
Uchwały, Stanowiska, Wnioski i Apele  podjęte na posiedzeniu 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

Regionu Płockiego
w dniu  1 września  2015 r.

L.p. Uchwała w sprawie Nr uchwały

1. stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarza i wpisu do rejestru ORPiP 579

2. stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki i wpisu do rejestru ORPiP 580

3. stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki i wpisu do rejestru OIPIP 581

4. stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki i wpisu do rejestru OIPIP 582

5. stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki i wpisu do rejestru OIPIP 583

6. stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki i wpisu do rejestru OIPIP 584

7. stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki i wpisu do rejestru OIPIP 585

8. stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki i wpisu do rejestru OIPIP 586

9. stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki i wpisu do rejestru OIPIP 587

10. stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki i wpisu do rejestru OIPIP 588

11. stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki i wpisu do rejestru OIPIP 589

12. stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki i wpisu do rejestru OIPIP 590

13. stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki i wpisu do rejestru ORPiP 591

14. wydania nowego prawa wykonywania zawodu 



i wpisu do rejestru ORPiP 592
15. wykreślenia pielęgniarki z OIPIP w Płocku

593
16. wykreślenia pielęgniarki z OIPIP w Płocku

594
17. wykreślenia pielęgniarki z OIPIP w Płocku

595
18. wykreślenia pielęgniarza z OIPIP w Płocku

596
19. przyznania dofinansowania do kształcenia 

podyplomowego 597
20. Przyznania pomocy finansowej 

pielęgniarkom/położnym z innych okręgowych
izb

598

21. uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu 
pielęgniarki i wydania zaświadczenia 599

22. wynajęcia firmy cateringowej
600

23. konkursów na stanowiska kierownicze w 
podmiotach leczniczych w Regionie Płockim 601

24. wytypowania przedstawiciela OIPiP RP do 
uczestnictwa w postępowaniu kwalifikacyjnym
i egzaminacyjnym w ramach kursu 
specjalistycznego „Kompresjoterapia” dla 
pielęgniarek organizowanego przez PWSZ w 
Płocku

602

25. wytypowania przedstawiciela OIPiP RP do 
uczestnictwa w postępowaniu kwalifikacyjnym
i egzaminacyjnym w ramach kursu 
specjalistycznego „Leczenie ran” dla 
pielęgniarek organizowanego przez PWSZ w 
Płocku

603

26. wytypowania przedstawiciela OIPiP RP do 
uczestnictwa w postępowaniu kwalifikacyjnym
i egzaminacyjnym w ramach kursu 
specjalistycznego „Opieka nad dzieckiem z 

604



chorobą nowotworową” dla pielęgniarek 
organizowanego przez PWSZ w Płocku

27. wytypowania przedstawiciela OIPiP RP do 
uczestnictwa w postępowaniu kwalifikacyjnym
i egzaminacyjnym w ramach kursu 
specjalistycznego „Opieka nad dziećmi i 
młodzieżą z cukrzycą” dla pielęgniarek 
organizowanego przez PWSZ w Płocku

605

28. wytypowania przedstawiciela OIPiP RP do 
uczestnictwa w postępowaniu kwalifikacyjnym
i egzaminacyjnym w ramach kursu 
specjalistycznego „Opieka nad dziećmi ze 
schorzeniami otolaryngologicznymi” dla 
pielęgniarek organizowanego przez PWSZ w 
Płocku

606

29. wytypowania przedstawiciela OIPiP RP do 
uczestnictwa w postępowaniu kwalifikacyjnym
i egzaminacyjnym w ramach kursu 
specjalistycznego „opieka nad pacjentem 
poddawanym procedurom diagnostycznym i 
terapeutycznym z użyciem otwartych źródeł 
promieniowania” dla pielęgniarek 
organizowanego przez PWSZ w Płocku

607

30. wytypowania przedstawiciela OIPiP RP do 
uczestnictwa w postępowaniu kwalifikacyjnym
i egzaminacyjnym w ramach kursu 
specjalistycznego „Opieka nad pacjentem ze 
stomią jelitową ” dla pielęgniarek 
organizowanego przez PWSZ w Płocku

