
Rok 2019
W dniu 19 luty 2019 odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek 

i Położnych, na którym podjęto następujące uchwały:

Uchwała nr 657/VII/2019 - w/s stwierdzenia PWZ i wpisu do rejestru ORPiP 
                                               w Radomiu
Uchwały nr 658-659/VII/2019 - w/s wpisu do rejestru ORPiP w Radomiu
Uchwała nr 660-662/VII/2019 - w/s wykreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych
Uchwała nr 663/VII/2019 - w/s wydania duplikatu zaświadczenia PWZ pielęgniarki
Uchwała nr 664/VII/2019 - w/s wykreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych
Uchwała nr 665/VII/2019 - w/s pomocy koleżeńskiej finansowej dla członków samorządu
Uchwała nr 666/VII/2019 - w/s przyznania jednorazowej zapomogi koleżankom
                                               odchodzącym na emeryturę
Uchwała nr 667/VII/2019 – w/s przyznania dofinansowania kształcenia podyplomowego
Uchwała nr 668/VII/2019 – w/s skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, która nie
                                               wykonuje zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w ciągu
                                               ostatnich 6 latach 
Uchwała nr 669 /VII/2019 – w/s skierowania na przeszkolenie położnej, która nie
                                               wykonuje zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w ciągu
                                               ostatnich 6 latach 
Uchwała nr 670/VII/2019 – w/s wytypowania przedstawiciela ORPiP do komisji
                                               egzaminacyjnej kursu
Uchwała nr 671/VII/2019 – w/s wytypowania przedstawiciela ORPiP do komisji
                                                konkursowej

W dniu 22 marca 2019 odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek 

i Położnych, na którym podjęto następujące uchwały:

Uchwały nr 672-673/VII/2019 - w/s wpisu do rejestru ORPiP w Radomiu
Uchwała nr 674-676/VII/2019 - w/s wykreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych
Uchwała nr 677-/VII/2019 - w/s pomocy koleżeńskiej finansowej dla członków samorządu
Uchwała nr 678/VII/2019 - w/s przyznania jednorazowej zapomogi koleżankom
                                              odchodzącym na emeryturę
Uchwała nr 679/VII/2019 - w/s przyznania dofinansowania kształcenia podyplomowego
Uchwała nr 680/VII/2019 – w/s zatwierdzenia kosztów organizacji konferencji

W dniu 27 marca 2019 odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek 

i Położnych, na którym podjęto następujące uchwały:



Uchwała nr 681/VII/2019 – w/s wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie
                                               podyplomowe pielęgniarek i położnych 

W dniu   10 maja 2019   odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek   
i Położnych, na którym podjęto następujące uchwały:

Uchwały nr 682-684/VII/2019 - w/s stwierdzenia PWZ i wpisu do rejestru ORPiP 
                                               w Radomiu
Uchwała nr 685/VII/2019 - w/s wpisu do rejestru ORPiP w Radomiu
Uchwała nr 686/VII/2019 - w/s wydania pielęgniarce zaświadczenia o posiadanych
                                              kwalifikacjach 
Uchwała nr 687/VII/2019 - w/s pomocy koleżeńskiej finansowej dla członków samorządu
Uchwała nr 688/VII/2019 - w/s przyznania jednorazowej zapomogi koleżankom
                                               odchodzącym na emeryturę
Uchwała nr 689/VII/2019 – w/s przyznania dofinansowania kształcenia podyplomowego
Uchwała nr 690/VII/2019 – w/s odmowy przyznania jednorazowej zapomogi w związku 
                                               z przejściem na emeryturę
Uchwała nr 691/VII/2019 – w/s wytypowania przedstawiciela ORPiP do komisji
                                               egzaminacyjnej kursu
Uchwała nr 692/VII/2019 – w/s wytypowania przedstawiciela ORPiP do komisji
                                                konkursowej

W dniu 24 lipca 2019 odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych, na którym podjęto następujące uchwały:

Uchwały nr 693 - 726/VII/2019 - w/s stwierdzenia PWZ i wpisu do rejestru ORPiP
                                                       w Radomiu
Uchwała nr 727/VII/2019 - w/s wykreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych
Uchwała nr 728/VII/2019 - w/s pomocy koleżeńskiej finansowej dla członków samorządu
Uchwała nr 729/VII/2019 - w/s przyznania jednorazowej zapomogi koleżankom
                                               odchodzącym na emeryturę
Uchwała nr 730/VII/2019 - w/s przyznania dofinansowania kształcenia podyplomowego
Uchwała nr 731/VII/2019 - w/s  odmowy dofinansowania kształcenia podyplomowego
Uchwała nr 732VII/2019 - w/s  skierowania na przeszkolenie  pielęgniarki, która nie
                                              wykonuje zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie
                                              ostatnich 6 lat
Uchwała nr 733/VII/2019 – w/s wytypowania przedstawiciela ORPiP do komisji
                                               konkursowej
Uchwała nr 734/VII/2019 – w/s podpisania umowy z firmą AKS2
Uchwała nr 735 /VII/2019 – w/s zatwierdzenia kosztów udziału w konferencji
Uchwała nr 736/VII/2019 – w/s udzielenia upoważnienia do potwierdzenia zgodności 
                                               z oryginałem dokumentów Rejestru Pielęgniarek i Położnych



W dniu 22 sierpnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych, na którym podjęto następujące uchwały:

Uchwały nr 767 - 771/VII/2019 - w/s stwierdzenia PWZ i wpisu do rejestru ORPiP
                                                       w Radomiu
Uchwała nr 772 - 774/VII/2019 - w/s wpisu do rejestru ORPiP w Radomiu
Uchwała nr 775/VII/2019 – w/s wykreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych ORPiP 
                                              w Radomiu
Uchwała nr 776/VII/2019 - w/s przyznania jednorazowej zapomogi koleżankom
                                               odchodzącym na emeryturę
Uchwała nr 777/VII/2019 - w/s przyznania dofinansowania kształcenia podyplomowego
Uchwała nr 778 – 780/VII/2019 - w/s  skierowania na przeszkolenie  pielęgniarki, która nie
                                                wykonuje zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat 
                                                w okresie ostatnich 6 lat
Uchwała nr 781/VII/2019 – w/s zorganizowania uroczystego wręczenia PWZ
Uchwała nr 782/VII/2019 – w/s wytypowania przedstawiciela do komisji konkursowej
Uchwała nr 783 /VII/2019 – w/s przyznania pomocy koleżeńskiej finansowej

W dniu 30 października 2019 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych, na którym podjęto następujące uchwały:

Uchwały nr 784 - 788/VII/2019 - w/s stwierdzenia PWZ i wpisu do rejestru ORPiP
                                                        w Radomiu
Uchwała nr 789 - 790/VII/2019 - w/s wpisu do rejestru ORPiP w Radomiu
Uchwała nr 791 - 792/VII/2019 – w/s wykreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych ORPiP

                                                        w Radomiu
Uchwała nr 793/VII/2019 - w/s pomocy koleżeńskiej finansowej dla członków samorządu
Uchwała nr 794/VII/2019 - w/s przyznania jednorazowej zapomogi koleżankom
                                               odchodzącym na emeryturę
Uchwała nr 795/VII/2019 - w/s przyznania dofinansowania kształcenia podyplomowego
Uchwała nr 796/VII/2019 – w/s odmowy przyznania dofinansowania kształcenia 
                                               podyplomowego
Uchwała nr 797/VII/2019 – w/s skierowania na przeszkolenie położnej która nie wykonuje 
                                               zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich
                                               6 latach

W dniu 22 listopada  2019 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych, na którym podjęto następujące uchwały:

Uchwały nr 798 - 801/VII/2019 - w/s stwierdzenia PWZ i wpisu do rejestru ORPiP
                                                        w Radomiu
Uchwała nr 802 - 803/VII/2019 - w/s wpisu do rejestru ORPiP w Radomiu
Uchwała nr 804/VII/2019 – w/s pomocy koleżeńskiej finansowej dla członków samorządu



Uchwała nr 805/VII/2019 - w/s przyznania jednorazowej zapomogi koleżankom
                                               odchodzącym na emeryturę
Uchwała nr 806/VII/2019 - w/s przyznania dofinansowania kształcenia podyplomoweg 
Uchwała nr 807/VII/2019 - w/s zorganizowania i sfinansowania kosztów posiedzenia
                                                   Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, członków
                                                   organów ORPiP oraz spotkania z Pielęgniarkami Naczelnymi
                                                  i Pełnomocnikami ORPiP
Uchwała nr 808/VII/2019 – w/s wsparcia finansowego konferencji
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