
ROK 2017

W dniu 17 lutego 2017 roku odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych.     Podjęto następujące uchwały:  

Uchwała nr 173 - 176/VII/2017 – w/s stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu 
                                                    do rejestru pielęgniarek ORPiP w Radomiu 
Uchwała nr 177 - 178/VII/2017 – w/s wpisu do rejestru pielęgniarek ORPiP w Radomiu
Uchwała nr 179 - 182/VII/2017 – w/s wykreślenia z rejestru pielęgniarek ORPiP w Radomiu
Uchwała nr 183/VII/2017 – w/s wykreślenia z rejestru położnych ORPiP w Radomiu
Uchwała nr 184/VII/2017 – w/s pomocy koleżeńskiej finansowej
Uchwała nr 185/VII/2017 – w/s przyznania jednorazowej zapomogi socjalnej z tytułu
                                             przejścia na emeryturę
Uchwała nr 186/VII/2017 – w/s dofinansowania kształcenia podyplomowego
Uchwała nr 187/VII/2017 – w/s wytypowania przedstawicieli ORPiP do komisji
                                             egzaminacyjnej w M.Sz.S. Sp. z o.o.
Uchwała nr 188/VII/2017 – w/s wytypowania przedstawicieli ORPiP do komisji
                                             egzaminacyjnej w RSzS
Uchwała nr 189/VII/2017 – w/s podpisania umowy – zlecenia z nową księgową
Uchwała nr 190/VII/2017 – w/s podpisania umowy najmu lokalu ul. Paderewskiego 19
Uchwała nr 191/VII/2017 – w/s rozwiązania umowy – zlecenia na sprzątanie lokalu OIPiP 
                                             ul. Paderewskiego 15
Uchwała nr 192/VII/2017 – w/s podpisania umowy – zlecenia na sprzątanie lokalu OIPiP 
                                             ul. Paderewskiego 15
Uchwała nr 193/VII/2017 – w/s zakupu do biura OIPiP niszczarki
Uchwała nr 194/VII/2017 – w/s wytypowania przedstawicieli ORPiP do pracy w komisji
                                             konkursowej w RSzS
Uchwała nr 195/VII/2017 – w/s pokrycia kosztów związanych z organizacją konferencji
                                           „Leczenie ran przewlekłych”
Uchwała nr 196/VII/2017 – w/s sfinansowania udziału Przewodniczącej w debacie 
                                            z podsekretarzem stanu panią J. Szczurek – Żelazko nt. „Stanu
                                            polskiego pielęgniarstwa”

W dniu 27 marca 2017 roku odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych. Podjęto następujące uchwały: 

Uchwała nr 197/VII/2017 – w/s stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru

                                             pielęgniarek ORPiP w Radomiu 
Uchwała nr 198 - 199/VII/2017 – w/s wpisu do rejestru pielęgniarek ORPiP w Radomiu
Uchwała nr 200 - 206/VII/2017 – w/s wykreślenia z rejestru pielęgniarek ORPiP w Radomiu
Uchwała nr 207/VII/2017 – w/s wykreślenia z rejestru położnych ORPiP w Radomiu
Uchwała nr 208/VII/2017 – w/s wykreślenia z rejestru podmiotów leczniczych ORPiP 
                                             w Radomiu



Uchwała nr 209/VII/2017 – w/s pomocy koleżeńskiej finansowej
Uchwała nr 210/VII/2017 – w/s przyznania jednorazowej zapomogi socjalnej z tytułu
                                              przejścia na emeryturę

