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

 w dniu 12 grudnia  2012 r.  

Nr Uchwały Uchwała w sprawie……

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

194/VI/2012 Stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej i wpisu do rejestru 
ORPiP RP

195/VI/2012 Przyznania pomocy finansowej

196 /VI/2012 Przyznania dofinansowania do kształcenia podyplomowego
197/VI/2012 Wykreślenia pielęgniarki z  ORPiP prowadzonego przez OIPiP RP.

198/VI/2012 Wpisania pielęgniarki do ORPiP prowadzonego przez OIPiP RP

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

200/VI/2012 Prowizorium budżetowego OIPiP RP na I kwartał 2013 r.
201/VI/2012 Zwołania XXVII OZPiP RP.
202/VI/2012 Uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki i wydania 

zaświadczenia.
203/VI/2012 Ustalenia programu i zakresu przeszkolenia dla położnej po przerwie w 

wykonywaniu zawodu przez okres dłuższy  niż 5 lat w okresie 
ostatnich 6 lat

204/VI/2012 Ustalenia programu i zakresu przeszkolenia dla pielęgniarki po 
przerwie w wykonywaniu zawodu przez okres dłuższy  niż 5 lat w 
okresie ostatnich 6 lat

205/VI/2012 Zorganizowania dla członków OIPiP RP szkolenia pt. „Dokumentacja 
medyczna w świetle nowych przepisów prawnych”.

206/VI/2012 Wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, 
indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki oraz wydania 
zaświadczenia o wpisie do rejestru.

207/VI/2012 Wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, 
indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki oraz wydania 
zaświadczenia o wpisie do rejestru.

208/VI/2012 Wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, 
indywidualnej praktyki pielęgniarki oraz wydania zaświadczenia o 
wpisie do rejestru.

209/VI/2012 Wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, 
indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki oraz wydania 
zaświadczenia o wpisie do rejestru.



210/VI/2012 Wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, 
indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki oraz wydania 
zaświadczenia o wpisie do rejestru.

211/VI/2012 Wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, 
indywidualnej praktyki pielęgniarki oraz wydania zaświadczenia o 
wpisie do rejestru.

212/VI/2012 Wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, 
indywidualnej praktyki pielęgniarki oraz wydania zaświadczenia o 
wpisie do rejestru.

213/VI/2012 Powołania Komisji kwalifikacyjnej oraz ustalenia Regulaminu 
organizacyjnego i Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na kurs 
kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwo rodzinne” dla 
pielęgniarek.

214/VI/2012 Wysokości wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych w 
ramach kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwo 
rodzinne” dla pielęgniarek realizowanego przez OIPiP RP.

216/VI/2012 Przesunięć środków finansowych w Planie finansowym OIPiP RP na 
rok 2012.

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


