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Załącznik do Uchwały Nr 3/XXIX/2015 Okręgowego Zjazdu Delegatów Okregowej Izby Pielegniarek 

 i Położnych Regionu Siedleckiego  

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEJ RADY  

PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH REGIONU SIEDLECKIEGO ZA ROK 2014  

 

Skład osobowy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Siedleckiego   

VI kadencji: 

1. Hanna Sposób – Przewodnicząca 

2. Anna Garucka – Wiceprzewodnicząca  

3. Jolanta Ewa Stańczuk – Wiceprzewodnicząca 

4. Zofia Czyż – Sekretarz  

5. Edyta Mączarska – Skarbnik 

6. Marta Lech – Członek Prezydium Okręgowej Rady 

7. Bernarda Machniak – Członek Prezydium Okręgowej Rady  

8. Jadwiga Czapska  

9. Marzena Gochnio  

10. Halina Korycińska 

11. Danuta Laszuk  

12. Barbara Mężyńska 

13. Anna Nasiłowska 

14. Maria Niemiałtowska 

15. Maria Posiadała 

16. Aneta Dmowska – Pycka 

17. Piotr Siemaszko 

18. Barbara Trynkiewicz 

19. Ewa Wiącek 

 

Działalność Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych oparta jest  na przepisach 

wynikających z  Ustawy  z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i  położnych  

(Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1038), Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 

pielęgniarki i położnej ( tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1435),  Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 317)  oraz  przepisach wynikających z 

aktów wykonawczych do w.w. ustaw.  

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Regionu Siedleckiego zadania 

realizowała  w oparciu o plan pracy ORPiP, przyjęty uchwałą Nr 274/VI/2013 na 

posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w dniu w dniu 17 grudnia 2013 r.   

Zadania  były realizowane w odniesieniu do  pielęgniarek  i położnych wpisanych 

do rejestru pielęgniarek i położnych prowadzonego przez Okręgową Radę  Pielęgniarek 

i Położnych Regionu Siedleckiego.   

Wg danych na dzień 1 stycznia 2014 r. w Okręgowej Izbie Pielęgniarek 

Położnych Regionu Siedleckiego zarejestrowanych było 2851 pielęgniarek i 316 

położnych.   
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Wg danych na dzień 31 grudnia 2014 r.  liczba zarejestrowanych posiadających 

prawo wykonywania zawodu wynosiła 2878 pielęgniarek i 320 położnych. 

Wg prowadzonego rejestru liczba aktywnych zawodowo  na dzień 31. 12. 2014 r. 

wynosiła 2301 pielęgniarek, położnych 246.  

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Regionu Siedleckiego realizując zadania 
wynikające z przepisów prawa podjęła 106 uchwał, Prezydium Okręgowej Rady 
działając w imieniu Okręgowej Rady podjęło 90 uchwał.   

 

   

W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM REALIZOWANO NASTĘPUJĄCE ZADANIA:  

 

I.  Prowadzenie rejestru pielęgniarek i położnych. 

  

 1.  Podejmowano  uchwały  w sprawach  rejestru pielęgniarek i położnych,   w tym: 

– 15 uchwał w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i 4  

uchwały w sprawie stwierdzenia prawa wykonywaniu zawodu położnej 

– 32 uchwały  w sprawie wpisu do  rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego  

– 14 uchwał w sprawie wykreślenia z rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 

–  8 uchwał związanych z wygaśnięciem prawa wykonywania zawodu  

 

2.  Dokonano wymiany  prawa wykonywania zawodu oraz dokonano wpisu do rejestru  

      6  pielęgniarkom. 

3.  Wydano  3 pielęgniarkom nowy dokument prawa wykonywania zawodu z innych 

przyczyn. 

Powyższe zadania połączone były z  dokonywaniem  adnotacji w dokumencie - Prawo 

Wykonywania Zawodu, naniesieniem zmian w rejestrze prowadzonym w formie 

elektronicznej.  

W związku z art. 19  i art. 101 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej ORPiP 

prowadziła działalność mającą na celu aktualizację danych w rejestrze pielęgniarek 

położnych, w zakresie uzyskanego tytułu  zawodowego, ukończonych kursów w ramach 

kształcenia podyplomowego, danych  dotyczących aktualnego zatrudnienia pielęgniarek 

lub położnych, oraz danych osobowych. W okresie sprawozdawczym przyjęto 251  

formularzy, które były podstawą do aktualizacji rejestru.  

Liczba pielęgniarek posiadających określony stopień wykształcenia wg danych  

w  rejestrze na dzień 31.12.2014 r. przedstawiała  się następująco: 

 wykształcenie średnie     2297 pielęgniarek 

 licencjat pielęgniarstwa     417 pielęgniarek 

 magister pielęgniarstwa      161 pielęgniarek 

 dr n. med.           2 pielęgniarki 

 dr n. hum.         1 pielęgniarka 
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Liczba położnych  posiadających określony  stopień wykształcenia wg  danych z rejestru 

przedstawiała  się następująco: 

 wykształcenie średnie     277 położnych 

 licencjat położnictwa       31 położnych 

 tytuł magistra          12  położnych  

Struktura wieku pielęgniarek/pielęgniarzy wg danych w rejestrze na dzień 31.12.2014 r.  

przedstawiała się następująco:  

poniżej 35 lat  130 kobiet,   8 mężczyzn 

35-44 lata   737 kobiet,   20 mężczyzn 

45-54 lata   1056 kobiet,  2 mężczyzn  

55-64 lata   748 kobiet,   1 mężczyzn  

Powyżej 65 roku  176 kobiet,   0 mężczyzn  

 

Struktura wieku położnych wg danych w rejestrze na dzień 31.12.2014 r.  przedstawia 

się następująco:  

poniżej 35 lat  17 kobiet,   1 mężczyzna 

35-44 lata   101 kobiety,    3 mężczyzn 

45-54 lata   119 kobiet,      0 mężczyzn 

55-64 lata   61 kobiet,      0 mężczyzn 

Powyżej 65 roku  18 kobiet,      0 mężczyzn 

 

II.  Wydawanie  zaświadczeń  dla pielęgniarek i położnych  o kwalifikacjach 

zgodnych z Dyrektywą UE, podejmowanie decyzji w sprawie cudzoziemców.  

 W okresie sprawozdawczym  wydano 3 zaświadczenia  sprawach  uznania 

kwalifikacji.   

Jedna pielęgniarka z Ukrainy, posiadająca  ograniczone prawo wykonywania zawodu  

realizowała staż adaptacyjny w SPZOZ w Łukowie.  Staż odbywała w ramach umowy  

o wolontariacie zawartej na czas określony od 10.02.2014 r. do 09.02.2015 r.  

 

III.    Prowadzenie przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 

pięć lat  w okresie ostatnich 6 lat.  

W okresie sprawozdawczym  przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu 

ukończyło 4 pielęgniarki i 1 położna. 3 pielęgniarki przeszkolenie odbywały  

SPZOZ w Mińsku Mazowieckim, 1 pielęgniarka w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim  

w Siedlcach Sp. z o.o.,  położna realizowała przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu 

zawodu w SPZOZ w Siedlcach. Spośród pielęgniarek 2 zostały skierowane przez 

Powiatowy Urząd Pracy (PUP w  Mińsku  Mazowiecki, PUP w Siedlcach). 

Przeszkolenie w poszczególnych podmiotach leczniczych realizowane było w oparciu  

o zwarte porozumienia. Skierowania na przeszkolenie, zaświadczenia o ukończonym 

przeszkolenie wydawane były na podstawie podjętych uchwał. Komisji ds. 

przeszkolenia przewodniczy mgr Marzena Gochnio. W komisjach przeprowadzających 

egzaminy dla położnych przewodniczy mgr Jolanta Ewa Stańczuk.  
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IV.  Zadania związane z ewidencją dofinansowania kształcenia podyplomowego 

pielęgniarek i położnych.   

Pielęgniarki i położne uczestniczyły w rożnych formach kształcenia 

podyplomowego organizowanych zgodnie z zapisami art. 61 Ustawy o zawodach 

pielęgniarki i położnej, podwyższając swoje kwalifikacje.  

Uchwały podejmowane były zgodnie regulaminem refundacji kosztów kształcenia  

i doskonalenia zawodowego. Aktualny Regulamin wraz z wnioskami zamieszczony na 

stronie internetowej OIPiP.  Zadanie realizowane było  przy współpracy z  Zespołem ds. 

opiniowania wniosków Komisji  ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego.  