Uchwała nr 211/VII/2017 – w/s odmowy przyznania jednorazowej zapomogi socjalnej 
                                             z tytułu przejścia na emeryturę 
Uchwała nr 212/VII/2017 – w/s dofinansowania kształcenia podyplomowego
Uchwała nr 213/VII/2017 – w/s wytypowania przedstawicieli ORPiP do komisji
                                             egzaminacyjnej w M.Sz.S. Sp. z o.o.
Uchwała nr 214/VII/2017 – w/s wytypowania przedstawicieli ORPiP do komisji
                                             egzaminacyjnej w RSzS
Uchwała nr 215/VII/2017 – w/s skierowania pielęgniarki na przeszkolenie po przerwie 
                                             w wykonywaniu zawodu
Uchwała nr 216/VII/2017 – w/s wydania zaświadczenia pielęgniarce po przeszkoleniu po
                                             przerwie w wykonywaniu zawodu
Uchwała nr 217/VII/2017 – w/s podpisania umowy najmu lokalu
Uchwała nr 218/VII/2017 – w/s przystąpienia do ubezpieczenia z INTER POLSKA
Uchwała nr 219/VII/2017 – w/s dofinansowania do pikniku Forum Samorządów Zawodów
                                             Zaufania Publicznego

W dniu   28 kwietnia 2017   roku odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady   
Pielęgniarek i Położnych. Podjęto następujące uchwały:

Uchwała nr 222/VII/2017 – w/s stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru
                                             pielęgniarek ORPiP w Radomiu 
Uchwały nr 223 - 224/VII/2017 – w/s wykreślenia z rejestru pielęgniarek ORPiP w Radomiu 
Uchwała nr 225/VII/2017- w/s wydania zaświadczenia o kwalifikacjach
Uchwała nr 226/VII/2017 – w/s wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie
                                             podyplomowe
Uchwała nr 227/VII/2017 – w/s pomocy koleżeńskiej finansowej
Uchwała nr 228/VII/2017 – w/s przyznania jednorazowej zapomogi socjalnej z tytułu
                                             przejścia na emeryturę
Uchwała nr 229/VII/2017 – w/s dofinansowania kształcenia podyplomowego
Uchwała nr 230/VII/2017 – w/s wytypowania przedstawicieli ORPiP do komisji
                                             egzaminacyjnej w M.Sz.S. Sp. z o.o.
Uchwała nr 231/VII/2017 – w/s wytypowania przedstawicieli ORPiP do komisji
                                             egzaminacyjnej w RSzS
Uchwała nr 232/VII/2017 - w/s sfinansowania wyjazdu Przewodniczącej na Konwent
                                            Przewodniczących w dniu 01.06.2017 r.
Uchwała nr 233/VII/2017 - w/s sfinansowania szkolenia w NIPiP dla Przewodniczącej,
                                            Sekretarza i Pracownika biura

W dniu   14 lipca 2017   roku odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i  
Położnych. Podjęto następujące uchwały:



Uchwały nr 234-241/VII/2017 – w/s wykreślenia z rejestru pielęgniarek ORPiP w Radomiu 
Uchwała nr 242/VII/2017 – w/s wykreślenia z rejestru położnych ORPiP w Radomiu
Uchwały nr 243-246/VII/2017- w/s wpisu do rejestru pielęgniarek ORPiP w Radomiu
Uchwała nr 247/VII/2017 – w/s wydania nowego zaświadczenia prawa wykonywania zawodu
                                             pielęgniarki
Uchwała nr 248/VII/2017 – w/s wydania duplikatu zaświadczenia prawa wykonywania
                                             zawodu pielęgniarki
Uchwała nr 249/VII/2017 – w/s skreślenia z Rejestru Podmiotów Leczniczych prowadzonego
                                             przez OIPiP w Radomiu
Uchwała nr 250/VII/2017 – w/s skierowania na przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu
                                             zawodu dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
Uchwała nr 251/VII/2017 – w/s pomocy koleżeńskiej finansowej
Uchwała nr 252/VII/2017 – w/s przyznania jednorazowej zapomogi socjalnej z tytułu
                                             przejścia na emeryturę
Uchwała nr 253/VII/2017 – w/s dofinansowania kształcenia podyplomowego
Uchwały nr 254-256/VII/2017 – w/s odmów dofinansowania kształcenia podyplomowego
Uchwała nr 257/VII/2017 – w/s wytypowania przedstawicieli ORPiP do komisji
                                             kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej kursów specjalistycznych 
                                             i kwalifikacyjnych
Uchwała nr 258/VII/2017 – w/s podpisania aneksu do umowy wynajmu lokalu OIPiP 
                                             w Radomiu ul. Paderewskiego 19
Uchwała nr 259/VII/2017 – w/s sfinansowania uczestnictwa w konferencji
Uchwały nr 260-261/VII/2017 – w/s stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do
                                              rejestru pielęgniarek ORPiP w Radomiu

