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

 w dniu 16 maja 2013 r.  

Nr Uchwały Uchwała w sprawie……

267/VI/2013 Stwierdzenia PWZ pielęgniarki i wpisu do rejestru ORPiP RP
268/VI/2013 Stwierdzenia PWZ pielęgniarki i wpisu do rejestru ORPiP RP
269/VI/2013 Stwierdzenia PWZ pielęgniarki i wpisu do rejestru ORPiP RP
270/VI/2013 Przyznania pomocy finansowej
271/VI/2013 Przyznania dofinansowania do kształcenia podyplomowego
272/VI/2013 Wpisania do ORPiP prowadzonego przez ORPiP RP
273/VI/2013 Zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki na czas 

nieokreślony
274/VI/2013 Ustalenia składu Komisji Egzaminacyjnej dla położnej  po odbytym 

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

275/VI/2013 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

276/VI/2013 Ustalenia programu i zakresu przeszkolenia dla pielęgniarki po 
przerwie w wykonywaniu zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w 
okresie ostatnich 6 lat

277/VI/2013 Powołania zespołu kontrolującego organizatorów kształcenia 
podyplomowego pielęgniarek i położnych wpisanych do rejestru 
prowadzonego przez ORPiP RP.

278/VI/2013 Przyjęcia planu kontroli w 2013 roku organizatorów kształcenia 
podyplomowego pielęgniarek i położnych wpisanych do rejestru 
prowadzonego przez ORPiP RP.

279/VI/2013 Zorganizowania dla członków OIPiP RP szkolenia pt. „Psychologia 
kontaktu z pacjentem – warsztaty komunikacji interpersonalnej”.

280/VI/2013 Powołania Komisji Kasacyjnej środków trwałych, innych 
składników  majątkowych w Biurze OIPiP RP

281/VI/2013 Powołania Komisji ds. remontu Biura OIPiP RP.
282/VI/2013 Upoważnienia dwóch pracowników Biura OIPiP RP do  posiadania 

dostępu do elektronicznego konta bankowego i dokonywania 
transakcji elektronicznych na rachunku bieżącym iPKO BP S.A.

283/VI/2013 Konkursów na stanowiska kierownicze pielęgniarek w podmiotach 
leczniczych w Regionie Płockim

284/VI/2013 Wytypowania pracownika obsługi kancelaryjnej ORzOZPiP i 
sfinansowania kosztów udziału w warsztatach pt. „Mam prawo… 
odpowiedzialność pielęgniarki i położnej. Eliminacja zagrożeń i 
podstawowe zasady postępowania”.
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