Środki finansowe przeznaczone na zadanie zawarte zostały w sprawozdaniu 

budżetowym. W okresie sprawozdawczym podjęto uchwały w sprawie dofinansowania 

niżej wymienionych rodzajów kształcenia: 

1. Studia – 10 osób  

2. Specjalizacje – 22 osoby w tym: 

 w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego – program dla położnych - 2 położne; 

 w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego – program dla pielęgniarek - 2 

pielęgniarki; 

 w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego – program dla pielęgniarek - 12 

pielęgniarek; 

 w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki – program 

dla pielęgniarek  - 6  pielęgniarek 

3. Kursy kwalifikacyjne –99 osób,  w tym:  

 w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego – program dla pielęgniarek – 11 

pielęgniarek 

  w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej – program dla pielęgniarek – 5 

pielęgniarek 

 w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania – program dla 

 pielęgniarek – 3 pielęgniarki 

  w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki– program 

 dla pielęgniarek  – 11 pielęgniarek 

 w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego – program dla pielęgniarek – 8 

pielęgniarek 

  w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego – program dla pielęgniarek – 39 

pielęgniarek 

  w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego – program dla pielęgniarek – 1 

pielęgniarka 

 dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej – program dla pielęgniarek – 1 

pielęgniarka 

  w dziedzinie pielęgniarstwa  rodzinnego – program dla położnych – 16 

położnych 

  dla  kierowników centralnych sterylizacji – 2 pielęgniarki 

  dla doradców laktacyjnych – 1 położna 
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4. Kursy specjalistyczne – 189 osób w tym:  

 w zakresie wykonania i interpretacji zapisu EKG – program dla pielęgniarek   

i położnych – łącznie 49  osób 

 w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej – program dla pielęgniarek   

i położnych – łącznie 31 osób 

 w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodka – program dla 

pielęgniarek  i położnych – łącznie 33 osób 

 w zakresie szczepień ochronnych – program dla pielęgniarek  – 41 pielęgniarek 

  zakresie leczenia ran – program dla pielęgniarek  – 18 pielęgniarek 

 w zakresie badania  spirometrycznego – program dla pielęgniarek –  1 

pielęgniarka 

 w zakresie podstaw opieki paliatywnej – program dla pielęgniarek  – 1 

pielęgniarka 

 w zakresie żywienia enteralnego i parenteralnego – program dla  pielęgniarek  – 

1 pielęgniarka 

 w zakresie endoskopii – program dla  pielęgniarek  – 18 pielęgniarek 

 w zakresie Podstaw diagnostyki ultrasonograficznej – program dla położnych – 1 

położna 

5. Kursy dokształcające-  2 osoby dotyczyło kursu dla dyspozytorów medycznych  

6. Udział  w konferencjach, kongresach, sympozjach  – 9 osób  

 

Łącznie refundację otrzymało 331 osób. W okresie sprawozdawczym  odbyło się                       

5  posiedzeń zespołu ds. opiniowania wniosków.  Jedno posiedzenie Komisji ds. 

Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego.   

 

V.  Prowadzenie rejestru podmiotów prowadzących  kształcenie podyplomowe 

pielęgniarek i położnych, realizacja zadań z zakresu kształcenia podyplomowego.   

 

Wg danych  na dzień  31.12.2014 r. w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie 

podyplomowe zarejestrowane były n/w podmioty:    

1) Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Siedlcach  

2) Mazowiecki Szpital Wojewódzki  w Siedlcach Sp. z o.o.  

3)  Klinika ffx,   

4)  Fundacja Twórczych Kobiet 

5) Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w  Wyszkowie.  

W roku 2014 na terenie działania OIPiP Regionu Siedleckiego kształcenia nie prowadziła 

Klinika FFx . 

W okresie sprawozdawczym  podjęto  12 uchwał  i  wydano 12 zaświadczeń                     

o wpisie  do rejestru podmiotów prowadzących  kształcenie podyplomowe.  

Informację o podmiotach przekazano do Centrum Kształcenia Podyplomowego 

Pielęgniarek   i Położnych. Poprzez przedstawicieli Okręgowej Rady  oraz bezpośrednio 
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przez pielęgniarki/ położne i podmioty lecznicze zgłaszane były potrzeby w zakresie 

rodzajów kursów.   

 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w ramach posiadanego wpisu do 

rejestru podmiotów prowadzących kształcenie w okresie 23.09.-20.12.2014 r. 

zrealizowano  kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego.  

Kurs zakończył się egzaminem w dniu 22.12.2014 r.  Kurs  ukończyło 35 pielęgniarek  

SPZOZ w Sokołowie Podlaskim. Kształcenie realizowano na podstawie porozumienia  

z SPZOZ w Sokołowie Podlaskim, w związku z pozyskaniem przez  Naczelną Pielęgniarkę  

środków finansowych z KFS. 

W ramach realizowanych zadań kierowano przedstawicieli ORPiP do udziału  

w komisjach przeprowadzających postępowanie kwalifikacyjne i komisjach 

egzaminacyjnych.   

 Podstawą  kierowania  przedstawicieli ORPiP  do udziału w komisjach  jest 

uchwała   Nr 16/VI/2011 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23.11. 2011 r. 

W okresie sprawozdawczym Członkowie Okręgowej Rady uczestniczyli w 18 

postępowaniach kwalifikacyjnych i 21 komisjach egzaminacyjnych.  

W poszczególnych komisjach uczestniczyły: 

1. Aneta Dmowska-Pycka 

2. Edyta Mączarska 

3. Maria Posiadała 

4. Marzena Gochnio 

5. Barbara Trynkiewicz 

6. Jolanta Ewa Stańczuk 

 

Podjęto trzy uchwały w sprawie wytypowania przedstawiciela ORPiP do komisji 

przeprowadzającej postępowanie na szkolenie specjalizacyjne w Collegium Mazovia 

Innowacyjna Szkoła Wyższa. Do pracy w komisji zostały skierowane: mgr Małgorzata 

Wyglądała, mgr Beata Żyluk,  mgr Marta Lech za mgr Dorotę Fajnas w związku ze 

złożeniem  przez  mgr Dorotę Fajnas dokumentów do udziału w specjalizacji.    

Od  listopada 2014 r.  pielęgniarki położne mogą  korzystać z wirtualnej  biblioteki  IBUK 

LIBRA na podstawie złożonego wniosku. Od 1 listopada do 31.12. 2014 przyjęto 230 

wniosków i wydano 230 uprawnień do korzystania z biblioteki. Informacja dotycząca 

zasad korzystania zwieszona na stronie internetowej OIPiP.  

 

VI.  Prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, 

wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru.  

W zawiązku z art. 106 Ustawy o działalności leczniczej Okręgowa Rada 

Pielęgniarek i Położnych jest organem prowadzącym rejestr podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki lub położnej lub 

praktyki grupowej. Rejestr prowadzony  jest w formie elektronicznej.  

 Wg danych na dzień 31.12.2014 r. rejestr ORPiP zawierał n/w podmioty: 

 134 indywidualne praktyki pielęgniarki i 10 indywidualnych praktyk położnej 

wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego (kod 93);  
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 18 indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarki wyłącznie  

w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego (kod 94); 

 7 indywidualnych praktyk pielęgniarki i 2 indywidualne praktyki położnej 

wyłącznie w miejscu wezwania (kod 95); 

 2 indywidualne specjalistyczne praktyki pielęgniarki wyłącznie w miejscu 

wezwania  ( kod 96); 

 1 grupowa praktyka pielęgniarska ( kod 97); 

 1 indywidualną praktykę pielęgniarki (kod 98); 

 

Sprawy związane  z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność  leczniczą   

załatwiane są w trybie Kodeksu Postępowania Administracyjnego, skreślenia z rejestru  

uchwałą ORPiP. W okresie sprawozdawczym podjęto jedną uchwałę, w sprawie 

skreślenia z rejestru praktyki indywidualnej, z powodu wygaśnięcia prawa 

wykonywania zawodu pielęgniarki W każdym kwartale Centrum Systemów 

informacyjnych Ochrony Zdrowia generuje raporty o prawidłowości prowadzonego 

rejestru. Główne problem - brak zgłaszania zmian przez pielęgniarki i położne,  

w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Podejmowane były decyzje  

w spawie, polegające na wysyłaniu indywidualnych wezwań do aktualizacji, 

zamieszczania informacji na stronie internetowej i poprzez informacje w biuletynie 

informacyjnym. Osiągnęliśmy poprawę zgłaszalności zmian o 50%.  

Dane zawarte  w rejestrze  podmiotów wykonujących działalność leczniczą podlegają 

sprawozdawaniu do Ministerstwa Zdrowia . Przygotowano 3 raporty.  

Przedstawiciele ORPiP przeprowadzili  wizytację indywidualnej praktyki.  Zespół 

zgodnie z uchwałą:  Barbara Mężyńska,  Barbara Trynkiewicz, Zofia Czyż. 

 

VII. Współorganizowanie konkursów na stanowiska kierownicze - podejmowanie 

uchwał w sprawie udziału  przedstawicieli   ORPiP  w komisjach konkursowych na  

niektóre stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych niebędących 

przedsiębiorcami. 

W okresie sprawozdawczym podejmowano decyzje w formie uchwał w sprawach 

dotyczących typowania przedstawicieli do komisji konkursowych.  

W SPZOZ w Łukowie zostało przeprowadzone postępowanie konkursowe na 

stanowisko pielęgniarki oddziałowej w nw. oddziałach:  

- Oddział Wewnętrzno-Kardiologiczny  

- Oddział Reumatologiczny 

- Oddział Noworodków, Patologii Noworodka i Wcześniaka 

- Oddział Detoksykacyjny 

- Oddział Psychiatryczny  

- Szpitalny Oddział Ratunkowy z Psychiatryczną Izbą Przyjęć.  

 W  SPZOZ w Mińsku Mazowieckim przeprowadzono postępowanie konkursowe 

na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki oraz prace związane z postępowaniem 

konkursowym na stanowisko pielęgniarki oddziałowej oddziału pediatrycznego.  
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 Przewodnicząca ORPiP Hanna Sposób uczestniczyła w postępowaniu 

konkursowym na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych SPZOZ „RM-

MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach.  

Postępowanie zakończone. 

 

IX. Zadania związane z  udzielaniem  pomocy  socjalnej dla członków samorządu 

pielęgniarek i położnych.   

Działalność socjalna realizowana była przy współpracy  z Komisją ds. Pomocy 

Socjalnej, nadzorowanej przez mgr Zofię Czyż, oraz  Przewodniczącą  Komisji  Jolantę 

Ewę Duczek. Uchwały podejmowano zgodnie  z obowiązującym od 1 stycznia 2012 r. 

regulaminem w sprawie przyznawania pomocy socjalnej członkom samorządu. 