W dniu   21 lipca 2017   roku odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i  
Położnych. Podjęto następujące uchwały:

Uchwały nr 262-292/VII/2017 – w/s stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do
                                                     rejestru pielęgniarek ORPiP w Radomiu

W dniu   22 sierpnia 2017   roku odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady   
Pielęgniarek i Położnych. Podjęto następujące uchwały:

Uchwały nr 293-318/VII/2017 – w/s stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do
                                                    rejestru pielęgniarek ORPiP w Radomiu 
Uchwały nr 319-321/VII/2017 – w/s wpisu do rejestru pielęgniarek ORPiP w Radomiu
Uchwały nr 322-326/VII/2017- w/s wykreślenia z rejestru pielęgniarek ORPiP w Radomiu
Uchwała nr 327/VII/2017 – w/s wydania pielęgniarce zaświadczenia o posiadanych
                                             kwalifikacjach
Uchwała nr 328/VII/2017 – w/s pomocy koleżeńskiej finansowej
Uchwała nr 329/VII/2017 – w/s przyznania jednorazowej zapomogi socjalnej z tytułu
                                             przejścia na emeryturę
Uchwała nr 330/VII/2017 – w/s dofinansowania kształcenia podyplomowego



Uchwała nr 331/VII/2017 – w/s skierowania na przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu
                                             zawodu dłuższej niż 5 lat w ciągu ostatnich 6 latach
Uchwała nr 332/VII/2017 – w/s wytypowania przedstawicieli ORPiP do komisji
                                             kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej kursów specjalistycznych 
                                             i kwalifikacyjnych
Uchwała nr 333/VII/2017 – w/s wytypowania przedstawiciela ORPiP do komisji konkursowej
                                            na stanowisko z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa w SPZZOZ 
                                            w Kozienicach
Uchwała nr 334/VII/2017 – w/s zakupu licencji na programy antywirusowe do służbowych
                                             komputerów
Uchwała nr 335/VII/2017 – w/s przedłużenia abonamentu na korzystanie z telefonów
                                             komórkowych
Uchwała nr 336/VII/2017 – w/s zakupu serwisu internetowego „Prawo i zdrowie Platinum”

W dniu   6 października 2017   roku odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady   
Pielęgniarek i Położnych. Podjęto następujące uchwały:

