
ROK 2021
W dniu 19 lutego 2021 r. odbyło się korespondencyjne posiedzenie Prezydium Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych, na którym podjęto następujące uchwały:

Uchwała nr 930 - 931/VII/2021 - w/s stwierdzenia PWZ i wpis do rejestru ORPiP
Uchwała nr 932 - 936/VII/2021 - w/s wpisu pielęgniarki do rejestru ORPiP w Radomiu
Uchwała nr 937 - 938/VII/2021 –w/s wykreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych 
                                                      ORPiP w Radomiu
Uchwała nr 939/VII/2021 – w/s wykreślenia z rejestru podmiotów leczniczych
Uchwała nr 940/VII/2020 – w/s przyznanie pomocy koleżeńskiej
Uchwała nr 941/VII/2020 - w/s przyznania jednorazowej zapomogi koleżankom
                                             odchodzącym na emeryturę
Uchwała nr 942/VII/2020 - w/s dofinansowania kształcenia podyplomowego

W dniu 9 kwietnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i 
Położnych, na którym podjęto następujące uchwały:

Uchwała nr 943/VII/2021 - w/s stwierdzenia PWZ i wpis do rejestru ORPiP
Uchwały nr 944 - 945/VII/2021 - w/s wpisu pielęgniarki do rejestru ORPiP w Radomiu
Uchwała nr 946/VII/2021 – w/s wydania nowego zaświadczenia PWZ
Uchwały nr 947 - 949/VII/2021 – w/s wykreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych ORPiP

                                                       w Radomiu
Uchwała nr 950/VII/2021 – w/s wygaśnięcia PWZ z powodu zgonu pielęgniarki
Uchwała nr 951/VII/2021 - w/s przyznania pomocy koleżeńskiej
Uchwała nr 952/VII/2021 - w/s przyznania jednorazowej zapomogi koleżankom
                                             odchodzącym na emeryturę
Uchwała nr 953/VII/2021 - w/s przyznania pomocy koleżeńskiej finansowej dla członków 
                                             samorządu z powodu przechorowania Covid-19
Uchwała nr 954/VII/2021 - w/s dofinansowania kształcenia podyplomowego
Uchwała nr 955/VII/2021 - w/s zorganizowania i sfinansowania obchodów
                                             Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej

W dniu 23 kwietnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i
Położnych, na którym podjęto następujące uchwały:

Uchwała nr 956-957/VII/2021 - w/s zorganizowania i sfinansowania szkolenia w formie
                                                    webinarium
Uchwała nr 958/VII/2020 - w/s wytypowania przedstawiciela ORPiP do komisji 
konkursowej

W dniu 7 maja 2021 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i 
Położnych, na którym podjęto następujące uchwały:



Uchwała nr 959/VII/2021 - w/s wydania nowego zaświadczenia PWZ
Uchwały nr 960 - 965/VII/2021 - w/s wpisu do rejestru OIPiP
Uchwały nr 966 - 968/VII/2021 – w/s wykreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych 
                                                       ORPiP w Radomiu
Uchwała nr 969/VII/2021 - w/s przyznania pomocy koleżeńskiej
Uchwała nr 970/VII/2021 - w/s odmowy przyznania pomocy koleżeńskiej
Uchwała nr 971/VII/2021 - w/s przyznania jednorazowej zapomogi koleżankom
                                            odchodzącym na emeryturę
Uchwała nr 972/VII/2021 - w/s odmowy przyznania jednorazowej zapomogi koleżance
                                            odchodzącej na emeryturę
Uchwała nr 973/VII/2021 - w/s przyznania pomocy koleżeńskiej finansowej dla członków
                                            samorządu z powodu przechorowania Covid-19
Uchwały nr 974 - 976/VII/2021 - w/s wpisu do rejestru podmiotów prowadzących
                                            kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Fundacji
                                            Pretium 

W dniu 1 czerwca 2021 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych, na którym podjęto następujące uchwały:

Uchwała nr 977/VII/2021 - w/s pokrycia kosztów wydruku materiałów na akcję strajkową
                                            organizowaną przez OZZPiP oraz dofinansowania kosztów 
                                            dojazdu do Warszawy w dniu 07.06.2021r.
Uchwała nr 978/VII/2021 - w/s zakupu publikacji pt.: „Samorząd Zawodowy Pielęgniarek 
                                             i Położnych – wczoraj, dziś i jutro”
Uchwała nr 979/VII/2021 - w/s przyjęcie stanowiska Prezydium ORPiP w sprawie 
                                            poparcia akcji strajkowej organizowanej przez OZZP

W dniu 9 lipca 2021 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych, na którym podjęto następujące uchwały:

Uchwała nr 980 - 981/VII/2021 - w/s stwierdzenia PWZ i wpis do rejestru ORPiP
Uchwały nr 982 - 983/VII/2021 - w/s wykreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych 
                                                       ORPiP w Radomiu
Uchwała nr 984/VII/2021 - w/s przyznania pomocy koleżeńskiej
Uchwała nr 985/VII/2021 - w/s przyznania jednorazowej zapomogi koleżankom
                                              odchodzącym na emeryturę
Uchwała nr 986/VII/2021 - w/s przyznania pomocy koleżeńskiej finansowej dla członków
                                             samorządu z powodu przechorowania Covid-19
Uchwała nr 987/VII/2021 - w/s dofinansowania kształcenia podyplomowego

W dniu 30 lipca 2021 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych, na którym podjęto następujące uchwały:

Uchwała nr 988-1036/VII/2021 - w/s stwierdzenia PWZ i wpis do rejestru ORPiP



W dniu 13 sierpnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych, na którym podjęto następujące uchwały:

Uchwały nr 1037 - 1054/VII/2021 - w/s stwierdzenia PWZ i wpis do rejestru ORPiP
Uchwała nr 1055/VII/2021 – w/s wydania nowego zaświadczenia PWZ położnej 
Uchwały nr 1056 - 1058/VII/2021 - w/s wykreślenia z rejestru położnych ORPiP w Radomiu
Uchwały nr 1059 - 1060/VII/2021 – w/s wpisu do rejestru pielęgniarek ORPiP w Radomiu
Uchwały nr 1061 - 1062/VII/2021 – w/s wpisu do rejestru położnych ORPiP w Radomiu
Uchwała nr 1063/VII/2021 - w/s przyznania pomocy koleżeńskiej 
Uchwała nr 1064/VII/2021 - w/s przyznania jednorazowej zapomogi koleżankom
                                               odchodzącym na emeryturę
Uchwała nr 1065/VII/2021 - w/s przyznania pomocy koleżeńskiej finansowej dla członków
                                               samorządu z powodu przechorowania Covid-19
Uchwała nr 1066/VII/2021 - w/s dofinansowania kształcenia podyplomowego
Uchwała nr 1067/VII/2021 - w/s pokrycia kosztów związanych z protestem organizowanym
                                              przez Ogólnopolski Komitet Protestacyjno – Strajkowy
Uchwała nr 1068/VII/2021 – w/s wpisu do rejestru pielęgniarek ORPiP w Radomiu

W dniu 15 października 2021 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych, na którym podjęto następujące uchwały:

Uchwały nr 1069 - 1072/VII/2021 - w/s stwierdzenia PWZ i wpis do rejestru ORPiP
Uchwała nr 1073/VII/2021 – w/s wydania nowego zaświadczenia PWZ pielęgniarki
Uchwała nr 1074/VII/2021 - w/s stwierdzenia PWZ i wpis do rejestru ORPiP położnych 
Uchwały nr 1075 - 1076/VII/2021 - w/s wykreślenia z rejestru położnych ORPiP w Radomiu
Uchwała nr 1077/VII/2021 – w/s wydania pielęgniarce zaświadczenia o posiadanych
                                                kwalifikacjach
Uchwała nr 1078/VII/2021 - w/s przyznania jednorazowej zapomogi koleżankom
                                               odchodzącym na emeryturę
Uchwała nr 1079/VII/2021 - w/s przyznania pomocy koleżeńskiej finansowej dla członków
                                               samorządu z powodu przechorowania Covid-19
Uchwała nr 1080/VII/2021 - w/s dofinansowania kształcenia podyplomowego
Uchwała nr 1081/VII/2021 - w/s odmowy dofinansowania kształcenia podyplomowego
Uchwała nr 1082/VII/2021 - w/s przyjęcia stanowiska Prezydium ORPiP w Radomiu

W dniu 15 października 2021 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych, na którym podjęto następujące uchwały:

Uchwały nr 1069-1072/VII/2021 - w/s stwierdzenia PWZ i wpis do rejestru ORPiP
Uchwała nr 1073/VII/2021 - w/s wydania nowego zaświadczenia PWZ
Uchwała nr 1074/VII/2021 - w/s stwierdzenia PWZ i wpis do rejestru położnych ORPiP
Uchwały nr 1075-1076/VII/2021 - w/s wykreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych
                                                         ORPiP w Radomiu
Uchwała nr 1077/VII/2021- w/s wydania pielęgniarce zaświadczenia o posiadanych
                                               kwalifikacjach



Uchwała nr 1078/VII/2020 - w/s przyznania jednorazowej zapomogi koleżankom

                                                      odchodzącym na emeryturę
Uchwała nr 1079/VII/2020 - w/s przyznania pomocy koleżeńskiej finansowej dla członków
                                                samorządu z powodu przechorowania Covid-19
Uchwała nr 1080/VII/2020 - w/s dofinansowania kształcenia podyplomowego
Uchwała nr 1081/VII/2020 - w/s odmowy dofinansowania kształcenia podyplomowego
Uchwała nr 1082/VII/2021 – w/s przyjęcia stanowiska Prezydium ORPiP w Radomiu

W dniu 29 października 2021 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady 

Pielęgniarek, na którym podjęto następujące uchwały:

Uchwały nr 1083-1085/VII/2021 – w/s udzielenia wpisu do rejestru podmiotów
                                                          prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek 
                                                          i położnych 

W dniu 23 listopada 2021 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek,

na którym podjęto następujące uchwały:

Uchwały nr 1086-1096/VII/2021 - w/s stwierdzenia PWZ pielęgniarki i wpis do rejestru
                                                          ORPiP
Uchwały nr 1097 - 1102/VII/2021 - w/s wpisu do rejestru ORPiP w Radomiu
Uchwały nr 1103 - 1104/VII/2021 - w/s wykreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych
                                                            ORPiP w Radomiu
Uchwała nr 1105/VII/2021 - w/s wpisu do rejestru ORPiP w Radomiu
Uchwała nr 1106/VII/2021 - w/s przyznania pomocy koleżeńskiej finansowej dla członków
                                                 samorządu
Uchwała nr 1107/VII/2020 – w/s przyznania jednorazowej zapomogi koleżankom
                                                 odchodzącym na emeryturę
Uchwała nr 1108/VII/2020 – w/s przyznania pomocy koleżeńskiej finansowej dla członków
                                                 samorządu z powodu przechorowania Covid-19
Uchwały nr 1109-1110/VII/2020 – w/s odmowy przyznania pomocy koleżeńskiej finansowej
                                                 dla członków samorządu z powodu przechorowania Covid-19
Uchwała nr 1111/VII/2020 – w/s dofinansowania kształcenia podyplomowego
Uchwała nr 1112-1114/VII/2020 – w/s odmowy dofinansowania kształcenia
                                                  podyplomowego