Regulamin  zamieszczony na stronie internetowej  OIPiP.  W okresie sprawozdawczym 

odbyło się 6 posiedzeń Komisji ds. Pomocy Socjalnej.  Wnioski o pomoc specjalną złożyło 

31 osób. Na podstawie złożonych wniosków przyznano bezzwrotne zapomogi 30 

członkom samorządu.  

 W odniesieniu do 1 osoby Okręgowa Rada podjęła uchwałę o odmowie 

przyznania pomocy socjalnej, z uwagi na brak zgodności opisanej sytuacji  

z regulaminem.  

 

X. Opiniowanie projektów nowych aktów prawnych regulujących wykonywanie 

zawodów pielęgniarki i położnej, oraz aktów regulujących funkcjonowanie systemu 

ochrony zdrowia. Uwagi przesyłano do NIPiP. W okresie sprawozdawczym 

przygotowano 15 pism.  

 

XI. Korespondencja w sprawach rożnych w ramach współpracy z Naczelną Radą 

Pielęgniarek i Położnych, Ministerstwem Zdrowia, Mazowieckim Urzędem 

Wojewódzkim, Lubelskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim 

Województwa Mazowieckiego, Urzędem Marszałkowskim Województwa  Lubelskiego,  

Wojewódzkim Urzędem Pracy, Powiatowymi Urzędami Pracy, z Uczelniami, Mediami.  

Korespondencja dotyczyła miedzy innymi: 

 spraw związanych ze stażami podyplomowymi; 

 opiniowania kandydatur na konsultantów wojewódzkich (przesłano 4 opinie – 3 

pozytywne i 1 negatywną); 

 w sprawie priorytetów specjalizacji w poszczególnych dziedzinach 

pielęgniarstwa; 

 w sprawie opieki długoterminowej, warunków zwierania umów w opiece 

długoterminowej; 

 w sprawie indywidualnych praktyk; 

 w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek  

i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami;  

 w sprawie aktualizacji wiedzy; 

 w sprawie standardu praktyki – Pielęgniarstwo operacyjne; 

 w sprawie zatrudnienia pielęgniarek i położnych w domach pomocy społecznej,  
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Korespondencja przygotowywana była przy współpracy  osób pracujących  

w Komisjach  Problemowych; 

 w sprawie przeszkolenia w zakresie cewnikowania u chłopców; 

 w sprawie kalendarza wyborczego. 

 

XII. Działalność informacyjna 

W okresie sprawozdawczym wydano trzy Biuletyny Informacyjne OIPiP Regionu 

Siedleckiego i Biuletyn Zjazdowy XXVIII Okręgowego Zjazdu Delegatów.  

 Biuletyn w formie elektronicznej dostępny jest  również na stronie internetowej 

Okręgowej Izby. Na stronie internetowej zamieszczano ważne dla środowiska 

informacje, w tym dotyczące pracy Okręgowej Rady i jej Prezydium.   

Udzielano odpowiedzi na pisma kierowane przez pielęgniarki/położne, w sprawach 

uregulowań prawnych w ochronie zdrowia, w tym dotyczących zawodu pielęgniarki  

i położnej, uznawania kwalifikacji zawodowych, ubezpieczeń społecznych i zasad etyki 

zawodowej w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej 

wzorów  zaświadczeń,  

 

XIII. Działalność Biura OIPiP  

 Na bieżąco przygotowane były dokumenty niezbędne w czasie posiedzeń 

organów Okręgowej Izby oraz Komisji Problemowych działających przy Okręgowej 

Radzie, przegotowywano odpowiedzi na pisma zewnętrzne, sprawozdania z 

działalności, prowadzono stronę internetową. 

 

XIV. Działalność  komisji problemowych 

Dla prawidłowego funkcjonowania i realizacji zadań na rzecz Członków 

Samorządu Okręgowa Rada  uchwałą  nr 15/VI/2011 powołała komisje problemowe.   

1. Komisja ds. Kształcenia i Doskonalenia  Zawodowego – za  pracę Komisji  odpowiada  

Pani Barbara Trynkiewicz, oraz Przewodnicząca Komisji - Beata Żyluk  

2. Komisja ds. Pomocy Socjalnej –  za pracę Komisji odpowiada Pani Zofia Czyż, oraz 

Przewodnicząca – Joanna Ewa Duczek  

3. Komisja ds. Indywidualnych Praktyk –  za pracę komisji odpowiada Pani Barbara 

Mężyńska  

4. Komisja ds. przeprowadzania egzaminu po przerwie w wykonywaniu zawodu 

dłuższej niż 5 lat –  za pracę komisji odpowiada Pani Marzena Gochnio. 

5. Komisja ds. Położnych -  za pracę komisji odpowiada Pani Jolanta Ewa Stańczuk 

6. Komisja ds. pełnomocników - za pracę komisji odpowiada  Pani Anna Nasiłowska 

7. Komisja ds. skarg i wniosków - za pracę komisji odpowiada  Pan Piotr Siemaszko, Pani 

Zofia Czyż 

8. Komisja ds. promocji zawodów pielęgniarki i położnej oraz wizerunku samorządu za 

pracę komisji odpowiada  Pani Anna Garucka 

9. Komisja ds. opieki długoterminowej - za pracę komisji odpowiada Pani Marta Lech, 

oraz Przewodnicząca komisji Pani Wiesława Korycińska.  
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10. Komisja ds. prawa i legislacji, etyki i zmian systemowych - za pracę komisji 

odpowiada Bernarda Machniak  

Osoby z poszczególnych   komisji problemowych współpracowały w realizacji   zadań 

wyszczególnionych w planie ORPiP, zgodnie z kompetencjami, w formie konsultacji  

poprzez  e-mail, telefonicznie, formie pisemnej korespondencji.  

W ramach współpracy z  osobami pracującymi w Komisjach Problemowych  

zorganizowano: 

1. Konferencję: Planowanie obsad kadrowych, obliczanie minimalnych norm 

zatrudnienia, odpowiedzialność kadry za planowanie obsad kadrowych – 

konferencja dla kadry kierowniczej, pełnomocników (20.02. 2014 r. -83 osoby) 

2. Wiosenne spotkanie  pediatryczne (16.04.2014r. - 122  osoby) 

3. Konferencję z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej – 

 Pielęgniarki są siłą na rzecz zmian, kluczowymi zasobami na rzecz zdrowia - 

(27.05.2014 r. – 270 osób). 

4. Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Dzień Położnej – spotkanie szkoleniowo - 

integracyjne pielęgniarek i położnych SPZOZ w Sokołowie Podlaskim - 

organizatorzy: Pełnomocnicy ORPiP (12.05.2014 r.-26 osób) 

5. Międzynarodowy  Dzień Pielęgniarki i Dzień Położnej – spotkanie  szkoleniowo - 

integracyjne pielęgniarek i położnych SPZOZ  w Łukowie - Organizatorzy Zarząd 

Zakładowej Organizacji Związkowej przy SPZOZ w Łukowie, Pełnomocnicy ORPiP  

(4.06.2014 r. -120 osób). 

6. Międzynarodowy  Dzień Pielęgniarki i Dzień Położnej – spotkanie szkoleniowo - 

integracyjne pielęgniarek  i położnych Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego  

w Siedlcach Sp. z o.o. - Organizatorzy Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej, 

Pełnomocnicy ORPiP  (22.05.2014 r.-78 osób) 

7. Seminarium Wybrane aspekty kliniczne i pielęgnowanie pacjenta ze stomią 

(27.06.2014 -24 osoby). 

8. Zjazd Naukowy Położnych Regionu Siedleckiego - Z myślą o zdrowiu, wyzwania 
położnej wobec współczesnej medycyny i świata - 20.09.2014 r. (  160 osób) 

9. Konferencję „Zawiłości prawa w pracy pielęgniarki i położnej – 21.10.2014 r. 

(128 osób) 

10. Szkolenie „Bezpieczny Maluch” przy współpracy z NESTLE i MEDICURS Kamil 

Kasiak - 2 edycje na terenie  siedziby OIPiP w Siedlcach, 1 w  Szpitalu  SPZOZ  

w Węgrowie – licznie w szkoleniu wzięło udział 90 osób  

11. Spotkanie Integracyjno Wspomnieniowe – Pielęgniarstwo wczoraj i dziś 

(5.12.2014 r. – 40 osób) 

 Integralna częścią sprawozdania jest  wykaz uchwał ORPiP i jej Prezydium,   

stanowiący załącznik Nr 1,  Kalendarium ORPiP,  stanowiące  załącznik Nr 2.   

 

Dziękując  za   kolejny rok  wspólnej pracy,  

 z wyrazami  szacunku  

Hanna Sposób  
Przewodnicząca 
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Załącznik Nr 1 do sprawozdania ORPiP Regionu Siedleckiego . Wykaz Uchwał  VI 

Kadencji podjętych na posiedzeniach ORPiP Regionu Siedleckiego w 2014 r.  

 

Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
Regionu Siedleckiego w dniu 20 lutego 2014 r. 