608

31. wytypowania przedstawiciela OIPiP RP do 
uczestnictwa w postępowaniu kwalifikacyjnym
i egzaminacyjnym w ramach kursu 
specjalistycznego „Pielęgnowanie pacjenta 
dorosłego wentylowanego mechanicznie” dla 
pielęgniarek organizowanego przez PWSZ w 
Płocku

609



32. wytypowania przedstawiciela OIPiP RP do 
uczestnictwa w postępowaniu kwalifikacyjnym
i egzaminacyjnym w ramach kursu 
specjalistycznego „ podstawy terapii 
objawowej w opiece paliatywnej ” dla 
pielęgniarek organizowanego przez PWSZ w 
Płocku

610

33. wytypowania przedstawiciela OIPiP RP do 
uczestnictwa w postępowaniu kwalifikacyjnym
i egzaminacyjnym w ramach kursu 
specjalistycznego „Rehabilitacja osób z 
przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi” dla
pielęgniarek organizowanego przez PWSZ w 
Płocku

611

34. wytypowania przedstawiciela OIPiP RP do 
uczestnictwa w postępowaniu kwalifikacyjnym
i egzaminacyjnym w ramach kursu 
specjalistycznego „Szczepienia ochronne dla 
pielęgniarek” dla pielęgniarek organizowanego
przez PWSZ w Płocku

612

35. wytypowania przedstawiciela OIPiP RP do 
uczestnictwa w postępowaniu kwalifikacyjnym
i egzaminacyjnym w ramach kursu 
specjalistycznego „Wykonanie badania 
spirometrycznego” dla pielęgniarek 
organizowanego przez PWSZ w Płocku

613

36. wytypowania przedstawiciela OIPiP RP do 
uczestnictwa w postępowaniu kwalifikacyjnym
i egzaminacyjnym w ramach kursu 
specjalistycznego „Wykonanie i ocena testów 
skórnych ” dla pielęgniarek organizowanego 
przez PWSZ w Płocku

614

37. wytypowania przedstawiciela OIPiP RP do 
uczestnictwa w postępowaniu kwalifikacyjnym
i egzaminacyjnym w ramach kursu 615



specjalistycznego „Żywienie dojelitowe i 
pozajelitowe” dla pielęgniarek 
organizowanego przez PWSZ w Płocku

38. wytypowania przedstawiciela OIPiP RP do 
uczestnictwa w postępowaniu kwalifikacyjnym
i egzaminacyjnym w ramach kursu 
specjalistycznego „Edukator w cukrzycy” dla 
pielęgniarek i położnych  organizowanego 
przez PWSZ w Płocku

616

39. wytypowania przedstawiciela OIPiP RP do 
uczestnictwa w postępowaniu kwalifikacyjnym
i egzaminacyjnym w ramach kursu 
specjalistycznego „Komunikowanie 
interpersonalne w pielęgniarstwie” dla 
pielęgniarek i położnych  organizowanego 
przez PWSZ w Płocku

617

40. wytypowania przedstawiciela OIPiP RP do 
uczestnictwa w postępowaniu kwalifikacyjnym
i egzaminacyjnym w ramach kursu 
specjalistycznego „Opieka nad osobami z 
cukrzycą stosującymi terapię ciągłego 
podskórnego wlewu insuliny CPWI” dla 
pielęgniarek i położnych  organizowanego 
przez PWSZ w Płocku

618

41. wytypowania przedstawiciela OIPiP RP do 
uczestnictwa w postępowaniu kwalifikacyjnym
i egzaminacyjnym w ramach kursu 
specjalistycznego „Opieka pielęgniarska nad 
chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym 
nowotworów” dla pielęgniarek i położnych  
organizowanego przez PWSZ w Płocku

619

42. wytypowania przedstawiciela OIPiP RP do 
uczestnictwa w postępowaniu kwalifikacyjnym
i egzaminacyjnym w ramach kursu 
specjalistycznego „Podstawy języka migowego
” dla pielęgniarek i położnych  