Uchwała nr 337 - 341/VII/2017 - w/s stwierdzenia Prawa Wykonywania Zawodu i wpisu 
                                                     do rejestru pielęgniarek prowadzonego przez ORPiP 
Uchwała nr 342 - 343/VII/2017 - w/s stwierdzenia PWZ i wpisu do rejestru położnych
                                                     prowadzonego przez ORPiP 
Uchwała nr 344/VII/2017 - w/s wydania nowego zaświadczenia Prawa Wykonywania
                                             Zawodu pielęgniarki 
Uchwała nr 345 – 346/VII/2017 - w/s wpisu do rejestru pielęgniarek ORPiP 
Uchwała nr 347 - 351/VII/2017 - w/s wykreślenia z rejestru pielęgniarek prowadzonego przez
                                                   ORPiP w Radomiu 
Uchwała nr 352 – 353/VII/2017 - w/s wykreślenia z rejestru położnych prowadzonego przez
                                                    ORPiP w Radomiu 
Uchwała nr 354 – 355/VII/2017 - w/s wykreślenia z Rejestru Podmiotów Leczniczych
Uchwała nr 356/VII/2017 – w/s przyznania pomocy koleżeńskiej finansowej
Uchwała nr 357/VII/2017 – w/s przyznania jednorazowej zapomogi socjalnej z tytułu
                                              przejścia na emeryturę
Uchwała nr 358/VII/2017 – w/s dofinansowania kształcenia podyplomowego
Uchwała nr 359/VII/2017 – w/s wytypowania członków ORPiP do komisji egzaminacyjnej
                                             kursów w RSzS..
Uchwała nr 360/VII/2017 - w/s wsparcia finansowego Katolickiego Stowarzyszenia 
                                            Pielęgniarek i Położnych Polskich w Krakowie
Uchwała nr 361/VII/2017 - w/s sfinansowania uczestnictwa w Konferencji 
Uchwała nr 362/VII/2017 – w/s wykonania prac remontowych w pomieszczeniach 
                                             Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu
Uchwała nr 363/VII/2017 – w/s zakupu kalendarzy dla członków OIPiP
Uchwała nr 364/VII/2017 – w/s zorganizowania i sfinansowania kosztów uroczystego,
                                             świątecznego posiedzenia ORPiP oraz spotkania z Pielęgniarkami
                                             Naczelnymi i Pełnomocnikami. 



W dniu 17 listopada 2017 roku w czasie posiedzenia Prezydium ORPiP podjęto następujące 
uchwały: 

Uchwała nr 365-382/VII/2017 – w/s stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki 
                                                    i wpisu do rejestru ORPiP w Radomiu
Uchwała nr 383 - 384/VII/2017 - w/s wpisu do rejestru pielęgniarek ORPiP w Radomiu
Uchwała nr 385/VII/2017 – w/s wydania duplikatu PWZ
Uchwała nr 386 - 391/VII/2017 – w/s wykreślenia z rejestru pielęgniarek ORPiP w Radomiu
Uchwała nr 392 /VII/2017 – w/s uznania kwalifikacji
Uchwała nr 393/VII/2017 – w/s wygaszenia PWZ w związku ze zgonem pielęgniarki
Uchwała nr 394/VII/2017 - w/s przyznania pomocy koleżeńskiej finansowe
Uchwała nr 395/VII/2017 - w/s przyznania jednorazowej zapomogi socjalnej z tytułu 
                                             przejścia na emeryturę
Uchwała nr 396/VII/2017 – w/s dofinansowania kształcenia podyplomowego wytypowania 
                                             przedstawicieli ORPiP do komisji egzaminacyjnej kursów
                                            specjalistycznych 
Uchwała nr 398/VII/2017 – w/s wytypowania przedstawicieli ORPiP do komisji 
                                            egzaminacyjnej kursów kwalifikacyjnych 
Uchwała nr 399/VII/2017 – w/s wydania zaświadczenia o odbyciu przeszkolenia po przerwie 
                                             w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat w ostatnich 6 latach
Uchwała nr 400/VII/2017 - w/s wytypowania przedstawicieli ORPiP do pracy w komisjach
                                             konkursowych na stanowisko pielęgniarek oddziałowych w RSzS
                                             – oddział Chirurgii Ogólnej i Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Uchwała nr 401/VII/2017 - w/s wytypowania przedstawicieli ORPiP do pracy w komisjach
                                            konkursowych na stanowisko ordynatora w SPZOZ w Nowym
                                            Mieście – oddziały: Chirurgii ogólnej, Dziecięcy, Chorób
                                            Wewnętrznych, Położniczo - Ginekologiczny
Uchwała nr 402/VII/2017 – w/s doposażenia biura OIPiP w Radomiu
Uchwała nr 403/VII/2017 – w/s wystawiania PIT-ów 8C 
Uchwała nr 404/VII/2017 – w/s pożegnania duszpasterza pracowników Służby Zdrowia 
                                            ks. Krzysztofa Dukielskiego
                                             