Nr Uchwały Nazwa Uchwały 
285/VI/2014 w sprawie wpisu do rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego  
286/VI/2014 w sprawie wpisu do rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego  
287/VI/2014 w sprawie pokrycia kosztów  Okręgowego Zjazdu Delegatów OIPiP 

Regionu Siedleckiego 
288/VI/2014 w sprawie odmowy dofinansowania kształcenia podyplomowego 
289/VI/2014 w sprawie dofinansowania kształcenia podyplomowego 
290/VI/2014 w sprawie przyznania zapomogi  
291/VI/2014 w sprawie przyznania zapomogi 
292/VI/2014 w sprawie przyznania zapomogi 
293/VI/2014 w sprawie przyznania zapomogi 
294/VI/2014 w sprawie przyznania zapomogi 
295/VI/2014 w sprawie przyznania zapomogi 
296/VI/2014 w sprawie wytypowania przedstawiciela ORPiP do Komisji 

Konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału 
Noworodkowego Patologii Noworodka i Wcześniaka w SPZOZ   
w Łukowie 

297/VI/2014 w sprawie wytypowania przedstawiciela ORPiP do Komisji 
Konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału 
Reumatologicznego   w SPZOZ w Łukowie 

298/VI/2014 w sprawie wytypowania przedstawiciela ORPiP do Komisji 
Konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej oddziału 
Wewnętrzno-Kardiologicznego w SPZOZ w Łukowie 

299/VI/2014 w sprawie wytypowania przedstawiciela ORPiP do Komisji 
Konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału 
Detoksykacyjnego w SPZOZ w Łukowie 

300/VI/2014 w sprawie wytypowania przedstawiciela ORPiP do Komisji 
Konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Ratunkowego  
z Psychiatryczną Izbą Przyjęć w SPZOZ w Łukowie 

301/VI/2014 w sprawie wytypowania przedstawiciela ORPiP Izby do Komisji 
Konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej oddziału 
Psychiatrycznego w SPZOZ  w Łukowie 

302/VI/2014 w sprawie wytypowania osób do odznaczeń samorządowych                               
i państwowych 

303/VI/2014 w sprawie wydania zaświadczenia o kwalifikacjach do EU 

304/VI/2014 w sprawie kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą 

305/VI/2014 w sprawie kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą 

306/VI/2014 w sprawie powołania zespołu kontrolującego działalność leczniczą  

307/VI/2014 w sprawie powołania zespołu kontrolującego działalność leczniczą 

308/VI/2014 w sprawie wysokości  kosztów przeszkolenia po przerwie                                    
w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat w ostatnich 6 finansowanych  
przez Urząd Pracy 
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309/VI/2014 w sprawie  pokrycia kosztów zakupu dysku zewnętrznego  dla potrzeb 
księgowości 
Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych   

Regionu Siedleckiego w dniu 9 kwietnia 2014 r.  
Nr Uchwały Nazwa Uchwały 

310/VI/2014 w sprawie  wpisu do Rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 
311/VI/2014 w sprawie  wpisu do Rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 
312/VI/2014 w sprawie wpisu do Rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 
313/VI/2014 w sprawie wpisu do Rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 
314/VI/2014 w sprawie wykreślenia z rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 
315/VI/2014 w sprawie wykreślenia z rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 

316/VI/2014 w sprawie skierowania na przeszkolenie po przerwie w 
wykonywaniu zawodu pielęgniarki dłuższej niż 5 lat w okresie 
ostatnich  6 lat  

317/VI/2014 w sprawie zatwierdzenia finansowego za rok obrotowy 2013 
318/VI/2014 W sprawie pokrycia straty finansowej netto za rok bilansowy 2013 
319/VI/2014 W sprawie organizacji konferencji z okazji Krajowego Dnia Położnej  

i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i oraz wiosennego szkolenia 
pediatrycznego 

320/VI/2014 w sprawie dofinansowania kształcenia podyplomowego 
321/VI/2014 w sprawie przyznania zapomogi socjalnej 
322/VI/2014 w sprawie oddalenia przyznania pomocy socjalnej 
323/VI/2014 w sprawie przyznania zapomogi socjalnej 
324/VI/2014 w sprawie przyznania zapomogi socjalnej 
325/VI/2014 w sprawie przyznania zapomogi socjalnej 
326/VI/2014 w sprawie przyznania zapomogi socjalnej 
327/VI/2014 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie 

podyplomowe pielęgniarek i położnych  
Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

Regionu Siedleckiego w dniu 25 czerwca 2014r. 
Nr Uchwały Nazwa Uchwały 

328/VI/2014 w sprawie stwierdzenia  prawa wykonywania  zawodu i wpisu do 
rejestru ORPiP 

329/VI/2014 w sprawie wpisu do rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 
330/VI/2014 w sprawie wpisu do rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 
331/VI/2014 w sprawie wpisu do rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 
332/VI/2014 w sprawie wpisu do rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 
333/VI/2014 w sprawie wykreślenia z  rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 
334/VI/2014 w sprawie powołania  komisji  egzaminacyjnej w celu 

przeprowadzenia  egzaminu   po przerwie w wykonywaniu zawodu 
dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat 

335/VI/2014 w sprawie powołania  komisji  egzaminacyjnej w celu  
przeprowadzenia  egzaminu   po przerwie w wykonywaniu zawodu 
dłuższej niż 5 lat w okresie  ostatnich 6 lat 

336/VI/2014 w sprawie powołania  komisji  egzaminacyjnej  w celu 
przeprowadzenia  egzaminu   po przerwie w wykonywaniu zawodu 
dłuższej niż 5 lat w okresie  ostatnich 6 lat 

337/VI/2014 w sprawie dofinansowania kształcenia podyplomowego 
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338/VI/2014 w sprawie  organizacji  X Zjazdu Naukowego Położnych 
339/VI/2014 w sprawie przyznania pomocy socjalnej 
340/VI/2014 w sprawie przyznania pomocy socjalnej 
341/VI/2014 w sprawie pokrycia kosztów  przeglądu  kserokopiarki 
342/VI/2014 w sprawie  wpisu do rejestru organizatorów kształcenia – kurs 

specjalistyczny program dla  pielęgniarek 
343/VI/2014 w sprawie skierowania na przeszkolenia po przerwie  

w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6lat 
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Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
Regionu Siedleckiego w dniu 25 września 2014 r. 

Nr Uchwały Nazwa Uchwały 
344/VI/2014 w sprawie powołania Komisji Uchwał i Wniosków 
345/VI/2014 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do 

rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego  
346/VI/2014 w sprawie wpisu do rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 
347/VI/2014 w sprawie skreślenia z rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 
348/VI/2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej po przerwie w 

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

349/VI/2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej po przerwie w 
wykonywaniu zawodu pielęgniarki dłuższej niż 5 lat w okresie 
ostatnich 6 lat 

350/VI/2014 w sprawie dofinansowania kształcenia podyplomowego 
351/VI/2014 w sprawie pokrycia kosztów konferencji członka organu 
352/VI/2014 w sprawie przyznania zapomogi  
353/VI/2014 w sprawie przyznania zapomogi 
354/VI/2014 w sprawie przyznania zapomogi 
355/VI/2014 w sprawie przyznania zapomogi 
356/VI/2014 w sprawie pokrycia kosztów doposażenia biura 
357/VI/2014 w sprawie pokrycia kosztów X Naukowego Zjazdu Położnych 

Regionu Siedleckiego  
Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

Regionu Siedleckiego w dniu 17 grudnia 2014r. 
Nr uchwały Nazwa uchwały  

358/VI/2014 w sprawie wpisu do rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 
359/VI/2014 w sprawie wpisu do rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 
360/VI/2014 w sprawie wpisu do rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 
361/VI/2014 w sprawie wpisu do rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 
362/VI/2014 w sprawie wpisu do rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 
363/VI/2014 w sprawie wpisu do rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 
364/VI/2014 w sprawie dofinansowania kształcenia podyplomowego 
365/VI/2014 w sprawie przyznania zapomogi 
366/VI/2014 w sprawie przyznania zapomogi 
367/VI/2014 w sprawie przyznania zapomogi 
368/VI/2014 w sprawie odmowy  przyznania zapomogi 
369/VI/2014 w sprawie przyznania zapomogi 
370/VI/2014 w sprawie przyznania zapomogi 
371/VI/2014 w sprawie przyznania zapomogi 
372/VI/2014 w sprawie wykreślenia z rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 
373/VI/2014 w sprawie wykreślenia z rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 
374/VI/2014 w sprawie wykreślenia z rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 
375/VI/2014 w sprawie wykreślenia z rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 
376/VI/2014 w sprawie wykreślenia z rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 
377/VI/2014 w sprawie wykreślenia z rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 
378/VI/2014 w sprawie wykreślenia z rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 
379/VI/2014 w sprawie wykreślenia z rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 
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380/VI/2014 w sprawie wykreślenia z rejestru  podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą 

381/VI/2014 w sprawie pokrycia kosztów ubezpieczenia sprzętu 
elektronicznego  

382/VI/2014 w sprawie pokrycia kosztów ubezpieczenia majątku Izby  
383/VI/2014 w sprawie pokrycia kosztów  podpisu elektronicznego 
384/VI/2014 w sprawie pokrycia kosztów zakupu emblematu czepka  
385/VI/2014 w sprawie pokrycia kosztów spotkania z pielęgniarkami 

przebywającymi na emeryturach  
386/VI/2014 w sprawie pokrycia kosztów organizacji spotkania wigilijnego  
387/VI/2014 w sprawie pokrycia kosztów Vademecum Pielęgniarki i Położnej 
388/VI/2014 w sprawie pokrycia kosztów przedłużenia licencji programu 

księgowego 
389/VI/2014 w sprawie ustalenia  miejsca i terminu XXIX Zjazdu Delegatów 

OIPiP  Regionu Siedleckiego 
 

Wykaz uchwal VI kadencji podjętych na posiedzeniach Prezydium ORPiP  
Regionu Siedleckiego w roku 2014  

 

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
Regionu Siedleckiego w dniu 28 stycznia 2014 r. 

