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

 w dniu 05 września 2012 r.  

Nr Uchwały Uchwała w sprawie……

135/VI/2012 Przyznania pomocy finansowej

136/VI/2012 Przyznania pomocy finansowej pielęgniarkom/położnym z innych 
okręgowych izb pielęgniarek i położnych

137/VI/2012 Przyznania dofinansowania do kształcenia podyplomowego

138 /VI/2012 Stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do 
rejestru ORPiP RP

139/VI/2012 Stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do 
rejestru ORPiP RP

140/VI/2012 Stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do 
rejestru ORPiP RP

141/VI/2012 Stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do 
rejestru ORPiP RP

142/VI/2012 Stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do 
rejestru ORPiP RP

143/VI/2012 Wpisania do ORPiP prowadzonego przez OIPiP RP

144/VI/2012 Wpisu do rejestru  podmiotów wykonujących działalność leczniczą, 
indywidualnej praktyki położnej oraz wydania zaświadczenia o wpisie 
do rejestru

145/VI/2012 Wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych

146/VI/2012 Wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych

147/VI/2012 Przyjęcia ramowego programu przeszkolenia, sposobu i trybu 
odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę lub 
położną, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 
lat w okresie ostatnich 6 lat.

148/VI/2012 Zatwierdzenia Instrukcji Kasowej w OIPiP RP
149/VI/2012 Ustalenia programu i zakresu przeszkolenia dla pielęgniarki po 

przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej  niż 5 lat w okresie 
ostatnich 6 lat

150/VI/2012 Wprowadzenia procedury kontroli organizatorów kształcenia 
podyplomowego wpisanych do rejestru prowadzonego przez ORPiP 



RP
151/VI/2012 Przyjęcia planu kontroli w 2012 roku organizatorów kształcenia 

podyplomowego pielęgniarek i położnych wpisanych do rejestru 
prowadzonego przez ORPiP RP.

152/VI/2012 Zmiany uchwały Nr 8/VI/2011 ORPiP RP z dnia 29.09.2011 r. w 
sprawie powołania przewodniczących komisji problemowych i 
zespołów działających przy ORPiP RP.

153/VI/2012 Wytypowania przedstawiciela ORPiP RP do uczestniczenia w 
posiedzeniach Rady Społecznej ROPS w Gostyninie - Zalesiu

154/VI/2012 Wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru PiP RP
155/VI/2012 Uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki i wydania 

zaświadczenia
156/VI/2012 Wytypowania przedstawicieli ORPiP RP do uczestnictwa w 

postępowaniu kwalifikacyjnym i egzaminacyjnym w ramach szkoleń 
organizowanych przez PWSZ w Płocku

157/VI/2012 Wytypowania przedstawicieli ORPiP RP do uczestnictwa w 
postępowaniu kwalifikacyjnym i egzaminacyjnym w ramach szkoleń 
organizowanych przez ZOK PROFESOR w Płocku

158/VI/2012 Wpisania do Okręgowego Rejestru PiP RP prowadzonego przez OIPiP 
RP

159/VI/2012 Wpisania do Okręgowego Rejestru PiP RP prowadzonego przez OIPiP 
RP

160/VI/2012 Wpisania do Okręgowego Rejestru PiP RP prowadzonego przez OIPiP 
RP

161/VI/2012 Wpisania do Okręgowego Rejestru PiP RP prowadzonego przez OIPiP 
RP

162/VI/2012 Wpisania do Okręgowego Rejestru PiP RP prowadzonego przez OIPiP 
RP

163/VI/2012 Powołania Zespołu Wizytującego oraz określenia procedury 
przeprowadzania wizytacji pielęgniarek i położnych wykonujących 
zawód w ramach praktyki zawodowej wpisanej do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą

164/VI/2012 W sprawie zmian do Uchwały Nr 394/V/2010 ORPiP RP z dnia 
18.10.2010 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników 
Biura OIPiP RP

165/VI/2012 W sprawie zmian do Uchwały Nr 392/V/2010 ORPiP RP z dnia 
18.10.2010 r. w sprawie zatrudnienia pracownika do Biura OIPiP RP.

166/VI/2012 Stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do 
rejestru ORPiP RP

167/VI/2012 Ustalenia programu i zakresu przeszkolenia dla pielęgniarki po 
przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej  niż 5 lat w okresie 
ostatnich 6 lat

168/VI/2012 Rozpoczęcia działalności OIPiP RP w zakresie kształcenia 
podyplomowego pielęgniarek i położnych oraz utworzenia w Biurze 
OIPiP RP – Działu Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i 
Położnych



Stanowisko Nr 
2/VI/2012

Poparcia Stanowiska Nr 8/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 
dnia 12 lipca 2012 r. dotyczącego niedoboru środków finansowych 
przeznaczonych na zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej w 
województwie mazowieckim w roku 2013

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


