/VII/2018 – w/s wykreślenia z rejestru pielęgniarek

Uchwała nr 646/VII/2018 – w/s wydania zaświadczenia o kwalifikacjach pielęgniarki

Uchwała nr 647/VII/2018 - w/s pomocy koleżeńskiej finansowej dla członków samorządu
Uchwała nr 648/VII/2018 - w/s przyznania jednorazowej zapomogi koleżankom 
odchodzącym na emeryturę
Uchwała nr 649/VII/2018 - w/s przyznania dofinansowania kształcenia podyplomowego
Uchwała nr 650 - 651/VII/2018 - w/s skierowania na przeszkolenie po przerwie w 
wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat w ostatnich 6 latach
Uchwała nr 652/VII/2018 - w/s wytypowania przedstawiciela do komisji egzaminacyjnej 
kursu
Uchwała nr 653/VII/2018 - w/s zorganizowania i dofinansowania kosztów uroczystego 
posiedzenia, świątecznego posiedzenia ORPiP i spotkania z Pielęgniarkami Naczelnymi, 
Pełnomocnikami ORPiP
Uchwała nr 654/VII/2018 - w/s zakupu kalendarzy dla członków OIPiP
Uchwała nr 655/VII/2018 - w/s prac modernizacyjnych w biurze OIPiP
Uchwała nr 656/VII/2018 - w/s dofinansowania kosztów konferencji