Nr Uchwały Nazwa Uchwały 
179/VI/2014 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do 

Rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 
180/VI/2014 w sprawie wpisu do rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 
181/VI/2014 w sprawie wpisu do rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 
182/VI/2014 w sprawie skreślenia z rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 
183/VI/2014 w sprawie dofinansowania kształcenia podyplomowego 
184/VI/2014 w sprawie skierowania na przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu 

zawodu dłuższej niż 5 w ostatnich 6 
185/VI/2014 w sprawie skierowania na przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu 

zawodu dłuższej niż 5 w ostatnich 6 lat 

186/VI/2014 w sprawie skierowania na przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu 
zawodu dłuższej niż 5 w ostatnich 6 

187/VI/2014 w sprawie ubezpieczenia osób odbywających staż adaptacyjny  
188/VI/2014 w sprawie ubezpieczenia osób odbywających przeszkolenie  po 

przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 w ostatnich 6 lat 

189/VI/2014 w sprawie ubezpieczenia   przedstawicieli OIPIP w trakcie pełnienia 
obowiązków  

190/VI/2014 w sprawie pokrycia kosztów szkolenia z zakresu norm zatrudnienia 
pielęgniarek i położnych 

191/VI/2014 w sprawie pokrycia kosztów konferencji członkowi organu -OKR  
192/VI/2014 w sprawie prenumeraty czasopisma Magazyn Pielęgniarki i Położnej 
193/VI/2014 w sprawie prenumeraty czasopism: Pielęgniarstwo XXI-wieku, 

Problemy Pielęgniarstwa, Położna Nauka i Praktyka 
194/VI/2014 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
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Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  Regionu 
Siedleckiego w dniu 8 maja 2014 r. 

Nr Uchwały 
Nazwa Uchwały 

 
195/VI/2014 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do 

Rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 
196/VI/2014 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do 

Rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 
197/VI/2014 w sprawie wpisu do rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 
198/VI/2014 w sprawie wpisu do  rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 
199/VI/2014 w sprawie dofinansowania kształcenia podyplomowego 
200/VI/2014 w sprawie przyznania zapomogi 
201/VI/2014 w sprawie pokrycia kosztów związanych z udziałem przedstawicieli   

ORPiP w uroczystościach  100 - lecia SPZOZ  w Mińsku Mazowieckim 
202/VI/2014 w sprawie  dofinansowania obchodów  Międzynarodowego Dnia 

Pielęgniarki i Dnia Położnej w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim  
w Siedlcach Sp. z o.o. 

203/VI/2014 w sprawie  dofinansowania obchodów  Międzynarodowego Dnia 
Pielęgniarki i Dnia Położnej w SP ZOZ w Łukowie 

204/VI/2014 w sprawie  dofinansowania obchodów  Międzynarodowego Dnia 
Pielęgniarki i Dnia Położnej w SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim 

 
Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych   

Regionu Siedleckiego w dniu 27 maja 2014 r.  
 

Nr Uchwały Nazwa Uchwały 
205/VI/2014 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do Rejestru 

ORPiP Regionu Siedleckiego 
206/VI/2014 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do Rejestru 

ORPiP Regionu Siedleckiego 
207/VI/2014 w sprawie wykreślenia z rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 
208/VI/2014 w sprawie pokrycia kosztów zakupu emblematów czepka 

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych   
Regionu Siedleckiego w 30 lipca 2014 r. 

Nr Uchwały 
Nazwa Uchwały 

 
209/VI/2014 w sprawie stwierdzenia  prawa wykonywania  zawodu i wpisu do rejestru 

ORPiP Regionu Siedleckiego 
210/VI/2014 w sprawie stwierdzenia  prawa wykonywania  zawodu i wpisu do rejestru 

ORPiP Regionu Siedleckiego 
211/VI/2014 w sprawie stwierdzenia  prawa wykonywania  zawodu i wpisu do rejestru 

ORPiP Regionu Siedleckiego 
212/VI/2014 w sprawie wpisu do rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 
213/VI/2014 w sprawie wpisu do rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 
214/VI/2014 w sprawie wpisu do rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 
215/VI/2014 w sprawie przyznania zapomogi 
216/VI/2014 w sprawie przyznania zapomogi 
217/VI/2014 w sprawie przyznania zapomogi 
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218/VI/2014 w sprawie przyznania zapomogi 
219/VI/2014 w sprawie przyznania zapomogi 
220/VI/2014 w sprawie przyznania zapomogi 
221/VI/2014 w sprawie wytypowania przedstawiciela ORPiP w skład komisji 

kwalifikacyjnej na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa 
chirurgicznego 

222/VI/2014 w sprawie wytypowania przedstawiciela ORPiP w skład komisji 
kwalifikacyjnej na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa 
geriatrycznego 

223/VI/2014 w sprawie wytypowania przedstawiciela ORPiP w skład komisji 
kwalifikacyjnej na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego 

224/VI/2014 w sprawie pokrycia kosztów konferencji dla  członka organu ORPiP   
Regionu Siedleckiego 

225/VI/2014 w sprawie stwierdzenia  prawa wykonywania  zawodu i wpisu do rejestru 
ORPiP 

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych   
Regionu Siedleckiego w dniu 2 września 2014 r.  

Nr Uchwały Nazwa Uchwały 
226/VI/2014 sprawie stwierdzenia  prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru 

ORPiP Regionu Siedleckiego 
227/VI/2014 w sprawie stwierdzenia  prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru 

ORPiP Regionu Siedleckiego 
228/VI/2014 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania  zawodu i wpisu do rejestru 

ORPiP Regionu Siedleckiego 
�229/VI/2014
 
229/VI/2014 

w sprawie stwierdzenia  prawa wykonywania  zawodu i wpisu do rejestru 
ORPiP Regionu Siedleckiego 

230/VI/2014 w sprawie wpisu do rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 
231/VI/2014 w sprawie wpisu do rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 
232/VI/2014 w sprawie wpisu do rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 
233/VI/2014 w sprawie wpisu do rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 
234/VI/2014 w sprawie wpisu do rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 
235/VI/2014 w sprawie wykreślenia z rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 
236/VI/2014 w sprawie wykreślenia z rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 
237/VI/2014 w sprawie wykreślenia z rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 
238/VI/2014 w sprawie wykreślenia z rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 
239/VI/2014 w sprawie wykreślenia z rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 
240/VI/2014 w sprawie wykreślenia z rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 
241/VI/2014 w sprawie przyznania zapomogi 
242/VI/2014 w sprawie dofinansowania udziału w konferencji 
243/VI/2014 w sprawie dofinansowania udziału w konferencji 
244/VI/2014 w sprawie dofinansowania udziału w konferencji 
245/VI/2014 w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów realizujących 

kształcenie podyplomowe – organizator kształcenia Fundacja Twórczych 
Kobiet 

246/VI/2014 w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów realizujących 
kształcenie podyplomowe – organizator kształcenia TWP OR w Siedlcach 

247/VI/2014 w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów realizujących 
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kształcenie podyplomowe – Organizator kształcenia TWP OR w Siedlcach 
248/VI/2014 w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów realizujących 

kształcenie podyplomowe – Organizator kształcenia TWP OR w Siedlcach 
249/VI/2014 w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów realizujących 

kształcenie podyplomowe – Organizator kształcenia TWP OR w Siedlcach 
250/VI/2014 w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów realizujących 

kształcenie podyplomowe – Organizator kształcenia TWP OR w Siedlcach 
251/VI/2014 w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów realizujących 

kształcenie podyplomowe – Organizator kształcenia TWP OR w Siedlcach 
252/VI/2014 w sprawie wytypowania przedstawiciela Okręgowej Rady do Rady 

Społecznej 
253/VI/2014 w sprawie pokrycia kosztów zakupu aktualizacji programu 

antywirusowego na 3 stanowiska 
254/VI/2014 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania  zawodu i wpisu do rejestru 

ORPiP Regionu Siedleckiego 
 

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
Regionu Siedleckiego w dniu 4 listopada 2014 r. 