620



organizowanego przez PWSZ w Płocku
43. wytypowania przedstawiciela OIPiP RP do 

uczestnictwa w postępowaniu kwalifikacyjnym
i egzaminacyjnym w ramach kursu 
specjalistycznego „Resuscytacja krążeniowo – 
oddechowa ” dla pielęgniarek i położnych  
organizowanego przez PWSZ w Płocku

621

44. wytypowania przedstawiciela OIPiP RP do 
uczestnictwa w postępowaniu kwalifikacyjnym
i egzaminacyjnym w ramach kursu 
specjalistycznego „Resuscytacja krążeniowo – 
oddechowa noworodka” dla pielęgniarek i 
położnych  organizowanego przez PWSZ w 
Płocku

622

45. wytypowania przedstawiciela OIPiP RP do 
uczestnictwa w postępowaniu kwalifikacyjnym
i egzaminacyjnym w ramach kursu 
specjalistycznego „Terapia bólu ostrego u 
dorosłych” dla pielęgniarek i położnych  
organizowanego przez PWSZ w Płocku

623

46. wytypowania przedstawiciela OIPiP RP do 
uczestnictwa w postępowaniu kwalifikacyjnym
i egzaminacyjnym w ramach kursu 
specjalistycznego „Terapia bólu przewlekłego 
u dorosłych” dla pielęgniarek i położnych  
organizowanego przez PWSZ w Płocku

624

47. wytypowania przedstawiciela OIPiP RP do 
uczestnictwa w postępowaniu kwalifikacyjnym
i egzaminacyjnym w ramach kursu 
specjalistycznego „Wykonanie i interpretacja 
zapisu elektrokardiograficznego” dla 
pielęgniarek i położnych  organizowanego 
przez PWSZ w Płocku

625

48. wytypowania przedstawiciela OIPiP RP do 
uczestnictwa w postępowaniu kwalifikacyjnym
i egzaminacyjnym w ramach kursu 626



specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne
” dla pielęgniarek i położnych  
organizowanego przez PWSZ w Płocku

49. wytypowania przedstawiciela OIPiP RP do 
uczestnictwa w postępowaniu kwalifikacyjnym
i egzaminacyjnym w ramach kursu 
specjalistycznego „Edukacja i wsparcie dla 
kobiety w okresie laktacji” dla położnych  
organizowanego przez PWSZ w Płocku

627

50. wytypowania przedstawiciela OIPiP RP do 
uczestnictwa w postępowaniu kwalifikacyjnym
i egzaminacyjnym w ramach kursu 
specjalistycznego „Leczenie ran” dla 
położnych  organizowanego przez PWSZ w 
Płocku

628

51. wytypowania przedstawiciela OIPiP RP do 
uczestnictwa w postępowaniu kwalifikacyjnym
i egzaminacyjnym w ramach kursu 
specjalistycznego „Monitorowanie dobrostanu 
płodu w czasie ciąży i podczas porodu” dla 
położnych  organizowanego przez PWSZ w 
Płocku

629

52. wytypowania przedstawiciela OIPiP RP do 
uczestnictwa w postępowaniu kwalifikacyjnym
i egzaminacyjnym w ramach kursu 
specjalistycznego „Opieka nad kobietą z 
cukrzycą w okresie okołoporodowym” dla 
położnych  organizowanego przez PWSZ w 
Płocku

630

53. wytypowania przedstawiciela OIPiP RP do 
uczestnictwa w postępowaniu kwalifikacyjnym
i egzaminacyjnym w ramach kursu 
specjalistycznego „Szczepienia ochronne ” dla 
położnych  organizowanego przez PWSZ w 
Płocku

631



54. wpisu do OIPIP prowadzonego przez oIPIP 
Regionu Płockiego 632

55. Częściowego dofinansowania kosztów dojazdu
na manifestacje pielęgniarek i położnych do 
Warszawy w dniu 10 września 2015 r.

 

SEKRETARZ  ORPiP RP                                                             PRZEWODNICZĄCA ORPiP RP
  (-) Mariola Głowacka                                                                             (-) Elżbieta Pleczyńska


