
Wykaz uchwał Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach VI Kadencji 
 podjętych na posiedzeniach 30.03. i 01.06.2012 r.  

 

Data 
posiedzenia Nr Uchwały Nazwa Uchwały 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.03.2012 
 

55/VI/2012 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu. 
56/VI/2012 w sprawie wpisu do rejestru  OIPiP w Siedlcach  
57/VI/2012 w sprawie skierowania pielęgniarki na przeszkolenie po przerwie  

w wykonywaniu zawodu  dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat 
58/VI/2012 w sprawie powołania pełnomocników  
59/VI/2012 w sprawie  wpisu do podmiotów  prowadzących kształcenie 

podyplomowego oraz wydanie  zezwolenia - FFX 
60/VI/2012 w sprawie  wpisu do podmiotów  prowadzących kształcenie 

podyplomowe oraz wydanie zaświadczenia dla  Mazowieckiego Szpitala 
Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.  

61/VI/2012 w sprawie wytypowania przedstawiciela Izby  do Komisji Konkursowej 
na stanowisko Ordynatora Oddziału Psychiatrycznego 

62/VI/2012 w sprawie wytypowania przedstawiciela  Izby   do Komisji 
Konkursowej na stanowisko Ordynatora Oddziału Psychiatrycznego  
z Ośrodkiem Psychogeriatrii . 

63/VI/2012 w sprawie wytypowania przedstawiciela Izby do Komisji Konkursowej 
na stanowisko Ordynatora - Całodobowy  Oddział Lecznictwa  

64/VI/2012 w sprawie wytypowania przedstawiciela Izby do Komisji Konkursowej 
na stanowisko Ordynatora Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego  

65/VI/2012 w sprawie wytypowania przedstawiciela Izby do Komisji Konkursowej 
na stanowisko Ordynatora Oddziału Reumatologiczno  
-Rehabilitacyjnego 

66/VI/2012 w sprawie dofinansowania kształcenia podyplomowego 
67/VI/2012 w sprawie powołania koordynatora w Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Sokołowie Podlaskim – przeszkolenie po 
przerwie dłuższej niż 5 lat w wykonywaniu zawodu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.06.2012 

68/VI/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011r. 
69/VI/2012 w sprawie straty bilansowej netto za rok bilansowy 2011 
70/VI/2012 w sprawie wpisu do rejestru  OIPiP w Siedlcach 
71/VI/2012 w sprawie wpisu do rejestru  OIPiP w Siedlcach 
72/VI/2012 w sprawie skreślenia z rejestru  OIPiP w Siedlcach 
73/VI/2012 w sprawie uchylenia uchwały  Nr 44/VI/2012 ORPiP z dnia 20.02.2012 
74/VI/2012 w sprawie wydania zaświadczenia dotyczącego uznawania kwalifikacji 

do wykonywania zawodu pielęgniarki w Unii Europejskiej 
75/VI/2012 w sprawie powołania komisji do  przeprowadzenia egzaminu 

kończącego przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu 
pielęgniarki dłuższej niż 5 lat  w okresie ostatnich 6  

76/VI/2012 w sprawie powołania komisji do  prowadzenia egzaminu kończącego 
przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarza 
dłuższej niż 5 lat  w okresie ostatnich 6 

77/VI/2012 w sprawie powołania komisji do prowadzenia egzaminu kończącego 
przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki 
dłuższej niż 5 lat  w okresie ostatnich 6  

78/VI/2012 w sprawie wydania zaświadczenia   w związku z ukończeniem 
przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki 
dłuższej niż 5 lat  w okresie ostatnich 6 
 



79/VI/2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu komisji ds. praktyk zawodowych  
80/VI/2012 w sprawie wprowadzenia  instrukcji kasowej  
81/VI/2012 w sprawie wzrostu kosztów własnych na zadania przejęte od 

administracji państwowej  
82/VI/2012 w sprawie dofinansowania kształcenia podyplomowego 
83/VI/2012 w sprawie pokrycia kosztów konferencji z okazji Międzynarodowego 

Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej  
84/VI/2012 w sprawie pokrycia kosztów konferencji dla położnych 
85/VI/2012 w sprawie pokrycia kosztów obowiązkowego szkolenia dla członków 

Okręgowej Komisji Rewizyjnej  
86/VI/2012 w sprawie kompensacji wynagrodzenia na czas zwolnienia z pracy  
87/VI/2012 w sprawie pokrycia kosztów obowiązkowego szkolenia dla 

Przewodniczącej i Sekretarza ORPiP 
88/VI/2012 w sprawie pokrycia kosztów obowiązkowego szkolenia z zakresu 

rejestrów prowadzonych przez ORPiP 
89/VI/2012 w sprawie pokrycia kosztów związanych ze  zmianą  strony internetowej  
90/VI/2012 w sprawie pokrycia kosztów szkolenia pielęgniarek i położnych 

prowadzących działalność leczniczą w formie praktyki zawodowej  
91/VI/2012 w sprawie zakupu kwiatów na uroczystość wręczania dyplomów dla 

pielęgniarek i położnych  studiów pomostowych w Collegium Mazovia 
92/VI/2012 w sprawie stałej  kwoty przeznaczonej na bieżącą działalność OIPiP  
93/VI/2012 w sprawie przyznania pomocy socjalnej członkom samorządu 
94/VI/2012 w sprawie odmowy przyznania pomocy socjalnej członkowi samorządu 
94a/VI/2012 w sprawie odmowy przyznania pomocy socjalnej członkowi samorządu 
94b/VI/2012 w sprawie odmowy przyznania pomocy socjalnej członkowi  samorządu 
94c/VI/2012 w sprawie odmowy przyznania pomocy socjalnej członkowi samorządu 
94d/VI/2012 w sprawie odmowy przyznania pomocy socjalnej członkowi samorządu 
94e/VI/2012 w sprawie odmowy przyznania pomocy socjalnej członkowi samorządu 
95/VI/2012 w sprawie zawieszenia udziału przedstawicieli  ORPiP w Siedlcach w  

komisjach konkursowych na stanowisku kierownicze w podmiotach 
leczniczych nie będących przedsiębiorstwami  

96/VI/2012 w sprawie zmiany uchwały Prezydium ORPiP  NR 68/V/2009 z dnia 
15.01.2009 dotyczącej wpisu do rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych 

97/VI/2012 w sprawie zmiany uchwały Prezydium ORPiP  NR 54/V/2008 z dnia 
20.10.2008  dotyczącej wpisu do rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych 

98/VI/2012 w sprawie dofinansowania szkolenia pielęgniarek i położnych z  SPZOZ 
w Łukowie  

99/VI/2012 w sprawie zakupu kserokopiarki do biura OIPiP  
 