Nr Uchwały 
Nazwa Uchwały 

 
255/VI/2014 w sprawie stwierdzenia [Rawa wykonywania zawodu i wpisu do Rejestru 

ORPiP Regionu Siedleckiego 
256/VI/2014 w sprawie  wpisu do Rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 
257/VI/2014 w sprawie wpisu do Rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 
258/VI/2014 w sprawie wpisu do Rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 
259/VI/2014 w sprawie wykreślenia z rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 
260/VI/2014 w sprawie wykreślenia z rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 

261/VI/2014 w sprawie wykreślenia z rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 

262/VI/2014 w sprawie dofinansowania  szkolenia członkowi Organu OIPiP 

263/VI/2014  w sprawie dofinansowania  szkolenia członkowi Organu OIPiP Regionu 
Siedleckiego  

264/VI/2014 w sprawie skierowania na przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu 
zawodu pielęgniarki dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich  6 lat  

265/VI/2014 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych (TWP OR w Siedlcach)  

266/VI/2014 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych (TWP OR w Siedlcach) 

267/VI/2014 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych (TWP OR w Siedlcach) 

    
 
 
 
 



19 

 

Załącznik nr 2 do sprawozdania  ORPiP Regionu Siedleckiego. Kalendarium  
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Siedleckiego  w 2014 roku 
 

1 stycznia - 31 marca  

Data  Wydarzenie  

 

16 stycznia  Udział mgr Edyty Mączarskiej jako przedstawiciela ORPiP  
w komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin kończący 
kurs specjalistyczny – Szczepienia ochronne – program dla 
pielęgniarek – (Siedlce)  

21 stycznia  Udział Przewodniczącej Hanny Sposób ORPiP i Marii Baran – 
Specjalisty ds. merytorycznych w spotkaniu organizacyjnym 
związanym z obchodami 100–Lecia Szpitala w Mińsku 
Mazowieckim  

28 stycznia  Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek  
i Położnych Regionu Siedleckiego 

22 stycznia  Posiedzenie Zespołu ds. opiniowania wniosków Komisji ds. 
Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego 

23 stycznia  Udział Przewodniczącej ORPiP w Konwencie Przewodniczących  
31 stycznia  Udział Przewodniczącej ORPiP w posiedzeniu Rady 

Konsultacyjnej Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa 
w Siedlcach  

6 lutego  Udział Przewodniczącej ORPiP w konferencji z zakresu opieki 
długoterminowej  

14 lutego Kontrola ORPiP przez Okregową Komisje Rewizyjną  
17 lutego  Posiedzenie Komisji ds. pomocy socjalnej  
18 lutego  Udział mgr Edyty Mączarskiej jako przedstawiciela ORPiP  

w komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin kończący 
kurs specjalistyczny – Wykonanie i interpretacja zapisu EKG  – 
program dla pielęgniarek i położnych – (Siedlce) 

 
20 lutego  

Konferencja dla Kadry  kierowniczej, Pełnomocników ORPiP 
Planowanie obsad kadrowych”, z udziałem Prezes Naczelnej 
Rady Pielegniarek i Położnych – dr n med. Grażyny Rogala 
Pawelczyk Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek  
i Położnych Regionu Siedleckiego  

26 lutego  Udział Przewodniczącej ORPiP w konferencji organizowanej 
przez Medyczne Studium Zawodowe w Łukowie nt.: Miłość 
przesunięta poza granicę śmierci”   

5 marca Udział mgr Barbary Trynkiewicz-Przedstawiciela ORPiP  
w egzaminie kończącym kurs kwalifikacyjny w dziedzinie 
pielęgniarstwa rodzinnego – program dla pielegniarek.  

6 marca  Udział Przewodniczącej Hanny Sposób i Jolanty Stańczuk   
w posiedzeniu Mazowieckiego Forum Samorządów Zawodów 
Zaufania Publicznego  

12 marca  Udział mgr Barbary Trynkiewicz - Przedstawiciela ORPiP  
w egzaminie kończącym kurs kwalifikacyjny w dziedzinie 
pielęgniarstwa rodzinnego – program dla położnych 

18-19 marca  Udział Przewodniczącej ORPiP w posiedzeniu Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych  
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20 marca  XXVIII Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych Regionu Siedleckiego. 

27 marca  Udział mgr Anety Dmowskiej – Pycka, Przedstawiciela ORPiP  
w komisji przeprowadzającej postępowanie kwalifikacyjne na 
kurs specjalistyczny Kompleksowa pielęgniarska opieka  nad 
pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego. 
Organizator - Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach 
 Sp. z o.o.  

1 kwietnia – 30 czerwca 

2 kwietnia 
Posiedzenie Zespołu ds. opiniowania wniosków Komisji ds. 
Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego. 

8 kwietnia Posiedzenie Komisji ds. pomocy socjalnej. 

9 kwietnia 
Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu 
Siedleckiego. 

10 kwietnia 

Udział Przewodniczącej ORPiP w uroczystości wręczenia 
Certyfikatu Akredytacyjnego  Szpitalowi Miejskiemu 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Siedlcach.  

16 kwietnia 

Wiosenne szkolenie pediatryczne – konferencja dla 
pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej, 
oddziałów noworodkowych, położnych oddziałów położniczo-
ginekologicznych, pielęgniarek oddziałów pediatrycznych. 

23 kwietnia 

Udział przedstawiciela ORPiP mgr Marii Posiadała  
w egzaminie kończącym kurs kwalifikacyjny w dziedzinie 
pielęgniarstwa chirurgicznego, Organizator -Mazowiecki Szpital 
Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.  
Udział mgr Marii Posiadała jako  przedstawiciela ORPiP  
w egzaminie kończącym kurs kwalifikacyjny w dziedzinie 
pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania - program 
dla pielęgniarek, Organizator -TWP OR w Siedlcach. 

24 kwietnia  

Udział mgr Anety Dmowskiej- Pycka jako przedstawiciela 
ORPiP w komisji przeprowadzającej kwalifikację na kurs 
specjalistyczny – Endoskopia – program dla pielęgniarek – 
(TWP OR w Siedlcach) 

5 maja 
Udział przedstawicieli ORPiP w konferencji z okazji Dnia 
Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki przez Zarząd 
Krajowy OZZPiP (kol. Zofia Czyż, kol. Bernarda Machniak)  

8 maja 

Udział przedstawiciela ORPiP mgr Edyty Mączarskiej  
w egzaminie kończącym kurs specjalistyczny – Resuscytacja 
noworodka – program dla pielęgniarek i położnych, 
Organizator- Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach   
Sp. z o.o. 

12 maja 

Uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki  
i Dnia Położnej organizowana w Samodzielnym Publicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim przy 
współpracy z Pełnomocnikami ORPiP 
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16 maja 

Udział  Przewodniczącej  Hanny Sposób i Jolanty Stańczuk  
w uroczystej konferencji z okazji Dnia Położnej  
i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki na zaproszenie ORPiP  
w Białej Podlaskiej  

20 maja 
Udział Przewodniczącej ORPiP w posiedzeniu Komisji Nauki, 
Kształcenia i Rozwoju Zawodowego Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych. 

21 maja 

Udział Przewodniczącej ORPiP w konferencji z udziałem 
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezarego 
Rzemka i Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego. 
Temat konferencji: Pakiet kolejkowy i zmiany w leczeniu  
i diagnostyce onkologicznej. Konferencja przygotowana przez 
SPZOZ w Siedlcach. 

22 maja 

Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia  Pielęgniarki  
i Położnej organizowana przez pielęgniarki i położne 
zatrudnione w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim  
w Siedlcach Sp. z o.o. i  Pełnomocników ORPiP  

26 maja  

Udział mgr Edyty Mączarskiej jako przedstawiciela ORPiP  
w komisji przeprowadzającej kwalifikację na kurs 
specjalistyczny – Wykonanie i interpretacja zapisu EKG – 
program dla pielęgniarek i położnych – (TWP OR w Siedlcach) 

24-26 maja 
Pielgrzymka pracowników służby zdrowia na Jasną Górę  
z udziałem POCZTU SZTANDAROWEGO SIEDLECKIEJ SŁUŻBY 
ZDROWIA  

27 maja 

Uroczysta Konferencja z okazji Dnia Położnej  
i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki z udziałem Prezes 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dr n. med. Grażyny 
Rogala–Pawelczyk, Viceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek  
i Położnych Teresy Kuziara, Sekretarz Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych Jolanty Walewander, Przewodniczącej 
OZZPiP Lucyny Dargiewicz.  

2 czerwca 
Konkursy na stanowisko pielęgniarki oddziałowej  
w oddziałach SPZOZ w Łukowie. 

3 czerwca 

Konkursy na stanowiska pielęgniarki oddziałowej  
w oddziałach SPZOZ w Łukowie. 
Udział przedstawiciela ORPiP  mgr Anety Dmowskiej – Pycka  
w egzaminie kończącym kurs „Kompleksowa opieka nad 
pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego” 
organizowanego w ramach projektu pt.: Rozwój kwalifikacji  
i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian 
epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się 
społeczeństwa, przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki  
w Siedlcach Sp. z o.o. 

4 czerwca 

Alchemia słowa – konferencja w Samodzielnym Publicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łukowie z okazji 
Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej. 
Współpraca z pełnomocnikami ORPiP 

5 czerwca  
Udział mgr Jolanty Stańczuk jako przedstawiciela ORPiP  
w komisji przeprowadzającej kwalifikację na kurs 
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specjalistyczny – Podstawy diagnostyki ultrasonograficznej w 
położnictwie i ginekologii  – program dla położnych – (Siedlce) 

5 czerwca 

Udział przedstawiciela ORPiP mgr Edyty Mączarskiej w komisji 
egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin kończący kurs 
specjalistyczny- Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – 
program dla pielęgniarek i położnych. (TWP OR w Siedlcach) 

6 czerwca 

Udział Przewodniczącej ORPiP - Hanny Sposób Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w uroczystościach związanych ze 100-
leciem Szpitala Powiatowego im. Jędrzeja Śniadeckiego  
w Mińsku Mazowieckim. 

6 czerwca 

Dyplomatorium w Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła 
Wyższa w Siedlcach, Udział Wiceprzewodniczącej –mgr Anny 
Garuckiej, Udział Sekretarz mgr Zofii Czyż, udział Skarbnika- 
mgr Edyty Mączarskiej  

7 czerwca 

Udział mgr Hanny Sposób – Przewodniczącej  ORPiP i mgr 
Beaty Żyluk – Przewodniczącej Komisji Kształcenia  
i Doskonalenia Zawodowego w Jubileuszu 5-lecia Domu 
Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera  
w Kukawkach na zaproszenie Dyrekcji Domu.  

12-14 czerwca 

Udział mgr Hanny Sposób- przewodniczącej ORPiP i mgr 
Doroty Fajnas przedstawiciela OKR w XII Kongresie 
Pielęgniarek Polskich „Pielęgniarstwo na rzecz milenijnych 
celów rozwoju” w Krakowie. Prezentacja pracy przez 
przewodniczącą ORPiP.  

