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

 w dniu  29 lipca  2016 r.  

Nr Uchwały Uchwała w sprawie……

16/VII/2016 Wykreślenia pielęgniarki z ORPiP w Płocku
17/VII/2016 Wykreślenia pielęgniarki z ORPiP w Płocku
18/VII/2016 Wykreślenia pielęgniarza z ORPiP w Płocku
19/VII/2016 Wpisania do ORPiP prowadzonego przez ORPiP RP
20/VII/2016 Przyznania dofinansowania do kształcenia podyplomowego

21/VII/2016 Powołania Komisji Kwalifikacyjnej i Komisji Egzaminacyjnej oraz 
ustalenia Regulaminu Organizacyjnego na kurs specjalistyczny 
„Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek

22/VII/2016 Wysokości wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych w 
ramach kursu specjalistycznego „Szczepienia ochronne” dla 
pielęgniarek realizowanego przez OIPiP RP

23/VII/2016 Powołania Komisji Kwalifikacyjnej i Komisji Egzaminacyjnej oraz 
ustalenia Regulaminu Organizacyjnego na kurs specjalistyczny 
„Ordynowanie leków oraz wypisywanie recept” dla pielęgniarek i 
położnych

24/VII/2016 Wysokości wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych w 
ramach kursu specjalistycznego „Ordynowanie leków i wypisywanie
recept” dla pielęgniarek i położnych realizowanego przez OIPiP RP

25/VII/2016 Powołania Komisji Kwalifikacyjnej i Komisji Egzaminacyjnej oraz 
ustalenia Regulaminu Organizacyjnego na kurs specjalistyczny 
„Leczenie ran” dla pielęgniarek

26/VII/2016 Wysokości wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych w 
ramach kursu specjalistycznego „Leczenie ran” dla pielęgniarek 
realizowanego przez OIPiP RP

27/VII/2016 Powołania Komisji Kwalifikacyjnej i Komisji Egzaminacyjnej oraz 
ustalenia Regulaminu Organizacyjnego na kurs specjalistyczny 
„Resuscytacja krążeniowo – oddechowa” dla pielęgniarek

28/VII/2016 Wysokości wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych w 
ramach kursu specjalistycznego „Resuscytacja krążeniowo - 
oddechowa” dla pielęgniarek realizowanego przez OIPiP RP

29/VII/2016 Powołania Komisji Kwalifikacyjnej i Komisji Egzaminacyjnej oraz 
ustalenia Regulaminu Organizacyjnego na kurs kwalifikacyjny 
„Pielęgniarstwo rodzinne” dla pielęgniarek

30/VII/2016 Wysokości wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych w 
ramach kursu kwalifikacyjnego „Pielęgniarstwo rodzinne” dla 
pielęgniarek realizowanego przez OIPiP RP

31/VII/2016 Powołania Komisji Kwalifikacyjnej i Komisji Egzaminacyjnej oraz 



ustalenia Regulaminu Organizacyjnego na kurs kwalifikacyjny 
„Pielęgniarstwo w środowisku nauczania i wychowania” dla 
pielęgniarek

32/VII/2016 Wysokości wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych w 
ramach kursu kwalifikacyjnego „Pielęgniarstwo w środowisku 
nauczania i wychowania” dla pielęgniarek realizowanego przez 
OIPiP RP

33/VII/2016 Przyznania pomocy finansowej
34/VII/2016 Przyznania pomocy finansowej pielęgniarkom/położnym z innych 

oipip
35/VII/2016 Wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie 

podyplomowe pielęgniarek i położnych
36/VII/2016 Konkursów na stanowiska kierownicze pielęgniarek i położnych w 

podmiotach leczniczych w Regionie Płockim
37/VII/2016 Ustalenia składu Komisji Egzaminacyjnej dla pielęgniarki po 

odbytym przeszkoleniu po przerwie w wykonywaniu zawodu przez 
okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat

38/VII/2016 – 
63/VII/2016

Stwierdzenia PWZ pielęgniarki/pielęgniarza i wpisu do rejestru 
ORPiP RP

64/VII/2016 Wykreślenia pielęgniarki z ORPiP w Płocku

SEKRETARZ  ORPiP RP                                                             PRZEWODNICZĄCA ORPiP RP
 (-) Elżbieta Tomaszewska                                                                       (-) Elżbieta Pleczyńska