17 czerwca 
Udział Hanny Sposób - przewodniczącej ORPiP w posiedzeniu 
Rady Konsultacyjnej Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła 
Wyższa w Siedlcach. 

23 czerwca Posiedzenie Komisji ds. pomocy socjalnej. 

24 czerwca 
Posiedzenie Zespołu ds. opiniowania wniosków Komisji ds. 
Kształcenia i Doskonalenia zawodowego. 

25 czerwca 
Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu 
Siedleckiego. 

27 czerwca 
Szkolenie z zakresu pielęgnowania pacjenta ze stomią jelitową, 
organizowane przy współpracy firmy POFAM. 

30 czerwca  

Udział mgr Edyty Mączarskiej jako przedstawiciela ORPiP  
w komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin kończący 
kurs specjalistyczny – Wykonanie i interpretacja zapisu EKG – 
program dla pielęgniarek i położnych – (TWP OR w Siedlcach) 

1 lipca – 30 września 

Data Wydarzenie 

3 lipca 

Udział przedstawiciela ORPiP mgr Anety Dmowskiej –Pycka 
 w egzaminie kończącym kurs „Kompleksowa opieka nad 
pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego 
organizowanego w ramach projektu Rozwój kwalifikacji  
i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian 
epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się 
społeczeństwa, przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki  
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w Siedlcach Sp. z o.o.  

4 lipca 

Udział mgr Anety Dmowskiej – Pycka jako przedstawiciela 
ORPiP w komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin 
kończący kurs specjalistyczny – Endoskopia – program dla 
pielęgniarek (TWP OR Siedlcach) 

11 lipca 
Egzamin po przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki 
dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat. 

25 lipca 
Posiedzenie Prezydium ORPiP Regionu Siedleckiego. 

Egzamin po przerwie w wykonywaniu zawodu położnej 
dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat. 

29 lipca Posiedzenie Komisji ds. pomocy socjalnej. 

12 sierpnia  Kontrola ORPiP przez Okregową Komisję Rewizyjną  

18 sierpnia 
Udział przewodniczącej ORPiP w posiedzeniu Komisji Nauki, 
Kształcenia i Rozwoju Zawodowego Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych. 

28 sierpnia 
Egzamin po przewie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki 
dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat. 

2 września Posiedzenie Prezydium ORPiP Regionu Siedleckiego. 

8 września 

Udział przedstawicieli ORPiP w II Konferencji Szkoleniowej  
w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej pt.: 
Człowiek w zdrowiu i w chorobie – wyzwania promocji zdrowia 
i edukacji zdrowotnej” organizowanej przez Mazowiecki Szpital 
Wojewódzki w Siedlcach  Sp. z o.o. pod honorowym patronatem 
Marszałka Województwa Mazowieckiego i Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych. 

9 września 
Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału 
Noworodków. Patologii Noworodka i Wcześniaka w SPZOZ  
w Łukowie. 

12 września 

Udział Hanny Sposób Przewodniczącej i Anny Garuckiej – 
Wiceprzewodniczącej ORPiP  w konferencji „Afirmacja godności 
człowieka niepełnosprawnego - dotkniętego Chorobą 
Alzheimera” realizowanej w związku z 20 - leciem 
Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzhaimera i 15-
leciem Domu Pomocy Społecznej w Ptaszkach na zaproszenie 
Prezes Siedleckiego Stowarzyszenia. 

16 września  

Udział mgr Jolanty Stańczuk jako przedstawiciela ORPiP  
w komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin kończący 
kurs specjalistyczny – Podstawy diagnostyki w położnictwie  
i ginekologii – program dla położnych (TWP OR w Siedlcach) 

16-17 września 
Udział Przewodniczącej ORPiP  w posiedzeniu Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położonych. 

18 września 
Udział Przewodniczącej  ORPiP w uroczystościach związanych 
ze 100-leciem Szpitala im. J. Śniadeckiego w SPZOZ w Mińsku 
Mazowieckim, kolejna konferencja w Roku Jubileuszowym.  

19 września 
Udział Przewodniczącej ORPiP w seminarium organizowanym 
przez NZOZ „Centrum” w ramach X Naukowego Zjazdu 
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Położnych Regionu Siedleckiego. 

20 września 

X naukowy Zjazd Położnych Regionu Siedleckiego z udziałem 
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dr n. med. 
Grażyny Rogala - Pawelczyk i Zastępcy Prezydenta Miasta 
Siedlec Pani Anny Sochackiej, Profesor Ewy Dmoch – 
Gajzlerskiej 

20 września  

Udział mgr Barbary Trynkiewicz jako przedstawiciela ORPiP  
w postępowaniu kwalifikacyjnym na kurs kwalifikacyjny  
w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego – program dla 
pielęgniarek (TWP OR w Siedlcach) 
Udział mgr Barbary Trynkiewicz jako przedstawiciela ORPiP  
w postępowaniu kwalifikacyjnym na kurs kwalifikacyjny  
w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego – program dla 
pielęgniarek  (TWP OR w Siedlcach) 

22 września 

Udział Członków ORPiP  (Hanna Sposób,  Zofia Czyż, Bernarda 
Machniak) w konferencji z okazji 15 lat samodzielności 
zakładów opieki zdrowotnej na zaproszenie Zarządu Regionu 
Lubelskiego OZZPiP. 

23 września 

Posiedzenie komisji kwalifikacyjnej  (mgr Edyta Maczarska, 
mgr Barbara Trynkiewicz, mgr Małgorzata Kaszubowska,  
dr n. med. Jolanta Golach) celem kwalifikacji na kurs 
kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego – 
program dla pielęgniarek, prowadzonego przez OIPiP Regionu 
Siedleckiego  

24 września  

Udział mgr Edyty Mączarskiej jako przedstawiciela ORPiP  
w postępowaniu kwalifikacyjnym na kurs specjalistyczny – 
Wykonanie i Interpretacja zapisu EKG – program dla 
pielęgniarek i położnych (TWP OR w Siedlcach) 
Posiedzenie Komisji ds. pomocy Socjalnej. 

Posiedzenie zespołu ds. opiniowania wniosków Komisji ds. 
Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego. 
Warsztaty w ramach projektu Bezpieczny Maluch 

25 września 
Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu 
Siedleckiego 

24-25 września 
Udział mgr Wiesławy Korycińskiej – Przewodniczącej Komisji 
ds. Opieki Długoterminowej i mgr Ewy Zaliwskiej sekretarza 
Komisji  w międzynarodowej konferencji w Toruniu. 

26 września 

Udział p. Danuty Laszuk jako Przedstawiciela ORPiP  
w uroczystej konferencji z okazji 25-Lecia Oddziału 
Kardiologicznego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego  
w Siedlcach Sp. z o.o. 

26-27 września Udział Przedstawicieli  OIPiP  w Diabetica - Expo 2014.  

29 września 

Udział mgr Hanny Sposób Przewodniczącej i mgr Anny 
Garuckiej Wiceprzewodniczącej ORPiP w warsztatach 
organizowanych przez CKPPiP w Warszawie 
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1 października – 31 grudnia 

Data  Wydarzenie  

1 października Udział mgr Edyty Mączarskiej  jako przedstawiciela ORPiP  
w komisji przeprowadzającej postępowanie kwalifikacyjne  na 
kurs specjalistyczny - Resuscytacja krążeniowo-oddechowa  – 
program dla pielęgniarek i położnych (TWP OR w Siedlcach ) 

2 października  Udział mgr Edyty Mączarskiej jako przedstawiciela ORPiP  
w komisji przeprowadzającej postępowanie kwalifikacyjne  na 
kurs specjalistyczny - Szczepienia Ochronne – program dla 
pielęgniarek (TWP OR w Siedlcach) 

2 października Udział mgr Anety Dmowskiej –Pycka jako przedstawiciela 
ORPiP w komisji przeprowadzającej postępowanie 
kwalifikacyjne na kurs specjalistyczny - Leczenie ran  – 
program dla pielęgniarek (TWP OR w Siedlcach) 

6 października Udział mgr Edyty Mączarskiej jako przedstawiciela ORPiP  
w komisji przeprowadzającej postępowanie kwalifikacyjne  na 
kurs specjalistyczny - Szczepienia Ochronne – program dla 
pielęgniarek (TWP OR w Siedlcach) 

17 października  Udział mgr Edyty Mączarskiej jako przedstawiciela ORPiP  
w komisji przeprowadzającej postępowanie kwalifikacyjne na 
kurs specjalistyczny - Żywienie enteralne i parenteralne  – 
program dla pielęgniarek (TWP OR w Siedlcach) 

17 października  Udział Przewodniczącej Hanny Sposób w komisji konkursowej 
przeprowadzającej konkurs na Dyrektora ds. lecznictwa  
w SPZOZ „RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i 
Transportu Sanitarnego w Siedlcach  

18 października  Udział mgr Marzeny Gochnio jako przedstawiciela ORPiP  
w komisji przeprowadzającej postępowanie kwalifikacyjne  na 
kurs specjalistyczny - Pielęgnowanie pacjenta dorosłego 
wentylowanego mechanicznie – program dla pielęgniarek (TWP 
OR w Siedlcach) 

23 października  Egzamin kończący przeszkolenie po przewie w wykonywaniu 
zawodu pielęgniarki  dłuższej niż  5 lat w okresie ostatnich 6 lat   

24 października Kontrola ORPiP przez Okręgową Komisję Rewizyjną 
22-23 

października  
Udział mgr Beaty Niedziałkowskiej przedstawiciela komisji ds. 
pomocy socjalnej w konferencji Niegrzeczne dzieci, zaburzenia 
zachowania i emocji u dzieci i młodzieży organizowanej przez 
Centrum Pomocy Rodzinie w  Siedlcach w ramach projektu pt. 
Stawiam na siebie   

21 października  Konferencja „ Zawiłości prawa w pracy pielęgniarki i położnej – 
organizowana we współpracy ORPiP z TU INTER POLSKA S.A.  

27 października Przewodnicząca ORPiP Hanna Sposób uczestniczyła w kontroli 
organizatora kształcenia podyplomowego OIPiP w Kaliszu  

 
 
 
 

29 października 

Udział mgr Anety Dmowskiej –Pycka jako przedstawiciela 
ORPiP w komisji przeprowadzającej postępowanie 
kwalifikacyjne na kurs specjalistyczny - Leczenie ran – program 
dla pielęgniarek (TWP OR w Siedlcach) 
Udział mgr Edyty Mączarskiej jako przedstawiciela ORPiP  
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w komisji przeprowadzającej postępowanie kwalifikacyjne  na 
kurs specjalistyczny - Żywienie enteralne i parenteralne  – 
program dla pielęgniarek (TWP OR w Siedlcach) 
Udział  mgr Edyty Mączarskiej jako przedstawiciela ORPiP  
w komisji przeprowadzającej postępowanie kwalifikacyjne  na 
kurs specjalistyczny - Szczepienia Ochronne – program dla 
pielęgniarek (TWP OR w Siedlcach) 

30 października  Udział  p. Katarzyny Marek, p.  Katarzyny Zdunek i Hanny 
Sposób Przewodniczącej ORPiP  w seminarium organizowanym 
przez Rzecznika Praw Obywatelskich  w ramach projektu Pełny 
dostęp- Edukacja dla sektora ochrony zdrowia.  

30 października  Udział mgr  Anety Dmowskiej-Pycka jako przedstawiciela 
ORPiP w komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin 
kończący  kurs specjalistyczny  „Kompleksowa opieka nad 
pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego”- 
Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.  

31 października Egzamin kończący przeszkolenie po przewie w wykonywaniu 
zawodu pielęgniarki 

4 listopada  Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek 
 i Położnych Regionu Siedleckiego 

12 listopada  Warsztaty dla pielęgniarek i położnych w SPZOZ w Węgrowie  
w ramach projektu Bezpieczny Maluch, organizowane we 
współpracy ORPiP z firmą  NESTLE i MEDIKURS Kamil Kasiak  

13 listopada  Posiedzenie Komisji ds. Kształcenia i  Doskonalenia 
Zawodowego  

17 listopada  Udział mgr Edyty Mączarskiej jako przedstawiciela ORPiP  
w komisji przeprowadzającej postępowanie kwalifikacyjne  na 
kurs Resuscytacja krążeniowo-oddechowa  – program dla 
pielęgniarek i położnych (TWP OR w Siedlcach) 
Udział mgr Edyty Mączarskiej jako przedstawiciela ORPiP w 
komisji przeprowadzającej postępowanie kwalifikacyjne  na 
kurs Wykonanie i  interpretacja zapisu EKG – program dla 
pielęgniarek i położnych (TWP OR w Siedlcach) 

21 listopada Udział przedstawicieli ORPiP w Dyplomatorium Collegium 
Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach  

22 listopada  Udział mgr Edyty Mączarskiej jako przedstawiciela ORPiP  
w komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin kończący 
kurs - Szczepienia ochronne – program dla pielęgniarek (TWP 
OR w Siedlcach) 

24 listopada  Warsztaty dla pielęgniarek i położnych w OIPiP w ramach 
projektu Bezpieczny Maluch, organizowane we współpracy  
ORPiP z firmą NESTLE i MEDIKURS Kamil Kasiak  

26 listopada  Wizytacja podmiotu leczniczego - Zespół wizytujący – mgr  
Barbara Mężyńska,  mgr Zofia Czyż, mgr Barbara Trynkiewicz  

26 listopada  Kontrola w podmiocie prowadzącym kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych - TWP OR w Siedlcach  

1) kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa 
kardiologicznego – program dla pielęgniarek : Zespół 
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kontrolny – mgr Beata Żyluk, mgr Hanna Staręga  
2) kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa 

anestezjologicznego i intensywnej opieki – program dla 
pielegniarek . Zespól kontrolny: .Mariola Brandeburg,  
Anna Gadamska  

28 listopada  Udział mgr Edyty Mączarskiej jako przedstawiciela ORPiP  
w komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin kończący  
kurs  specjalistyczny - Szczepienia ochronne – program dla 
pielęgniarek (TWP OR w Siedlcach) 

29 listopada  Udział mgr Edyty Mączarskiej jako przedstawiciela ORPiP  
w komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin  
kończący kurs specjalistyczny - Wykonanie i interpretacja 
zapisu EKG – program dla pielęgniarek i położnych (TWP OR  
w Siedlcach) 

30 listopada  Udział p. Anety Dmowskiej-Pycka w komisji egzaminacyjnej 
przeprowadzającej egzamin kończący  kurs specjalistyczny 
„Kompleksowa opieka nad pacjentem z najczęstszymi 
schorzeniami wieku podeszłego” Mazowiecki Szpital 
Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.  

30 listopada  Udział mgr Edyty Mączarskiej jako przedstawiciela ORPiP  
w komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin kończący  
kurs specjalistyczny - Resuscytacja krążeniowo-oddechowa  – 
program dla pielęgniarek i położnych (TWP OR w Siedlcach) 

2- 3 grudnia Udział Przewodniczącej ORPiP w posiedzeniu Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych  

5 grudnia Spotkanie Wspomnieniowo –integracyjne – Pielęgniarstwo 
wczoraj i dziś zorganizowane przy współpracy z Kołem 
Naukowym Studentów Pielęgniarstwa  Collegium Mazowia   

 
 

9 grudnia  
 

Udział Przedstawicieli ORPiP - Hanny Sposób, Anny Garuckiej 
Edyty Mączarskiej w postępowaniu konkursowym na 
stanowisko Naczelnej Pielęgniarki w SPZOZ w Mińsku 
Mazowieckim 

10 grudnia  Udział Przewodniczącej ORPiP w konferencji w Ministerstwie 
Zdrowia 10 grudnia 2014 r. w Ministerstwie Zdrowia, 
konferencja dotyczyła możliwości wykorzystania funduszy 
europejskich w ochronie zdrowia, które szczególnie 
uwzględniają obszar działalności pielęgniarek i położnych.  

16 grudnia  Posiedzenie Komisji ds. pomocy socjalnej 
17 grudnia  Posiedzenie Zespołu ds. opiniowania wniosków  
17 grudnia  Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek  i Położnych, 

połączone z e spotkaniem opłatkowym z udziałem członków 
Organów OIPiP Pełnomocników ORPiP, Przedstawicieli Komisji 
Problemowych, Kadry Kierowniczej Pielęgniarek i Położnych 

18 grudnia  Udział mgr Anety Dmowskiej –Pycka jako przedstawiciela 
ORPiP w komisji egzaminacyjnej kończącej kurs specjalistyczny 
– Leczenie ran – program dla pielęgniarek (TWP OR  
w Siedlcach.) 

20 grudnia  Udział mgr Marzeny Gochnio jako przedstawiciela ORPiP  
w komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin kończący  
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kurs specjalistyczny - Pielęgnowanie pacjenta dorosłego  
wentylowanego mechanicznie – program dla pielęgniarek (TWP 
OR w Siedlcach) 

21 grudnia  Udział mgr Edyty Mączarskiej jako Przedstawiciela ORPiP  
w komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin kończący  
kurs specjalistyczny - Wykonanie i interpretacja zapisu EKG  – 
program dla pielęgniarek i położnych – (TWP OR w Siedlcach)  
Udział Edyty Mączarskiej jako Przedstawiciela ORPiP  
w komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin kończący  
kurs specjalistyczny – Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – 
program dla pielęgniarek i położnych ( TWP OR w Siedlcach) 

22 grudnia  Egzamin kończący kurs kwalifikacyjny w dziedzinie 
pielęgniarstwa zachowawczego w SPZOZ w Sokołowie 
Podlaskim – komisja egzaminacyjna: mgr  Edyta Mączarska, 
mgr Barbara Trynkiewicz, mgr Małgorzata Kaszubowska,  
dr n. med. Jolanta Golach   

22 grudnia  Udział mgr Edyty Mączarskiej Przedstawiciela ORPiP w komisji 
egzaminacyjnej  przeprowadzającej egzamin kończący kurs 
specjalistyczny – Szczepienia ochronne – program dla 
pielęgniarek – (TWP OR w Siedlcach)  
------------------------------------------------------------------------------- 
Udział mgr Edyty Mączarskiej jako Przedstawiciela ORPiP  
w komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin  
kończący kurs specjalistyczny – Żywienie enteralne i 
parenteralne – program dla pielęgniarek (TWP OR w Siedlcach) 

29 grudnia Udział mgr Edyty Mączarskiej jako przedstawiciela ORPiP  
w komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin kończący 
kurs specjalistyczny - Żywienie enteralne i parenteralne – 
program dla pielęgniarek (TWP OR w Siedlcach) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Udział mgr Anety Dmowskiej - Pycka jako przedstawiciela 
ORPiP w komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin 
kończący kurs specjalistyczny – Leczenie ran – program dla 
pielęgniarek (TWP OR w Siedlcach) 

  
 


